
Innovationer lyfts ofta fram som det strategiskt viktigaste området för att 
skapa tillväxt och välstånd. De vanligaste instrumenten för att öka innova-
tionsbenägenheten är ökade satsningar på forskning och utveckling (FoU) 
samt utbildning. Men det räcker inte med en politik som ensidigt satsar på 
kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera. Utan incita-
ment att omvandla kunskap till samhällsekonomiska nyttigheter blir kunska-
pen steril. Och utan kunskap blir i sin tur incitamenten mindre verkningsfulla.

Årets Swedish Economic Forum Report, Ett innovationspolitiskt ramverk – ett 
steg vidare, fokuserar på hur den ekonomiska politiken kan utformas för att 
kunskap ska omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter, dvs. den andra 
pelaren i det innovationspolitiska ramverk som lanserades i förra årets rap-
port. De övriga två handlade om kunskapsförstärkande åtgärder samt vikten 
av innovationskritisk massa. 

Bland de frågor som uppmärksammas kan nämnas regelbördans direkta och 
indirekta samhällsekonomiska kostnader, betydelsen av patent och avtal i 
innovationsprocessen, relationen mellan konkurrens, innovationer och entre-
prenörskap inom offentlig sektor samt förvaltningspolitikens, rättsreglernas 
och skatternas betydelse för entreprenörskap och innovation. I rapporten pre-
senteras ett flertal konkreta ekonomisk-politiska policyförslag.

Författarna bakom Swedish Economic Forum Report 2011 är Pontus 
Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, professor, KTH, Bengt Domeij, pro-
fessor, Uppsala universitet, Johan E. Eklund, doktor i nationalekonomi, JIBS, 
CESIS och Ratio, Boel Flodgren, professor, Lunds universitet, Hans Peter Larsson, 
skattejurist/partner, PwC, Richard Murray, fil dr i nationalekonomi, och Sten 
Nyberg, professor, Stockholms universitet, chefsekonom, Konkurrensverket. 
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Förord 
Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare är den tredje i serien Swedish Economic 
Forum Report – en årligen återkommande publikation som utifrån kvalificerad forsk-
ning tar upp aktuella och policyrelevanta frågor. Fokus ligger på de mikroekonomiska 
fundamenten för ekonomisk tillväxt, i synnerhet betydelsen av entreprenörskap, 
småföretagande och innovationer. Syftet är att bidra till en fördjupad samhällsdebatt 
kring aktuella problem och att presentera policyrekommendationer.

Om knappt ett år lanserar regeringen sin innovationsstrategi. Förra årets rapport 
lyfte fram vikten av ett innovationspolitiskt ramverk, dvs. betydelsen av att inno-
vationspolitiken bygger på en starkare kunskapsbas, främjar kommersialisering av 
kunskap samt att innovationskritisk massa skapas. I årets rapport ligger fokus på ram-
verkets andra ben, dvs. hur kunskap omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter. 
Särskild uppmärksamhet ägnas den institutionella utformningen och rapporten tar 
bl.a. upp frågor som rör de lagar och regelverk som omgärdar innovation, betydelsen 
av patent och avtal i innovationsprocessen, regelbördans indirekta effekter och kost-
nader, rättsliga strategiers betydelse för entreprenörskap, relationen mellan konkur-
rens, innovationer och entreprenörskap inom offentlig sektor, förvaltningpolitiken 
samt, slutligen, skatterna.

En omfattande forskning pekar på hur innovation utgör grunden för en ekonomis 
välstånd och också hur institutionella reformer föregått innovation och utveckling. 
Precis som ett finanspolitiskt ramverk långsiktigt bidragit till att gagna stabiliteten 
i Sveriges offentliga finanser är tanken att ett innovationspolitiskt ramverk långsik-
tigt ska bidra till att skapa tydliga förutsättningar för ett dynamiskt och innovativt 
näringsliv. Konkreta ekonomisk-politiska policyförslag lanseras i rapporten.

Författarna till årets rapport är Bengt Domeij, Johan E. Eklund, Boel Flodgren, 
Hans Peter Larsson, Richard Murray, Sten Nyberg och undertecknad. Samtliga för-
fattare har, med undantag för Hans Peter Larsson, en bakgrund som forskare. Hans 
Peter Larsson är en av Sveriges ledande experter på mindre företags beskattning. 
Medverkande författare svarar själva för problemformulering, val av analysmodell 
och slutsatser i respektive kapitel. Redaktören har i samråd med författarna utarbe-
tat sammanfattning och policyslutsatser.

Stockholm i november 2011

Pontus Braunerhjelm
VD och professor, Entreprenörskapsforum
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1

Ett innovations -
politiskt ramverk  
– ett steg vidare
•	 PONTUS BRAUNERHJELM

Innovationspolitiken har delvis kommit i skymundan av den accelererande makroeko-
nomiska krisen inom i första hand EU. Men också Japan, Kina och USA brottas med 
problem av varierande dignitet. Medlen för att möta krisen skiljer sig dock mellan 
de ekonomiska stormakterna. Medan debatten inom EU förs med mer centralistiska 
förtecken och idéer om behovet av en överstatlig ”EU-regering”, försöker USA kombi-
nera makroekonomiska insatser med en mer aktiv näringspolitik som t.ex. ”Start-Up 
America”-initiativet för att få igång entreprenörskap, innovation och sysselsättning. 
Under perioden 1980 till 2005 skapade företag som var yngre än fem år 40 miljoner 
nya jobb i USA vilket motsvarar hela nettotillskottet av nya arbetstillfällen.1 EU har 
lanserat sina näringspolitiska satsningar inom ramen för EU 2020-strategin men 
implementering går trögt och risken för ett nytt misslyckande i stil med den tidigare 
strategin (den s.k. Lissabonstrategin) där EU skulle utvecklas till den mest dynamiska, 
innovativa och kunskapstäta regionen globalt mellan 2000 och 2010, är uppenbar. 

Den tillväxtmodell som dominerat svenskt såväl som internationellt ekono-
misk tänkande har inte uppnått de högt ställda förväntningar som en gång fanns. 
Modellen kännetecknas främst av att satsningar på forskning och utveckling (FoU) 

1.  Economist oktober 2011.
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samt utbildning förväntas leda till en uthålligt hög tillväxttakt. Ökad kunskap kommer 
enligt modellen att omvandlas till högre förädlingsvärden, ett ökat entreprenörskap 
och fler innovationer vilket i sin tur genererar högre tillväxt. 

Denna s.k. kunskapsdrivna tillväxtmodell är visserligen ett klart framsteg jämfört 
med det tidigare dominerande tillväxtparadigmet som baserades på ökat utnytt-
jande av tillgängliga resurser, dvs. fler i sysselsättning och ökade investeringar. 
Kunskapsinvesteringar var inte en del av modellen utan kunde snarare karaktäriseras 
som manna från himlen. Förklaringsvärdet var också svagt för modellen. Detsamma 
kan dock konstateras för den kunskapsdrivna modellen, åtminstone på nationsnivå.

Skälen till det blygsamma empiriska stödet är sannolikt att de tidigare tillväxtmo-
dellerna bortsåg från just investeringar i kunskap (istället drevs tillväxt i modellen 
av en oförklarad ”teknisk residual”) medan svagheten i de nyare kunskapsdrivna 
modellerna var att satsningar på kunskap antogs per automatik spridas till näringsli-
vet och omvandlas till nya affärsmodeller, produkter, processer och företag.2 Detta 
förenklade antagande leder också till att de ekonomisk-politiska slutsatserna blir 
triviala: FoU liksom utbildning bör på olika sätt stimuleras. Det är bakgrunden till EU:s 
ambition att tre procent av EU-ländernas samlade budget ska satsas på FoU. 

Problemet är att utan incitament att omvandla kunskap till samhällsekonomiska 
nyttigheter blir kunskapen steril. Och utan kunskap blir i sin tur incitamenten mindre 
verkningsfulla. Det är bl.a. dessa insikter som ligger bakom förra årets rapport från 
Entreprenörskapsforum, En innovationsstrategi för Sverige, där idén om ett innova-
tionspolitiskt ramverk lanserades. Detta ramverk bygger på tre pelare där var och en 
av dessa är förknippade med olika policyåtgärder.

2. Se Acs m. fl. 2004, 2009, Braunerhjelm m.fl. 2010 samt Braunerhjelm 2011 för en mer 
djupgående kritik av modellen. 
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Figur 1. Innovationspolitiskt ramverk

En omfattande forskning pekar på hur innovation utgör grunden för en ekonomis 
välstånd och också hur institutionella reformer föregått innovation och utveckling. 
I Sveriges fall lyfts ofta den senare delen av 1800-talet fram som en period karak-
täriserad av marknadsanpassade reformer som ökade konkurrensen, gjorde risk-
tagande och entreprenörskap mer attraktivt samtidigt som kunskapsnivån höjdes. 
Detta har ansetts bana väg för den mycket dynamiska och innovativt drivna perioden 
1870–1970, som i sin tur ledde till en stark tillväxt och ett stigande svensk välstånd. 

Hösten 2012 lanserar regeringen sin innovationsstrategi. Den ska ses som ett 
instrument för att stärka Sveriges utvecklingskraft och omställningsförmåga i den till-
tagande globala konkurrensen. Ett långsiktigt och förtroendeskapande innovationskli-
mat skulle främjas av ett transparent innovationspolitiskt ramverk. Det finanspolitiska 
ramverk som infördes efter 1990-talskrisen, och som skapade en långsiktig förutsäg-
barhet, kan fungera som ledstjärna också för ett innovationspolitiskt ramverk.

Entreprenörskapsforums idé om ett innovationspolitiskt ramverk har rönt ett  
betyd ande intresse och också tagits upp i andra sammanhang, t.ex. i Ingen     jörs -
vetenskapsakademins (IVA:s) projekt ”Innovation för tillväxt”. Att utforma ett 
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långsiktigt hållbart innovationspolitiskt ramverk är ett komplicerat bygge och årets 
rapport innehåller ingen slutgiltig formel för hur ett sådant ska se ut men bidrar 
med ytterligare några klossar.3 Fokus ligger på ramverkets andra ben – dvs. hur 
kunskap omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas den institutionella utformningen, dvs. de lagar och regelverk som 
omgärdar innovation och effektiviteten i att implementera regelverket, regelbördans 
indirekta effekter och kostnader som sällan uppmärksammas men som sannolikt är 
betydligt viktigare än de direkta (administrativa) kostnaderna, betydelsen av att pre-
miera konkurrens samtidigt som uppfinnare och innovatörer skyddas så att de kan 
få skälig avkastning på sina innovationer samt skatternas utformning för att främja 
entreprenörskap.

Samtidigt finns en rad områden, vilket påpekades redan i förra årets rapport, som 
är strategiskt viktiga för innovationer men som av utrymmesskäl inte kommer att 
kunna behandlas i föreliggande rapport. Ett sådant förhållandevis outforskat område 
är t.ex. arbetsmarknadsregleringar och innovation där Entreprenörskapsforum har 
ambitionen att mer ingående belysa frågan i ett kommande forskningsprojekt.4 

Rapporten är disponerad på följande sätt. Resten av inledningskapitlet ägnas först 
en kortfattad bakgrund, därefter följer en summering av analysen i respektive kapitel 
och slutligen sammanfattas de huvudsakliga ekonomisk-politiska slutsatserna. De 
därpå kommande sex kapitlen innehåller den analys som utgör stommen för de 
ekonomisk-politiska slutsatserna som presenteras i detta kapitel. 

Innovationers betydelse
I rapporten definieras innovation – till skillnad från uppfinningar som handlar om 
själva upptäckten – utifrån ett marknadsperspektiv: det finns ett ekonomiskt 
värde som kan kopplas till en ny vara, tjänst, organisation, insatsvara eller marknad. 
Innovation spänner således över de flesta branscher och ekonomiska verksamheter. 
Samtidigt bör bristfälligheterna när det gäller att mäta innovationer understrykas: 
FoU och patent är de vanligaste måtten men de omfattar bara en del av framtagna 
innovationer. 

Utgångspunkten till varför innovationer är det kanske strategiskt viktigaste eko-
nomisk-politiska området för en nation har redan berörts – nämligen tillväxt och väl-
stånd. Långsiktig tillväxt skapas primärt inte av en viss nivå på offentliga utgifter eller 
en oberoende centralbank med ett inflationsmål. Däremot är sunda statsfinanser och 
en trovärdig hantering av prisstabiliseringen nödvändiga – men långt ifrån tillräckliga 

3. Arbetet med ett innovationspolitiskt ramverk planeras att fortsätta, bl.a. i ett samprojekt 
mellan Entreprenörskapsforum, IFN och IVA.

4. I en analys på svenska data har visats att en ökad rörlighet på arbetsmarknaden leder till 
snabbare spridning av kunskap och en högre produktivitet (Andersson och Thulin 2009). 
Fördelningen mellan företag och branscher av specifik kunskap tenderar bli mer effektiv och 
växande branscher får bättre tillväxtförutsättningar. Detta borde främja innovation. 
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– villkor för långsiktig tillväxt vilket bl.a. visas av den turbulens som i skrivande stund 
karaktäriserar särskilt EU. 

Den tidigare finansmarknadskrisen har antagit ett svårprognostiserat och riskfyllt 
dynamiskt förlopp. I takt med att stater tog över privata skulder som härrörde från 
finansmarknaderna har också de offentliga finanserna urholkats och utgör idag ett 
betydande hot för den framtida ekonomiska utvecklingen, särskilt inom EU. Eftersom 
en rad banker inom EU har lånat ut betydande belopp till länder med statsobligatio-
ner som säkerhet, har i krisens tredje runda bankerna återigen fått problem eftersom 
de sitter på osäkra fodringar i form av statspapper. 

Minst lika viktigt som en stabil makromiljö är att det institutionella ramverket – 
lagar och regler – främjar innovativa processer där idéer kan testas i befintliga och 
nystartade företag eller inom offentlig sektor. I det privata näringslivet blir det mark-
naden som slutligen fäller avgörandet beträffande en produkts kommersialiserings-
potential. Som underströks i förra årets rapport måste risker i form av nyföretagande 
eller lanseringen av en ny vara eller tjänst balanseras av att förväntad vinst står i 
rimlig proportion till konsekvenserna av ett misslyckande. Lärdomar genereras också 
av misslyckande, dessa får inte vara stigmatiserande för framtida verksamheter sam-
tidigt som lyckosamt entreprenörskap bör lyftas fram som förebild. 

Bristerna i den nuvarande tillväxtmodellen har påtalats ovan. I den schumpeteri-
anska och evolutionära tillväxtskolan betonas istället förutsättningar och möjligheter 
på mikronivå, dvs. hur individer och företag kan exploatera ny och befintlig kunskap 
i innovationssatsningar, men också heterogeniteten och variationen i dessa miljöer. 
Kunskap och kompetens antas vara decentraliserade över marknaden och spridda på 
ett stort antal individer och företag. Utifrån den bilden av en ekonomi – decentralise-
rad kunskap, mötet mellan individ, idé och den omgivande ekonomisk-politiska miljön 
– blir det betydligt svårare att utforma en ekonomisk politik som främjar innovation 
jämfört med den traditionella kunskapsdrivna tillväxtmodellen, där policyimplika-
tionerna begränsas till subventioner eller skattelättnader för FoU och utbildning. 
Innovation är dessutom ett fenomen som sträcker sig långt utanför de FoU-satsningar 
som fångas i den allmänna statistiken. Problemet är att om förståelsen brister i det 
avseendet, dvs. hur ekonomin fungerar på individ- och företagsnivå, riskerar också de 
ekonomisk-politiska slutsatserna som modellen genererar att bli felaktiga.5

Följaktligen är det centralt att både kunskapsbas och de generella förutsättningarna 
stimulerar till satsningar på innovation. Det utesluter dock inte att särbehandling av 
vissa sektorer eller vissa områden under särskilda omständigheter kan vara befogad, 
dvs. om det föreligger ett marknadsmisslyckande. 

5. Se Acs m. fl. (2009) samt Braunerhjelm (2011) för en översikt.
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Sveriges position internationellt
Hur står sig då Sverige i en internationell jämförelse? Som konstateras i flera kapi-
tel har det företagsekonomiska klimatet förbättrats markant enligt internationellt 
ledande rankingar, med något undantag. Samtidigt konstateras att oaktat dessa 
förbättringar kvarstår ett flertal brister vad gäller förvaltningspolitiken, konkurrens-
förutsättningarna, immaterialrätten och hur statens mekanismer för kostnads- och 
effektivitetskontroll av regelverket är utformade. Likaså finns det skäl att överväga 
förändringar i skattesystemet för att främja ett ökat entreprenörskap och en högre 
innovationstakt.

När det gäller innovationer har EU sedan 2006 årligen presenterat ett innova-
tionsindex som bygger på åtta s.k. dimensioner och ett ännu mycket större antal 
underliggande variabler. Sverige toppar detta index sedan starten, men det är främst 
på inputsidan – särskilt satsningar på FoU – som Sverige utmärker sig medan vi på 
outputsidan har en mer genomsnittlig placering. Sverige anses således ha, till skillnad 
från andra länder, en hög innovationskapacitet men få innovatörer, vilket är något 
paradoxalt. 

Givet den roll som innovation tillmäts i tillväxtprocessen är det uppseendeväck-
ande att sambandet mellan EU:s innovationsindex och BNP-tillväxt per capita är 
negativt eller obefintligt (Figur 2) vilket motsäger den förväntade bilden.6 Det finns 
flera förklaringar till detta: tidsperioden är för kort, ett orsakssamband kräver att 
fler variabler beaktas, etc. Men det speglar också svårigheten att konstruera index 
som fångar upp alla aspekter av innovation, t.ex. de som görs inom den växande 
tjänstesektorn men som är svåra att mäta.

6. I förra årets rapport visades ett liknande samband för FoU-satsningar som ställts i relation till 
årlig tillväxt i OECD-länderna (Braunerhjelm m. fl. 2010).
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Figur 2. Samband mellan EU:s innovationsindex  
och årlig BNP tillväxt per capita, 24 länder, 2006–2010.

Källa: Data från EU – Pro Inno Europe, 2011 and OECD.

I en annan ranking – Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – placerar sig Sverige 
också högt vad gäller individers förmåga att identifiera bärkraftiga idéer för ett even-
tuellt företagande (figur 3). Samtidigt är det få individer som startar eller planerar att 
starta nya företag i jämförelse med andra liknande länder (Entreprenörskapsforum 
2011). Här tonar alltså en delvis annan bild fram. 

Internationella rankingar spelar en roll för att länder ska kunna följa sin och andras 
utveckling. Samtidigt ska inte deras betydelse överskattas, utfallet beror på vilka 
kom ponenter som dessa index består av.
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Figur 3. Andel av befolkningen i åldrarna 18–64 år som upplever att det finns goda 
möjligheter att starta ett företag i området där de bor.

Anm: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små 
EU-länder består av Belgien, Irland och Nederländerna, Norden inkluderar inte Sverige. Avsaknad av 
markör för Sverige och Kina för ett enskilt år indikerar saknad data. 

Källa: Entreprenörskapsforum 2011

Rapporten i korthet
Årets rapport bygger på sex fristående kapitel som dock förenas av att samtliga tar 
upp reformer som bedöms nödvändiga för att stärka det innovationspolitiska ram-
verket och därmed få ytterligare hävstång i termer av innovation på de kunskaps- och 
forskningssatsningar som genomförs i Sverige. Nedan följer en sammanfattning av 
respektive kapitel. 

Reglers betydelse för entreprenörskap och innovation
I kapitel 2, Effektiva regleringar för en konkurrenskraftig ekonomi, analyserar Johan 
E. Eklund hur regler och ”regelbördan” påverkar ekonomiska aktiviteter. Författaren 
försöker utröna vad som konstituerar en effektiv regel och hur vi tillförsäkrar oss att 
nytillkomna regleringar är effektiva och ändamålsenliga. I likhet med många andra 
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länder arbetar Sverige med regelförenkling. Till skillnad från offentliga utgifter är 
de kostnader som följer av offentliga regleringar vanligen dolda och indirekta, vilket 
medför en risk att samhällsekonomiskt ineffektiva regler införs. 

Regleringar motiveras ofta med att ett marknadsmisslyckande ska korrigeras. 
I realiteten är det dock andra faktorer som styr regleringar, inte minst olika särin-
tressen. Teoretiskt finns ett optimum för regelmassan där de samhällsekonomiska 
kostnaderna balanseras av motsvarande vinster som uppstår pga. exempelvis ett 
fungerande rättsväsende eller pålitlig polismakt. Men starka krafter tenderar att 
driva fram en överreglering av ekonomin. 

Jämfört med andra länder, liksom med OECD-genomsnitt, är regelbördan i Sverige 
särskilt stor vad gäller arbetsmarknaden samt för delar av finansmarknaden. Som 
empiriskt visas i kapitlet har länder med en betydande regelbörda ett lägre konkur-
renstryck och svårare att anpassa sig till omvärldsförändringar, medan länder med en 
låg regelbörda har högre BNP per capita. 

Från teoretiska och empiriska studier som gjorts drar Johan E. Eklund slutsatsen 
att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda är 
betydande och sannolikt avsevärt mera omfattande än de omedelbara och direkta 
kostnaderna. En slutsats är att det institutionella ramverk som kringgärdar tillkom-
sten och utformningen av nya regler är av central betydelse. För att i största möjliga 
mån garantera att endast effektiva regleringar införs är det viktigt att ett oberoende 
organ eller en myndighet kritiskt granskar nya regler, så som t.ex. sker i USA och 
Kanada. I Sverige skulle denna funktion kunna utföras av t.ex. Regelrådet.

Innovationer och konkurrens
I Konkurrens och innovationsklimat, kapitel 3, fokuserar Sten Nyberg på relationen 
mellan konkurrens, innovationer och entreprenörskap och förutsättningarna för 
dynamiska och innovationsdrivna processer i en utbyggd välfärdsstat med en stor 
offentlig sektor. 

Författaren menar att relationen mellan konkurrens och innovationer är komplex 
men att forskningen likväl pekar på att konkurrens främjar innovation. Särskilt vik-
tigt är dock den förväntade konkurrenssituationen efter att en innovationssatsning 
genomförts. Kan den framtida konkurrensen förväntas bli betydande kommer incita-
menten till innovation att försvagas, vilket talat för ett (rimligt) patentskydd. 

I kapitlet berörs också de konkurrensutsättningar som genomförts i tjänsteverk-
samheter som tidigare uteslutande förmedlats av offentlig sektor. Även om det är 
svårt att bedöma förekomsten av innovation och kvalitet kan konstateras att i flera 
fall har tillgängligheten (vilket torde vara en dimension av kvalitet) ökat. På andra 
marknader där regelverket reformerats har priserna fallit, men resultatet varierar 
mellan olika marknader och branscher. 

Det faktum att innovationer förutsätter ett visst spelrum för nya idéer talar för 
ökad flexibilitet vad gäller utformningen av varor och tjänster som tillhandahålls av 
privata aktörer inom ramen för valfrihetssystem eller i en offentlig upphandling. En 
viktig fördel med konkurrensutsättning är att drivkrafterna för effektivisering och 
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kundanpassning stärks. Detta skapar möjligheter för entreprenörskap och innova-
tioner. Därför finns sannolikt skäl att införa flexiblare upphandlingsregler inom den 
offentliga sektorn, inklusive upphandling för att främja innovation.

Patentets betydelse för innovationer
Bengt Domeij skriver i kapitel 4 om Patent och innovationsprocessens avtal. I kapitlet 
framförs argument för att den oro som ofta uttrycks gällande alltför generösa regler 
för patentering är ensidig, eftersom den inte beaktar de fördelar som patent har för 
innovationsprocessen. Att minska antalet patent skulle försvåra möjligheterna till 
avtalssamarbeten kring marknadsintroduktion av ny teknik. Utifrån en coaseiansk 
transaktionskostnadsanalys ger Domeij tre exempel på varför patentinstitut är bäst 
lämpat att främja innovation. Med hjälp av dessa exempel – know-how avtal, FoU-
avtal och avtal rörande tekniska förbättringar – bemöter författaren den patentkritik 
(s.k. ”anti-commons”) som utvecklats under senare tid och som hävdar att det sti-
gande antalet patent ökar kostnaderna i innovationsprocessen. Författaren menar 
att fördelen med patentering uppväger nackdelarna och bidrar till att minska transak-
tionskostnaderna. Patentering möjliggör en högre grad av specialisering och starkare 
incitament i innovationsprocessen.

Bengt Domeij anser att det finns utrymme för att förbättra förutsättningarna för 
olika former av samarbeten i innovationsprocessen och föreslår därför att det införs 
ett offentligt register där innehavare av svenska patent stimuleras att lämna bindande 
licensieringsåtaganden. Han föreslår också att det bör skapas en möjlighet att få en 
myndighets – t.ex. Patent- och registreringsverkets – preliminära bedömning i frågor 
om patents giltighet och skyddsomfång.

Skatteklimat för innovationer
I En skattereform för entreprenörskap, kapitel 5, analyserar Hans Peter Larsson beho-
vet av att anpassa skatterna för att stimulera entreprenörskap, innovationer och i 
förlängningen ekonomisk tillväxt. Författaren anser att vi numera möter en helt ny 
typ av konkurrens från omvärlden. BRIC-länder och utvecklingsländer, liksom andra 
industriländer, satsar allt större resurser på investeringar i utbildning och forskning 
samtidigt som de har fördelar i form av låga kostnader för arbetskraft och kapital. Ska 
det skapas innovationsbaserade och högproduktiva företag i Sverige måste entrepre-
nören sättas i fokus i skattesystemet. 

Från att ha haft en relativt förmånlig företagsbeskattning efter skattereformen 1990 
har Sverige halkat efter. Den globala integrationen och den tilltagande institutionella 
konkurrensen har lett till att skattesatserna sänkts särskilt på rörliga skattebaser. 
Därför behövs ett antal reformer genomföras som vid en första anblick kan framstå 
som radikala, men som inte är det i ett omvärlds- och konkurrentperspektiv, enligt 
författaren. Hans Peter Larsson föreslår betydande minskningar i de generella skatte-
nivåerna kopplade till ägande och drift av företag. Dessutom argumenterar han bl.a. 
för att fåmansbolagsreglerna ska slopas, att innovationssatsningar ska uppmuntras 
genom en loss-carry-back modell för FoU-kostnader, att en s.k. innovationsbox enligt 
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holländsk modell införs där innovativa aktiebolag beskattas lägre, samt skatteincita-
ment för investerare. Författaren inser att dessa reformer inte kan genomföras över 
en natt, men understryker vikten av av en färdriktning mot lägre skatter. Svenska 
entreprenörer måste ges samma skattemässiga förutsättningar som konkurrenterna 
i omvärlden. 

Rättsregler och rättsliga strategier
Boel Flodgren skriver om Rättsreglernas roll i innovationssystemet i kapitel 6. 
Inledningsvis redogörs för mer generella aspekter på rättsregler, som är viktiga att 
beakta när man diskuterar regler som instrument eller hinder för entreprenörskap. 
Rättsregler och efterlevnad av gällande rätt är en grundläggande förutsättning för ett 
vitalt och framgångsrikt företagande.

Författaren gör sedan en kort jämförelse mellan ekonomisk och juridisk forskning 
kring regler och de olika slags kunskap om reglernas roll som dessa båda forskningsom-
råden leder fram till. Därefter tas några i sammanhanget centrala rättsregler/regelverk 
upp till diskussion utifrån aspekten om de främjar eller hindrar entreprenörskap byggt 
på innovation. De regler som granskas är regler om avtal, aktiebolag och anställning. 
Gemensamt för dessa är att de är föremål för ”medvetna vägval” mellan olika rättsliga 
strategier som en entreprenör gör när han/hon bygger upp och utvecklar företaget. 
Vidare visar Boel Flodgren genom ett historiskt exempel hur viktigt det är att anpassa 
lagstiftningen till förändrade förhållanden för att bibehålla en dynamisk ekonomi och 
ett högt välstånd. 

Författaren menar att det är viktigt med effektivitet, transparens och enkelhet i 
regelverket. Det är också viktigt att utforma regler så att de befrämjar innovation och 
handel, t.ex. inom avtalsrättens område. Juridiken bör också ses som ett strategiskt 
instrument i affärsverksamheten. Det har visat sig att företags misslyckanden ofta 
berott på brister hos ledning och styrelse i förståelsen av de juridiska förutsättning-
arna för företagets verksamhet. Företagaren måste således ha en insikt i de juridiska 
förutsättningarna. Ett led i detta kan vara att aktiebolagslagen förenklas och inte 
utformas så att det blir omständligt och kostsamt för uppstartsbolag och mindre 
aktiebolagslag att leva upp till ABL:s krav. 

Förvaltningspolitikens betydelse för innovation och företagande
Richard Murray undersöker om förvaltningspolitiken har förbättrat möjligheterna att 
starta och driva företag i kapitel 7, Vad har den offentliga sektorn med företagande 
att göra? I flera internationella undersökningar som jämför länders konkurrenskraft 
har Sverige kraftigt förbättrat sin position under senare år. För femton års sedan 
placerade sig Sverige på 16:e plats i IMD:s The World Competetiveness Yearbook och 
22:a plats i World Economic Forums respektive undersökningar jämfört med fjärde 
respektive tredje plats i dag. När Sverige förut rankades lågt i flera rapporter berodde 
det till stor del på den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns storlek, statlig 
inbladning i näringslivet och regleringar av företag och marknader uppfattades som 
särskilt kostsamma, vilket drog ned betyget.
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Författaren menar att de förbättrade placeringarna till stor del har att göra med 
den förvaltningspolitik som numera bedrivs. Under de senaste decennierna har har 
rättssäkerheten successivt stärkts, bl.a. genom införandet av rättsprövning och bättre 
tillsyn. Statens inflytande i näringslivet har också minskat genom utförsäljningar och 
bolagiseringar av statliga företag och affärsverk. Och den offentliga upphandlingen 
sker numera i en strängt reglerad konkurrens. 

För att ytterligare stärka företagsklimatet föreslår Richard Murray att man går vidare 
med arbetet att skapa större regionala enheter än dagens landsting. De bör även vara 
utrustade med beslutsmakt över fler områden än i dag. Konkurrensutsättningen av 
offentlig verksamhet kan drivas mycket längre än i dag. Att fortsatt begränsa statliga 
myndigheters agerande på kommersiella marknader är också av stor betydelse.

Ett innovationspolitiskt ramverk – ytterligare byggstenar
I årets rapport fokuseras således på det andra benet i det innovationspolitiska 
ramverket, dvs. hur politiken kan utformas för att främja att kunskap omvandlas till 
nya och växande företag. Samtidigt pekar forskningen på att kunskapsinvesteringar 
och konkurrens är komplementära för att stimulera innovation. Innan vi går in på 
de policyslutstaser som analysen i de ovan sammanfattade kapitlen leder till, låt oss 
kort rekapitulera de åtgärder för att stärka kunskapsbasen i Sverige som fördes fram 
i förra årets rapport. 

Kunskapsbasen
Sveriges kunskapsnivå är fortfarande relativt god men uppenbara svagheter finns 
också, främst i de tidigare utbildningsleden. Dessa måste åtgärdas för att studen-
terna ska kunna tillgodogöra sig den mer avancerade utbildningen i senare skeden.

Grunden för innovation är att kunskap utnyttjas på ett sätt som kommer samhället 
till godo. Ny kunskap måste kunna utvecklas, befintlig kunskap måste kunna förstås 
och inhämtas från andra regioner och aktörer (s.k. absorptionskapacitet). En första 
byggsten i ett innovationspolitiskt ramverk är således att det måste finnas en högkva-
litativ utbildning och forskning som åtminstone inom några områden håller absolut 
världsklass. 



e n t r e p r e nör sk a p sf oru m 19

De	huvudsakliga	förslagen	(samt	ett	nytt)	i	förra	årets	rapport	 
rörande	kunskapsbasen	var	följande:7

• Som visas i OECD-studien The High Costs of Low Educational Performance finns 
det mycket stora samhällsekonomiska vinster att hämta i en förbättrad utbild-
ningskvalitet på grundskolenivå. Sverige bör därför utifrån den internationella 
PISA-rankingen sätta upp ett kvalitetsmål för svenska elevers ranking och 
prestation inom PISA-systemet. 
På högskole- och universitetsnivå bör, utifrån best practice-erfarenheter från 
andra universitet, studenterna involveras i innovations- och entreprenörskaps-
satsningar. Studier tyder på att detta kan ge en betydligt större hävstång än 
satsningar på enbart forskare. 

• Forskningsresurser bör i högre uträckning fördelas efter kvalitetskriterier och 
universitetens autonomi förstärkas.

• Tidshorisonten för forsknings- och innovationspropositionerna sträcker sig idag 
fyra år framåt i tiden. Men forskning och kommersialisering av forskning (vilket 
kan kräva ytterligare utvecklingssatsningar) tar i regel betydligt längre tid än fyra 
år. En avsiktsdeklaration rörande forskningssatsningarna i ett längre perspektiv – 
förslagsvis tio till tolv år – skulle skapa större förutsägbarhet och förtroende för 
forskningspolitiken hos såväl näringsliv som inom akademin. Detta kan i sin tur ha 
betydelse för lokalisering av verksamheter och individers planering. 

Från kunskap till innovation
Årets analys inriktas på de institutionella förhållanden som omgärdar innovation och 
föreslagna reformer syftar till att skapa långsiktighet, förtroende och transparenta 
system. Tillsammans med goda generella förutsättningar för företagande och entre-
prenörskap förväntas detta leda till en stärkt svensk innovationskapacitet.

Länder med en hög regelbörda karaktäriseras bl.a. av svagare konkurrens, sämre 
förmåga inom näringslivet att anpassa sig till omvärldsförändringar och en lägre BNP 
per capita. 

För	att	minskad	dessa	samhällsekonomiskt	negativa	effekter	föreslås	att:
• Regelrådets befogenheter utökas till att kunna kräva både kostnads/intäktsanaly-

ser och kostnads/effektivitetsanalyser från reglerande myndigheter, för att tydligt 
kunna visa att den mest kostnadseffektiva regleringen valts, 

• t.ex. Regelrådet ges mandat att blockera regleringar som är undermåligt analyse-
rade eller som för med sig stora samhällsekonomiska kostnader, 

• analyser av regleringars effekter bör omfatta såväl direkta som indirekta kostna-
der för näringslivet, dvs. den totala samhällsekonomiska kostnader, 

• överväg att införa s.k. regleringsbudgetar, som årligen visar kostnader för nya regler, 
• arbetet med att avveckla och förenkla regelverket accelereras.

7.  Se Braunerhjelm m fl (2010) för övriga förslag inom detta område. Se också IVA (2011).



20 s w e di sh econom ic foru m r e p or t 2011

k a p i t e l 1  e t t i n no vat ions p ol i t i sk t r a m v e r k – e t t s t eg v i da r e

På de privata marknaderna avviker inte konkurrensförhållandena i Sverige nämnvärt 
från de flesta andra länders och är snarast bättre i många fall. Istället består skillnaden 
av att Sverige har en större offentlig sektor än flertalet andra länder vilket i sin tur har 
betydelse för konkurrens och innovation. Under de senaste decennierna har emeller-
tid en stor del av de tjänster som tidigare förmedlades av offentlig sektor konkurrens-
utsatts. Andra marknader har avreglerats (transport, energi, media, m fl) och sedan 
2010 omfattar konkurrenslagen också offentlig verksamhet. Effekterna av detta skiljer 
sig mellan branscher men såväl ökad tillgänglighet som lägre priser är uppenbara i 
vissa fall medan det i andra är svårare att entydigt visa på positiva effekter. 

För	att	ytterligare	stärka	de	positiva	konsekvenserna	av	konkurrens	föreslås	att:	
• kvarvarande etableringshinder för inhemska och utländska företag undanröjs 

vilket i första hand förväntas påverka innovation positivt inom de mer avance-
rade delarna av näringslivet, 

• kvarvarande handelshinder avvecklas och att staten verkar för ytterligare 
harmonisering av standarder för att främja innovation,

• politiken vinnlägger sig om att hävda Sveriges starka forskningsområden samt 
stärka länkarna mellan högskola/universitet och näringsliv,

• staten i högre utsträckning tillhandahåller infrastruktur, information och statistik 
som i sin tur kan användas av privata aktörer för att bygga företag och skapa 
innovationer,

• incitament utformas för privata aktörer inom den s.k. välfärdssektorn som 
premierar kvalitet, kundanpassning och effektivitet samt att uppföljnings- och 
utvärderingsfunktionerna stärks, 

• innovationsupphandling och annan offentlig upphandling fokuserar på funktion i 
högre utsträckning.
 

Generösa regler kring patentering kan visserligen vara motiverade utifrån de nya 
samarbetsmöjligheter som skapas i innovationsprocessen, den transparens som 
ges samt minskade transaktionskostnader. Men de måste vara väl avvägda för att 
inte hämma konkurrensen. Argumenten som ofta framförs om att patentering idag 
leder till blockeringar beroende på höga transaktionskostnader förefaller ofta vara 
ensidiga eftersom de inte beaktar fördelarna och påståendena om blockeringar i allt 
väsentligt saknar empiriskt stöd. Dessutom kan globaliseringen förväntas leda till en 
ökad specialisering och en högre grad av samarbeten i de innovativa processerna 
vilket ytterligare understryker vikten av tydliga immateriella äganderätter. Detta 
tenderar öka möjligheterna till spridning av idéer och innovation. 
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Därför	bör:	
• möjligheterna att förbättra förutsättningarna för samarbeten i den svenska 

innovationsprocessen stärkas genom ett införande av ett offentligt register 
där innehavare av svenska patent stimuleras (t.ex. genom lägre kostnader för 
patentets förlängning) att lämna bindande licensieringsåtaganden , dvs. rätt för 
andra att nyttja patentet givet att vissa villkor uppfylls, 

• möjligheten att få en myndighets, t.ex. Patent- och registreringsverkets, bedöm-
ning av giltighet och skyddsomfång beträffande i Sverige gällande patent för att 
påskynda processen och minska kostnaderna jämfört med en domstolsprocess 
och därmed göra det enklare att ingå avtal i en pågående innovationsprocess.

Den institutionella konkurrensen ställer krav på att Sveriges skattesystem står i 
paritet med omvärldens för att attrahera och främja entreprenöriella och innovativa 
satsningar. Sveriges relativt stora offentliga sektor påverkar skattetrycket och kan 
indirekt också påverka incitamenten för innovation. Högre skatter kan dessutom leda 
till att ineffektiva ägare etableras på den svenska marknaden, eftersom en lägre skat-
tenivå för utlandsägda bolag innebär lägre avkastningskrav. Detta riskerar att påverka 
innovationskapaciteten negativt. Ett led i att förhindra detta är konkurrensneutrala 
skatteförutsättningar mellan ägare av olika nationalitet. 

För	att	åstadkomma	detta	föreslås	att:
• de generella förutsättningarna stärks genom att kapital- och bolagsskatterna 

sänks till 15–20 procent medan statsskatten sänks till 10 procent,
• dubbelbeskattningen avskaffas och att finansiering via eget kapital inte diskrimi-

neras i förhållande till lånat kapital,
• privatpersoner bör få möjlighet till uppskov med reavinsbeskattning på ungefär 

motsvarande sätt som holdingbolag eller vid s.k. andelsbyte,
• innovationer och entreprenörskap främjas genom ett loss-carry-back system för 

FoU-kostnader, en innovationsbox enligt holländsk modell övervägs samt att ett 
permanent riskkapitalavdrag införs.

Rättsreglerna måste vara relevant utformade för att stimulera innovation och entre-
prenörskap. Immateriella rättigheter utgör också en ständigt ökande del av närings-
livets omsättning. Stabilitet och förutsebarhet, men också flexibilitet måste ges 
utrymme. Dessutom måste processer som behandlar eller baseras på rättsreglerna 
vara snabba och inte för dyra för att avtal ska kunna genomdrivas och få verkställig-
het. För länder som inte anpassar sin lagstiftning till förändrade förhållanden kan det 
leda till betydande negativa samhällsekonomiska konsekvenser. 
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Därför	föreslås	att:	
• det mot bakgrund av andra länders erfarenheter och pågående arbete inom EU 

bör utredas om en särskild företagsform behövs för att små och entreprenöriella 
verksamheter ska kunna starta och utvecklas, 

• det bör utredas om och i vilken omfattning regler rörande anställning är förenligt 
med risktagande och innovation, 

• transparens och enkelhet bör genomsyra rättsreglerna för att ledningen i nya 
och unga företag ska kunna bygga upp egen rättslig kunskap (precis som kunskap 
måste finnas vad gäller t.ex. produktutveckling, marknadsföring m.m.).

Förvaltningspolitiken måste utformas så att den främjar företagande, entreprenörskap 
och innovationer. Det handlar också om att skattebetarna ska få valuta för pengarna: 
en oförändrad eller stigande produktivitet i offentlig tjänsteutövning hade medfört 
ett väsentligt lägre skattetryck i dag. Styrbarhet och medborgardeltagande bör vara 
ledstjärnor för förvaltningspolitiken. Olika förvaltningspolitiska reformer och en för-
ändrad syn på det offentligas uppdrag och privat näringsverksamhet har emeller tid 
under de senaste decennierna bidragit till att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Förvaltningspolitikens	roll	kan	ytterligare	stärkas	genom	att:
• den regionala indelningen ses över så att det skapas färre antal regioner, vilka är 

utrustade med mer beslutsmakt än i dag, för att minska samordningsproblem i 
den beslutsprocess som ofta omfattar ett stort antal aktörer på olika nivåer, 

• konkurrensutsättningen av offentlig verksamhet fortsätter genom t.ex. införandet 
av s.k. utmanarrätter,

• statliga myndigheters agerande på kommersiella marknader begränsas.

Sammanfattning
I rapporten fokuseras på den andra pelaren i ett innovationspolitiskt ramverk, dvs. 
ekonomisk-politiska åtgärder för att stimulera att kunskap – ny och befintlig – omvand-
las till innovation och nya företag eller kan användas i redan existerande företag för 
att stärka deras konkurrenskraft. De två andra pelarna – utbildning och forskning 
samt regionalkritisk innovationsmassa – ryms inte inom ramen för denna rapport. 

Vikten av en institutionell dörrvakt som kan ställa krav på att endast regleringar 
med rimliga samhällsekonomiska konsekvenser ska kunna genomföras är en viktig 
slutsats i rapporten. Lärdomar kan i detta fall hämtas från andra länder, t.ex. Kanada. 
Likaså är konkurrens en viktig förutsättning för innovation och förnyelse, särskilt 
inom de mer tekniskt avancerade branscherna. En fungerande konkurrensutsättning 
av verksamheter som tidigare förmedlats av offentlig sektor förutsätter upphand-
lingskompetens där också kvalitetsaspekterna tas i beaktande, liksom kontinuerlig 
kontroll och uppföljning. Konkurrens inom näringar som är mer forsknings- och tek-
nikintensiva bygger också på en väl avvägd immaterialrätt. Även skatteinstrumentet 
bör användas för att uppmuntra innovation och entreprenörskap.
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Slutligen konstateras att stabilitet i rättsregler måste kombineras med flexibilitet 
för att näringsverksamheter ska kunna konkurrera också när omvärldsförändringar 
sker. Och även om mycket i Sverige gått åt rätt håll under de senaste två decennierna, 
vilket bl.a. avspeglas i stadigt förbättrade placeringar på internationella rankinglistor, 
är förvaltningspolitiken ett område som har potential för förbättringar och som stän-
digt bör ses över. Ett innovationspolitiskt ramverk med den här föreslagna inriktning-
en skulle främja innovation och därmed också Sveriges långsiktiga tillväxtmöjligheter.
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Effektiva regleringar  
för en konkurrens-
kraftig ekonomi8

•	 JOHAN E. EKLUND

Sverige får anses ha ett välfungerande grundläggande institutionellt ramverk som 
alltsedan industrialiseringen har borgat för en successivt ökad välfärd (t.ex. skydd 
av grundläggande rättigheter). En viktig förklaring till Sveriges fortsatta förmåga till 
stark ekonomisk utveckling de senaste 150 år ligger sannolikt i förmågan att anpassa 
och utveckla de ekonomiska spelreglerna till nya förutsättningar. Många bedömare 
anser idag att Sverige har en mycket konkurrenskraftig ekonomi, men bilden av den 
svenska ekonomin är splittrad. I till exempel World Economic Forums (2011) Global 
Competitiveness Index 2010–2011 rankas Sverige, näst efter Schweiz, som världens 
mest konkurrenskraftiga ekonomi.9

Samtidigt rankar Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Sverige relativt lågt i 
fråga om entreprenörskap (plats 47 bland 59 länder och plats 14 bland 22 industri-
länder, GEM, 2010). De olika bilder som dessa två rapporter ger speglar sannolikt 

8.  Delar av detta kapitel baserar sig på rapporten: Regelbördans ekonomiska effekter – en 
teoretisk och empirisk analys, Rapport 2010:14, Tillväxtanalys (2010) samt på Eklund och 
Falkenhall (2011). Björn Falkenhall på Tillväxtanalys har bidragit med värdefulla synpunkter 
och bearbetningar. 

9. Sverige har sedan 2009–2010 års rapport förbättrat sin konkurrenskraft och förflyttat sig från 
en fjärde till en andra plats bland 139 ekonomier.



26 s w e di sh econom ic foru m r e p or t 2011

k a p i t e l 2  e f f e k t i va r egl e r i ng a r f ör e n kon k u r r e ns k r a f t ig e konom i

att de generella spelreglerna är goda i Sverige medan förutsättningarna för små och 
nya företag (entreprenörskap) är sämre. En möjlig slutsats av detta är att det finns 
utrymme för att förbättra villkoren för nyföretagande och entreprenörskap.

En slutsats som författarna till den svenska GEM-rapporten drar är att ramvillkoren 
för företag behöver stärkas. Rapportförfattarna lyfter även fram skattesystemets och 
regleringarnas negativa effekter på små och nya företag. De menar bl.a. att: 

” En betydande regelbörda är en tydlig hämsko för företagens tillväxtambitioner. 
Länder med goda villkor för att starta och driva företag har bättre förutsättningar 
att skapa nya jobb och det är i de små företagen som jobbtillväxten är störst.” 

Entreprenörskapsforum, 2011

Det finns således anledning att fundera över hur Sverige skall förbi en stark och kon-
kurrenskraftig ekonomi. Ett nyckelområde i detta avseende är utformningen av alla 
de spelregler (ramvillkor) som ekonomiska aktörer har att hålla sig till. Detta kapitel 
analyserar hur regler och ”regelbördan” påverkar ekonomiska aktiviteter. 

Syftet med detta kapitel är att klarlägga innebörden i begreppet regelbörda samt 
analysera dess ekonomiska effekter. Vi ställer oss frågan: Vad konstituerar en effektiv 
regel och hur skall vi tillförsäkra oss att nytillkommande regleringar är effektiva och 
ändamålsenliga? Slutligen är avsikten även att identifiera vad Sverige kan göra för 
att förbättra tillkomsten av regler (myndigheters regleringsarbete) och garantera att 
regleringsprocessen blir effektivare. I en bred bemärkelse är detta naturligtvis kopp-
lat till det nationella innovationspolitiska ramverket: Ett välfungerande näringsliv 
förutsätter att regleringar är adekvata och inte skapar onödiga kostnader. 

Många länder arbetar idag aktivt med att förbättra regler och regelverk i syfte att 
förbättra villkoren för framförallt små och nya företag (entreprenörskap). Under perio-
den 2006 – 2010 har även den svenska regeringen haft regelförenkling som ett uttalat 
och prioriterat mål. Likaså har regeringen uttalat ambitionen att under perioden 2011 
– 2014 fortsätta arbetet med att skapa bättre regleringar och fokusera på utvecklan-
det av ett institutionellt ramverk för effektivare regler (Näringsdepartementet, 2010). 
Detta arbete omfattar emellertid enbart direkta kostnader, som utgörs av adminis-
trativa kostnader samt åtgärds- och finansiella kostnader. Sedan 2004 mäts även de 
administrativa kostnaderna förknippade med företagens regelefterlevnad. Att enbart 
betrakta regelbördan som de direkta kostnader som regelefterlevnaden ger upphov 
till ser vi som ett alltför snävt synsätt.

Till skillnad från offentliga utgifter som är direkt synliga via t.ex. statsbudgeten, 
är de kostnader som följer av offentliga regleringar vanligen dolda och indirekta. 
En viktig insikt är vidare att skatter och utgifter endast utgör en form av offentliga 
styrmedel. Regleringar är minst ett lika betydelsefullt, styrmedel. Inte heller är nya 
regler underkastade samma granskning och kontroll som statsutgifter är i form av 
t.ex. utgiftstak. De synliga och direkta kostnaderna, till exempel företagens admi-
nistrativa kostnader för regelefterlevnad, utgör enbart en mycket liten del av regle-
ringars totala kostnader. Ett resultat av att regelkostnader är dolda och indirekta är 
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att kostnaderna förs vidare till företag, konsumenter och medborgare utan att göras 
synliga, vilket medför en risk för att samhällsekonomiskt ineffektiva regler införs. Det 
finns en stigande insikt om att regler och regelutformning är av avgörande betydelse 
för såväl näringslivets utveckling som ekonomin i stort. 

Förhoppningen är att kapitlet kan bidra till diskussionen om det fortsatta regelför-
enklingsarbetet samt belysa regelutformningens betydelse för svensk innovations-
kraft. Kapitlet tar sin utgångspunkt i den s.k. regleringsekonomiska litteraturen och 
försöker med hjälp av denna litteratur besvara frågan vad som är en samhällsekono-
miskt effektiv regel? Med detta som grund argumenterar vi för institutionella föränd-
ringar som innebär att Sverige bör stärka det institutionella ramverk som kringgärdar 
tillkomsten av nya regler. Vi föreslår bl.a. att kraven på konsekvensanalyser stärks 
till att inkludera såväl kostnads-nyttokalkyler som kostnads-effektivitetsanalyser. 
Vidare argumenterar vi för att en av de reglerade myndigheterna oberoende instans 
skall ges kompetens och mandat att utvärdera kvaliteten på konsekvensanalyserna. 
En ytterligare policy-reform skulle kunna vara införandet av s.k. regleringsbudgetar. 
Sådana reformer anser vi skulle ge upphov till icke oansenliga välfärdsvinster. 

Regleringsekonomi
Det finns omfattande forskning kring reglers ekonomiska effekter. Denna forskning 
har gett upphov till forskningsfältet regleringsekonomi (eng. Regulatory Economics) 
inom nationalekonomi. Trots den omfattande forskningen saknar såväl begreppen 
regler som regelbörda entydiga definitioner.10 

Posner (1974) menar att ekonomiska regleringar “(…) refers to taxes and subsidies 
of all sort as well as to explicit legislative and administrative controls over rates, entry, 
and other facets of economic activity”. Priest m.fl. (1980) definierar regleringar som 
”(…) the impostion of rules by government, backed by the use of penalties, that are 
intended specifically to modify the economic behavior of individuals and firms in the 
private sector”.

Således saknas en entydig definition av vad som avses med regelbörda (ibland även 
kallat regelkostnad alternativt regelefterlevnadskostnader). Förklaringen till detta är 
sannolikt det faktum att regelbördan, eller regelkostnaden om man så vill, kan brytas 
ned i flera olika komponenter. 

10. Regleringar kan vara såväl marknadsbaserade (private regulation) som statligt eller 
offentligt initierade (government regulation). Exempel på privata regleringsmekanismer 
är frivilliga standardiserings-, kvalitets- och certifieringsorganisationer. Enligt OECD (1997) 
kan regleringar definieras som “(…) the diverse set of instruments that governments use 
to impose requirements on enterprises and citizens. Regulations include laws, formal and 
informal orders and subordinate rules issued by all levels of government, and rules issued by 
non-governmental or self-regulatory bodies to which government have delegated regulatory 
power.” (OECD 1997 s. 196).
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Den vanligast förekommande implicita definitionen av regelbörda är den direkta 
administrativa kostnad som uppstår i samband med att företag ska efterleva en regel.11 

 Denna typ av direkta kostnader utgör emellertid sannolikt endast en bråkdel av 
den totala regelbördan för företag. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är denna 
definition därför otillfredsställande. De största kostnaderna är sannolikt istället de 
indirekta kostnaderna. Dessa indirekta samhällsekonomiska kostnader uppstår som 
en följd av att regler skapar kostnader och marknadsfriktioner som påverkar företag, 
näringslivsdynamik och resursallokering negativt. 

En mera adekvat definition av regelbördan eller regelkostnaderna inkluderar med 
andra ord den totala samhällsekonomiska kostnaden som regler skapar. Vi har därför 
valt att definiera begreppet regelbörda som den totala samhällsekonomiska kostnad 
som regler ger upphov till. 

Detta är en bredare definition av regelbörda och omfattar mer än de direkta admi-
nistrativa kostnaderna som följer av regleringar. 

Den ekonomiska betydelsen av regelutformning
Det svenska arbetet med regelförenkling och förbättrad regelutformning speglar ett 
bredare internationellt arbete. Sedan något årtionde tillbaka bedriver bland annat 
Världsbanken ett projekt under benämningen Ease of Doing Business som kartlägger 
regleringar och jämför ”regelbördan” internationellt.12 Världsbankens kart läggning 
omfattar i dagsläget 183 länder. Sverige rankas tämligen högt i denna internationella 
jämförelse. I 2010 års rapport hamnar Sverige på 18:e plats och i den nya rapporten 
för 2011 förbättrar Sverige sin placering till plats 14.13 Sverige har enligt Världsbanken 
förbättrat regelverket och underlättat för företag genom att minska regelkostna-
derna (Världsbanken, 2010). I sin ranking mäter Världsbanken regelbördan i tio olika 
dimensioner. Figur 4 visar Sveriges ranking i förhållande till OECD, EU samt Danmark. 
Från detta spindeldiagram framgår det tydligt att regelbördan skiljer sig markant åt 
i de olika dimensionerna inom vilka Världsbanken mäter regleringar. Det framgår 
vidare att regelbördan är som högst i Sverige relativt andra länder i dimensionen 
anställning, följt av finansiering.

11. Se Braunerhjelm (2010) för en översikt.
12. Världsbanken mäter tid, kostnader och procedurer som följer av regleringar utifrån ett 

näringslivsperspektiv. Dessa regleringar kan både förbättra och begränsa näringslivets 
aktiviteter. Det är med andra ord inte ett mått på regelbördan såsom vi definierar den, 
men kan tjäna som en proxyvariabel. Det vill säga Världsbanken mäter ett lands ”relativa” 
regelbörda vis à vis andra länder utifrån ett antal utvalda dimensioner.

13. Sveriges förbättrade ranking drivs av minskat minsta aktiekapital i nya aktiebolag, 
förbättrade rutiner för registrering av ägande, stärkt skydd av investerare genom ökat krav 
på transparens samt genom reglering av transaktioner mellan olika bolagsintressenter. (för 
detaljer se Världsbanken, 2010.
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Figur 4. Regelbördan i Sverige, Danmark, OECD och EU

Figuren visar regelbördan (”kostnaden”) nedbruten i olika dimensioner. Ett lågt värde 
indikerar en låg regelbörda (alt. låga transaktionskostnader). EU-medelvärdet är 
beräknat för samtliga EU länder med undantag för Malta och Slovenien. 

Källa: Världsbanken 2010. Egen bearbetning.14

En lämplig utgångspunkt för att analysera regleringars indirekta kostnader och hur 
regelutformningen påverkar företags beteenden och ekonomiska effektivitet är att 
studera hur investeringar påverkas. Regler kan via flera olika mekanismer påverka 
investeringar, vilket i sin tur slår mot ekonomisk tillväxt och produkti vitetsutveckling. 
Därutöver påverkar regelutformningen sannolikt näringslivs- och företagsdynamiken 
direkt. Regler kan exempelvis ha betydelse för hur snabbt företag anpassar sig till 
omvärldsförändringar. En hög regelbörda kan med andra ord ha negativa konse-
kvenser för produktionsdynamiken, med allokeringsförluster som följd. Ytterst kan 
sedan regelbördan påverka produktiviteten, sysselsättningen och den ekonomiska 
tillväxten. Schematiskt kan reglers och regelbördans effekter på ekonomin illustreras 
med figur 5. 

14. ”Anställning” definieras som svårigheter att anställa, index över arbetstidsreglering, svårighet 
att avskeda samt kostnaden för att avskeda. ”Finansiering” definieras/mäts med ett index 
över hur starkt det juridiska skyddet är för investerare samt tillgången på kreditinformation. 
Se Världsbankens Doing business-projekt.
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Figur 5. Regelbörda, ekonomiska aktiviteter och tillväxt

De indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som orsakas av komplexa och 
betungande regler kan analyseras empiriskt genom att skatta sambanden mellan 
regelbördan, mätt med Världsbankens index Ease of Doing Business, och investe-
ringar, produktionsdynamik, vinstdynamik, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt/
välstånd. Med produktionsdynamik avses företagens förmåga till att anpassa sin 
produktionskapacitet vid omvärldsförändringar. Vinstdynamik avser hur snabbt 
företag med onormalt höga vinster/förluster konvergerar till branschsnittet, dvs. 
ett mått på konkurrenstrycket. Vi finner bland annat att produktionsdynamiken är 
sämre och avkastningskraven högre i de länder som har en relativt hög regelbörda. 
De negativa effekterna på produktionsdynamiken visar sig i form av att företag har 
en minskad förmåga att snabbt anpassa sig till omvärldsförändringar. Högre avkast-
ningskrav leder till minskade investeringar. Slutligen visar studien att länder med en 
låg regelbörda har en högre BNP per capita. I tabell 1 nedan visas resultaten i en enkel 
tillväxtregression där BNP per capita förklaras med hjälp av några standardvariabler 
samt Världsbankens index Ease of Doing Business. Det denna enkla analys visar är att 
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när rankingen försämras och ”regelbördan” ökar så är det förknippat med en lägre 
BNP per capita, det vill säga en lägre välfärd.15 

Tabell 1. Regelbörda och BNP per capita, sammanfattning av regressionsanalys

Anm: Tre plustecken (minustecken) innebär att variabeln har en strakt positiv (negativ) effekt på 
BNP per capita. Noll innebär att variabeln inte påverkar BNP per capita. Regressionen baseras på 
282 observationer omfattande 56 länder för perioden 2006-2010, regressionen förklarar ungefär 80 
procent av variationen i BNP per capita. 

De samband som illustreras schematiskt i figur 5 får starkt empiriskt stöd i regre s-
sion en: En hög regelbörda minskar företagens förmåga att anpassa sig vid omvärlds-
förändringar. Likaså är en hög regelbörda förknippad med ett lägre konkurrenstryck 
i ekonomin. 

Ett särskilt intressant resultat som är värt att lyfta fram är att företag i länder med 
en hög regelbörda har en försämrad förmåga att anpassa sig till omvärldsföränd-
ringar. Detta visar sig genom en långsammare anpassning av produktionskapaciteten 
vid stigande respektive fallande efterfrågan på ett företags produkter/tjänster. I 
studien mäts produktionsdynamiken som kapitalstockens elasticitet med avseende 
på företagets omsättning. Resultaten som presenteras i rapporten visar att produk-
tionsdynamiken påverkas negativt av regelbördan. 

Den kanske viktigaste policyslutsatsen som kan dras från dessa resultat är att 
de indirekta effekterna av regelbördan är ansenliga och överskuggar sannolikt de 
direkta effekterna av regelbördan. 

Effektiva regler
Som antyddes inledningsvis är vissa typer av regler avgörande för att ett samhälle 
skall fungera. Välfungerande institutioner spelar en avgörande roll för att skapa 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt (se t.ex. Rodrik, Subramanian, och Trebbi, 
2004). Dessa brukar närmast beskrivas som ”spelets regler” och kan vara såväl 
formella i form av lagar och regler, som informella i form av exempelvis sociala 
normer. Institutionerna eller reglerna utgör restriktioner på individers, företags och 

15.  För mer detaljer kring dessa empiriska analyser, se Tillväxtanalys, 2010.

Regelbörda Internet Befolkning Grundskola Handel
--- +++ 0 0 0
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organisationers agerande och påverkar i stor utsträckning incitamentsstrukturen i 
samhället (se t.ex. North 1991 och 1994). 

Den ekonomiskt mest fundamentala institutionen är den privata äganderätten 
eller egendomsskyddet, inklusive de grundläggande ekonomiska friheterna såsom 
kontraktsfrihet, näringsfrihet och etableringsfrihet. Det finns starkt empiriskt stöd 
för att dessa rättigheter och friheter är avgörande för välståndsutvecklingen (se 
Berggren och Karlson 2005).

Enkelt uttryckt kan regler av detta slag sägas vara ”effektiva” och leder till en 
effektiv resursallokering i samhället. De leder således inte till en samhällsekonomisk 
kostnad utan snarare till ökad samhällsnytta.

Dock kan regler eller institutioner även få negativa konsekvenser. Om och när 
reglerna blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många, uppstår 
effekter av negativt slag som riskerar att skapa stora samhällsekonomiska kostnader 
med välfärdsförluster som följd. 

Ekonomipristagaren Hayek (1973) har i detta sammanhang gjort en viktig distink-
tion mellan, vad han kallar, law och legislation. Det förstnämnda är just marknads-
ekonomins allmänna spelregler, medan det senare är lagstiftning som syftar till att 
uppnå specifika politiska mål och utfall av olika slag. Det är just den sistnämnda typen 
av lagar och regler som riskerar att skapa en negativ regelbörda för företagen och en 
effektivitetsförlust för samhället.

Traditionellt brukar nationalekonomer ange fyra typer av marknadsmisslyckanden 
som kan rättfärdiga någon form av reglering eller offentlig intervention. Den första 
formen av marknadsmisslyckande är s.k. kollektiva nyttigheter (eng. public good). 
Sådana varor och tjänster anses, till skillnad från privata nyttigheter, vara svåra att 
finansiera och producera på en privat marknad eftersom de dels kommer flera till 
gagn samtidigt, oavsett om mottagarna av tjänsten vill det eller inte, dels att det är 
svårt eller omöjligt att exkludera dem som inte har betalat för varan eller tjänsten i 
fråga. Som exempel på kollektiva nyttigheter kan försvar, rättsväsende och polis näm-
nas. Den andra formen av marknadsmisslyckande är varor, tjänster och verksamheter 
med externa effekter. Beroende på om de externa effekterna är negativa eller posi-
tiva kommer för lite eller för mycket av varorna eller tjänsterna att produceras. Med 
positiva externa effekter menas att produktionen av dessa varor och tjänster anses 
leda till goda konsekvenser även för andra än dem som direkt producerar och konsu-
merar dem, exempelvis genom att en höjd utbildningsnivå och bättre folkhälsa leder 
till högre tillväxt. På motsvarande sätt anses stora negativa externa effekter, såsom 
miljöförstöring, motivera statliga ingrepp. En tredje form av marknadsmisslyckande 
är s.k. informationsasymmetrier där aktörer på en marknad har olika mycket infor-
mation om t.ex. kvaliteten på en vara eller tjänst. Blir informationsasymmetrierna 
mellan kund och producent alltför stora kan det leda till att en marknad kollapsar. 
Vanliga exempel på marknader där detta kan hända är olika typer av försäkrings-
marknader. Den fjärde och sista formen av marknadsmisslyckande som brukar disku-
teras i litteraturen är s.k. naturliga monopol. Med naturligt monopol avses industrier/
företag som har mycket stora skalfördelar och att det utan större svårigheter går att 
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expandera produktionen utan att det orsakar stora nya kostnader. Enkelt uttryckt 
avser begreppet naturligt monopol verksamheter där det är kostnadseffektivt med 
endast ett företag (t.ex. infrastruktur så som järnväg, energibolag, telekommunika-
tion). Naturliga monopol har ofta föranlett offentliga ingrepp och regleringar. Utöver 
dessa fyra former av marknadsmisslyckanden är det naturligtvis så att regleringar 
ofta motiveras på andra grunder, t.ex. i syfte att uppnå en mera rättvis fördelning. 
Alla dessa skäl kan anges för att motivera regleringar. Det finns dock mycket som talar 
mot att regler enkom tillkommer för att korrigera marknadsmisslyckanden.

Regelbördans orsaker och uppkomst
Det finns idag en stor mängd forskning om orsakerna till att vi har många och ur 
effektivitetssynpunkt tveksamma regler, inom området politisk ekonomi, särskilt 
forskningsfältet Regulatory Economics, där politiskt beslutsfattande analyseras 
med hjälp av ekonomiska metoder. I den regleringsekonomiska litteraturen kan två 
huvudinriktningar urskiljas. Det finns ett område där regler antas tillkomma i syfte 
att främja det allmännas bästa (eng. public interest theory) och en annan inriktning 
där utformningen av regleringar kan komma att påverkas av särintressen. I det först-
nämnda fallet är regelbördan motiverad av det allmännas bästa och frågan blir därför 
hur regler kan utformas optimalt utifrån detta syfte. 

Politikmisslyckanden och rent-seeking
Mest känd är public choice-skolans analys av s.k. politiska misslyckanden (för översik-
ter se Buchanan och Tollison 1984, Mueller, 2003). Utifrån detta perspektiv präglas 
den politiska processen i betydande utsträckning av inflytande från särintressen och 
kortsiktighet, vilket blockerar effektiva regler och istället leder till överreglering.

Att särintressen kan förväntas få oproportionerligt stort inflytande förklaras i 
huvudsak av att olika grupper i samhället har olika förmåga att organisera sig och 
påverka politiken. Små, koncentrerade intressen kan förväntas få större genomslag än 
breda, mer allmänna intressen. Det är mer intressant att organisera sig om fördelarna 
kan gynna ett fåtal rejält, jämfört med om fördelarna sprids ut på många. Exempelvis 
kan producentintressen hos ett fåtal etablerade storföretag och exportindustrier 
förväntas få större inflytande än de intressen som delas av ett större antal utspridda 
småföretag. Även redan etablerade organisationer och olika typer av insiders har 
detta försteg. Breda intressen som t.ex. konsumenter och skattebetalare riskerar att 
förbli alltför oorganiserade. 

Följden är att dessa intressegrupper kan förväntas få ett oproportionerligt stort 
inflytande på den politiska processen och regelskapandet (se särskilt Peltzman, 
1976). Kostnaderna för dessa regler, regelbördan, sprids sedan ut på breda grupper 
av företag och medborgare, där varje enskild aktör saknar skäl för att bjuda motstånd. 
På motsvarande sätt blockerar sedan dessa välorganiserade grupper förändringar av 
reglerna till deras nackdel. Inte sällan sker detta i symbios med den byråkrati som är 
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satt att administrera reglerna i fråga. Dessa utgör i sig ett särintresse som värnar om 
existerande regelsystem.

Ett av de mest kända bidragen i denna forskning är ekonomipristagaren George 
Stiglers (1971) s.k. capture-teori, som visar att företag och organisationer ofta lyckas 
”fånga” eller överta inflytandet över regleringsmyndigheterna eller andra offentliga 
organ och få dessa att inskränka konkurrensen, höja priserna eller på andra sätt 
gynna företaget eller organisationen i fråga. 

Utifrån detta perspektiv kommer således såväl efterfrågan som utbudet av reg-
leringar att vara högre än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. Dessutom kan 
införda regleringar inte förväntas vara effektiva – snarare kommer regler som syftar 
till att uppnå specifika mål och utfall att dominera regelskapandet.

Olika intressen kan således förväntas tillskansa sig olika typer av privilegier (s.k. 
rent-seeking) genom att efterfråga regleringar. Politiker och byråkrater kommer för 
att få röster och inflytande genom att svara upp mot detta och erbjuda regleringar 
och inskränkningar i äganderätten och avtalsfriheten (Helm, 2006).

Välmenande ingrepps oavsiktliga konsekvenser
Den andra, kanske mindre uppmärksammade, förklaringsansatsen till regelbördans 
uppkomst och permanens, finns hos den s.k. österriskiska skolan. Här är utgångspunk-
ten istället att varje reglering i sig är välmenande och kanske motiverad, men att dessa 
ingrepp i marknaders och civilsamhällets funktionssätt, utöver rent effektiva regler, 
mer eller mindre oavsiktligt skapar snedvridningar och problem. Dessa motiverar i sin 
tur nya ingrepp som i sin tur motiverar nya ingrepp i en sorts självförstärkande spiral. 
Den klassiska referensen är Ludwig von Mises kritik av interventionismen (Mises 
1977, se även Hayek, 1944).

Den övergripande slutsatsen i denna forskning är således att effektiva regler och 
låg regelbörda är svårt att åstadkomma, eftersom nya regleringar ständigt kommer 
att efterfrågas av särintressen, och även erbjudas av byråkrater och välmenande 
politiker. Detta innebär också att det inte är särskilt lätt försöka avskaffa existerande 
regler. Olika särintressen kommer att göra allt för att blockera deras inskränkning 
eller upphävande. Såväl efterfrågan som utbudet av regleringar kommer att vara 
högre än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. 

Det ovan sagda kan även illustreras med en enkel modell. Låt oss anta att såväl 
den samhällsekonomiska nyttan, N(R), som den samhällsekonomiska kostnaden, K(R), 
av en regel kan uttryckas som en funktion av den totala mängden regler, R. Detta 
innebär att den totala samhällsekonomiska nettonyttan, NN(R), också kan uttryckas 
som en funktion av R:16

NN(R) = N(R) – K(R)

16. Marginalvillkoren för optimering är: !""
!"

= !"
!"
− !"

!!
= 0          

Denna punktmotsvarar R* i figur 6.
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Den nytta regler ger upphov till kan rimligen antas vara en avtagande funktion, dvs. 
grundläggande spelregler genererar snabbt höga samhällsekonomiska mervärden, 
se figur 6. Litteraturen kring public choice har emellertid visat att tillkomsten av nya 
regler inte sker utifrån samhällsekonomisk nytta, utan kan vara ett resultat av olika 
särintressen och kortsiktighet (se resonemang ovan). Regler som utgör grundläg-
gande spelregler eller tillkommer för att lösa marknadsmisslyckanden kan antas vara 
effektivitetshöjande, dvs. den samhällsekonomiska nyttan överstiger den samhälls-
ekonomiska kostnaden. Dessa regler kan med andra ord sägas befinna sig till vänster 
om R*. Regler som tillkommer utan att alla kostnader har tagits i beaktande (genom 
ett politiskt misslyckande) kan i gengäld sägas befinna sig till höger om R*. 

Vid tillkomsten av nya regler är det därför viktigt att det institutionella ramverket 
hindrar tillkomsten av nya regler som befinner sig till höger om R*. Det vill säga nya 
regelförslag som är förknippade med större samhällsekonomiska kostnader än sam-
hällsekonomisk nytta skall inte införas. På ett konceptuellt plan kan regelförenklings-
arbetet och arbetet med att minska regelbördan således förstås som en förskjutning 
av regler från R1 till R* i figur 6. Vid denna punkt maximeras samhällets nytta. Växer 
antalet regler bortom R* så kommer den totala samhällsnyttan börja avta. 

Figur 6. Samhällsekonomiskt optimal reglering

Källa: Eklund och Falkenhall (2011).
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Att ta steget steget från denna teoretiska analys till att i praktiken avgöra var i figuren 
en regel placerar sig är svårt. Utmaningen ligger i att kvantifiera såväl den sam-
hällsekonomiska nyttan som den samhällsekonomiska kostnaden som en regel ger 
upphov till. Givet dessa utgångspunkter är då frågan varför Sverige och många andra 
länder har för många och tveksamma regler, regler som är negativa för företagandet 
och samhällets effektivitet? Hur kan framväxten av effektiva regler underlättas och 
regelbördan långsiktigt minskas? 

Hur skall regler utformas på effektivast sätt? 
Frågan är därför vad som kan göras? Den metod som förespråkas i den forskning som 
redovisats ovan är dock i första hand att istället försöka minska framväxten av nya 
lagar och regler som inte är långsiktigt effektiva genom att införa konstitutionella 
begränsningar på det politiska beslutsfattandet. Det gäller således att både försöka 
se till att de nya regler som tillkommer är bättre och mer effektiva samtidigt som över-
reglering och införandet av ineffektiva regler förhindras redan från början genom att 
införa lämpliga grundlagsförändringar. 

En viktig slutsats är att det inte är den totala regelbördan per se som böra vara i 
fokus. Det är snarare hur effektivt varje enskild regel utformas som är av störst bety-
delse. Det är sannolikt inte möjligt att ge ett precist svar på vad som utgör en effektiv 
regel. Dessutom motiveras många regleringar snarare med etiska och moraliska 
överväganden än med effektivitetsargument. Fokus bör därför sannolikt istället läg-
gas på processen kring utformningen och införandet av nya regleringar (lagstiftning). 
Det vill säga vid sidan om att utvärdera befintliga regler är det nödvändigt/önskvärt 
att ha väl utformade procedurer kring regelutformningen.

För att en reglering skall vara samhällsekonomiskt motiverad måste två kriterier 
vara uppfyllda. För det första måste någon form av problem eller marknadsmisslyck-
ande föreligga. Problemet behöver naturligtvis inte vara ett ekonomiskt problem i 
strikt bemärkelse utan kan vara av typen sociala regleringar. För det andra måste det 
vara möjligt för samhället att korrigera eller åtgärda problemet genom en reglering. 
Det räcker alltså inte med att identifiera ett problem för att ett ingripande skall vara 
motiverat, regleringen måste även förbättra situationen. Först då båda dessa krite-
rier är uppfyllda kan en reglering sägas vara samhällsekonomiskt motiverad. 

Det faktum att ett offentligt ingripande är samhällsekonomiskt motiverat garante-
rar emellertid vare sig att en reglering införs eller att den är effektiv om den införs. 
För varje givet problem eller marknadsmisslyckande finns det vanligen flera alterna-
tiva lösningar. En effektivt utformad regel skulle ur detta perspektiv kunna sägas vara 
den åtgärd som korrigerar det observerade problemet till lägsta möjliga kostnad. En 
samhällsekonomiskt effektiv regel är därför den regel som ger upphov till den största 
samhällsekonomiska nettonyttan. Det vill säga, bland alla möjliga alternativ, är den 
samhällsekonomiskt effektiva regleringen den som vid en så kallad samhällsekono-
misk kostnads-nyttokalkyl genererar den största nettonyttan (överskott).
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Nästa fråga som inställer sig är hur samhället tillförsäkrar sig att de regler som 
genererar störst samhällsekonomiskt överskott (nettonytta) är de regler som också 
introduceras? Inte heller på denna punkt finns det något enkelt svar. 

Ett första viktigt steg är dock att tillse att nya regleringar föregås av en utförlig 
så kallad konsekvensanalys som noggrant kartlägger de ekonomiska effekterna av 
regleringarna i fråga:
• En utförlig kostnads-nyttokalkyl (Cost-Benefit-analys) där kostnader och fördelar 

(välfärdsvinster) i möjligaste mån ges i kronor och ören, 
• En kostnads-effektivitetsanalys (Cost-Effectivness-analys) av olika alternativ för 

att lösa ett samhällsekonomiskt problem.

Problemen med kostnads-nyttokalkyler är väldokumenterade och har på grund av 
dessa problem fått något av ett skamfilat rykte bland ekonomer och samhällsvetare 
i Sverige. Det torde dock vara tillräckligt att konstatera att oavsett metodproblemen 
torde en noggrant genomförd analys utgöra ett bättre beslutsunderlag än ingen 
analys alls! 

Ett problem med kostnads-nyttokalkyler är emellertid att de är mycket känsliga för 
vilka antaganden som görs om t.ex. diskonteringsräntor och alternativa scenarion. 
Såväl USA som Kanada har löst många av dessa problem genom att dels tillförsäkra 
transparens i utvärderingsprocessen, dels genom att förse myndigheter med standar-
diserade värden i form av exempelvis diskonteringsräntor. Myndigheter kan även få 
stöd av experter på konsekvensanalyser. Både USA och Kanada har utformat tydliga 
riktlinjer hur kostnads-nyttokalkylerna skall genomföras. De kostnads-nyttokalkyler 
som myndigheter gör i samband med tillkomsten av nya regler ligger sedan till grund 
för s.k. regelbudgetar där de totala kostnaderna för regler redovisas. I USA upprättar 
the White House Office of Management and Budget (OMB, 2009) en årsrapport till 
kongressen med en sammanställning av de samhällsekonomiska kostnaderna och 
intäkterna som skapats av nya regleringar under det gångna året. 

Då kostnads-nyttokalkylerna inte ger oss information huruvida det finns alterna-
tiva regleringar (lösningar) som är samhällsekonomiskt mera lönsamma är det också 
nödvändigt med kostnads-effektivitetsanalyser som utvärderar olika alternativ. En 
korrekt genomförd kostnads-effektivitetsanalys ger oss med andra ord information 
om vilken reglering som är effektiv. 
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En möjlig institutionell mekanism för effektivare regler
Reglerande myndigheter och utredningar i Sverige skall idag genomföra konsekvens-
analyser och bifoga dessa till nya regelförslag. Under Näringsdepartementet finns 
numera även Regelrådet som är en oberoende statlig kommitté, vilken bland annat 
har till uppgift att granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som 
har konsekvenser för näringslivet. I Regelrådets uppgifter ingår även att granska 
konsekvensanalyserna:

” Regelrådet ska ta ställning till om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår 
sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta administrativa kostnad för företagen. 
Regelrådet ska också bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.” 

(Regelrådet, 2010)17 

Både Kanada och USA har skapat ett institutionellt ramverk för att hindra regleringar 
som är alltför samhällsekonomiskt kostsamma från att införas.18 Principen är i grun-
den enkel. Reglerande myndigheter förväntas genomföra konsekvensanalyser som 
innehåller både en kostnads-intäktsanalys, som i möjligaste mån genererar monetära 
värden på de faktorer som påverkar kalkylen, och en kostnads-effektivitetsanalys, 
som visar att den valda regleringen är den samhällsekonomiskt mest kostnadseffek-
tiva. Dessa konsekvensanalyser granskas sedan av ett från den reglerande myndighe-
ten oberoende organ. 

Denna typ av institution fungerar sannolikt som en grindvakt och hindrar intres-
segrupper från att driva igenom regleringar, vilka gynnar särintressen men skapar 
större samhällsekonomiska kostnader än fördelar. I USA har OMB denna funktion. I 
Kanada, som har kopierat den amerikanska modellen i stora drag, har Treasury Board 
samma granskande funktion.

Regelrådet har emellertid, för att effektivt kunna påverka regeltillkomsten, enligt 
vår bedömning, ett alltför begränsat mandat både med avseende på bredden på 
de frågor/områden de granskar och ifråga om befogenheter eller möjligheter att 
påverka utformningen och introduktionen av nya regler. I vart fall i jämförelse med 
ovannämnda organisationer.

Regelrådet framhåller själva betydelsen av kvaliteten på konsekvensanalyserna för 
deras arbete och möjligheterna att kunna avgöra den mest lämpade vägen för att 
korrigera det upplevda problemet (Regelrådet, 2009). Det synes dock finnas stora 
brister i detta avseende och omkring 44 procent av förslagen avstyrks och mer än 
60 procent av konsekvensutredningarna underkänns (Regelrådet, 2010). För svenskt 
vidkommande skulle därför en möjlig reform vara att stärka Regelrådets mandat så 

17. Dir. 2008:57 samt Dir. 2008:142. 
18. Många länder har skapat tillsynsmyndigheter men USA och Kanada är förmodligen de två 

länder som kommit längst i detta arbete. Tyskland har t ex sedan 2006 ett regelråd som har 
en liknande funktion som det svenska regelrådet (Nationaler Normenkontrollrat, 2009). 
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att rådet ges möjlighet att blockera introduktionen av en ny regel i det fall rådet anser 
att konsekvensanalysen är otillfredsställande. Vidare skulle rådet ges ett bredare 
mandat och se till en regels totala ekonomiska effekter och inte bara som nu granska 
nya regler utifrån de administrativa kostnader de skapar. 

I sammanhanget kan Regelrådet jämföras med till exempel Lagrådets funktion. 
Lagrådet kan tillstyrka eller avstyrka alla nya lagförslag beroende på om förslaget 
är konsistent med övrig lagstiftning och förenligt med grundlagens bestämmelser. 
Lagrådets mandat är således starkt. Regelrådet eller någon annan oberoende myn-
dighet skulle kunna ges en liknande roll med uppgift att granska nya regler utifrån ett 
närings- och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Slutsatser
Många länder, däribland även Sverige, arbetar med att minska den administrativa 
börda som regelefterlevnad skapar för företag. Antagandet bakom detta regelförenk-
lingsarbete är att regelbördan utgör ett signifikant hinder för näringslivsutvecklingen. 
Det finns dessutom starkt forskningsstöd för att såväl efterfrågan som utbudet av 
regleringar tenderar att vara högre än vad som är samhällsekonomiskt motiverat.

Regelförenklingsarbetet och diskussionen kring regelbördan fokuserar emellertid 
relativt snävt på de direkta kostnaderna. Avsikten med detta kapitel är att bredda 
diskussionen till att även innefatta de indirekta effekterna av regelbördan. Syftet är 
vidare att försöka besvara frågan vad som utgör effektiva regleringar och hur sådana 
kan åstadkommas? 

Ett centralt problem är hur regelbördan skall definieras på ett adekvat sätt. I förelig-
gande kapitel breddas begreppet regelbörda till att omfatta de totala samhällsekono-
miska kostnaderna som regler ger upphov till. Den slutsats som vi drar från teoretiska 
och empiriska studier är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer 
av en hög regelbörda är betydande och sannolikt avsevärt mera betydelsefulla än de 
omedelbara och direkta kostnaderna (Tillväxanalys, 2010). 

Givet att de samhällsekonomiska kostnaderna är betydande så infinner sig frågan 
vad som utgör samhällsekonomiskt effektiva regler och vad som krävs för att hindra 
ineffektiva regler? Det är inte enkelt att ge ett entydigt svar på vad som karaktäriserar 
en effektiv regel. Det centrala är istället att finna metoder som på bästa sätt garante-
rar att de samhällsekonomiska fördelarna överstiger kostnaderna.

Vår slutsats är att det institutionella ramverket som kringgärdar tillkomsten och 
utformningen av nya regler är av central betydelse. För att i största möjliga mån 
garantera att endast effektiva och samhällsekonomiskt lönsamma regleringar införs 
är det viktigt att ha ett oberoende organ eller myndighet som kritiskt granskar nya 
regler. Goda exempel på denna typ av institutionella arrangemang finns i USA och 
Kanada. I dessa länder föregås nya regleringar av konsekvensanalyser som innehåller 
både kostnads-nyttokalkyler samt kostnads-effektivitetsanalyser. I båda länderna 
finns det dessutom en oberoende myndighet som granskar dessa analyser och som 
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dessutom har mandat att hindra en ny regel om de anser att konsekvensanalysen är 
otillräcklig. 

En möjlig väg för Sverige skulle kunna vara att stärka och utöka Regelrådets eller 
någon annan myndighets mandat, möjligen även konstitutionellt, samt utforma 
tydliga riktlinjer för hur konsekvensanalyser skall utformas. Rätt genomförd kan en 
sådan förändring resultera i samhällsekonomiskt effektivare regleringar.

Slutligen finns det ett fortsatt behov av ytterligare forskning om de indirekta 
ekonomiska effekterna av regelbördan samt de underliggande mekanismerna. Det 
är vidare nödvändigt att närmare undersöka detaljerna kring hur det institutionella 
ramverket skall utformas för att på bästa möjliga sätt främja tillkomsten av samhälls-
ekonomiskt effektiva regler. Likaså finns det ett stort behov av att utveckla system 
för att granska regelbördans indirekta samhällsekonomiska effekter även hos existe-
rande lagar och regler.
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3

Konkurrens och 
innovationsklimat
•	 STEN NYBERG

Konkurrens och innovationer har vad terapeuten skulle kalla en komplicerad relation. 
Både konkurrens och innovationsskapande är viktiga mål på policyagendan i snart 
sagt varje land, då de ses som centrala för välståndet på både kort och lång sikt.19 
Samtidigt är en viktig drivkraft för innovationer att, åtminstone tillfälligt, undslippa 
konkurrens. Men, det är också viktigt att inte vila alltför länge på lagrarna för att till-
försäkra incitament för fortsatt innovation. Både för lite konkurrens och för mycket 
konkurrens skulle därför kunna hämma innovationsskapandet.

Både konkurrenstrycket och de potentiella vinsterna från framgångsrikt entre-
prenörskap påverkas av internationalisering, speciellt för en ekonomi med en liten 
hemmamarknad. Om handelshindren är låga och marknaderna är väl integrerade så 
ökar den potentiella avkastningen för ett företag av att ligga i teknologisk framkant, 
samtidigt som konkurrensen för dem som inte gör det skärps. 

Utveckling av idéer bygger ofta på andra idéer och en miljö med många innova-
tionsinriktade aktörer stimulerar snabbare kunskapstillväxt, möjliggör informations-
utbyte och skapar en pool av kompetens som ökar förutsättningarna för framgång 
för entreprenörerna i denna miljö. Jordmånen för innovation och tillväxt kan vara 

19.  I Finland lades 2008 ett förslag till nationell innovationsstrategi, som sedan har 
vidareutvecklats. I Sverige väntas regeringen presentera en sådan strategi hösten 2012, 
och man har uppdragit till OECD att se över det det svenska innovationssystemet. Se också 
Globaliseringsrådets slutrapport (Braunerhjelm et al (2009)) samt Edquist (2009) och 
Braunerhjelm (2010).
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speciellt god i så kallade kluster.20 Ökad internationalisering innebär dock att det inte 
är självklart att den naturliga lokaliseringen för företag eller dessas FoU-verksamhet 
ligger inom landets gränser, vilket skärper konkurrensen mellan länder och regioner 
när det gäller att skapa och behålla dynamiska industriella kluster.

Detta kapitel fokuserar på relationen mellan konkurrens, innovationer och 
entreprenörskap och förutsättningarna för dessa i en utbyggd välfärdsstat med stor 
offentlig sektor. Många andra faktorer som är centrala för innovationsskapande och 
tillväxt, som t.ex. ett effektivt rättssystem, en väl fungerande riskkapitalmarknad, 
god infrastruktur, kvalificerat humankapital och stark forskning kommer därför inte 
att beaktas mer än marginellt. 

I en internationell jämförelse förefaller Sverige stå sig relativt väl när det gäller 
såväl konkurrens och öppenhet som innovationsklimat. Ingetdera begrepp är dock 
enhetligt eller endimensionellt och tillgången på internationellt jämförbara data 
av god kvalitet är inte direkt strålande. The Global Competitiveness Report mäter 
en mängd olika dimensioner av dessa begrepp på ett jämförbart sätt men baseras 
på surveyundersökningar. Surveydata betraktas på goda grunder med grundmurad 
skepsis av nationalekonomer, men kan likväl ge åtminstone en fingervisning om hur 
det är ställt. 

Enligt The Global Competitiveness Report 2010–2011 anses intensiteten i konkur-
rensen på hemmamarknaden vara stark i de flesta branscher och handelshindren 
mot importkonkurrens som små. I båda dessa avseende hamnar Sverige på 5:e plats 
i världsrankingen. Trots det betydande inslaget av stora företag i Sverige så uppfat-
tas inte dominansen av dessa som så stor (19:e plats). Och vad gäller lagstiftningens 
konkurrensbefrämjande effekter liksom effektiviteten i rättsystemet vad gäller före-
tags möjligheter att besvära sig över myndighetsutövning eller regleringar så ligger 
Sverige på 1:a plats. Även om den exakta rangordningen säkert kan ifrågasättas i de 
olika fallen så är helhetsintrycket att Sverige placerar sig högt (se också kapitel 7).

Även i fråga om innovationsklimatet tycks Sverige ligga väl till. Vad gäller förmå-
gan att själv ta fram innovationer, kvaliteten på vetenskaplig forskning, samarbete 
mellan universitet och näringsliv, storleken på företagens FoU-investeringar samt 
tillgången på forskare och ingenjörer ligger Sverige i samtliga fall bland fem i topp i 
undersökningen. Sammanfattningsvis tyder åtminstone The Global Competitiveness 
Report på att såväl konkurrens som innovationskraft i svenskt näringsliv står sig väl i 
en internationell jämförelse. 

Något som dock inte återspeglas i rapporten är hur stor del av ekonomierna som 
återfinns i privat respektive offentlig sektor. För svenskt vidkommande är den senare 
delen relativt stor i ett internationellt perspektiv. Vad gäller exempelvis skatteintäk-
terna i jämförelse med BNP, dvs. skattekvoten, ligger Sverige och Danmark högst i 

20. Konkurrensen inom ett kluster, både på marknaden och om kompetens och idéer, pressar 
intäkter och driver upp kostnader och kan vara betydligt hårdare än för företag utanför ett 
kluster. Att stå utanför innebär dock en påtaglig risk att bli akterseglad då den teknologiska 
och komersiella utvecklingen går mycket fortare i klustret.
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EU. En betydande del av detta avspeglar dock transfereringar snarare än offentlig 
verksamhet, och jämför man den offentliga konsumtionen är skillnaderna inte längre 
lika stora. Att en förhållandevis stor produktion ändå sker inom svensk offentlig sek-
tor återspeglas emellertid i att förädlingsvärdet inom offentlig sektor som andel av 
BNP återigen var högst för Sverige och Danmark i EU.21

Produktion av varor och tjänster inom offentlig sektor är som regel mindre kon-
kurrensutsatt än motsvarande produktion i privat sektor. I detta avseende kan det 
intryck som ges av The Global Competitiveness Report vara något missvisande. Vilken 
betydelse detta har beror på hur effektiv offentligt finansierad eller offentligt utförd 
produktion är samt hur produktiviteten utvecklas inom denna verksamhet. Det är 
naturligtvis också viktigt att offentlig verksamhet inte hämmar konkurrens eller inno-
vationer i privat sektor.22 

I det som följer diskuteras först vad nationalekonomisk forskning säger om relatio-
nen mellan konkurrens och innovationer. I anslutning till detta berörs också i vilken 
utsträckning styrkan av immateriella rättigheter kan stimulera eller hämma innova-
tioner. I den senare delen av kapitlet diskuteras offentlig sektors inverkan på konkur-
rens, entreprenörskap och innovationer. Detta följs av avslutande kommentarer.

Konkurrens och innovationer
Utgångspunkterna för mycket av diskussionen om förhållandet mellan konkurrens 
och innovationer bygger på följande mycket enkla utgångspunkter: Innovationer 
kräver investeringar, och investerare kräver avkastning på sina investeringar. Samt 
att konkurrens påverkar avkastningen på dylika investeringar. Inte desto mindre har 
det visat sig att sambandet mellan konkurrens och innovationer inte är trivialt. 

Frågan om sambandet mellan konkurrens och innovationer går långt tillbaka i 
nationalekonomisk litteratur. Den första milstolpen är Schumpeters konstaterande 
att de flesta betydelsefulla innovationer kunde spåras till stora företag, och att detta 
kunde bero på att det var dessa som hade tillräcklig ekonomisk styrka att lyckas med 
innovationer. Man bör dock ha i minne att Schumpeter knappast var någon mono-
polkramare och att han stod för en mycket dynamisk syn på ekonomin med kreativ 
förstörelse, där nya teknologier sopar undan etablerade aktörer, som en viktig 
ingrediens. Långt senare formulerade en annan gigant, Kenneth Arrow, en kritik av 
detta synsätt som betonade att drivkrafterna att innovera är starkare för företag som 

21. Se SCBs publikation Offentlig Ekonomi 2011.
22. Förtroendet för att skattemedlen används på ett ändamålsenligt sätt inom offentlig sektors 

tycks dock vara mycket högt i Sverige enligt The Global Competitiveness Report. Förtroendet 
för politiker är stort och mutor, favorisering eller förskingring uppfattas inte som problem. 
I alla dessa avseenden ligger Sverige bland tre i topp. Placeringen avseende huruvida 
skattemedlen används effektivt är något lägre, men fortfarande hög. Detta starka förtroende 
kan naturligtvis i sig vara en bidragande orsak till att den offentliga sektorn har blivit så stor i 
Sverige.
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utmanar ett monopol än för en monopolist som försvarar sin ställning. Utan konkur-
rens är drivkrafterna för utveckling dämpade. Som John Hicks noterade:” The best of 
all monopoly profits is a quiet life”.23 

Förutom dessa argument har ett flertal ytterligare mekanismer med bäring på rela-
tionen mellan konkurrens och innovationer förts fram och analyserats i litteraturen. 
Det torde dock råda en stor enighet om åtminstone två saker: att frågeställningen är 
av stor betydelse och att relationen mellan konkurrens och innovationer är komplex. 

Konkurrenstryck och konkurrenspolitik
Konkurrens kan yttra sig på flera sätt som också har olika inverkan på incitamenten 
för innovationsskapande. En viktig distinktion är den mellan konkurrens ex ante och 
konkurrens ex post. För ett företag som möter hård konkurrens på en marknad (ex 
ante) men förväntar sig mer begränsad konkurrens, åtminstone under en viss tid, om 
det lyckas med sin innovation (ex post) så är incitamenten att investera i FoU starka. 
För en entreprenör som förväntar sig hård konkurrens ex post blir det svårare att 
räkna hem investeringen. Andra faktorer som påverkar konkurrenstrycket är exem-
pelvis, inträdeshinder på marknaden, handelshinder, hur differentierade produkterna 
är, eller hur lätt det är för andra aktörer att imitera ett företags innovationer.24

Möjligheten för nya, och mindre, aktörer att utmana etablerade företag minskar 
om inträdeshinder är höga, och åtgärder som minskar inträdeshindren är som regel 
eftersträvansvärda. Inte minst då små och entreprenöriella företag ligger bakom flest 
radikala innovationer (Scherer och Ross 1990, Baumol 2004). På vissa marknader kan 
svårighet att få access till viktig infrastruktur på marknaden, som kontrolleras av en 
eller flera dominerande aktörer, vara ett inträdeshinder.25

Hur konkurrens påverkar investeringar i innovationer beror också på om det är frå-
ga om produkt- eller processinnovationer, dvs. om innovationerna leder till nya och 
bättre produkter eller om dessa möjliggör att existerande produkter kan produceras 
till en lägre kostnad. Exempelvis är incitamenten för att investera i en patenterbar 
processinnovation, som sänker marginalkostnaden, lägre för en monopolist än för ett 
konkurrensutsatt företag. Om innovationen istället skulle vara en företagshemlighet 
(vilket hindrar företaget från att licensiera den men inte andra företag från att själva 
göra samma innovation) så kan ökad konkurrens istället minska incitamenten att 
investera i innovationer eftersom fler företag typiskt sett innebär en mindre marknad 
för vart och ett och därmed mindre avkastning på en kostnadsbesparande innova-
tion. Är kostnadsbesparingarna mycket stora så kan detta dock i sin tur innebära 
utslagning av mindre effektiva konkurrenter och en ökad marknadskoncentration. 

23. Hicks (1935), sidan 8.
24. Se diskussion i Braunerhjelm och Svensson (2010).
25. Exempel på viktig infrastruktur i några olika branscher är bankomatsystemet, slottider för 

start och landningar, receptdatabasen och kopparnätet för fast telefoni. Reglerad access kan 
befrämja inträde. Men om det finns förutsättningar för utmanare att på sikt investera i egen 
infrastruktur bör villkoren för access inte vara alltför generösa för att ge incitament för detta.
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Ett annat exempel på hur olika aspekter av konkurrens kan samverka ges av Aghion 
et al (2005) som i en inflytelserik uppsats lanserat en modell som tar fasta på skill-
naden mellan konkurrenstrycket ex ante och ex post. De finner i sin analys att ett 
medelhårt konkurrenstryck kan vara det mest gynnsamma ur innovationssynpunkt, 
ett så kallat inverterat U-formssamband. Tanken är att om konkurrensen är hård när 
företag har likvärdiga produkter så ger detta företagen incitament för innovationer 
för att undfly konkurrens. Om ett företag har skaffat sig ett teknologiskt försprång 
så har konkurrenterna ett schumpeterianskt incitament att investera i FoU för att 
komma i kapp. Detta incitament dämpas dock om konkurrensen på produktmarkna-
den när de kommer ikapp är så hård att vinsterna av att lyckas äts upp i konkurrensen 
med det tidigare marknadsledande företaget. Författarna finner också empiriskt stöd 
för detta samband i brittiska data.26 

Ovanstående exempel, liksom många andra, diskuteras i Gilbert (2006), som 
ger en bred översikt av den omfattande teoretiska och empiriska litteraturen inom 
industriell ekonomi som behandlar sambandet mellan konkurrens och innovationer. 
Han konstaterar att den empiriska litteraturen inte ger stöd för Schumpeters hypo-
tes att stora företags starka ställning gynnar innovationsskapande men att det inte 
heller finns något starkt stöd för att konkurrens entydigt befrämjar innovationer, 
eller att det skulle finnas någon optimal grad av konkurrens ur innovationssynpunkt. 
Exempelvis förefaller marknadskoncentration inte vara relaterat till innovations-
skapande när man kontrollerat för andra relevanta faktorer. Han noterar (s. 204) 
dock att även om det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser om incitamenten för 
att investera i innovationsskapande under olika marknadsförhållanden så ger teorin 
ändå viss vägledning.27

En intressant aspekt som belysts i en senare studie av Aghion et al (2009) är att 
konkurrens, i form av inträde av utländska företag på marknaden, kan påverka inno-
vationsbenägenheten och produktivitetstillväxten hos etablerade inhemska företag 
olika beroende hur teknologiskt avancerade de är, i förhållande till forskningsfronten. 
De finner att hot om inträde, i studien mätt som laggat inträde, stimulerar innovation 
i sektorer som ligger nära forskningen medan effekten är den omvända i sektorer 
som ligger längre ifrån fronten, eftersom risken där är större att vinsterna från inno-
vationen kan eroderas vid ett utländskt företags inträde. 

Om man ser ökad integration av den gemensamma marknaden i ljuset av detta, 
följer att det kan finnas en viktig komplementaritet mellan å ena sidan konkurrens och 
öppenhet och å andra sidan policyåtgärder som ökar förutsättningarna för inhemska 
branscher att ligga i forskningsfronten. För branscher som inte gör det kan potentia-
len för utländsk konkurrens också minska avkastningen på innovationer. Detta kan ha 
relevans för såväl forskningspolitik som exempelvis så kallad expertskatt.

26. En ytterligare illustration av områdets komplexitet är att det finns senare studier som istället 
argumenterar för möjligheten och rimligheten av ett U-format samband. Se Sacco, och 
Schmutzler (2009) och Schmutzler (2010).

27. Ganslandt och Nyberg (2002) innehåller mer begränsad överblick på svenska.
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Inom konkurrensrätten har också sambandet mellan konkurrens och innovationer 
kommit att uppmärksammas, framförallt i fråga om bedömningar av företagsförvärv, 
men också i samband med missbruk av dominerande ställning. Shapiro (2011) är kri-
tisk till hur vissa inflytelserika bidrag i den teoretiska litteraturen har framställts och 
att det därför är lätt att dra felaktiga slutsatser om konkurrens och innovationspolitik, 
och menar att så också har skett. Exempelvis, har förvärv med vad som framstår som 
tydligt negativa effekter på incitament för innovationer släppts igenom med hänvis-
ning till att forskningsläget är osäkert.28 Det faktum att sambandet mellan konkurrens 
och innovationer är komplext, i så måtto att det finns olika mekanismer som kan 
påverka sambandet, innebär inte att osäkerheten eller okunskapen är så stor att vi 
inte kan säga något i enskilda fall. 

Immateriella rättigheter och standarder
En grundläggande förutsättning för innovationsskapande är, som tidigare nämnts, 
tillräcklig lönsamhet för att kompensera investeringar och risktagande. När väl ny 
kunskap har tagits fram är det emellertid på kort sikt samhällsekonomiskt fördelak-
tigt om den görs tillgänglig för så många som möjligt. Men detta riskerar att urholka 
lönsamheten i innovationsskapande och leda till alltför låga investeringar i forskning 
och utveckling och därmed till samhällsekonomiska förluster på lång sikt. Allt talar 
dessutom för att de långsiktiga effekterna är avsevärt viktigare än de kortsiktiga, eller 
statiska, effekterna. Denna avvägning är också bevekelsegrunden för patent, som 
innebär en drastisk men tidsbegränsad (20 år) inskränkning av konkurrensen enkom 
motiverad som ett medel att stimulera innovationer.29 En annan viktig aspekt av patent 
är att patent underlättar handel med kunskap, och möjliggör en ökad specialisering i 
produktion av kunskap och kommersiell tillämpning av densamma (se kapitel 4).

Att söka och bevaka patent är emellertid förknippat med betydande kostnader, 
inte minst om patenten söks i ett flertal länder. Skapandet av ett enhetligt europapa-
tent kan avsevärt sänka dessa kostnader inom den Europeiska unionen, tillförsäkra 
lika spelregler och underlätta för mindre aktörer. Samtidigt är det viktigt att vara 
klar över att stärkta immateriella rättigheter inte med automatik stimulerar innova-
tioner. I vissa avseenden finns det goda skäl att befara att effekten är den omvända. 
Immaterialrätten är i många avseenden internationell och möjligheten till inhemska 
reformer begränsad. På längre sikt är detta dock ett område som är betydelsefullt för 
förutsättningarna för innovationer och entreprenörskap. 

28.  Bland annat vänder sig Shapiro mot att vad som kallas konkurrens i vissa delar av litteraturen 
(som t ex Aghion et al (2005) ) modelleras som skillnader i differentiering eller möjlighet för 
konkurrenter att imitera innovationer, vilket enligt Shapiros gör att det vore mer rättvisande 
att tolka ökad konkurrens i modellerna som försvagat immaterialrättsligt skydd och inte 
som ökad konkurrens i någon bredare mening. Relevansen för konkurrenspolitiken av dessa 
studier är därför inte så stor och policyimplikationerna mer begränsade än vad de först kan 
förefalla.

29.  Som USA:s president Abraham Lincoln uttryckte det: ”the patent system added the fuel of 
interest to the fire of genius.” Lincoln var själv patentinnehavare.
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Även med europapatent kommer kostnaden för att bevaka patent, och rättsligt 
angripa intrång eller försvara sig mot stämningar om patentintrång, alltjämt vara 
hög, och finansiell styrka kan vara väl så viktigt som att ha rätt i sak. En utveckling 
mot allt högre kostnader för processer gynnar stora etablerade aktörer på bekostnad 
av små och medelstora företag. 

Den enkla avvägning mellan konkurrens och effektivitet på kort sikt, och incita-
ment för forskning som nämndes ovan, är lite för förenklad och förbigår ett viktigt 
skäl till att patentskydd också kan hämma incitamenten för forskning och utveckling. 
Eftersom kunskapsutveckling ofta är kumulativ, dvs. nya insikter bygger på gamla, kan 
ett starkt patentskydd för gamla landvinningar riskera att reducera incitamenten att 
investera i ny kunskap. Detta har givit upphov till en diskussion om längd och bredd 
på patent där många menar att breda men korta patent, som ger en kortare period 
av hög lönsamhet, är att föredra. 

Ett relaterat spörsmål är risken för att patent används i konkurrenshämmande 
syfte (i bredare mening än den exklusivitet patentet i sig innebär). Exempelvis kan 
företag använda patentering i syfte att försvåra inträdet av nya konkurrenter på 
marknaden. Företag med starka patent på ett område kan ibland också använda detta 
för att vinna konkurrensfördelar på andra marknader. I samband med utvecklandet 
av industriella standarder har det också förekommit att företag smugit in skyddade 
teknologier i standarden, för att senare göra sin rätt gällande när branschen har 
antagit standarden och investerat sig fast i den. Ett liknande problem är möjligheten 
att genom upprepade tilläggsansökningar uppskjuta godkännandet av ett patent för 
en intressant men ännu inte kommersialiserad teknologi tills patentet kan göras gäl-
lande gentemot någon som utvecklar och investerar i teknologin.30

En annan fråga är vilken betydelse patent faktiskt har för att stimulera innova-
tioner. Flera studier tyder på att betydelsen av patent är relativt begränsad i många 
branscher. Läkemedelsbranschen brukar dock framhållas som ett område där patent-
skydd har stor betydelse. Vissa studier har också pekat på flera exempel på branscher 
som saknar patentskydd men däremot uppvisar stor innovationsbenägenhet, som till 
exempel finansbranschen.31

Upphovsrätten har en liknande funktion, i princip, men skyddet gäller, till skillnad 
från patent, inte den underliggande idéen utan endast uttrycket av densamma. 
Skyddet är dock mer utsträckt i tiden än vad patent är. Upphovsrätten har dels 
utsträckts temporalt, dels kommit att omfatta fler områden. Sedan 1980-talet är det 
exempelvis möjligt att söka upphovsrättsligt skydd för sådant som programkod och 
gener i USA. 

30.  OECD (2009) konstaterar att patentansökningar ökat samtidigt som de har blivit 
alltmer komplexa vilket resulterat längre beredningstider och en situation som 
möjliggör konkurrensbegränsande patentstrategier i större utsträckning än tidigare. Se 
Konkurrensverket (2010) för forskningsöversikter om patent, standardisering och konkurrens.

31.  Se Boldrin och Levine (2008) för en mycket kritisk analys av effekterna av immaterialrättsligt 
skydd som det är utformat idag.
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Den nuvarande utformningen av upphovsrätten uppfattas av många, sannolikt de 
flesta, ekonomer som långt mer konkurrenshämmande än innovationsbefrämjande. 
Den tidsmässiga förlängning av skyddet från 50 år efter skaparens död till 70 år efter 
skaparens död, som skedde i USA 1998, har tolkats som uttryck för framgångsrik lob-
bying av särintressen, bland dem Disney, som har haft mycket att vinna på en sådan 
utveckling.32 I september 2011 beslutade även EU:s ministerråd om ett direktiv som 
innebär en förlängning av upphovsrätten från 50 till 70 år. Direktivet skall implemen-
teras i medlemsländerna senast 2014. Sverige och ett antal andra länder var emot 
denna förändring. 

Offentlig sektors inverkan på konkurrensen
Det finns olika motiv till att verksamhet bedrivs eller finansieras i offentlig regi. Polis 
och gatunät är till exempel normalt offentliga ansvar, och speglar klassiska marknads-
misslyckanden. En stor del av den offentliga budgeten går dock till andra ändamål som 
transfereringar och tillhandahållande av privata varor eller tjänster, exempelvis vård, 
avfallshantering eller transporter. Flera sådana tjänster skulle kunna tillhandahållas i 
privat regi och på vissa områden utbjuds offentliga och privata tjänster i konkurrens. 
Utformning och omfattningen av den offentliga verksamheten påverkar därför direkt 
utrymmet och incitamenten för entreprenörskap och innovationer. Indirekt påverkar 
det offentliga åtagandet också incitamenten via skattetrycket. 

Offentlig sektor, offentligt företagande och offentlig kontroll över marknader 
expanderade under 1960- och 70-talen. Internationellt kunde en tendens i riktning 
mot olika former av liberaliseringar och avregleringar börja skönjas från och med 
1980-talet. I Sverige blir detta mer tydligt under början av 1990-talet. Ett viktigt 
motiv var att öka effektiviteten mot bakgrund av att de ekonomiska incitamenten att 
utveckla nya produkter och tjänster, eller för att effektivisera produktionen av dessa, 
som regel är svagare inom offentlig verksamhet än vad som är fallet i verksamheter 
som bedrivs i privat regi.33

Det har nu under ett par decennier genomförts reformer som syftat till att förbättra 
effektiviteten på offentligt styrda marknader, ofta genom att på olika sätt introducera 
konkurrens. Sådana reformer påverkar också möjligheterna till, och drivkrafterna för, 
innovation inom verksamheterna. Den mest långtgående reformen är att öppna upp 
marknader som tidigare helt har varit förbehållna offentlig sektor så att privata aktö-
rer kan träda in och konkurrera, eller helt ta över marknaden. Ett färskt exempel på 
en sådan marknad är apoteksmarknaden. Detta brukar benämnas regelreformering 
eller, något oegentligt, avreglering. En på sätt och vis besläktad reformmöjlighet är att 
tillgängliggöra vissa offentliga resurser eller tillgångar för privata aktörer så att helt 

32.  Se dock Libowitz och Margolis (2004). 
33. Jordahl (2004) diskuterar konkurrens mellan offentlig verksamhet och privata företag och 

beskriver vilka ekonomiska motiv som kan finnas för offentlig produktion.
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nya marknader kan skapas. Ett exempel på detta är EU:s så kallade PSI-direktiv (Public 
Sector Information) som går ut på att tillgängliggöra offentligt insamlad information 
för privata aktörer.34 Exempelvis, kan information om väderlek eller offentlig statistik 
utgöra viktiga ingredienser i utvecklingen av nya privata tjänster. För att stimulera 
uppkomsten av privata tjänstemarknader kan åtgärder från myndigheter och kom-
muner för att underlätta och aktivt tillgängliggöra informationen på ett sådant sätt 
som gör den möjlig att använda på ett kommersiellt intressant sätt vara viktiga.

Det är också möjligt att öppna upp för konkurrens inom ramen för offentligt 
finansierad verksamhet såsom har skett inom t.ex. vårdsektorn i och med lagen om 
valfrihetssystems (LOV) ikraftträdande 2008, eller inom skolan efter friskolerefor-
mens introducerande 1992. Priset för tjänsten och innehållet i denna är till stor del 
reglerat men det finns ändå vissa frihetsgrader i utformningen av tjänsten och vid val 
av lokalisering. Konkurrensen om konsumenterna sker då i termer av upplevd kvalitet 
av tjänsterna, samt företagen emellan också vad gäller kostnader för produktionen 
av dessa. 

Även inom ramen för verksamheter som bedrivs i offentlig regi finns som regel 
utrymme för att konkurrensutsätta delar av verksamheter, genom upphandling av 
olika varor och tjänster. Nedan diskuteras dessa olika former av konkurrensutsättning 
i den ordning som angavs ovan, och avslutningsvis diskuteras kort också effekter av 
offentlig verksamhet som bedrivs på konkurrensutsatta marknader.

Regelreformerade marknader 
Sedan mitten på 1980-talet har flera marknader som tidigare var hårt reglerade eller 
helt ombesörjts inom ramen för offentlig sektor omreglerats, både internationellt 
och i Sverige. Detta gäller speciellt infrastrukturtunga marknader som ofta har varit 
hårt reglerade och i vissa fall innehåller delar som utgör naturliga monopol. Exempel 
på sådana områden är telekom, finansmarknaden, järnväg, flyg, taxi, el, post, radio 
och TV. I vissa fall har det främst rört sig om att anpassa regelverk för att möjliggöra 
nyinträde och i andra fall har förändringarna också inneburit privatiseringar. 

Motiven till regelreformerna har varit olika, och varierat mellan områden, men 
viktiga bevekelsegrunder har varit att exempelvis öka effektivitet, tillgänglighet och 
kvalitet. Effekterna av reformerna har utvärderats på olika sätt både i Sverige och 
utomlands och effekterna har också varit blandade men med en viss systematik över 
branscher. Exempelvis har priserna pressats avsevärt på flygmarknaden och erbju-
dandena förändrats medan priserna på taximarknaden snarast har gått upp medan 

34. Direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från 
den offentliga förvaltningen, som trädde i kraft 1 juli 2010.
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tillgängligheten ökat dramatiskt. Erfarenheterna från reformerna på järnvägsmark-
naden har varit mindre uppmuntrande, i såväl Sverige som andra länder.35 

De senaste regelreformerade marknaderna i Sverige är apoteksmarknaden och 
marknaden för bilprovning. I båda fallen är en viktig faktor effekten på tillgänglighet. 
Effekterna på prisnivån kan förväntas vara begränsad, åtminstone på apoteksmark-
naden. Priserna på receptbelagda läkemedel är reglerade, men inträde skulle kunna 
påverka priserna på andra delar av sortimentet och sammansättningen av detta. 
Redan nu är det dock uppenbart att nyetablering och tillgänglighet har ökat avsevärt, 
även om effekterna skiljer sig åt geografiskt.36 Vad gäller bilprovningen verkar dock 
effekterna vara små.

Flera av de regelreformerade marknaderna som nämnts ovan är mycket koncentre-
rade och ibland finns också en dominerande aktör som kontrollerar flaskhalstillgångar 
på marknaden. Konkurrenssituationen kan därför vara skör även efter regelreforme-
ring. Detta kan begränsa utrymmet för innovation och entreprenörskap och det är 
därför viktigt att följa upp och utvärdera effekterna av reformer ur detta perspektiv 
för att kunna identifiera möjliga förbättringar av regelverket eller tillsynsinsatser som 
kan förbättra marknadens funktion. Exempelvis, kan systemen för allokering av slot-
tider på flygmarknaden vara ett område med potential för förbättringar.

Valfrihetssystem (LOV) samt val inom skola och förskola
Sedan början på 1990-talet har det genomförts förhållandevis genomgripande refor-
mer för att bereda vägen för inträde av privata producenter inom skola och förskola 
samt inom primärvården. Reformerna har inneburit att olika former av valfrihetssys-
tem har inrättats där konsumenterna inom vissa ramar har kunnat välja utförare av 
tjänsterna. I förskolan har vinstdrivande privata alternativ kunnat etablera sig sedan 
1992 och samma år genomfördes också friskolereformen. Båda reformerna har givit 
upphov till en omfattande etablering av privata alternativ. Det finns dock relativt 
stora regionala skillnader i etableringsgrad.37 

Marknadslösningar tenderar att befrämja effektivitet på såväl kort som lång sikt, 
åtminstone i frånvaro av tydliga marknadsmisslyckanden, och det finns därför goda 
skäl att försöka använda sig av marknadslösningar. I flera offentligfinansierade verk-
samheter är emellertid det faktum att dessa är organiserade på detta vis ett uttryck 

35. I Sverige har utvecklingen på regelreformerade marknader undersökts av bl.a. Bergman 
(2002) och i en offentlig utredning ledd av Dan Andersson, SOU (2005). Riksdagen 
har också nyligen uppdragit åt regeringen att utreda omreglerade marknader ur ett 
konsumentperspektiv, bland annat innefattande effekter på priser, kvalitet och tillgänglighet. 
De marknader som först kommer att utvärderas är persontrafik på järnväg och elmarknaden. 

36. Konkurrensverket (2010) konstaterat att ”Sedan omregleringen den 1 juli 2009 har det 
tillkommit fler än tjugo nya apoteksaktörer och det har etablerats runt 200 nya apotek.” 
Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen och kommer att 
redovisa detta i två rapporter i mitten av 2012 respektive 2013. 

37. I förskolan går exempelvis mellan 25 och 30 procent av förskolebarnen i storstäder och 
förorter i friskolor medan andelen är mycket låg i glesbygden. Se Hanspers och Mörk (2011).
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för att marknadslösningen inte uppfattas som helt problemfri. Det kan antingen röra 
sig om ett underliggande marknadsmisslyckande, som till exempel att tjänsten inte 
skulle tillhandahållas på en privat marknad eller att den skulle bli underfinansierad, 
eller att det finns en paternalistisk preferens där samhället t.ex. vill befrämja vissa 
värden och att det mot bakgrund av detta är motiverat att begränsa individernas 
valfrihet för att uppnå dessa mål. 

Skolan är ett exempel på en sådan verksamhet, där skolplikten innebär ett obli-
gatoriskt deltagande och läroplanerna anger tydliga ramar för innehållet. Samtidigt 
illustrerar skolexemplet också att det även under sådana omständigheter är möjligt 
att använda marknadsorienterade lösningar som befrämjar valfrihet inom de givna 
ramarna. Mot bakgrund av att de samhälleliga målsättningarna för verksamheten 
inte alltid sammanfaller med de individuella och att det är de individuella valen som 
driver konkurrensen är det speciellt viktigt att valfrihetskonkurrens kombineras med 
goda förutsättningar för uppföljning och utvärdering.38

Inom vårdsektorn har primärvården dominerats av landstingen sedan 1970-talet. 
Under 1990-talet genomfördes vissa åtgärder för att möjliggöra privat etablering, som 
till exempel husläkarsystemet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde dock i kraft 
först 2008, även om vissa landsting införde valfrihetssystem något tidigare. Sedan 
januari 2010 är landstingen skyldiga att införa vårdvalssystem inom primärvården i 
enlighet med lagen. Konkurrensverket har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera 
reformen. Konkurrensverket (2010) finner att reformen så långt har varit framgångs-
rik och har lett till en påtaglig etablering av nya aktörer, även om detta framförallt 
gällt storstadsregionerna. Rapporten presenterar olika förslag för utveckling av vård-
val och betonar vikten av information, uppföljning och utvärdering. Lundvall (2010) 
pekar på att utformningen av vårdvalssystemen i primärvården påverkar graden av 
nyetablering i de olika landstingen. Ett antal faktorer lyfts fram som betydelsefulla i 
detta avseende, bland annat principerna för listning av patienter och möjligheten för 
en ny aktör att snabbt kunna nå en kritisk massa, samt förtroendet för likabehandling 
av privata och offentliga aktörer.

 Offentlig upphandling
Att offentlig sektor är stor innebär också att den är en mycket betydelsefull kund för 
privata företag i många branscher. Det är därför av flera skäl viktigt att konkurrensen 
fungerar väl i denna del av ekonomin. Dels ligger det i skattebetalarens omedelbara 
intresse, dels är det på längre sikt också viktigt att incitamenten för innovationer 
och entreprenörskap är goda. Vad och hur mycket av varor och tjänster som köps in 
från marknaden beror för såväl privata företag som offentlig sektor på hur det som 
erbjuds på marknaden står sig i förhållande till egenproduktion. 

Upphandlingar kan bidra till innovationer på åtminstone två sätt. Genom att så 
långt som möjligt fokusera på den funktion som efterfrågas medges större utrymme 

38. Se exempelvis Vlachos (2011) för en diskussion.
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för att erbjuda mer innovativa lösningar. Upphandlingar kan också direkt stödja inno-
vationer, så kallad innovationsupphandling. Vinnova diskuterar i en rapport, Vinnova 
(2008), hur upphandling kan bidra till innovation och förnyelse och hur innovations-
upphandling kan stödjas.

Dessutom ger, som antyddes ovan, en väl fungerande process för inköp bra för-
utsättningar för ökad specialisering, där fler delar av den så kallade värdekedjan kan 
läggas ut på oberoende specialiserade leverantörer.

Att det kan vara en bra idé att ta in olika anbud och spela ut dem mot varandra 
lär sig de flesta barn i interaktionen med sina föräldrar. Om inköpen inte är kost-
nadseffektiva slår det direkt på vinsten för privata företag och det finns ett naturligt 
incitament att värna både kvalitet och kostnader. Detta incitament är svagare för 
offentliga aktörer. Upphandlingsreglerna ses ofta som ett medel för att kompensera 
för detta genom att tillförsäkra att inköpen sker i öppen konkurrens. Ibland ses de 
också som verktyg för att motverka korruption, stimulera små eller medelstora före-
tag, innovationer, eller uppnå exempelvis sociala mål eller miljömål.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillkom i sin nuvarande form 2007 och base-
ras på EU:s upphandlingsdirektiv. De europeiska upphandlingsreglerna är dock inte 
grundade i de målsättningar som skisserats ovan utan i ambitionen att integrera den 
gemensamma marknaden. Huruvida regelverket faktiskt bidrar till att ge skattebeta-
larna valuta för pengarna är mer oklart, även om vissa utredningar menar att detta 
kan vara fallet.39 Få privata aktörer skulle vilja avstå från att utesluta leverantörer 
de har dålig erfarenhet av tidigare, tillämpa krångliga formella förfaranden när de 
vet vilken leverantör de vill använda, eller se det som en fördel att inköpsbesluten 
regelmässigt överklagas. Det kan finnas skäl att fundera över om ett regelverk som i 
stor utsträckning hindrar offentliga inköpare att bete sig som privata verkligen är helt 
ändamålsenligt, även om man misstror incitamenten.

Europeiska kommissionen är nu i färd med att söka modernisera upphandlings-
reglerna och en central målsättning är just att uppnå mer valuta för skattepengarna. 
Parallellt pågår också Upphandlingsutredningen i Sverige som också har detta som 
ett prioriterat mål. I Europeiska kommissionens grönbok om reformeringen av upp-
handlingsreglerna (2011), som pekar ut riktningen för reformarbetet, fäster man stor 
vikt vid innovationer, och konstaterar att: I Europa 2020-strategin anges särskilt att 
offentlig upphandling bör utnyttjas till att: förbättra de grundläggande villkoren för 
företagens innovationskapacitet med fullt utnyttjande av ekonomisk-politiska åtgär-
der som avser ekonomins efterfrågesida; stödja övergången till en resurssnål eko-
nomi med låga koldioxidutsläpp, bland annat genom att uppmuntra en mer utbredd 
användning av miljöanpassad offentlig upphandling, samt förbättra företagsklimatet, 
särskilt för innovativa små och medelstora företag.40

39. Statskontoret (2009) och Molander (2009).
40. De amerikanska upphandlingsreglerna reformerades redan under Clinton-administrationen 

1995 i riktning mot större flexibilitet.
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Utvärderingen av existerande regelverk liksom effekten av förändringar försvåras av 
att statistiken på området lämnar en del övrigt att önska. Upphandlingsstatistiken är 
dock ett av de områden som den svenska upphandlingsutredningen kommer att belysa. 

Offentlig verksamhet på konkurrensutsatta marknader
Ett länge uppmärksammat problem är att när offentligt styrda verksamheter agerar 
på vanliga marknader finns en risk för att konkurrensen snedvrids eftersom dessa 
verksamheter ofta verkar under andra förutsättningar än sina privata konkurrenter. 
Exempelvis ter sig konkursrisken för en kommunalt ägd restaurang eller entreprenad-
verksamhet som liten i jämförelse med den för privata företag.41 

Frågan utreddes år 2000 av Konkurrensrådet (SOU 2000:17) men först åtta år 
senare materialiserade sig ett lagförslag på området (Regeringens proposition 
2008/09:231), som föreslog en utvidgning av konkurrenslagen till att omfatta även 
”konkurrensbegränsande offentligt säljverksamhet”. Denna trädde i kraft i januari 
2010. Lagen går i korta drag ut på att förfaranden i offentlig säljverksamhet som 
snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens, eller hämmar förekomsten 
eller utvecklingen av en sådan konkurrens, kan förbjudas. Ribban är egentligen lite 
lägre, eftersom det räcker att förfarandet är ägnat att ge dessa effekter. För verksam-
heter som inte är statliga kan också själva verksamheten förbjudas, såvitt den inte är 
kompetensenlig.42 För statlig verksamhet finns som regel mer direkta styrmekanis-
mer, t.ex. instruktioner eller regleringsbrev, än lagstiftning.

Till skillnad från de andra reglerna i konkurrenslagen har denna utvidgning ett näs-
tan uteslutande framåtblickande syfte och betonar starkt de dynamiska effekterna. 
Förarbetena har ett lätt schumpeterianskt anslag, och i propositionen (s. 57) fastslås 
det bland annat att ”Begreppet effektiv konkurrens är dynamiskt, i den meningen att 
konkurrensen och det tryck denna skapar när intensiteten är hög just ska generera 
ständig förändring i form av uppgradering genom tekniskt och ekonomiskt framåt-
skridande.” Grundanslaget är att en öppen och fri konkurrens befrämjar innovation 
och tillväxt och att det är viktigt att värna om dessa förutsättningar även om effek-
terna i det enskilda fallet kan vara svåra att förutse.

Dynamiska effekter infinner sig i framtiden och låter sig inte observeras här och 
nu och i vilken utsträckning dessa kommer konsumenterna tillgodo och när är ännu 
svårare att sia om. Vilken innebörd som ges till begrepp som ”är ägnat att hämma” 
blir därför betydelsefullt för lagtillämpningen.43 Detta innebär också att effekten av 

41. Se Statskontoret (2008) för en kartläggning av statliga myndigheters konkurrensutsatta 
verksamhet.

42. För en kommunal verksamhet innebär detta att den skall vara förenlig med Kommunallagen. 
Det skulle ligga nära till hands att verksamheter som ej är det förbjuds med stöd av 
Kommunallagen. Denna erbjuder dock inga effektiva sanktionsmöjligheter. 

43. Att hämma en effektiv konkurrens, tar bland annat sikte på att privata alternativ faller bort 
eller inte ens träder in som följd av den offentlige aktörens förfarande. Vad som kan anses 
vara ägnat att hämma är inte lika klart.



56 s w e di sh econom ic foru m r e p or t 2011

k a p i t e l 3  kon k u r r e ns oc h i n no vat ionsk l i m at

lagstiftningen är speciellt känslig för hur domstolspraxis utvecklas, vilket återstår att 
se. Det finns ett betydande tolkningsutrymme, exempelvis vad gäller bedömningen 
av de konkurrensbegränsande effekterna.

Avslutande kommentarer
Förutsättningarna för innovationsskapande och entreprenörskap påverkas av en 
rad faktorer men frågeställningen i detta kapitel har begränsats till konkurrensens 
betydelse. Relationen mellan konkurrens och innovationer har visat sig vara komplex 
så till vida att det finns flera olika möjliga samband som också kan gå i olika rikt-
ningar. Därför är det svårt att dra någon entydig slutsats om att konkurrens befrämjar 
innovationer under alla omständigheter. I ett enskilt fall är dock omständigheterna 
klarare och osäkerheten mindre, och det kan till exempel finnas goda förutsättningar 
att bedöma hur ett företagsförvärv påverkar incitamenten för FoU-investeringar.

En central distinktion vad gäller konkurrensens effekter på innovationsinveste-
ringar är den mellan konkurrens ex ante och ex post. Hård konkurrens i utgångsläget, 
ex ante, ger incitament att innovera för att undfly konkurrensen, dvs. att bli mindre 
konkurrensutsatt ex post. Men om friden riskerar att bli kortvarig, och konkurrensen 
blir hård även ex post, så dämpas incitamenten. Nettoeffekten kan bero på företa-
gens förutsättningar att undfly konkurrensen genom innovation, till exempel hur nära 
forskningsfronten de ligger. Ett intressant empiriskt samband är att ökad konkurrens, 
mätt som högre sannolikhet för inträde av utländska företag, tenderade att leda till 
ökad innovation i branscher som låg nära forskningsfronten men minskad innovation 
i branscher med ett större avstånd till denna. Öppenhet, marknadsintegration och 
innovationsskapande ser alltså ut att gå hand i hand, åtminstone så länge företagen 
ligger väl framme teknologiskt. Ur policysynpunkt skulle detta innebära att främjande 
av konkurrens och stimulans av kunskapsinvesteringar är komplementära åtgärder, 
åtminstone för länder som Sverige där förutsättningarna för att ligga vid forsknings-
fronten vid kommersiella tillämpningar är relativt god.

En relaterad frågeställning är i vilken utsträckning immaterialrättsligt skydd bidrar 
till dessa goda förutsättningar eller motverkar dem. Även här finns effekter som pekar 
åt olika håll. Införande av europapatent bidrar till integrationen av marknaderna 
och kan öka värdet av FoU-investeringar. Samtidigt är en rad potentiella problem 
förknippade med starkt immaterialrättsligt skydd och de positiva effekterna är inte 
oomtvistade. 

I en diskussion om innovation och konkurrens i den kanadensiska ekonomin 
konstaterar Howitt (2007) att det ur innovationsperspektiv inte finns något skäl att 
dämpa de konkurrenspolitiska ambitionerna och att internationell öppenhet också 
bör stimulera innovation. Policyåtgärder för att stärka förutsättningarna för innova-
tion är dels komplementära och i vissa fall, som när det gäller utbildning, har de dels 
också en positiv fördelningspolitisk effekt. Han noterar vidare att det finns anledning 
att vara försiktig med att stärka patentskyddet.
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En viktig förutsättning för att etablerade spelare skall kunna utmanas av innova-
tiva nykomlingar är att inträdeshindren på marknaden inte är högre än nödvändigt. 
Åtgärder som sänker inträdeshinder befrämjar sannolikt både konkurrens och inno-
vation. Harmonisering av lokala standarder och normer med internationella sådana 
kan därför ha en positiv effekt. 

Som nämnts på flera ställen i kapitlet är tillgången på information av betydelse för 
konkurrensen. Bra information underlättar för konsumenterna att göra välinforme-
rade val, vilket kan skärpa såväl pris- som kvalitetskonkurrens.44 Viss marknadsinfor-
mation är i högsta grad kommersiell, till exempel detaljhandelsdata, och det finns 
en fungerande marknad som tillhandahåller och sprider denna. Mycket information 
som är värdefull, dels för konsumenter dels, för myndigheter tillhandahålls dock 
inte av marknaden, vilket kan motivera offentliga intitiativ för att stödja datafångst. 
Spridning och bearbetande av sådan information kan i många fall ombesörjas kom-
mersiellt och via forskarvärlden. 

Vad kan man göra avseende offentlig sektor för att öka förutsättningarna för innova-
tion och entreprenörskap? Innovation förutsätter ett visst spelrum för nya idéer vilket 
talar för ökad flexibilitet vad gäller utformning av varor och tjänster som tillhandahålls 
av privata aktörer inom ramen för valfrihetssystem eller i en offentlig upphandling. 
En viktig fördel med konkurrensutsättning är att drivkrafterna för effektivisering och 
kundanpassning stärks. Detta skapar möjligheter för entreprenörskap och innovatio-
ner. Om incitamenten för såväl brukare som utförare kan skilja sig från finansiärens 
innebär ökad flexibilitet ur den senares perspektiv också ett ökat behov av uppföljning 
och utvärdering enligt den gamla devisen frihet under ansvar. Annars finns en risk att 
effektiviseringar slår igenom i försämrad kvalitet, såsom finansiären ser det, och att 
kundanpassningen går på tvärs mot målsättningarna för verksamheten. 

Återigen finns ett behov av mer och bättre information för uppföljning och utvär-
dering. Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
att systematiskt följa upp kvalitet, produktivitet och effektivitet i offentlig sektor.

Vad gäller offentlig upphandling finns det sannolikt en del att vinna på flexiblare 
upphandlingsregler. Dels kan det öka möjligheten att anta innovativa anbud och dels 
kan en smidigare process leda till att offentlig sektor i större utsträckning förlitar 
sig på marknaden snarare än på egenproduktion. En viktig förutsättning för ett 
flexiblare regelverk är dock att möjligheten till uppföljning och utvärdering avsevärt 
förbättras – utan god information om utfallet är det svårt att utkräva ansvar. Bättre 
data ökar också förutsättningarna för att utvärdera hur väl själva regelverket fung-
erar. Vidare kan användningen av innovationsupphandling utökas, vilket Vinnova har 
argumenterat för. 

44. På marknader med löpande kundrelationer kan dock säljarna diskriminera mellan kunder 
som har olika byteskostnader. Genomslaget av bättre information blir därför lägre än på en 
marknad där prissättningen är densamma för alla kunder och oinformerade kunder kan åka 
snålskjuts på prispressen från de mer aktiva kunderna. Notera också att ökad pristransparens 
producenter emellan kan ge motsatt effekt och öka risken för implicit kartellisering.
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4

Patent och innovations-
processens avtal
•	 BENGT DOMEIJ

Innovationsprocessen bidrar till en ekonomis ständigt pågående förnyelse genom 
nya produkter, processer, affärsmodeller och marknader. I detta kapitel fokuseras 
på introduktion av ny teknik på marknaden. Hela processen kan ibland ske inom ett 
företag och drivas av hierarkiska beslutsprocesser, men mer vanligt är att det krävs 
inblandning av flera aktörer. Samarbetet sker då genom avtal. Värdet fördelas i ett 
nätverk bestående av bl.a. uppfinnare, tekniska utvecklare, producenter, återförsäl-
jare, finansiärer, rådgivare, m.fl. Många små svenska företag agerar i sådana nätverk 
i närområdet men ibland också globalt. Ur ett policyperspektiv är avtalsbaserade 
innovationsprocesser mer intressanta än hierarkiska, eftersom effektiviteten i de 
förstnämnda direkt påverkas av det omgivande samhället. Förmodligen har också 
behovet och värdet av avtalssamarbeten ökat på senare år (Persson 2010, Merges 
2005). En förklaring skulle kunna vara att stora system blivit vanligare. IT och tele-
kom samt bilindustrin är exempel. Produkterna är alltför komplicerade för att kunna 
utvecklas inom ett företag. Innovationer i tekniska system kommer från många håll 
och aktörerna måste samarbeta genom avtal.

Beträffande avtalsberoende innovationer görs i detta kapitel en uppdelning bero-
ende på om tekniken är patenterad eller inte. Det finns skäl att tro att en allt större 
andel innovationer avser patenterad teknik. Antalet meddelade patent har åtmins-
tone ökat markant på senare år. År 2009 inlämnades till Europeiska patentverket 
135 000 ansökningar och till det amerikanska patentverket 456 000. Tio år tidigare, 
1999, inlämnades till det Europeiska patentverket 89 000 ansökningar och till det 
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amerikanska patentverket 270 000 ansökningar.45 Det är en betydande ökning. En 
motsvarande utveckling har knappast skett i kvantiteten forskningsinvesteringar och 
förklaringen är knappast heller en högre effektivitet i forskningen. 

Det ökande antalet patent har inneburit en djupgående förändring av innovations-
processen. För några decennier sedan var patent relativt ovanliga undantag och fri 
konkurrens den självklara utgångspunkten även om det då fanns andra betydande 
inskränkningar i hur väl konkurrensen faktiskt fungerade (se också kapitel 3). Idén 
i ekonomin – det dispositiva utgångsläget – var att teknik fanns tillgänglig för alla. 
Numera är det sällan så. Företag som inte aktivt engagerar sig i forskning och paten-
tering förväntas betala dem som gör sådant. 

Genom ökad patentering har det blivit en viktig fråga om avtalsberoende inno-
vationsprocesser underlättas eller försvåras av att tekniken i fråga är patenterad. I 
kapitlet framförs argument för att den oro som ofta uttrycks gällande alltför generösa 
regler för patentering är ensidig, eftersom den inte beaktar de fördelar som patent 
har för innovationsprocessen, eller åtminstone att de åtgärder som ordineras – en 
reducering av antalet patent – inte är det bästa sättet att lösa förekommande pro-
blem. Att minska antalet patent skulle försvåra möjligheterna till avtalssamarbeten 
kring marknadsintroduktion av ny teknik.

I kapitlet anläggs därmed ett transaktionellt perspektiv på patentsystemet. Ett 
sådant är relativt ovanligt, såväl bland ekonomer som jurister. Äganderättigheter och 
avtal är två grundläggande juridiska begrepp, som vanligtvis behandlas åtskilda. Det 
diskuteras vad som är en lämplig utsträckning av ägarens ensamrätt – t.ex. markäga-
ren kontra allemansrätten – utan att samtidigt behandla förutsättningarna för avtal 
t.ex. om markanvändning. Omvänt behandlas avtal utan att man nödvändigtvis disku-
terar egenskaperna hos de objekt som avtalen avser. Vid ekonomiska utvärderingar 
av patentsystemet kretsar dessa som regel kring teknikutvecklingsincitament kontra 
monopolförluster, varvid transaktionsmöjligheter inte ses som en central fråga. Men 
det finns numera också en rättsekonomisk litteratur som beskriver hur äganderät-
tigheter samspelar med avtalssamarbeten. En utgångspunkt brukar vara Ronald 
Coases artikel The Problem of Social Cost, där han förklarade hur nivån på transak-
tionskostnader i en viss situation – dvs. avtalsmöjligheterna – avgör om den initiala 
äganderättsfördelningen styr hur rättigheterna utnyttjas i samhället (Coase 1960). 
Om transaktionskostnaderna sjunker blir den ekonomiska effektiviteten viktigare 
för resursutnyttjandet jämfört med den initiala juridiska äganderättsfördelningen. 
Artikeln uppmärksammade jurister på samspelet mellan avtal och äganderättigheter, 

45. Uppgifterna är från årliga statistiska sammanställningar framställda inom trilateralen, dvs. 
samarbetsorganisationen för de amerikanska, europeiska och japanska patentverken, se 
http://www.trilateral.net.
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ett ämne som sedan dess har attraherat många teoretiskt intresserade jurister.46 
Analysen brukar fokusera på dels den initiala fördelningen av äganderättigheter i 
syfte att dessa ska hamna hos den som kan använda rättigheterna effektivast, dels 
på hur omfattningen av transaktionskostnaderna kan reduceras så att inblandade 
parters möjligheter att samarbeta vidgas (Posner 1995 s. 416).47

Infallsvinkeln är användbar även vid studier av innovationsprocessen. Jag kom-
mer inledningsvis i kapitlet att försöka visa att parter i innovationsprocessen i flera 
avseenden har enklare att samarbeta om den nya tekniken är eller kan patenteras, 
jämfört med en situation där tekniken uteslutande består av know-how, dvs. är 
opatenterad. Patentering minskar transaktionskostnaderna. Därefter kommer den 
litteratur som intar motsatt ståndpunkt att behandlas, dvs. som argumenterar för att 
dagens generösa regler beträffande patentering leder till ökade transaktionskostna-
der i innovationsprocessen. Slutligen presenteras förslag syftande till att ytterligare 
reducera hindren för transaktioner avseende teknik skyddad i Sverige av patent.

46. Se allmänt beträffande nämnda artikels inflytande på rättslig analys i Domeij 2001 samt 
det karakteristiska uttalandet i Duxbury 1998: “[I]n ’The Problem of Social Cost’, Coase 
presents a form of economics which actually complements the concerns and aspirations of 
theoretically-minded academic lawyers. In that article, Coase writes about what lawyers 
understand to be legal issues in a manner that most of them can comprehend; yet his 
insights are counter-intuitive and original. Moreover, Coasean economics offers the academic 
lawyer the prospect of interdisciplinarity without tears: here is a form of economics which, 
unlike much economic theory, is both comprehensible and relevant to many academic 
lawyers and which, equally important, can be entered into without the requirement of any 
distinct disciplinary expertise (such as understanding of sophisticated economic models or 
of complex mathematical reasoning). Coase an economics appeals to theoretically-inclined 
academic lawyers not only because of the insights that it offers but also because it is easily 
assimilated into the sort of discourse that many of them produce.”

47.  ”Om man kan köpa och sälja rättigheter att utföra viss verksamhet kommer rättigheterna att 
förvärvas av den för vilka de har störst värde, antingen för produktion eller för konsumtion. 
I denna process kommer rättigheter att förvärvas, delas och kombineras för att möjliggöra 
de verksamheter vars resultat har det största värdet på marknaden. När en person utövar 
de rättigheter han har förvärvat leder det oundvikligen till att andra personer berövas 
möjligheter till produktion eller konsumtion eftersom priset att förvärva rättigheterna 
skulle vara alltför högt för dem. Under denna process där rättigheter förvärvas, delas 
och kombineras måste det ökade värdet på effekten av en ny konstellation av rättigheter 
naturligtvis vägas mot kostnaderna för att genomföra de transaktioner som fordras för 
att förvärva den nya konstellationen. En sådan omfördelning av rättigheter kommer bara 
att ske om kostnaderna för transaktionerna är mindre än den värdeökning som en sådan 
omfördelning möjliggör. ... Om dessa avtal är en konsekvens av marknadstransaktioner leder 
det till att rättigheterna används på det sätt som värderas högst. Men kostnaderna som är 
förenade med att göra dessa transaktioner måste först räknas av. Transaktionskostnader 
spelar därför en avgörande roll för att bestämma hur rättigheter kommer att användas.” Se 
Coase 1992 s. 20.
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Patents avtalsstödjande funktion
Inledande av en förhandling om ny teknik
Det finns många och svåra frågor som behöver hanteras när företag ska samarbeta 
kring utveckling eller marknadsintroduktion av ny teknik (Domeij 2010). En första 
fråga gäller kvaliteten hos tekniken. Vid utvärdering av en ny tekniks kvaliteter finns 
en betydande skillnad beroende på om tekniken är patenterad eller bara består av 
hemlig teknisk know-how. Det senare är svårt att dela i en förhandling, vilket har 
uppmärksammats särskilt av Kenneth Arrow, vars s.k. informationsparadox eller 
appropriationsproblem, förklarar att information som eventuellt ska förvärvas bara 
kan utvärderas av en köpare som är införstådd med tekniken, men att köparen efter 
utvärderingen inte längre har något skäl att betala (Arrow 1962; Persson 2010 s. 96).

I princip kan Arrows informationsparadox lösas genom ett sekretessavtal (Non-
Disclosure Agreement, NDA); köparen får tillgång till informationen men accepterar 
att inte använda eller offentliggöra densamma. Ett utnyttjande är bara tillåtet 
efter ett senare avtal mellan parterna som stipulerar en betalning. Sådana avtal är 
vanliga vid överföring av icke-patenterad information, men är praktiskt svårhante-
rade. Problemet ligger i att ett sekretessavtal innebär en begränsning för den som 
undertecknar det. Han åtar sig att inte utnyttja den överförda informationen, vilket 
kan begränsa framtida möjligheter. Den person hos mottagaren som skriver på ett 
konfidentialitetsavtal har knappast full kännedom om all kunskap som finns hos hans 
kollegor. Det kan uppstå mycket komplicerade frågor om ett företag accepterar en 
sekretessöverenskommelse och det senare visar sig att någon på företaget redan 
hade identisk eller snarlik information. Bristande vetskap om all teknisk kunskap som 
finns hos det mottagande företaget avhåller inte sällan en person från att underteck-
na ett konfidentialitetsavtal som innebär att mottagaren accepterar att inte använda 
viss kunskap. Problemet uppstår inte om kunskapen är patenterad, eftersom den 
patenträttsliga ensamrätten gäller mot alla, oberoende av om de själva har utvecklat 
motsvarande kunskap.48 

Begränsningarna som följer av ett know-howavtal är en kostnad som måste vägas 
mot det sannolika värdet av en avtalsmöjlighet beträffande den erbjudna informatio-
nen. Risken för begränsningar är så påtagliga att det förefaller vara vanligt att före-
tag och riskkapitalbolag vägrar att skriva på sekretessåtaganden när utomstående 
innovatörer vill presentera en ny teknisk lösning (Merges 2005 s. 1498). Riskerna för 
juridiska tvister gör att företagen avstår från att utvärdera opatenterad informa-
tion, om innovatören insisterar på ett sekretessavtal. Relationen mellan potentiella 
avtalsparter är mycket enklare och mer förutsebara om det finns en patentansökan.  
3 § i den svenska patentlagen och motsvarande stadganden i andra länder definierar 
vad som är tillåtet för utomstående att göra med patenterade uppfinningar. Efter en 

48. Det finns ett mindre undantag i 4 § patentlagen (föranvändarrätten), men det är av mycket 
begränsad praktisk betydelse.
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patentansökan innebär det ingen kostnad för mottagaren att informera sig om och 
att inleda en förhandling om tekniken.

Ett andra problem med know-howavtal är hur parterna ska hantera att den hem-
liga informationen eller mycket snarlik sådan, kanske blir offentlig under avtalstiden. 
Nämnda problem finns inte eller är väsentligt mer begränsat vid patenterad teknisk 
kunskap. Ett patent gäller i 20 år och har granskats för nyhet och uppfinningshöjd. 
Patent kan visserligen ogiltigförklaras utifrån vad som var allmänt känt på ansöknings-
dagen, men ingen senare allmänt tillgänglig information kan påverka ensamrätten. 
Patentets värde kan därmed bedömas utifrån den kunskap som finns vid tidpunkten 
för ett avtal om tekniköverföring, medan hemlig know-how när som helst kan bli 
allmänt känd vilket betyder att dess värde i konkurrensen går förlorat. Eftersom det 
i förhandling av ett know-how eller sekretessavtal är omöjligt att veta hur lång tid 
konfidentialitet kommer att kunna bevaras, uppstår en osäkerhet vilket blir ett hinder 
mot samarbetsavtal.

Ett tredje förhandlingsproblem vid överföring av opatenterad konfidentiell 
kunskap, är att det ofta är svårt att avgöra när opatenterad kunskap har utnyttjats. 
Den som mottar konfidentiell teknisk kunskap, men sedan tackar nej till att ingå ett 
licensavtal, kanske ändock har möjligheter att utnyttja kunskapen t.ex. genom att 
kunskapen kan ligga till grund för utvärdering och utnyttjande av en konkurrerande 
teknik som istället licensieras. Vid patenterad teknisk kunskap finns inte svårighe-
terna att man i de initiala kontakterna måste överenskomma om vilka av mottagarens 
nyttjanden som ska utgöra avtalsbrott, se ovannämnda 3 § patentlagen.

För det fjärde, är det betydelsefullt att 18 månader efter patentansökans inläm-
nande offentliggör Patent- och registreringsverket (PRV) eller det europeiska patent-
verket (EPO) ansökan, vilket resulterar i att alla potentiellt intresserade blir varse 
det framsteg som har gjorts. Avtal kan då uppkomma med parter som uppfinnaren 
inte förstod var intresserade av tekniken. Har patent inte sökts på tekniken kom-
mer uppfinnaren inte att kunna offentliggöra tekniken, beroende på ovannämnda 
informationsparadox. Typiskt sett hemlighålls därför opatenterad teknik fram till att 
produkten kommer ut på marknaden eller längre om det är möjligt. Vid hemlighållen 
know-how kan därmed avtal bara uppstå genom kontakter initierade av uppfinnaren. 
Det är en betydande fördel för innovationsprocessen att efter en patentering och där-
med ett offentliggörande, kan avtal komma till stånd efter initiativ från teknikköpare.

Sammanfattningsvis uppstår efter en patentering en väldefinierad relation gen-
temot potentiella samarbetsparter, som inte förändras av att en förhandling inleds. 
Relationen finns att tillgå ”på hyllan”. Skulle förhandlingen misslyckas har patentha-
varen kvar sin ensamrätt och kan inleda en intrångstalan om motparten tillverkar, 
använder eller marknadsför tekniken. Bara ett färdigt avtal om samarbete påverkar 
parternas ställning, vilket gör igångsättande av en förhandling betydligt enklare. 
Vid opatenterad kunskap finns ingen rättslig relation när de första kontakterna tas. 
Rättigheterna måste skapas i förhandlingen, vilket är ett betydande hinder. Mottagaren 
är ofta tveksam till om det är värt att göra ett sekretessåtagande, eftersom det kan 
leda till egna begränsningar och juridisk osäkerhet. Skulle en avtalsrelation etableras 
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är den ändock bara bilateral och kan omkullkastas av att den hemliga kunskapen blir 
allmänt tillgänglig. Slutligen finns efter en patentansökan, till skillnad från vid know-
how, en möjlighet att avtal uppstår efter initiativ från köpare/licenstagare. Man kan 
på goda grunder anta att transaktionssvårigheterna vid opatenterad ny teknisk kun-
skap är så betydande att många potentiella avtal omöjliggörs (Domeij 2008).

FoU-avtal
Mitt nästa exempel från innovationsprocessen där parter enklare kan samarbeta efter 
en patentansökan avser avtal om forskning och utveckling (FoU). Vid ett FoU-uppdrag 
betalar teknikköparen en utomstående för ett forsknings- eller utvecklingsarbete. 
Det kan vara en uppfinnare som behöver hjälp med att förbättra någon del av en 
produkt eller att framställa en prototyp. Här handlar det inte, som vid ovannämnda 
utvärdering av existerande teknik, om att FoU-uppdragstagaren ska övertygas om 
den nya teknikens kvaliteter.

Vid avtal om tjänster där parterna inte vid avtalsingåendet enkelt kan definiera 
och sedan verifiera det avsedda resultatet, är det svårt att bedöma om uppdrags-
tagaren har uppfyllt överenskommelsen. När resultatet inte kan definieras brukar 
avtalen t.ex. stipulera att uppdragstagaren ska arbeta fackmannamässigt eller 
använda ”best efforts” (all sin förmåga). Termerna är oprecisa och det kommer att 
vara osäkert om prestationen är avtalsenlig (Merges 2011). Det påverkar naturligtvis 
uppdragsgivaren, men också uppdragstagaren. Om en domstol skulle komma fram 
till att uppdragstagaren varit oengagerad eller slarvig kan teknikköparen göra avdrag 
på avtalat pris. Uppdragstagaren inser att det finns en risk för detta om resultaten 
inte fyller uppdragsgivarens behov, och att uppdragstagaren i detta läge inte entydigt 
kommer att kunna visa att han har uppfyllt sina förpliktelser. Det är svårt för en dom-
stol att skilja mellan oengagerade uppdragstagare och fall där de tekniska problemen 
helt enkelt inte har varit möjliga att lösa. Eftersom uppdragstagaren inte vet om det 
blir prisavdrag kanske denne tvekar att överhuvud ingå avtalet eller så begär han ett 
pris som är högre än vad som annars hade varit motiverat. Vissa företag, sannolikt 
mest småföretag, tvingas beroende på avtalssvårigheterna att bygga upp egen FoU-
kapacitet, trots att en fristående leverantör av FoU hade varit mer effektiv. Tekniskt 
kvalificerade personer kommer inte att kunna starta egna tekniska konsultföretag.

Det är här patent kommer in. Man kan i ett FoU-uppdrag avtala om äganderät-
tigheter till eventuella forskningsresultat. Om uppdragstagaren i FoU-avtalet ges rätt 
att patentera forskningsresultaten samt i viss utsträckning ges möjlighet att kontrol-
lera utnyttjandet av desamma genom licensiering till andra än uppdragsgivaren, 
är uppdragstagarens incitament inte längre lika nära knutet till uppdragsgivarens 
betalningsvilja. Uppdragstagarens forskningsarbete stimuleras av möjligheten att 
kommersialisera resultaten utanför avtalsrelationen. Det är normalt ingen nackdel 
för uppdragsgivaren om uppdragstagaren kommersialiserar forskningsresultaten, 
bara inte den ytterligare användningen leder till konkurrens med uppdragsgivaren. 
Empiriskt har noterats att vid FoU-uppdrag ges oftast uppdragstagaren äganderät-
ten till forskningsresultaten (Aghion och Tirole 1994). En vanlig avtalsreglering är att 
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uppdragsgivaren får rätt att utnyttja resultaten men att uppdragstagaren har rätt att 
patentera resultaten och att använda resultaten på sätt som inte konkurrerar med 
uppdragsgivaren utnyttjande.49 En sådan lösning ger uppdragstagaren avkastningen 
på forskningen i proportion till hur bred användbarhet resultaten har och därmed 
resultatens värde. Uppdragstagarens incitament knyts till resultatens samlade värde.

Genom patenteringsmöjligheten och nämnda avtalsreglering kan FoU-avtal 
ingås i lägen där en ren betalning från uppdragsgivaren inte hade varit tillräcklig. 
Uppdragstagaren får genom patentering en relation, inte bara med en avtalspart, 
utan gentemot alla. Marknaden för FoU-tjänster vidgas genom steget från avtal till 
egendom. Förutsättningen är att parterna vid ingående av FoU-avtal kan anta att, om 
värdefulla forskningsresultat kommer fram, dessa kan patenteras. Skulle enklare men 
ändock värdefulla forskningsresultat inte kunna patenteras är FoU-uppdragstagaren 
hänvisad till uppdragsgivarens betalningsvilja. Uppdragstagaren skulle visserligen 
kunna licensiera know-how men möts då av de svårigheter som diskuterades i före-
gående avsnitt. Generösa patenteringsmöjligheter spelar därmed en stödjande roll 
även ifråga om uppdragsforskning som är en viktig del av innovationsprocessen.

Tekniska förbättringar
Nästa exempel från innovationsprocessen där patent understödjer samarbeten avser 
redan ingångna patentlicenser, t.ex. mellan en uppfinnare och en tillverkande licen-
stagare. Generösa patenteringsmöjligheter i sådana situationer ger relationen en 
större stabilitet och förutsebarhet. Patentlicenser är mångåriga samarbeten och näs-
tan undantagslöst kommer antingen licensgivaren eller licenstagaren eller båda två, 
att under avtalstiden göra tekniska utvecklingar av den ursprungliga tekniken. För en 
licensgivare är detta ett hot, eftersom licenstagaren efter en förbättring potentiellt 
kan häva licensen och bli en självständig aktör med en egen konkurrerande teknik. 
Parterna förutser ofta detta och skriver in s.k. grant-backklausuler i licensavtalen 
(Choi 2002). En sådan stadgar att eventuella förbättringar gjorda av licenstagaren, 
ska meddelas licensgivaren och denne ska normalt även erhålla viss rätt att utnyttja 
förbättringen (äganderätt eller licens). Licenstagaren får ekonomisk kompensation 
för överlämnade förbättringar.

Genom att avtalsparterna när licensavtalet ingås vet att det förmodligen kommer 
att göras förbättringar och att dessa som regel kommer att kunna patenteras, kan de 
bestämma under vilka villkor som förbättringarna ska utnyttjas av dem och av andra. 

49. Organisationen Teknikföretagen har ett standardavtal avseende FoU-uppdrag 
(Teknikföretagens allmänna bestämmelser för industriella utvecklingsuppdrag, NUA 01), som 
karakteriseras av att: 1. Forskningsresultaten skall vara uppdragstagarens egendom, men 
beställaren tillerkänns en oåterkallelig, överlåtbar, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda 
resultaten; 2. Beställaren äger ingen rätt till sådana resultat som uppdraget medfört men som 
inte varit åsyftade; 3. Uppdragstagaren har inte rätt att använda resultatet på något sätt som 
kan konkurrera med beställarens verksamhet. Han får heller inte överlåta några rättigheter 
till resultatet till någon annan vars avsikt är att konkurrera med beställarens verksamhet.
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Det gör särskilt att små licensgivare vågar acceptera stora företag som licenstagare. I 
vissa fall av snabbt föränderlig teknik, hade ett samarbete överhuvud inte varit möj-
ligt om parterna inte kunnat patentera och hantera vidareutvecklingar.

Det är visserligen möjligt att avtala om tekniska förbättringar även om förbättring-
arna inte kan patenteras. Man kan föreskriva att licenstagaren är skyldig att bevara 
förbättringar som hemligheter och att bara informera licensgivaren. Det är emellertid 
en mer osäker reglering, eftersom det är oklart hur länge som hemligheten kom-
mer att kunna bevaras. Det är också svårare att övervaka överenskommelsen och att 
bestämma t.ex. hur förbättringen får delas med andra licenstagare. Generösa paten-
teringsmöjligheter kombinerat med grant-backklausuler gör att parterna kontinuer-
ligt utvecklar sin relation och delar på värdet av parternas samlade forskningsresultat 
inom området. Utan möjligheter att patentera mindre förbättringar hade funnits 
större risk för opportunistiskt agerande, som hade avhållit små innovatörer från att 
samarbeta med stora tillverkare.

Flexibilitet vid tvister – enforcementflexibilitet
Avtal skapar rättigheter och skyldigheter, men dessa är betydelsefulla bara i den mån 
som de kompletteras av möjligheter att vidta rättsliga åtgärder och att få sanktioner 
utdömda. Vid juridiska diskussioner kring de senare frågorna brukar man även på 
svenska använda termen enforcement. Enforcement skiljer sig vid avtal om paten-
terad och opatenterad teknisk information. Har en patenthavare ett avtal med en 
licenstagare och den senare bryter mot överenskommelsen, kan patenthavaren säga 
upp avtalet och inleda en patentintrångstalan. Talan utgör ett alternativ till att driva 
ett mål om avtalsbrott. Vid opatenterad teknisk know-how finns bara möjligheten 
att föra talan om avtalsbrott/eventuellt brott mot lagen om företagshemligheter. En 
talan på avtalsrättslig grund ger sällan samma kraftfulla sanktioner som vid patent-
intrång. Bevisläget är t.ex. än mer komplicerat. Det kan vara svårt för käranden att 
bevisa liden skada, eftersom motparten förmodligen kommer att ifrågasätta att den 
opatenterade tekniken varit hemlig. Vid patentintrång utgås ifrån att tekniken är 
värdefull och att patenthavaren har lidit en skada vid ett intrång. Det är inte möjligt 
att här diskutera alla skillnader mellan talan om patentintrång och en avtalsbaserad 
talan, men patentet gör att innovatören i större utsträckning vågar dela sin teknik 
med utomstående beroende på att det finns bättre enforcement.

Sammanfattande värdering av patents avtalsstödjande funktion
Det har pekats på några situationer i innovationsprocessen där en patentering 
förbättrar förutsättningarna för avtalsbaserat samarbete kring ny teknik. Särskilt 
betydelsefullt är förmodligen patent i förhandlingsskedet när teknikens kvalitet 
utvärderas. Konfidentialitetsavtal fungerar sällan lika bra, bl.a. eftersom mottaga-
ren inte är säker på att informationen är tillräckligt intressant för att motivera de 
begränsningar som följer av ett sekretessåtagande. Patent ger också en offentlighet 
som gör det möjligt för teknikintressenter att ta det första initiativet till samarbete. 
Ett ytterligare område där patentering förbättrar förutsättningarna för samarbete är 
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vid FoU-avtal. För att sådana ska fungera behöver ofta teknikens hela värde kunna 
exploateras. Patenteringsmöjligheter och grant-backklausuler främjar stabiliteten i 
licensrelationer. Slutligen har bland patents avtalsstödjande funktioner nämnts ökad 
flexibilitet i fråga om enforcement.

Sammantaget innebär det sagda att patenterad teknik är betydligt enklare än 
know-how att hantera i avtalsbaserade innovationsprocesser (Arora och Merges 
2004, Burke 2004, Heald 2005). Generellt gäller att ökade avtalsmöjligheter leder 
till en ökad specialisering av arbetsuppgifter. När marknadens omfattning ökar, 
tilltar arbetsdelningen på densamma (Smith 1776, Stigler 1951). I detta fall uppstår 
en disintegration av innovationsprocessen. Någon kan t.ex. starta ett konsultföretag 
som bara bedriver FoU kring vissa speciella produkter. Någon annan kan bedriva risk-
kapitalverksamhet inom ett snävt teknikområde. Specialistkompetens utvecklas när 
en innovatör inte behöver besitta alla de färdigheter som krävs i innovationsproces-
sen. Det har empiriskt belagts att uppfinningar har en större sannolikhet att bli kom-
mersialiserade och ger större ekonomisk avkastning, om uppfinnaren licenserar eller 
säljer sina patent till ett företag jämfört med om individuella uppfinnare försöker att 
själva kommersialisera uppfinningarna (Braunerhjelm och Svensson, 2010). Det kan 
antas bero på att efter ett avtal är det specialister som realiserar teknikens möjlighe-
ter. Riskkapitalister, FoU-leverantörer, globala producenter eller distributörer, m.fl. 
involveras i innovationsprocessen. Lars Persson konstaterade i SEF-rapporten 2010 
(Swedish Economic Forum Report 2010) från Entreprenörskapsforum att ägarbyten 
tenderar att vara effektivitetshöjande i innovationsprocessen (Persson 2010). 

Störst fördel av möjligheter till specialisering har små företag (Burke 2007). 
Sådana kan vara innovativa trots att de bara besitter vissa funktioner i innovations-
processen (Arora och Merges 2004). Ledare för start-up företag beskriver ofta hur 
patent skapar ett utrymme för dem inom branschen (Graham m.fl. 2009). Att patent 
underlättar för små svenska företag är onekligen viktigt. I 2010 års SEF-rapport från 
Entreprenörskapsforum konstaterades att små- och medelstora företag utgjorde den 
största gruppen patentägare (50 procent av det totala antalet svenskproducerade 
patent i studien) och att patent ägda av små- och medelstora företag i genomsnitt 
verkade ha ett högre ekonomiskt värde än andra patent (Wennberg och Wetter 2010). 

Genom avtalsmöjligheter uppnås inte bara nämnda specialisering utan också det 
som Oliver Williamson har kallat för ”high-power incentives”, varmed han syftar 
på den ytterligare ansträngning som kan förväntas av en producent som säljer sina 
resultat genom avtal och på armlängds avstånd, i jämförelse med den arbetsinsats 
som utförs av någon som ingår i en större organisation (Williamson 1996). Generösa 
patenteringsmöjligheter leder sammanfattningsvis dels till specialisering, dels till 
större ansträngningar hos de inblandade.
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Patentkritiken – anti-commons
Hittills i kapitlet har syftet varit att visa att man kan motivera generösa regler för 
patentering med att patent stödjer viktiga samarbeten i innovationsprocessen. Mot 
ett sådant perspektiv står en teoribildning som har utvecklats starkt under de senaste 
15 åren. Äganderättigheter anses leda till transaktionskostnader och det stigande 
antalet patent påstås öka kostnaderna i innovationsprocessen. En patentkritisk lit-
teratur har vuxit fram som tar till utgångspunkt att innovationsprocessen numera går 
snabbare, de inblandade aktörerna har blivit fler och att det inte längre finns tid för 
att hantera immaterialrättigheter. Transaktionspessimister som kopplar patentsyste-
mets expansion till låsningar använder ofta termer såsom ”patents thickets” (Shapiro 
2001 s. 119 ff) eller ”anti-commons”, för att beskriva hur ett växande antal patent har 
orsakat trögare eller helt blockerade innovationsprocesser (Heller 2008).

Teorierna om anti-commons är en gren på det träd där forskare inom juridik, eko-
nomi och organisationsteori under de senaste två decennierna gjort beskrivningar 
av olika ”commons”, dvs. gemensamt ägda resurser.50 Metaforen baseras på de his-
toriska allmänningarna som omfattade betesland, fiskevatten och skogar. Moderna 
studier om allmänningar tar ofta som utgångspunkt Elinor Ostrom forskning på 1980- 
och tidigt 1990-tal, vilken år 2009 renderade henne Riksbankens pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne (Ostrom 1990).

Av direkt intresse för de patentkritiska forskarna är den av biologen Garrett 
Hardin (1968) publicerade artikeln ”The Tragedy of the Commons”, som beskriver 
en situation när nyttjare av naturtillgångar försöker att maximera sitt eget nyttjande 
och sin egen vinning, vilket resulterar i överutnyttjande och allt mer improduktiva 
allmänningar. Anti-commons är motsatsen till Hardins beskrivning och används 
i den patenträttsliga debatten när det finns ett flertal överlappande exklusiva rät-
tigheter som innehas av aktörer som har svårt att avtala om nyttjandet. Det finns så 
höga transaktionskostnader att tekniken inte kan bära kostnaderna. Den grundläg-
gande artikeln inom området, där begreppet anti-commons myntades, är Heller och 
Eisenberg (1998). Författarna använde anti-commons som beskrivning av möjliga 
problem inom biomedicinsk forskning. Särskilt poängterades att det var farligt med 
patent på teknik som används i forskning (upstream patents i innovationsprocessen), 
eftersom sådana uppfinningar är svåra att värdera; de medicinska tillämpningarna 
kommer långt senare. Författarnas slutsats blev att en överdriven fragmentering 
av äganderättigheter kan hindra innovationer snarare än att stimulera desamma. 
Eisenberg har också påpekat att riskerna för misslyckade patentlicensförhandlingar 
är särskilt stora om licenstagarens verksamhet har potential att göra den licensierade 
tekniken obsolet (Eisenberg 1989 s. 1072). Arti Rai har varit en annan framträdande 

50. Vidden av forskningen som behandlar ”commons” framgår av ett digitalt arkiv vid Indiana 
University avseende forskning om ”commons, se http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/ (2011-09-
15). Det finns över 6 000 vetenskapliga artiklar om ”commons”.
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röst som hävdat att den ökande mängden patent kombinerat med större incitament 
för akademiska forskare att patentera forskningsresultat, negativt har påverkat tek-
nikutvecklingen (Rai 1999).

Anti-commonsteorin belyser ett möjligt problem med immateriell egendom. Att 
lokalisera och förhandla med övriga rättighetshavare kan vara en övermäktig uppgift, 
särskilt när värdet av att göra detsamma är osäkert och tekniken utvecklas snabbt. 
Genom anti-commonsteoriernas framväxt flyttades fokus i debatten från motivering-
en av det enskilda patentet till den aggregerade effekten av alla patent, som vart och 
ett kanske i och för sig är motiverat, men som tillsammans ger ohanterliga transak-
tionskostnader. Teorin är tilltalande genom att det finns otaliga exempel på att det är 
svårt och tidskrävande att avtala om immaterialrättigheter (Bessen och Meurer 2008 
s. 69 f). Teorins nuvarande ställning kan illustreras av det svenska Konkurrensverkets 
remissvar på utredningen SOU 2006:80 Patent för innovationer och tillväxt. Verket 
inleder med följande kommentar (Konkurrensverket 2007):

” Konkurrensverket vill betona att kopplingen mellan antalet patent och tillväxt 
inte är så självklar som utredningen på sina ställen ger sken av; i utredningen 
fokuseras främst på patent som en tillväxtbefrämjande metod. Det finns en delikat 
balansgång mellan patent och väl fungerande marknader. Å ena sidan kan patent 
främja tillväxt och innovation men å andra sidan kan patent, och hur de kan komma 
att utnyttjas, begränsa och snedvrida konkurrensen. Alltför många och omfat-
tande patent leder till höga transaktionskostnader och dessa kan bli så stora att 
tillväxt på ett område minskar på grund av fördröjda eller, i värsta fall, förhindrade 
affärstransaktioner.”

Det har gjorts försök att empiriskt identifiera anti-commons i innovationsprocesser. 
I enkätstudier har tillfrågade industrirepresentanter emellertid sällan upplevt att 
avtal om patent varit ett hinder för innovativt arbete.51 Inom bioteknikområdet har 
respondenterna angett att anti-commons inte varit ett problem inom genetik, men 
att en sådana eventuellt kan uppstå inom området gendiagnostik (Overwalle 2009 
s. 387). I den svenska offentliga utredningen kring bioteknik och patent konstatera-
des att i stort sett har licensieringen av biotekniska uppfinningar fungerat väl (SOU 
2008:20 s. 507). Den industri som förmodligen skulle vara mest utsatt är IT, men där 

51. F. Murray, S. Stern, Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of 
Scientific Knowledge? An Empirical Test of the Anti-Commons Hypothesis, 63 Journal of 
Economic Behaviour & Organisation s. 648 (2007) (slutsatsen blev en mycket begränsad 
anti-commonseffekt. J. P. Walsh, A. Arora, W. M. Cohen, Working Through the Patent 
Problem, 299 SCIENCE s. 1021 (2003) (drar efter att ha intervjuat 70 läkemedels- och 
bioteknikföretag slutsatsen att praktiskt taget ingen respondent rapporterade att 
meningsfulla forskningsprojekt hade stoppats beroende på immaterialrättigheter till s.k. 
forskningsverktyg. A. Mills, P. Tereskerz, Changing Patent Strategy: What Will They Mean for 
the Industry, 25 Nature Biotechnology s. 867 (2007) (beskriver “diminished concern in the 
biotech industry over the possible occurrence of an anticommons”).
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har problemen kunnat hanteras bl.a. genom etablering av patentpooler och korsli-
censer. De patent som behövs för att tillverka produkter enligt telekomstandarder, 
administreras som regel av särskilda organisationer som erbjuder licenser på FRAND-
villkor (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Nya spelare utan egen långvarig 
patentering, t.ex. Huawei, lyckas bevisligen att ta sig in på telekommarknader genom 
att förvärva licenser på dessa villkor. Uppstår problem med licensvillkor hanteras de 
inom konkurrensrätten.

Det är mot denna bakgrund inte längre ovanligt bland forskare att ifrågasätta exis-
tensen eller åtminstone omfattningen, av anti-commons (Adelman 2005, Kieff 2001). 
Förhandlingsmiljön kring patent tycks vara robust på ett sätt som teorin om anti-
commons inte avspeglar. Om transaktionskostnaderna blir för höga växer det fram 
institutioner såsom patentpooler eller ibland löses blockeringar genom att det begås 
intrång utan att immaterialrättsinnehavaren kan eller vill hindra det. Det tyder på 
att patentering har en asymmetrisk riskbild. Konsekvenserna av ”för mycket” skydd 
får normalt mindre allvarliga konsekvenser än alltför lite skydd. Avtalsproblemen vid 
patent är mer hanterliga, än de problem som finns när tekniken är opatenterad och 
som exemplifierades i kapitlets första avsnitt. Den avtalsstödjande funktionen är 
oumbärlig, medan anti-commons kan lösas genom privata initiativ.

Asymmetrisk risk för påverkan på avtalsmöjligheter
Det är motiverat att uppehålla sig något vid varför det kan finnas en asymmetrisk 
riskbild beträffande patents påverkan på samarbetsmöjligheter inom innovations-
processen. Det finns flera förklaringar till att patent inte leder till anti-commons. 
Det har redan nämnts att privata initiativ kan reducera transaktionskostnader, t.ex. 
patentpooler och korslicenser mellan etablerade aktörer. Dessutom finns alltid svag-
heter hos en patenthavare som orsakar ineffektiviteter i branschen. Sådana aktörer 
möts, förr eller senare, av repressalier i form av diverse avbrutna samarbets- eller 
inköpsförhållanden. Det finns många sätt att bestraffa ett företag som bryter mot 
branschnormer. Ett företag måste i normalfallet vara mån om sin relation till kunder 
och andra företag i branschen. Universitetsforskare ignorerar inte sällan patent och 
tar risken att bedriva forskning som medför intrång i ett företags patent. Forskarna 
tillåts ofta att agera så, eftersom det finns risk för badwill när företag stämmer uni-
versitetsforskare. Vidare skulle det vara svårt för ett företag att samarbeta med vissa 
universitetsforskare och att samtidigt stämma andra forskare. Universitetsforskare 
har en intressegemenskap och kollegialitet som tycks skydda dem mot angrepp från 
företag; i en enkätundersökning har konstaterats att patent på biologiskt material 
och därtill knuten information, har mycket liten inverkan på universitetsforskares 
villighet att dela med sig av material till andra forskare (Walsh m.fl. 2005). Ett annat 
skydd ligger i att när kostnaden för att avtala om ett utnyttjande är stor relativt den 
licensavgift som skulle utgå vid en överenskommelse, inser patenthavare att möjlig-
heterna till ekonomisk ersättning är små under alla förhållanden och patenthavare 
tolererar då inte sällan att utnyttjanden sker utan tillstånd (Merges 2008). 
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Övervägandena hos immaterialrättsinnehavarna kan liknas vid dörrvakten på 
nöjesetablissemanget som inte kastar ut andra än de allra mest störande gästerna. 
Man behöver inte frånta dörrvakten en juridisk befogenhet att kasta ut envar gäst, 
om man inser att det finns ekonomiska krafter som gör att han kommer att agera 
med urskiljning. Den som vill reglera precis hur dörrvakten får agera kan tyckas argu-
mentera för en bättre lösning, men hamnar i det svåra problemet att situationerna 
är mycket olikartade och svårförutsebara. Ofta fungerar omgivningens värdering av 
nöjesetablissemanget bättre och mer nyanserat, även om det kan tyckas att dörr-
vakten/immaterialrättsinnehavaren har orimliga befogenheter. Det finns informella 
mekanismer som gör att överskott av befogenheter sällan eller åtminstone inte under 
längre perioder, används ineffektivt på ett sätt som långsiktigt skadar branschen. Det 
beror på en kombination av goodwillskäl (nyttjarnas kollegialitet men också bransch-
relationer), att enforcement är alltför dyrt jämfört med den licensavgift som kan bli 
aktuell samt att det kan vara ekonomiskt effektivt att skänka bort utnyttjandemöj-
ligheter i avsikt att det ska växa fram en efterfrågan på relaterade produkter eller 
tjänster. En upptagenhet i analysen vid att så mycket numera är skyddat, tenderar att 
bortse från de informella sätt varmed en stark ensamrätt i praktiken kompenseras.

Det omvända problemet, dvs. alltför lite rättigheter som leder till bristande utveck-
lingsincitament och till att det inte går att nå samarbeten kring intressant ny teknik, 
kan inte lösas på samma informella sätt. Om ett företag bedömer att det är oförsvar-
bart att investera i t.ex. en prototyp som realiserar en opatenterad idé eller inte kan 
hitta någon som vill förbättra outvecklade delar av den, finns i princip inget att göra. 
Avtalssvårigheterna som beskrevs i det inledande avsnittet kompenseras inte genom 
goodwillhänsynstaganden, enforcementproblem eller alternativa intäktskällor.

Givet att vi idag vet mycket lite om vad som är en optimal mängd ensamrätter, 
förefaller den asymmetriska riskbilden kring patent vara viktig. Det bör krävas iden-
tifierade blockeringar eller fördröjningar av ny teknik utan att man samtidigt kan se 
positiva effekter, innan man begränsar möjligheten till patentskydd. Ett exempel 
idag på sådana problem är s.k. ”patenttroll”. Dessa aktörer har vuxit fram under 
senare år, mest i USA men förmodligen även i Europa (Merges 2009, Ewing 2011). 
De kännetecknas av att ha låga patentprocesskostnader och agerar genom att inleda 
intrångsprocesser med stöd av förvärvade patent utan att ha egna produkter som 
gör dem sårbara för motattacker. ”Troll” erhåller en ekonomisk avkastning som inte 
står i proportion till egna finansiella eller tekniska bidrag till innovationsprocessen.

Reformer som underlättar tekniköverföring
Inledning
Trots patentens understödjande funktion är innovationsprocessen med alla dess 
aktörer och osäkerheter, naturligtvis långtifrån en friktionsfri värld. Man bör konti-
nuerligt sträva efter att hitta åtgärder som kan underlätta samarbeten. Något som 
ofta påpekas är behovet av utbildning avseende patentsystemets funktionssätt 
(bedömningar av patenterbarhet och intrång), men även utbildning kring avtal om 
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patent och ekonomisk värdering av patent och patentlicenser. Sådana utbildnings-
frågor har relativt nyligen behandlats i SOU 2006:80 Patent och innovationer för 
tillväxt och välfärd (s. 291 ff). Transaktionskostnaderna i innovationsprocessen redu-
ceras av kunskap om vilka risker och möjligheter som finns och hur de lämpligen kan 
hanteras. Mer kan göras i denna del i Sverige, men kunskapsförstärkande insatser är 
ett långsiktigt arbete.

Utgångspunkten för mina mer konkreta förslag är att uppfinnare även fortsätt-
ningsvis bör kunna erhålla patenträttigheter på ungefär samma sätt som idag och 
att åtgärder istället bör fokusera på olika sätt för nyttjare att enklare få tillgång till 
patenterad teknik genom transaktioner. Genom att stödja marknaden för patente-
rade uppfinningar kan man röra sig i riktning mot den bästa av världar: incitament 
till teknisk utveckling kombinerat med effektiva utnyttjanden av ny teknik genom 
samarbeten (Merges 2011).

Offentliga licensieringsåtaganden
Mitt första förslag innebär att ge patenthavare möjlighet och incitament att bindande 
och offentligt avstå delar av ensamrätten eller att specificera villkoren för tillåtna 
användningar. Patenthavare bör förmås att offentligt förklara hur de ställer sig till 
olika möjliga nyttjanden, t.ex. uppdelat på kategorier av nyttjare. Om patenthavare 
offentligt lämnar en sådan förklaring reduceras transaktionskostnaderna på olika 
sätt. Misslyckade avtalsförhandlingar kan undvikas. Avtalsförhandlingar möjliggörs 
i situationer där nyttjaren inte hade trott att avtal var realistiskt. Sådana avtal som 
redan idag ingås, förenklas och förbilligas genom att parterna kan ta utgångspunkt i 
ett lämnat erbjudande.

Det finns idag ytterst begränsad mängd offentlig information kring möjligheter att 
få nyttja patenterade uppfinningar och de villkor som erbjuds. Det försämrar mark-
nadens funktionssätt. Vad som är en marknadsmässig ersättning för en uppfinning 
är mycket svårt att fastställa. Det bör skapas en databas med ett webbgränssnitt där 
innehavare av i Sverige gällande patent, med hjälp av lösenord på ett juridiskt bindan-
de sätt kan ange hur de ställer sig till olika former av utnyttjanden, royaltyvillkor, m.m. 
För den patenthavare som är öppen för utomståendes nyttjande kan webbplatsen 
fungera som marknadsföring av uppfinningen, men får också till effekt att det uppstår 
en effektiv konkurrens mellan olika patenterade tekniska lösningar. En patenthavare 
skulle kunna ange att vissa aktörer, t.ex. universitetsanställda, har möjlighet att utnyttja 
tekniken helt utan ersättning, eller mot att de åtar sig att rapportera erfarenheter av 
tekniken och att lämna licenser till patenterade förbättringar som de universitetsan-
ställda gör (grant-back). Vissa patenthavare kanske väljer att ange att uppfinningen får 
utnyttjas fritt av kommersiella aktörer men bara upp till en viss kvantitativ nivå och 
att royalty utgår för utnyttjanden utöver den nivån/försäljningssumman. Det skulle 
locka nya nyttjare att pröva tekniken. Det finns nästan obegränsade möjligheter för 
patenthavare att utforma sina erbjudanden. Systemet skulle förhoppningsvis leda 
till mer experimenterande med öppenhet än idag. Teknikköpare och finansiärer av 
innovationer skulle få en bättre överblick avseende patenterad teknik.
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En stor del av patenthavarna, förmodligen en majoritet, skulle emellertid knappast 
visa intresse för ovannämnda möjligheter och bara använda defaultläget som är att 
alla utnyttjanden förutsätter en individuell överenskommelse med patenthavaren, så 
länge det saknas ett legalt undantag som det gör t.ex. för experiment. Det blir för-
modligen det dominerande valet, eftersom många uppfinningar bara används internt 
eller redan har licensierats exklusivt. Åt dessa patent finns inte mycket att göra; här är 
det annat än alltför höga transaktionskostnader som styr valet av nyttjande.

Man kan emellertid genom stöd stimulera patenthavare att öka öppenheten. 
Ett embryo till en sådan lösning finns sedan länge i reglerna om Licence of Right i 
Storbritannien och Licenzbereitschaft i Tyskland. Genom ett meddelande till patent-
verken kan i nyssnämnda länder patenthavare åta sig att tillåta tredje man att utnyttja 
uppfinningen mot betalning av skälig royalty, dvs. en marknadsmässig royalty som 
bestäms av domstol om parterna inte lyckas nå en överenskommelse. Patenthavare 
stimuleras i Storbritannien och Tyskland att välja, det som på svenska kan kallas licen-
sieringsberedskap, genom att årsavgifterna för patenten halveras efter meddelandet. 
Mitt förslag bygger på samma princip, nämligen att patenthavare ska förmås att lämna 
frivilliga bindande åtaganden gentemot en allmänhet, men är mer flexibilitet i fråga 
om hur åtagandet kan formuleras (inte bara skälig royalty). Det är också mer flexibelt 
beträffande den stimulans som erbjuds patenthavare. Stimulansen bör kunna ställas 
i närmare relation till graden av öppenhet som patenthavaren väljer. Halverade års-
avgifter är knappast tillräckligt om patenthavaren väljer att erbjuda stor öppenhet. 
Patenthavares intresse av att visa öppenhet måste rimligen bero på vilken stimulans 
som erbjuds. Det är viktigt att vara kreativ i denna del. Vissa grader av öppenhet 
skulle t.ex. kunna belönas med att innehavaren av patentet inkluderas i en statligt 
finansierad s.k. intrångsförsäkring, som betalar processkostnaderna när det finns skäl 
att tro att intrång har begåtts i patentet. En annan typ av stimulans skulle kunna vara 
möjligheten att få patentrelaterade tjänster gratis utförda av PRV:s uppdragsavdel-
ning, t.ex. freedom-to-operateanalyser eller att granskningsavgifterna reduceras vid 
en senare patentansökan från företaget. Ett införande av det skisserade registret 
är enligt min mening realistiskt och en intressant väg att pröva med tanke på hur 
intransparant marknaden är idag för i Sverige patenterad teknik. 

Ett offentligt, webbaserat register med bindande åtaganden beträffande licen-
sieringsvillkor för i Sverige gällande patent kan knappast komma till stånd på privat 
initiativ. Enligt den svenska avtalslagen är inte ett erbjudande som riktas mot en 
obestämd grupp mottagare bindande. Det är därför svårt att genom en privat webb-
plats få till stånd en lösning där patenthavare blir bundna av lämnade förklaringar. 
Dessutom torde, som sagt, förslaget kräva ekonomisk stimulans för att patenthavare 
ska välja öppenhet.

Post-grantbedömning av patent
Mitt nästa förslag syftande till reducerade transaktionskostnader, är ett införande 
av en möjlighet att snabbt och billigt få ett auktoritativt uttalande i juridiska frågor 
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som är av betydelse i en licensförhandling.52 Bakgrunden är att processer om patent 
i svenska allmänna domstolar idag innebär att tekniskt och juridiskt komplicerade 
frågor utreds under lång tid. Tre miljoner kronor per sida i rättegångskostnader är 
inte ovanligt i svenska patentprocesser. En slutlig dom kommer först efter flera år. 
Detta är problematiskt, eftersom skilda uppfattningar kring giltighet och skyddsom-
fång är legio i förhandlingar om patent. Avtal nås bara när en grundläggande enighet 
råder om patentets juridiska ställning. Licenstagaren accepterar att avtala om han 
tror att patentet är giltigt och att det är så brett att det inte enkelt kan kringgås av 
honom själv eller hans konkurrenter. Råder juridisk osäkerhet i dessa avseenden blir 
transaktionskostnaderna högre eller avtal helt omöjliga. Samarbetsmöjligheter går 
förlorade när parterna saknar en gemensam juridisk utgångspunkt. Man kan jämföra 
med förvärv av en fastighet/tomt. Innan parterna är eniga om hur stor tomten är 
och var den ligger kan det näppeligen bli ett avtal. Patent lider ofta av en sådan typ 
av osäkerhet. Det har inledningsvis i kapitlet hävdats att patent i huvudsak sänker 
transaktionskostnaderna i innovationsprocessen, men en outtalad förutsättning för 
det resonemanget var att patenträttigheterna hade definierats tillräckligt noggrant 
för att kunna fungera som en utgångspunkt för en förhandling. 

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med att skapa ett gemensamt domstols-
system för patentprocesser i syfte att reducera processkostnaderna, att öka snabbhe-
ten och rättssäkerheten. Det senaste initiativet är Ordförandeskapets förslag av den 
14 juni 2011 till avtal om en enhetlig patentdomstol. Enligt en expertrapport kan en 
enhetlig europeisk patentdomstol leda till besparingar för företag om ca 300 miljoner 
euro under en femårsperiod (Haroff 2009). Självklart vore detta värdefullt men jag 
tror inte att ett eventuellt europeiskt domstolssystem räcker för att effektivt hantera 
juridiska frågor som uppkommer vid förhandlingar om patentavtal. Kostnaderna 
och tiden kommer inte att reduceras tillräckligt för de förhandlingar som uppstår i 
pågående innovationsprocesser.

En förbättring vore att låta PRV efter ansökan lämna icke-bindande bedömningar 
av patentjuridiska frågor som idag bara prövas i domstol (ogiltighet och intrång). 
PRV:s förfarande bör vara snabbt och kostnadseffektivt, vilket skulle vara möjligt 
eftersom utlåtandena inte är exekverbara. Syftet är uteslutande att parter ska kunna 
få sina argument preliminärt prövade av en oberoende och särskilt auktoritativ 
instans. Idag lämnar patent- och advokatbyråer den rådgivning kring patent som 
ofta behövs före ingående av ett licensavtal, men det skulle finnas vissa fördelar med 
en möjlighet till ett utlåtande från en offentlig myndighet eller en särskild nämnd. 
Agency-principalproblemen vid rådgivning minimeras om utlåtandet kommer från 
en offentlig instans.

52. Förslag har redan framförts av mig i bilaga 12.2 till SOU 2006:80 Patent för innovationer  
och tillväxt.
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Uppdragsavdelningen inom PRV utför idag s.k. freedom to operate-analyser.53 Då 
utreds om en produkt riskerar att göra intrång i andra företags patent. En kvalificerad 
patentingenjör från PRV gör sökningar i patentdatabaser. Myndigheten gör emeller-
tid, enligt uppgift på PRV:s hemsida, ingen bedömning av intrångsfrågan. Mitt förslag 
innebär att PRV i en framtid bör kunna göra intrångs- och ogiltighetsbedömningar av 
i Sverige gällande patent. En sådan möjlighet för UK Patent Office infördes genom UK 
Patents Act 2004 (Sections 74A och 74B i den engelska patentlagen). Det torde vara 
det första initiativet av sitt slag i Europa. En liknande ordning är, enligt min mening, 
värd att pröva i Sverige. Det skulle vara särskilt viktigt för mindre företag.

Det vore naturligt att, såsom i Storbritannien, låta patentmyndigheten lämna utlå-
tandena, eftersom det är dit de flesta små och medelstora företag vänder sig i patent-
frågor. Det har emellertid hävdats att det skulle kunna finnas en jävsproblematik om 
PRV uttalade sig om giltigheten av rättigheter som myndigheten själv har meddelat. 
Jag har svårt att bedöma om det är ett reellt problem, men utlåtandeverksamheten 
skulle i så fall kunna lokaliseras t.ex. till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Sammanfattning
Jag har i detta kapitel försökt att motivera dagens generösa regler kring patente-
ring utifrån de samarbetsmöjligheter som öppnas i innovationsprocessen och som 
tenderar att förbises i debatten. Allra viktigast är att utvärderingen av den nya tek-
niken blir lättare om det finns patent. Patentering leder till större specialisering och 
starkare incitament i innovationsprocessen. Argument om att patentering leder till 
att teknikutvecklingen hämmas genom höga transaktionskostnader har jag beskrivit 
som överdrivna, eftersom företag på olika sätt kan hantera omotiverat skydd. Det 
saknas också empiriskt stöd för anti-commons. Det sagda har lett mig till slutsatsen 
att det utifrån transaktionsperspektivet finns en asymmetrisk riskbild vid patente-
ring. Men allt är naturligtvis inte perfekt. Det skulle gå att förbättra förutsättning-
arna för samarbeten i den svenska innovationsprocessen genom insatser avseende 
utbildning, ett register innehållande patenthavares bindande licensieringsåtaganden 
och en möjlighet att få en myndighets uttalanden i frågor om patents giltighet och 
skyddsomfång. Reformförslagen fokuserar på situationen post-grant, vilket beror på 
att sådana reformer kan genomföras utan att det uppstår konflikter med Sveriges 
internationella åtaganden.

53.  http://www.prv.se/Konsulttjanster/Vara-tjanster/Konsulttjanster-patent/Freedom-to-
operate-sokning/ (2011-09-13).
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5

En skattereform för 
entreprenörskap54

•	 HANS PETER LARSSON 

För att behålla sin relativa välfärdsnivå förväntas Sverige i dagens globala konkurrens 
leva på innovationsbaserade och högproduktiva företag. Många av dessa är ännu 
icke existerande. Sverige måste därför sätta entreprenören i fokus i sitt skattesystem.

Svenska entreprenörer möter i dag en ny typ av konkurrens. Det är en konkurrens 
som omfattar även företag från nya tillväxtländer, särskilt BRIC-länderna, men också 
många utvecklingsländer.55 Dessa länder satsar allt större resurser på investeringar i 
utbildning, forskning och tillämpad kunskap. Inte sällan har företag i dessa nya kon-
kurrentländer därtill en fördel av låga kostnader på arbetskraft och kapital. 

Denna nya situation där konkurrensen i ökande takt kommer från länder utanför 
Västeuropa och USA utgör rätt hanterat inget hot utan framför allt en möjlighet. 
Konkurrens utmanar och stimulerar till vassare företag. Men för det krävs att entre-
prenörer och entreprenörskap i Sverige inte har sämre förutsättningar än i andra 
länder. I länder med små marknader och långa avstånd till större marknader – som 
Sverige – är det särskilt viktigt att skattemiljön inte upplevs som sämre än i andra 
tänkbara länder dit produktion och teknik lätt kan flytta.

Sverige har många konkurrensfördelar men också vissa nackdelar. Ofta framhålls 
bristande ekonomiska incitament för entreprenörer att ta risker och satsa eget kapi-
tal som sådana nackdelar. Vår tidigare relativt låga bolagsskatt är nu ungefär i nivå 

54. De förslag och uppfattningar som framförs i kapitlet är till fullo författarens egna
55. BRIC står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.
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med genomsnittet för andra industriländer. Särskilda skatteregler för entreprenörer 
(fåmansbolagsregler) innebär som princip att all avkastning på en investering som 
överstiger vad som anses vara normal avkastning klassas som tjänsteinkomst. Detta 
för att inte den statliga inkomstskatten på arbete ska kunna kringgås. Att Sverige har 
höga skatter på arbete och kapital är väl känt. 

Det är en utbredd politisk uppfattning att höga skatter krävs för att klara välfärden, 
inte minst mot bakgrund av de kommande demografiska förändringarna. Samtidigt 
tilltar den institutionella konkurrensen, dvs. skattesatser drivs ner i takt med att den 
globala ekonomin integreras alltmer, särskilt på rörliga skattebaser. Som illustration 
av den skattetrend vi sett i vår omvärld under de senaste tio åren kan nämnas att 
rubriken på ett seminarium vid International Fiscal Associations kongress i Vancouver 
2009 var just ”Race to the bottom? The taxation of mobile activities.”

I en tid när ansträngda statsfinanser plågar en rad andra länder samtidigt som 
Sveriges ekonomiska läge bedöms som relativt gott, bör förutsättningarna vara goda 
för att reformera skatterna på ett sätt som stimulerar entreprenörskap och innova-
tion i Sverige och därmed lägga en god grund för den framtida välfärden. 

En	tänkbar	skattemodell	skulle	kunna	se	ut	enligt	följande:
• 15–20 procent kapitalinkomstskatt.
• 15–20 procent bolagsskatt. 
• 10 procent statlig inkomstskatt på tjänsteinkomster. 
• Slopade 3:12-regler.
• Ett incitament för privatpersoner att därtill investera i onoterade företag.
• Halverad bolagsskatt på avkastningen på innovationer.

Vi kommer närmare gå in på dessa förslag i texten nedan. Även om de kan förefalla 
radikala är de inte på något sätt uppseendeväckande i en internationell jämförelse. 
Det är här skattenivåerna ligger i flera av våra konkurrentländer. Därtill kommer att 
flera andra länder infört regler för att särskilt främja entreprenörskap.

Sverige har nyligen genomfört betydande skattesänkningar genom jobbskatteav-
draget i storleksordningen 75–90 miljarder kronor för att stimulera arbetsutbudet. 
De förslag som sammanfattas innebär att statens skatteintäkter minskar men inte 
med fullt lika mycket; uppskattningsvis i häradet 50–75 miljarder kronor (då beaktas 
inte eventuella positiva dynamiska effekter). I dagsläget och med den rådande eko-
nomiska osäkerheten är det inte realistiskt att snabbt införa dessa, men på sikt bör 
det finnas utrymme och inriktningen får det inte vara någon tvekan om.

I någon måtto förväntas vi alla numera vara entreprenörer. Det gäller förutom före-
tagaren som vill expandera sitt företag, den anställde i privat sektor vilken numera 
aktivt förväntas bidra till att utveckla en verksamhet som arbetsgivaren driver liksom 
den offentligt anställde som förväntas bidra till en effektivare offentlig service. I detta 
kapitel avses med termen entreprenör en person med ambition att utveckla eller 
expandera sitt företag genom en ny, eller delvis ny, vara eller tjänst. Men en entrepre-
nör kan även vara en person som utifrån sin befintliga näringsverksamhet söker sig 
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mot en ny marknad. Den gemensamma nämnaren för dessa är att personen/entre-
prenören befinner sig ”mellan” någonting och i färd med att utveckla sitt företagande.

Resten av kapitlet är disponerat på följande sätt. I nästa avsnitt presenteras en 
kort tillbakablick på tidigare reformer vilket följs av en internationell jämförelse av de 
svenska bolags- och kapitalskatterna. Kapitlet avslutas med en något mer detaljerad 
diskussion av förslagen samt en sammanfattning. 

Bakgrund
Sveriges skattesystem har tidigare genomgått omfattande förändringar dock utan att 
entreprenörskap eller innovation stått i fokus. En utredning har nyligen tillsatts för 
att se över företagsbekattningen. Den kommer förhoppningsvis utmynna i incitament 
som främjar att kreativitet och organisationsförmåga omsätts i ett framgångsrikt 
företagande som utvecklar attraktiva produkter och tjänster. Inom ramen för de 
möjligheter som dagens svenska skattemodell erbjuder gör vi det bäst, generellt sett, 
genom lägre skatter på de faktorer som påverkar i denna process och inte genom 
riktade bidrag.

I det följande avsnittet redogörs kortfattat för de väsentliga förändringar som 1990 
års skattereform innebar samt direktiven för den nyligen tillsatta skatteutredningen. 

Skattereformen 1990
1990 års skattereform innebar en stor förändring och ett stort steg framåt inom 
svensk beskattning. Honnörsorden var enkelhet, neutralitet och rättvisa. Tanken var, 
lite förenklat, att alla inkomster skulle beskattas på i stort sett samma nivå. I praktiken 
innebar det omkring 50 procents skatt på både arbets- och kapitalinkomster. Bolags- 
och kapitalinkomstskatterna uppgick till cirka 50 procent av en företagsvinst medan 
skattedelen i arbetsgivaravgifter och kommunal inkomstskatt tog motsvarande andel 
i anspråk av en tjänsteinkomst. Genom en överenskommelse mot slutet av reformar-
betet infördes också en statlig inkomstskatt på 20 procent på arbetsinkomster för s.k. 
höginkomsttagare, dvs. de 10 procent av de skattskyldiga med högst tjänsteinkomst. 
För dem blev marginalskatten på arbete omkring 70 procent (inklusive skattedelen i 
arbetsgivaravgifterna). Genom att skatteskalorna inte var inflationsskyddade ökade 
andelen höginkomsttagare till drygt 15 procent av inkomsttagarna under mitten av 
1990-talet. 

Med tidigare marginalskatter på i många fall omkring 80 procent var nivån 50 
procent onekligen ett steg framåt. Få ställde sig dock frågan hur dessa nivåer påver-
kade entreprenörskap och riskbenägenheten. Samtidigt var entreprenörskap då ett 
begrepp som inte alls var i fokus i den svenska ekonomisk-poltiska diskussionen. 
Sverige levde fortfarande i betydande utsräckning på de traditionella storföretagen 
inom industrin. Entreprenörer och de förhållanden som motiverade entreprenörerna 
att starta och utveckla företag och därigenom skapa sysselsättning, gjorde inget 
avtryck i skattereformen. När delar av företagsskattesystemet nu ånyo ses över i 
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2011 års företagsskatteutredning bör utgångspunkten i betydligt högre grad vara 
entreprenören och främjande av entreprenörskap. 

Successiva förändringar i skattereglerna – utan fokus på entreprenören
Skattesystemet har förändrats flera gånger sedan 1990. Successivt har reglerna 
för aktiebolag och deras ägare till stor del förbättras. En försämring är dock att 
marginalskatten på arbetsinkomster höjts genom att den statliga inkomstskat-
ten i mitten av 1990-talet steg från 20 till 25 procent över viss nivå när den s.k. 
värnskatten infördes. Det ger en högsta marginalskatt på knappt 60 procent. 
Tas hänsyn även till obligatoriska sociala avgifter som inte ger några förmåner  
blir skattenivån upp mot 75 procent av bruttoinkomsten. 

De	viktigaste	förändringarna	i	skattesystemet	som	påverkar	företagandet	 
kan	sammanfattas	enligt	följande:	
• Tydligare regler för omstruktureringar inom koncerner utan beskattning och för 

överlåtelse av en verksamhet mellan närstående företag utan uttag av skatt.
• Sänkt bolagsskatt.
• Möjlighet till skattefri försäljning av näringsbetingade andelar, dvs. onoterade 

aktier.
• Uppskov med kapitalvinstbeskattning vid andelsbyte, dvs. försäljning av aktier   

om betalningen sker med aktier i köpande bolag.
• De särskilda fåmansföretagsreglerna (3:12-reglerna) har också reformerats  

i flera steg. 
 ե Ökad möjlighet till lågbeskattad aktieutdelning från fåmansföretag genom 

införande av löneunderlaget, utöver tillskjutet kapital, som bas för det s.k. 
gränsbeloppet.56 

 ե Sänkningen av kapitalskatten på utdelning och kapitalvinst inom ramen för 
gränsbeloppet till 20 procent. 

• Ökad möjlighet till lågbeskattad aktieutdelning, 20 procent från fåmansföretag 
genom höjd klyvningsränta på tillskjutet kapital till statslåneräntan plus nio 
procentenheter.

• Slopad arvs- och gåvoskatt.
• Slopad förmögenhetsskatt.

Även om någon uttalad satsning på entreprenörer eller entreprenörskap inte har 
gjorts (utom i den senaste regeringsförklaringen) inom ramen för skattesystemet 
under dessa år har tidigare reformer avsevärt förbättrat skattemiljön för entreprenö-
rer. Den svenska skattepolitiken har dock dominerats av stimulanser på utbudssidan, 

56. Med gränsbelopp avses den del av aktieutdelning till en aktiv ägare i ett fåmansaktiebolag 
som beskattas som inkomst av kapital. Gränsbeloppet beräknas med både tillskjutet kapital 
och lönesumman i bolaget som bas. Klyvningsränta syftar på den delen av gränsbeloppet som 
beräknas utifrån tillskjutet kapital.
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framförallt genom de jobbskatteavdrag som genomförts under senare år har syftat 
till att sänka skatten för främst låg- och medelinkomsttagare.

Den nu påbörjade företagsskatteutredningen
I direktiven till 2011 års företagsskatteutredning 57 framgår att utredningen ska lämna 
förslag till en lindring av den dubbla beskattningen av företagens vinster. Detta kan 
ske genom att bolaget får ett avdrag för att utdelningen beskattas hos aktieägaren. 
Syftet är att sänka de idag högre avkastningskraven på eget kapital jämfört med 
avkastningskraven på lånat kapital. Olika modeller för detta ska diskuteras i utred-
ningen. Samtidigt ska ränteavdragsbegränsningar övervägas. Vidare ska utredningen 
i ett delbetänkande föreslå någon form av riskkapitalavdrag eller annan stimulans för 
investeringar i onoterade bolag.

Båda dessa frågor är mycket angelägna för entrepenörer. Det krävs dock att 
utredningsförslagen är relativt långtgående för att de ska få någon betydelse för 
entreprenörer och entreprenörsledda företag. Därtill krävs att genomförandet inte 
finansieras med ändringar som försämrar för entreprenörer i andra avseenden.

Den danska professorn i nationalekonomi, Peter Birch Sørensen, utredde för något 
år sedan om den svenska företagsbeskattningen var neutral mellan olika företagsfor-
mer. Han kom fram till att så i huvudsak var fallet, men lämnade ändå ett antal förslag 
till förändringar.58 

Bland	dessa	kan	nämnas:
• Slopa värnskatten. Ett avskaffande skulle mer än väl finansiera sig genom 

 skatte  basens dynamiska ökning.
• Sänk kapitalinkomstskatten till 25 procent.
• Sänk bolagsskatten till 25 procent.
• Lindra dubbelbeskattningen av företagens vinster i form av ett avdrag för 

beräknad avkastning på eget kapital för företag. Vinst motsvarande en beräknad 
avkastning på eget kapital skulle då sammantaget beskattas med 25 procent.

• Reformera 3:12-reglerna så att inkomst motsvarande beräkning av avkastning på 
eget kapital enkelbeskattas med 25 procent. För att nå neutralitet med enskilda 
firmor bör inkomst över denna nivå tjänstebeskattas.

• Underlätta kvittning av företagsförluster.

Inriktningen på förslagen är sänkt skatt på såväl arbete och kapital som företagsvin-
ster. Uppdraget till Birch Sørensen var dock inte att föreslå någon skattereform utan 
utgångspunkten var att uppmärksamma aktuella trender inom skatteområdet och att 
föra en diskussion om vad som driver på dessa förändringar.

57. Dir 2011:1. Översyn av företagsbeskattningen, Finansdepartementet
58. Birch Sørensen, Peter. ”Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi” – Swedish Tax Policy: 

Recent Trends and Future Challenges.
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Skatter för entreprenörskap och innovation ur två perspektiv, 
entreprenörens och investerarens

Om tillgång till finansiella medel och realkapital var gårdagens konkurrensfaktorer, 
är det tillgång till kunskap och förmågan att tillämpa kunskap som idag genererar 
konkurrenskraft. Att få personer att satsa på att utveckla sin begåvning och engagera 
sig i entreprenöriell verksamhet kräver incitament och stimulanser.

Ett skattesystem kan inte skapa kunskap i sig. Däremot kan det bidra till att skapa 
ekonomiska incitament för personer att utbilda sig och att ta kalkylerade ekonomiska 
risker i syfte att utveckla en verksamhet. Det är en viktig del i ett skattesystem att 
innovation och entreprenörskap främjas. Nedan kommer vi främst att fokusera på 
ägande-, bolags- och kapitalskatter.

Sverige i en internationell jämförelse
Kina och andra tillväxtekonomier satsar idag stora resurser på att utveckla högtek-
nologiska företag. Hela den politiska infrastrukturen kring företagande är uppbyggd 
i detta syfte. Resurser utvecklas mycket snabbt i form av humankapital vid univer-
siteten, finansiering via statliga finansiella institutioner och genom olika slag av 
förmånliga skatteincitament för utländska kunskapsföretag som etablerar sig i t.ex. 
Kina. Allt eftersom behoven av importerad kunskap skiftar ändras till exempel skat-
teincitamenten för utländska företag.

International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD, har kartlagt ägarbeskatt-
ningen i Sverige och i 33 andra länder. 59 Studien får anses vara den mest detaljerade 
i sitt slag. Den avser förhållanden under 2008 och jämförelserna gäller de faktiska 
förhållanden, dvs. vid vilken effektiv skattesats inkomster verkligen beskattas.

Hela undersökningen kan sammanfattas genom att väga samman ett genomsnitt 
av kapitalskattesatserna för utdelningar, kapitalvinster och ränteinkomster. Denna 
sammanvägda skattesats blir 17 procent för de 33 länder som ingår i jämförelsen. Det 
kan jämföras med Sveriges normalskattesats på 30 procent

När man ser till de genomsnittliga skattesatserna för var och en av de olika inkomst-
slagen utdelningar, kapitalvinster och räntor kan konstateras att dessa ligger relativt 
nära varandra. Lägst beskattat är utdelningar, med en genomsnittlig skattesats för de 
33 jämförelseländerna på 14 procent. Motsvarande andel för kapitalvinster är drygt 17 
procent och för räntor knappt 19 procent. Den lägsta möjliga skattesats som kapitalin-
komster kan drabbas av i Sverige är 20 procent och den högsta möjliga är 30 procent.

Resultaten från undersökningen, fördelade på olika inkomstslag, sammanfattas 
kortfattat nedan. I undersökningen används termerna högsta och lägsta möjliga skat-
tesatser. Det beror på att en inkomst kan beskattas olika beroende på innehavstid, 
ägarandel m.m. i olika länder. En vinst vid en aktieförsäljning beskattas alltså i vissa 
länder inom ett visst intervall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

59. Ägarskatter i 34 länder – en detaljerad kartläggning, Svenskt Näringsliv mars 2009
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Några	flera	resultat	är	följande:
• Företagens vinster: När man tar hänsyn till dubbelbeskattningen av företagens 

vinster är den sammantagna effektiva skattesatsen drygt 48 procent i Sverige. 
Denna utgår från en skattesats på 30 procent hos ägaren, vilket är den högsta 
möjliga skattesatsen, och en skatt på 26,3 procent på vinsten i bolaget. Detta 
gäller om man bortser från de situationer då de svenska 3:12-reglerna kan 
driva skattesatsen upp till maximalt ca 70 procent. Motsvarande sammantagna 
effektiva skattesats för jämförelseländerna är ca 39 procent. Vid lägsta möjliga 
skattesats är Sveriges sammantagna effektiva skattesats något över 41 procent. 
Motsvarande nivå för jämförelseländerna i undersökningen är 30 procent. 
Sverige ligger alltså drygt 10 procentenheter högre än genomsnittet för de 
jämförda länderna, såväl vid högsta som lägsta möjliga skattesatser. 

• Utdelningsbeskattning: Den uppgår som högst i genomsnitt till ca 20 procent 
i jämförelseländerna, medan nivån i Sverige är 30 procent. Den lägsta möjliga 
skattesatsen för utdelningar är i genomsnitt bland de jämförda länderna cirka 
8 procent, att ställa mot 20 procent i Sverige. Det är totalt sett närmare hälften 
av de jämförda länderna som i något sammanhang erbjuder skattefrihet för 
utdelningar. Härutöver har ytterligare ett antal länder skattefrihet för utdelning 
på aktier.

• Kapitalvinstbeskattning: Som högst uppgår den till i genomsnitt till knappt 25 
procent i jämförelseländerna, vilket motsvaras av 30 procent i Sverige och 57 
procent i fåmansföretag. Den lägsta möjliga skattesatsen för kapitalvinster är 
i genomsnitt bland de jämförda länderna knappt 10 procent, jämfört med 20 
procent i Sverige.

• Ränteinkomster. Beskattningen av ränteinkomster uppgår som högst i genomsnitt 
till knappt 27 procent i jämförelseländerna och till 30 procent i Sverige. Ett relativt 
stort antal länder kan ha en högre skattesats än Sverige, vilket i flera fall följer av 
en progressiv beskattning som inträder först vid relativt höga inkomstnivåer. Den 
lägsta möjliga skattesatsen för ränteinkomster är i genomsnitt bland de jämförda 
länderna cirka 11 procent, medan motsvarande skattesats är 30 procent i Sverige. 
Inget annat jämförelseland än Danmark har på denna punkt högre skattesats än 
Sverige. Möjligheter till skattefria ränteinkomster finns i drygt tiotalet länder.

• Ett stort antal länder därtill har regelkomponenter som ger speciella fördelar, t ex.
 ե Skattefrihet för utdelning av aktier (åtta länder)
 ե Lägre bolagsskatt för mindre företags vinster (tio länder)
 ե Carry forward, dvs. uppskjuten skatt på kapitalvinster, oändlig (sex länder)
 ե Carry forward, dvs. uppskjuten skatt på kapitalvinster, 
 ե olika begränsningar (åtta länder)
 ե Fribelopp för kapitalvinster (fem länder)
 ե Fribelopp för utdelningsinkomster (tre länder)
 ե Särbehandling av royaltyinkomster (tre länder)
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En uppenbar slutsats från kartläggningen är att den svenska ägarbeskattningen är 
hög i internationell jämförelse. Mot bakgrund av den ökande internationella konkur-
rensen förefaller det ofrånkomligt att Sverige avsevärt måste sänka nivån på ägarbe-
skattningen för att inte svenska entreprenörer ska ha en konkurrensnackdel jämfört 
med utländska företag och deras ägare. Samtidigt bör understrykas att ländernas 
olika regelverk innebär att jämförelserna måste tolkas med viss försiktighet.

Som visas ovan är förekomsten av speciella regelkomponenter i andra länder 
relativt vanligt förekommande. Denna typ av regler kan ha betydande gynnsamma 
effekter men kan samtidigt, vilket bör noteras, innebära risk för trösklar, snedvrid-
ningar och ökad komplexitet. 

Beskattningen av ägande är en viktig faktor för företagande och den ekonomiska 
utvecklingen i stort i respektive land. Dessa skatter påverkar förutsättningarna för 
tillgången på kapital för investeringar och därmed villkoren för företagande. Särskilt 
betydelsefullt är detta för mindre och nya företag. Ägarbeskattningen har också 
påverkan på strukturerna för ägande i företagen. Detta kan i sin tur vara avgörande 
för företags val av t.ex. strategier, expansionsplaner och lokalisering av centrala funk-
tioner (Cullen och Gordon 2006).60 

Entreprenörer och investerare – vikten av generellt 
konkurrenskraftiga skattenivåer
Goda generella förutsättningar
Det viktigaste för entreprenörer är att skattesystemet bidrar till att det råder generellt 
goda förutsättningar för att starta och expandera företag. Då skatter per definition 
inom nationalekonomin ofta slår in en kil mellan intäkter och totala kostnader, skapar 
ineffektiviteter och snedvrider incitament, bör utgångspunkten vara att de ska hållas 
så låga som möjligt för att inte bromsa eller hindra verksamhet.

Skatter ska även vara förutsebara, förhållandevis enkla och tillämpas med höga 
krav på rättssäkerhet. Inte sällan måste en avvägning göras mellan en särregel för att 
skapa ett incitament eller främja ett visst ändamål i en viss situation och en enklare 
neutral regel. Införandet av en särrägel, eller ett undantag, sker ofta på bekostnad av 
enkelhet. I en situation där entreprenören kan köpa hjälp med hantering av skatter 
finns sammantaget oftast mest att vinna på ett införande av regler som främjar verk-
samheten. Det som gör att ett skattesystem framstår som komplext är de enskilda 
reglerna tillsammans, inte i allmänhet den enskilda regeln i sig.

Följande är några områden där goda generella skattemässiga förutsättningar som 
utgångspunkt bör gälla. Sverige har tidigare haft en konkurrenskraftig och förhållan-
devis låg bolagsskatt. När väl vinsten delades ut till privata aktieägare var den dock 

60.  Cullen, J. och Gordon, R., 2006. ”Hur påverkar skatternas utformning företagande, 
risktagande och innovationer? En jämförelse mellan USA och Sverige”, i Braunerhjelm, P. och 
Wiklunds, J. (red.), Entreprenörskap och tillväxt, FSF Förlag, Örebro.
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desto högre. Låg skatt på företagens vinster och hög skatt på ägarnas vinster har länge 
varit parollen. Genom 1990 års skattereform rensades dock i avdragsmöjligheterna i 
utbyte mot en lägre skattesats. Bolagsskatten blev 28 procent innan den för några år 
sedan sänktes till 26,3 procent. Utvecklingen mot sänkta bolagsskatter har dock gått 
snabbt i vår omvärld (se appendix). Sverige ligger nu långt från toppen i vår forna 
paradgren, vilket tydligt framgår av den internationella jämförelsen nedan (se figur 7).

Figur 7. Bolagsskattesatserna inom OECD är per augusti 2011 följande. 

 
Figuren visar att Sverige nu tillhör den tredjedel länder som har högts skatter. 
Entreprenörer i mer än hälften av våra konkurrentländer har alltså lägre bolagsskatt 
på vinsten. Därmed sjunker även avkastningskraven på en investering. Då är inte 
entreprenörer i BRIC-länder medräknade. 

En sänkning av bolagsskatten till mellan 15 och 20 procent, eventuellt via ett första 
steg till 22 procent, innebär att Sverige skulle återta det konkurrenskraftiga läge 
som vi tidigare hade. Sänkt bolagsskatt gör fler investeringar lönsamma och idag har 
Sverige en mycket låg investeringskvot. 

0

10

5

15

20

25

35

30

40

45 Procent

*A
us

tr
al

ia
A

us
tr

ia
*B

el
gi

um
Ca

na
da

*C
hi

le
Cz

ec
h 

Re
pu

bl
ic

D
en

m
ar

k
*E

st
on

ia
Fi

nl
an

d
*F

ra
nc

e
*G

er
m

an
y

Gr
ee

ce
*H

un
ga

ry
Ic

el
an

d
Ir

el
an

d
*I

sr
ae

l
*I

ta
ly

Ja
pa

n
Ko

re
a

*L
ux

em
bo

ur
g

M
ex

ic
o

*N
et

he
rl

an
ds

*N
ew

 Z
ea

la
nd

No
rw

ay
*P

ol
an

d
*P

or
tu

ga
l

Sl
ov

ak
 R

ep
ub

lic
Sl

ov
en

ia
Sp

ai
n

SW
ED

EN
*S

w
it

ze
rl

an
d

Tu
rk

ey
*U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
*U

ni
te

d 
St

at
es



86 s w e di sh econom ic foru m r e p or t 2011

k a p i t e l 5  e n sk at t e r e f or m f ör e n t r e p r e nör sk a p

Beträffande kapitalskatter är internationella jämförelser svåra att göra då utform-
ningen av skattesystemen varierar mellan länderna. I vissa länder varierar skatten 
med innehavstiden av olika instrument, är lägre genom höga grundavdrag samt 
även genom att avräkning får göras för betald bolagsskatt på vinsten. Detta för att 
lindra eller eliminera dubbelbeskattning av en företagsvinst. Som visats ovan ligger 
Sverige mycket högt vid en jämförelse med andra OECD- länder. Kan skatten på kapi-
talinkomster säknas till 20 procent närmar Sverige sig OECD:s genomsnitt. Svenska 
entreprenörer kan då i vart fall konkurrera på lika villkor i detta avseende. Helst 
bör den sänkas till 15 procent. Det finns även ett EU-direktiv som rekommenderar 
en nivå kring 15–20 procent för att främja den fria rörligheten av kapital mellan 
medlemsländerna.

Det ska noteras att skattesatsen på kapitalbeskattad utdelning till aktiva ägare i 
fåmansföretag är 20 procent upp till viss nivå, det s.k. gränsbeloppet. Utdelning över 
den nivån beskattas i dagsläget som tjänsteinkomst med full marginalskatt. Förslag 
finns dock i 2011 års budgetproposition om att ett tak för tjänstebeskattad utdelning 
ska sättas vid 90 basbelopp per år inom en närstående krets under en femårspriod. 
För utdelning från övriga onoteterade aktiebolag är skattesatsen 25 procent.

Sverige är ett av få länder som har kvar principen om dubbelbeskattning av företa-
gens vinster. Historiskt har Sverige haft vissa lindringar i dubbelbeskattningen, men 
inte under senare år, bl.a. genom modellen med ett s.k. Annellavdrag. Effekten av 
dubbelbeskattningen anses av de flesta vara att avkastningskraven på eget kapital 
ökar i förhållande till avkastningskraven på lånat kapital som enkelbeskattas genom 
att räntan som kostnad är avdragsgill i bolaget. Mindre företag som ofta i större 
utsträckning är hänvisade till eget kapital missgynnas härmed. Avkastningskraven på 
eget kapital får därför inte vara högre än på lånat kapital. Ett förslag för att lindra 
dubbelbeskattningen ska presenteras senast mot slutet av 2012.61

Slutligen bör de höga marginaleffekterna på inkomstskatten, kring 70 procent när 
skattedelen i de obligatoriska arbetsgivaravgifterna räknas med, sänkas. I praktiken 
är detta en straffskatt på utbildning. En sådan hög skattenivå passar inte i ett modernt 
kunskapssamhälle. Genom att fulla obligatoriska sociala avgifter utgår på hela lönen 
innebär även dessa löneskatter en betydande fördyring för företaget, särskilt för 
tjänsteproducerade entreprenörsföretag.

Entreprenörens perspektiv
Förutom de ovan nämnda förslagen bör några förslag till förändringar av ett skat-
tesystem som särskilt berör entreprenörer övervägas.

61.  Dir till företagsskatteutredningen, se not 57.
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De särskilda fåmansföretagsreglerna62 
Entreprenörer är i allmänhet fåmansföretagare. Med fåmansföretag avses skatte-
rättsligt som huvudregel ett företag där det bestämmande inflytandet, mer än hälf-
ten av aktierna i ett aktiebolag, innehas av fyra eller färre personer. En person som 
äger aktier i ett sådant bolag och är verksam i betydande omfattning i detta innehar 
s.k. kvalificerade aktier. Beskrivningen passar in på de flesta entreprenörer. Skulle det 
vara så att ägandet spritts i ett kunskapsbaserat företag, eller ett konsultföretag, så 
att det är fler än fyra personer som tillsammans har ett bestämmande inflytande så 
finns regler som definierar även deras aktier som kvalificerade.

Reglerna innebär i princip att utdelning och kapitalvinst över viss s.k. normal nivå 
inte beskattas som inkomst av kapital hos ägaren utan som tjänsteinkomst. Detta 
innebär att skatten i allmänhet blir betydligt högre då utdelning och kapitalvinst 
över denna nivå även träffas av statlig inkomstskatt på tjänsteinkomst. Syftet med 
reglerna är att aktiva fåmansföretagare, ofta entreprenörer, inte ska kunna omvandla 
högre beskattade arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Ett tak för 
den utdelning och kapitalvinst som beskattas som kapitalinkomst har därför satts, ett 
s.k. gränsbelopp.

Reglerna infördes i samband med 1990 års skattereform. När modellen med olika 
inkomstslag som beskattades var för sig infördes ansåg lagstiftaren att utan någon 
form av spärregel skulle aktiva företagare kunna hålla nere sin lön och i stället ta ut 
en högre aktieutdelning med sänkt sammanlagd skatt som följd. Reglernas existens 
har under åren försvarats av samtliga partier i riksdagen.

I dagsläget omfattas cirka 300 000 fåmansföretagare av reglerna. Förutom att reg-
lerna av många uppfattas som diskriminerande är de förhållandevis komplexa. De fles-
ta företagare anlitar hjälp för att klara att hantera reglerna. Fåmansföretagsreglerna 
har varit föremål för ständiga förändringar sedan de infördes och utretts flera gånger. 
Trenden i dessa successiva förändringar har varit att reglerna förbättrats väsentligt. 
Dels har gränsbeloppet löpande höjts, dels har skattesatsen på den tillåtna kapitalin-
komsten sänkts till 20 procent. 

Genom att en del av lönesumman i aktiebolaget nu får räknas med i gränsbelop-
pet samtidigt som skattesatsen på gränsbeloppet sänkts är reglerna, ekonomiskt 
sett, nu ofta till fördel för aktiva företagare. Skatten på utdelningar, men även på 
kapitalvinster, blir ofta lägre än den annars skulle varit. Många menar att fåmansfö-
retagsreglerna nu därför sammantaget blivit fördelsregler för aktiva företagare. Det 
gäller särskilt för ägare till aktiebolag med många anställda i förhållande till vinstens 

62.  För en allmän beskrivning av de särskilda fåmansföretagsreglerna, se ”496 frågor och svar 
om skatteregler– en handbok för mindre och medelstora företag”, Hans Peter Larsson och 
Staffan Sundkvist, Studentlitteratur 2009. Reglerna har ändrats sedan boken skrevs. Dock inte 
som princip utan endast i utformningen.
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storlek. Även i försäljningssituationer rymmer regelverket i vissa situationer, och 
under vissa villkor, möjligheter att få vinsten beskattad till 25 procent. 

Entreprenörer driver ofta snabbväxande företag. I de fall verksamheten är inno-
vationsbaserad är antalet anställda, i vart fall initialt, förhållandevis få. Den löpande 
vinsten kan vara relativt blygsam, medan kapitalvinsten vid en försäljning däremot 
blir betydande. Med reglernas nuvarande utformning slår dessa hårdast vid försälj-
ningar av mindre aktiebolag med få anställda.

Optionsbeskattningen
Ett annat viktigt skatteinstrument är personaloptioner. Skälen till att erbjuda perso-
naloptioner i entreprenörsdrivna företag, särskilt innovationsbaserade sådana, är 
många. Modellen med personaloptioner är i grunden anslosaxisk. I perioder av kapi-
talknapphet i nystartade, ofta innovationsbaserade, företag och för att öka anställdas 
motivation erbjöds anställda ofta personaloptioner, en andel i den framtida vinsten vid 
en försäljning eller en marknadsnotering. Företagen betalade sina anställda till del med 
optioner. I många fall ville även anställda ha optioner; om företagets framgång till stor 
del berodde på deras insatser för att utveckla företaget så ville de även ha del i vinsten.

I Sverige passar denna modell mindre bra. Den anställde avstår en del av sin lön 
för en osäker option som, om det går bra för företaget, beskattas med omkring 70 
procent på bruttot om kostnaden för företagets arbetsgivaravgifter på vinsten beak-
tas. Dess värde som incitament för anställda kan diskuteras om optionerna beskattas 
som löneinkomst.

Sammantaget skulle det vara enklast för entreprenörer om de särskilda fåmansfö-
retagsreglerna slopades. Här finns ett utkats att bygga vidare på i Globalsieringsrådets 
kanslirapport (Braunerhjelm m.fl. 2009).63 Om detta inte anses möjligt bör reglerna i 
vart fall utformas så att inte lägre kapitalvinster beskattas hårdare än högre vinster. 
Inte heller bör reglerna tillåtas avhålla entreprenörer från att återinvestera del av 
kapitalvinster vid försäljning av företag. Slutligen bör optioner i högre grad kunna 
beskattas som inkomst av kapital.

Investerarens perspektiv
Entreprenörer är beroende av investerare. En skattepolitik för entreprenörskap bör 
därför även beakta investerarens situation.

Uppskov med kapitalvinst vid återinvesteringar 
Investerare kan idag genom att tillskjuta kapital till ett aktiebolag, ett s.k. holdingbo-
lag, investera kapitalet i onoterade bolag. Vinsten vid en försäljning av aktier i dessa 

63.  Braunerhjelm, P., von Greiff, C och Svaleryd, H., 2009. Utvecklingskraft och 
omställningsförmåga, kansliets slutrapport, www.regeringen.se/globaliseringsradet
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s.k. portföljbolag blir då skattefri i holdingbolaget. Förluster är heller inte avdragsgilla. 
Vid uttag av vinsten från detta bolag gäller i allmänhet de särskilda fåmansföretags-
regler som kort beskrivits ovan. Reglerna kring holdingbolaget fungerar i praktiken 
som ett uppskov med skatten på vinsten. På motsvarande sätt vore önskvärt om det 
fanns en uppskovsmöjlighet för skatten på vinsten även för en privatperson. Idag 
finns en sådan möjlighet vid andelsbyte, dvs. betalning för en aktie erhålls i form 
av aktier i det köpande bolaget. Investerare som får kontant betalning bör erbjudas 
samma möjlighet om återinvestering sker i ett onoterat företag inom viss tid.

Riskkapitalavdrag
Ett riskkapitalavdrag för investerare som investerar i onoterade företag av visst slag 
har diskuterats länge och har till och med funnits under några år. 64 Avdragets storlek 
var förhållandevis begränsat samtidigt som reglerna ansågs komplexa med risk för 
återbetalningsskyldighet av det medgivna avdraget. Avdraget blev därför ingen succé 
och den tidsbegränsade möjligheten förlängdes inte. Sedan dess har ett avdrag i olika 
former utretts vid ett flertal tillfällen och övervägs nu även enligt direktiven för när-
varande av den sittande företagsskatteutredningen. 

I en skattepolitik för entreprenörskap och innovationsbaserade företag har ett 
riskkapitalavdrag sin givna funktion. Dessa företag lider ofta av kapitalbrist och 
har svårt med finansiering, särskilt i tidiga skeden. Ett rejält riskkapitalavdrag för 
privatpersoner bör därför införas. Modeller för riskkapitalavdrag finns i flera länder. 
Storbritannien medger sedan många år avdrag för investeringar i onoterade företag. 
Modellernas utformning har varierat under åren, men gemensamt har varit att de inte 
varit obegränsade vad avser branscher och belopp. Så har till exempel investeringar 
i fastigheter tidvis inte berättigat till avdrag. Likaså kombineras riskkapitalavdrag 
också med en högsta nivå, ett tak.

Riskkapitalavdragsmodeller kan kritiseras för att gränsdragningsproblem uppstår 
liksom risk för missbruk. Ur ett entreprenörsperspektiv är det dock väl känt att 
nystartade företag som kräver ett betydande eget kapital för att komma igång och 
utvecklas, dvs. befinner sig i den s.k. uppstartsfasen, har svårt att finna erforderligt 
kapital. Få riskkapitalbolag arbetar i det segmentet och banker kräver i allmänhet en 
säkerhet som inte finns i företagen.

De särskilda fåmansföretagsreglernas effekt på investerare
Investerare, och då särskilt s.k. affärsänglar, är inte sällan på något sätt verksamma 
i betydande omfattning i de företag som de direkt eller indirekt investerar i. Därtill 
är gränsdragningen i definitionen av uttrycket ”verksam i betydande omfattning” 
oklar och praxis förhållandevis begränsad. Detta medför inte sällan att investerarens 
aktieinnehav, i portföljbolaget eller i holdingbolaget, ses som kvalificerat. I vart fall 

64.  Prop 1995/96:109. Skattelättnad för riskkapital, m.m. Avdraget var 100 000 kr per år under 
två år från jan 1996 till dec 1997.
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finns risk för det. Därmed omfattas ägaren av de särskilda fåmansföretagsreglerna, 
med betydligt högre skatt på avkastningen som konsekvens den dag vinsten beskat-
tas privat. Alternativet är att upphöra att verka som affärsängel.

Om inte fåmansföretagsreglerna slopas är det mest angelägna för investerare 
och affärsänglar att skatten på lägre vinster lindras och att inte reglernas utformning 
hindrar finansiärer från att göra portföljinvesteringar via holdingbolag.

Förslag med särskild inriktning på innovationer
Inför en loss-carry-back modell för FoU-kostnader
Många länder har särskilda skatteavdrag för FoU-kostnader. I Sverige följer avdrags-
rätten för FoU-kostnader god redovisningssed. Det innebär att kostnaderna i vissa fall 
är direkt avdragsgilla och i vissa fall ska aktiveras för att sedan kostnadsföras i den 
takt resultatet av de nedlagda kostnaderna minskar i värde. Förvärvade immateriella 
rättigheter skrivs av på samma sätt som inventarier och i samma takt. Dessa regler 
känns i flertalet fall väl avvägda.

Det kan dock finnas fall där företag under en expansionsfas lägger betydande 
kostnader på FoU. I det fall ett sådant entreprenörsföretag under tidigare år har 
betalat aktiebolagsskatt på vinster bör senare FoU-kostnader kunna kvittas mot tidi-
gare års skattepliktiga vinster. Härigenom kan bolagsskatt återbetalas till företaget 
för att underlätta finansiering av en fortsatt FoU-satsning. En sådan modell kallas på 
skattespråk loss-carry-back. Modellen finns i ett flertal länder och då inte endast för 
FoU-kostnader. En loss-carry-back modell för FoU-kostnader bör således övervägas 
för att minska risker och underlätta expansion av innovationsbaserade företag.

Inför en innovationsboxmodell inom aktiebolagsbeskattningen
I Nederländerna finns sedan 2007 en modell med lägre bolagsskatt på vinster som 
härrör från innovationer. Modellen kallas innovationsbox. I stället för den ordinarie 
holländska bolagsskatten på 25,5 procent betalar aktiebolagen en effektiv skatt på 5 
procent på innovationsbaserade företagsvinster. För att den lägre skatten ska gälla 
ställer den holländska skattemyndigheten upp en rad krav, bl.a. att innovationen 
ska ägas av bolaget och vara egenutvecklad, ett patent eller en rättighet som kan 
licensieras ut ska finnas, samt att ett särskilt FoU-certifikat har utfärdats.

Tanken är att holländska bolag härigenom ska kunna hävda sig bättre i den nya 
globala konkurrensen. Modellen är även aktuell i både Frankrike och Storbritannien. 
I Storbritannien föreslås den införas 2013.

Invändningarna mot en innovationsbox är uppenbara och lätta att se. 
Gränsdragningsproblemen är svåra när vinsten som kommer från innovationen ska 
beräknas. Därtill är boxen relativt snäv då det krävs ett patent eller någon annan 
rättighet för att reglerna ska få användas.

I en ny internationell miljö där högteknologiföretag inom alla områden blir allt 
viktigare är det också av betydelse för varje land att knyta forskning och utveck-
lingsavdelningar inom företag till sig. Innovationsboxen är ett medel i den allt tuffare 
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globala konkurrensen mellan länder. Genom att forskning och produktutveckling i 
ett internationellt företag, tillsammans med ledningen, är förlagd till hemlandet ökar 
även landets skattebas. Följaktligen ökar landets skatteintäkter. En innovationsbox 
bör övervägas även i Sverige. 

Sammanfattning
Samtidigt som Sverige står relativt väl ekonomiskt rustat möter svenska entrepre-
nörer en hårdare konkurrens än någonsin, numera även från entreprenörer i BRIC-
länderna och i andra utvecklingsländer. Det saknas i Sverige i dag en skattepolitik för 
innovationer och entreprenörskap. Innovatören har aldrig varit utgångspunkten för 
skattesystemet, än mindre entreprenören.

En skattereform bör bygga på både investerarens och entreprenörens behov och 
förutsättningar i en kunskapsdriven tillväxtekonomi, med det övergripande syftet att 
att främja innovationsbaserat företagande. 

En	skattereform	för	entreprenörer	och	innovatörer	kan	ha	följande	inslag:	
• Internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning: 15–20 procent.
• Internationellt konkurrenskraftig bolagsskatt: 15–20 procent.
• Dubbelbeskattningen på avkastningen av eget kapital måste avvecklas. Skatten på 

avkastningen på eget kapital ska inte vara högre än på lånat kapital.
• Sänkt statlig inkomstskatt på tjänsteinkomster till högst 10 procent.
• Slopade särskilda regler för fåmansföretag, s.k. 3:12-regler. Om dessa regler inte 

kan slopas bör i vart fall skatten på lägre kapitalvinster lindras och reglerna får 
inte hindra eller försvåra för entreprenörer och investerare, ofta s.k. affärsänglar, 
att göra återinvesteringar i nya utvecklingsföretag.

• 3:12-reglerna får heller inte hindra affärsänglar att göra investeringar via 
holdingbolag.

• Inför ett rejält riskkapitalavdrag.
• Vinster på personaloptioner bör beskattas som inkomst av kapital.
• Medge uppskov med beskattningen av kapitalvinster, inte endast vid andelsbyten, 

för privatpersoner. 
• Inför ett förstärkt avdrag för FoU-kostnader genom den s.k. loss-carry-back 

principen.
• Sänk bolagsskatten på vinster som baseras på innovationer genom att införa en 

s.k. innovationsbox.

Den nu sittande företagsskatteutredningen måste således följas av en fortsatt utred-
ning med vidare direktiv. Entreprenörens förutsättningar bör då vara den primära 
utgångspunkten. 
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Appendix

Tabell 2. Förändringar av formell bolagsskattesats i EU:s medlemsländer.

Land Bolagsskattesats (%) Reformår 

Belgien 39 till 33 2003 

Bulgarien 15 till 10 2006, 2007 

Cypern 25 till 10 (tre steg) 2003, 2005, 2006 

Danmark 30 till 25 2005, 2007 

Estland 26 till 23 (två steg) 2005, 2006 

Finland 29 till 26 2005 

Frankrike 35,4 till 34,4 (två steg) 2005, 2006 

Grekland 35 till 25 (tre steg) 2005, 2006, 2007 

Irland 40 till 12,5 (åtta steg) 2003 (senaste steget) 

Italien 36 till 27,5 (tre steg) 2003, 2004, 2008 

Lettland 22 till 15 (två steg) 2003, 2004 

Litauen 29 till 15 (två steg) 2000, 2002 

Luxemburg 29,63 till 25,5 (två planerade steg) 2009, 2010 

Malta 35 Uppgift saknas 

Nederländerna 34,5 till 25,5 (tre steg) 2005, 2006, 2007 

Polen 28 till 19 (två steg) 2003, 2004 

Portugal 30 till 25 2004 

Rumänien 38/25 till 16 2000, 2005 

Slovakien 25 till 19 2004 

Slovenien 25 till 22 2007, 2008 

Spanien 35 till 30 (25 för vinster upp 
till 120 202 euro) 

2007, 2008 

Storbritannien 30 till 28, 19 till 21 för vinster  
upp till 300 000 pund 

2007, 2008 

Sverige 28 till 26,3 1993, 2009

Tjeckien 31 till 21 (tre steg) 2004, 2005, 2006, 2008 

Tyskland 38,7 till 29,8P1P 2008 

Ungern 18 till 16 2004 

Österrike 34 till 25 2005 
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6

Rättsreglernas roll i 
innovationssystemet
•	 AV BOEL FLODGREN

Entreprenörskapets förutsättningar i Sverige är idag en hett omdebatterad fråga. 
Satsningen på entreprenörskap och innovation, ”innovationssystemet”, står högt på 
den politiska agendan.65 För att få innovationer att via entreprenörskap kommersia-
liseras och leda till livskraftiga företag, ökade investeringar, högre förädlingsvärde 
och, inte minst, ökad sysselsättning krävs att ett antal faktorer i samhället samspelar 
och främjar sådana processer.66 En viktig förutsättning är exempelvis tillgången på 
riskvilligt kapital i ett tidigt skede av processen och här görs i Sverige olika satsningar 
inom ramen för en nationell innovationsstrategi.67 Man talar om behovet av ett 

65. Se t.ex: om den svenska nationella innovationsstrategin www.se/innovationsstrategi och 
Braunerhjelm, Pontus (red.), ”En innovationsstrategi för Sverige”, Swedish Economic Forum 
Report 2010, utgiven av Entreprenörskapsforum. Se också artikel i Sydsvenskan den 23 
september 2011, s. A24 med rubriken Nya strategin ska få forskare att ”tänka business”, där 
det redogörs för Region Skånes nya innovationsstrateg.

66. Huvudkomponenterna i ett innovationssystem brukar anses vara följande: 1) aktörerna, 
dvs. individer, företag, myndigheter m.fl., 2) spelreglerna, eller det som också kallas 
”institutionerna”, i form av författningar, rutiner, vanor och normer. Bland aktörerna kan 
man urskilja olika nyckelroller, nämligen a) visionären, b) entreprenören, c) säljaren och 
d) finansiären. ”För att en innovation ska får ordentligt genomslag behövs det att den 
plockas upp på bred front av andra företag. Slutligen behövs kunder som efterfrågar nya 
varor, tjänster och processer.” Se ”Innovationer, entreprenörskap och tillväxt. En kortfattad 
översikt över kunskapsläget”. Rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) inom 
projektet Innovation för tillväxt, 2010, s. 7. 

67. Se t.ex. debattartikel i Dagens Industri av näringsminister Maud Olofsson den 17 september 
2011 med rubriken ”Regeringen reformerar regler rörande riskkapital”.
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generellt sett bättre ”innovationsklimat” och i Sverige är det nu aktuellt att skapa 
ett ”ramverk, som ger långsiktig stadga åt innovationspolitiken, motsvarande det 
finanspolitiska ramverk som infördes efter 1990-talskrisen”.68 Ett innovationspolitiskt 
ramverk skulle tjäna syftet att främja mikroekonomisk dynamik, ”präglad av drivkraf-
ter och möjligheter att höja Sveriges innovationskapacitet och utvecklingskraft”.69

I diskussionen om innovationssystem framhålls betydelsen av ”institutionerna”, 
varmed avses de mönster och normativa strukturer, som styr människor och proces-
ser, dvs. alla slags formella och icke-formella regler, moraluppfattningar, kutymer, etc. 
En viktig fråga i arbetet med att skapa ett innovationspolitiskt ramverk är att mera 
precist fokusera på och öka förståelsen för betydelsen av den viktigaste kategorin av 
dessa institutioner, nämligen rättsreglerna, deras bakgrund och syfte och hur de främ-
jar respektive hindrar ett innovationsdrivet näringsliv. Rättssystemet är ett dynamiskt 
system, som hela tiden befinner sig i förändring, vilket också betyder att rättsregler-
nas innehåll hela tiden förändras. För att starta företag framhålls ofta betydelsen av 
rättssäkerhet och en pålitlig legal infrastruktur som viktiga förutsättningar (Figur 8).70 

Figur 8. Samband mellan rättssäkerhet (rule of law) och motivering för 
möjlighetsbaserat företagande i tidiga skeden
 

Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2010 and World Bank Governance Indicators 2002–2006

68. Braunerhjelm, Pontus (red.), En innovationsstrategi för Sverige, s. 8.
69. Citat från a.a. s. 21. I rapporten bygger man på tre ”pelare”: 1) kunskapsförstärkande insatser, 

2) kommersialisering eller kunskapsomvandlande insatser samt 3) innovationskritisk massa.
70. Entreprenörskap i Sverige. Nationell rapport 2011. GEM-Entreprenörskapsforum, s 12 ff.
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Samtidigt framhålls behovet av flexibilitet. 
Det finns inom entreprenörskapsforskningen en förhärskande bild av regler som 

”börda”, att ”regelbördan” är hämmande för entreprenörskap och att regelverken, 
sådana de ser ut inte minst i Sverige, utgör ett starkt hinder för ett ökat entreprenör-
skap (se kapitel 2).71 

Detta kapitel fokuserar på rättsreglernas roll för att främja innovationsbaserad 
ekonomisk verksamhet och att utforma ett innovationspolitiskt ramverk. Inledningsvis 
klarlägger jag vissa mera generella aspekter på rättsregler, som är viktiga att beakta 
när man diskuterar regler som instrument eller hinder för en utveckling byggd på 
innovativt entreprenörskap. Jag gör sedan en kort jämförelse mellan ekonomisk och 
juridisk forskning kring regler och de olika slags kunskap om reglernas roll som dessa 
båda forskningsområden frambringar. Därefter tar jag upp några i sammanhanget 
centrala rättsregler/regelverk till diskussion utifrån aspekten om de främjar eller 
hindrar entreprenörskap byggt på innovation och huruvida de bör uppmärksammas 
särskilt i ett innovationspolitiskt ramverk. Jag har valt att behandla några civilrättsliga 
regler, som utgör exempel på hur entreprenören måste göra medvetna vägval mellan 
olika rättsliga strategier när han/hon bygger upp och utvecklar sitt företag. De regler 
som tas upp är regler om avtal, om aktiebolaget och om anställning.72 Skatteregler 
och immaterialrättsliga regler behandlas i kapitel 4 och 5.

Om rättsregler
Det råder stor enighet om att ekonomisk verksamhet kräver regler (institutioner) för 
att kunna fungera. Bland regler i allmänhet urskiljer sig rättsreglerna som den vikti-
gaste kategorin. Rättsreglerna sätter spelreglerna på marknaden och kan vara instru-
ment för att skapa och bevara värde i företaget. För att främja ekonomisk verksamhet 
ska reglerna ge förutsebarhet och stabilitet men också erbjuda flexibilitet. Reglerna 
bör vara tydliga ifråga om att definiera och skydda äganderätt och de bör erbjuda 
möjligheter att lösa tvister snabbt och utan alltför stora kostnader. De bör vidare 
medverka till att parter uppfyller sina avtal och att parter effektivt kan genomdriva 
att avtalsförpliktelser uppfylls.73 

I ett innovationssammanhang gäller att reglerna bör vara utformade så att de 
stärker drivkraften hos individer och företag att exploatera innovationer och ny 
teknik. Hur reglerna närmare bör vara utformade är emellertid en källa till ständig 
diskussion. ”I praktiken handlar det om att utforma ett regelverk som kan hantera 
en myriad av tänkbara situationer där förutsättningarna kan skilja sig radikalt från en 
situation till en annan, och där kunskap och information är spridd på ett stort antal 

71. A.a. s. 58 f.
72. Jag behandlar endast reglerna översiktligt beroende på utrymmesskäl.
73. Doing business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs. Publikation nr 8 (2010) i 

Doing Business-serien som sedan 2003 utges i samarbete mellan The World Bank and the 
International Finance Corporation, s. V. 
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aktörer”.74 Risker förknippade med uppstarten av ett företag bör kunna garderas med 
hjälp av regler vad gäller val av företagsform, finansiering, skydd för immateriella rät-
tigheter, anknytning av arbetskraft till verksamheten, produktion, distribution m.m. 
Även avvecklingen av företag bör omges av regler som främjar säkerhet, smidighet 
och snabbhet. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att lagar och andra typer av 
rättsregler bör, som ett övergripande mål, vara utformade så att de – bland andra mål 
som också ska nås – främjar entreprenörskap och tillkomsten av nya företag.

Enligt den svenska lagstiftaren är den svenska rättens funktion inom affärsli-
vets område att göra marknadsekonomin så effektiv som möjligt. I detta ligger att 
såväl entreprenörens som samhällets intresse skall främjas genom regelverket. 
Regelsystemet innehåller avvägningar mellan olika motstående intressen. För aktö-
rer, vilka som grupp typiskt sett framstår som svagare på marknaden, t.ex. konsu-
menter och arbetstagare, har intresseavvägningen byggts in i regelsystemet på så 
sätt att tvingande regler ger skydd för den svagare parten. Syftet är att förhandlings-
styrkan hos den typiskt sett svagare parten ska bli bättre gentemot motparten, t.ex. 
en näringsidkare eller arbetsgivare, och att kontrakten som ingås därmed ska bli mer 
välavvägda, vilket i sin tur skapar en bättre fungerande marknad. Näringsidkare anses 
typiskt sett som jämbördiga på marknaden och – som normen lyder generellt – för 
näringsidkare finns i princip inte några regler som skyddar mot andra näringsidkare 
vid förhandlingar.75 

Olika typer av entreprenörskap/företag kräver olika slags regler. Man skiljer i entre-
prenörskapsforskningen mellan bl.a. nödvändighetsbaserat och möjlighetsbaserat 
företagande, där det första utgörs av nyföretagande som ett sätt att överhuvudtaget 
kunna försörja sig och något som ofta associeras med förhållandena i fattiga länder, 
medan det andra avser entreprenörskap som syftar till att öka inkomsten eller skapa 
oberoende för entreprenören, vilket associeras med de innovationsdrivna länderna, 
dvs. länder med kunskapsintensiva branscher och expanderande tjänstesektor.76 Av 
dessa två tenderar det möjlighetsbaserade entreprenörskapet att vara mera kreativt 
och innehålla en högre grad av nyhet, vilket också är positivt korrelerat till ekonomisk 
tillväxt.77 I Sverige tillhör de flesta nyföretagare kategorin möjlighetsbaserat entre-
prenörskap.78 För nyföretagande i form av möjlighetsbaserat entreprenörskap blir 
regler som skyddar upphovsrätt och andra ensamrätter viktiga, medan detta inte är 
fallet inom ett nödvändighetsbaserat entreprenöriellt system, eftersom innovations-
höjden inom entreprenörskapet där inte är så hög. Att det finns olika regler för olika 
slags företag kan också bero på storleken på företagen. Reglerna kring företagsam-
het är ofta utformade utifrån de stora företagens behov. Nystartade och växande 

74. Citat från En innovationsstrategi för Sverige, se not 68, s 11.
75. Lag 1984:292 om avtalsvillkor mellan näringsidkare är en marknadsrättslig lag som ger visst 

skydd mot användningen av vissa slags avtalsvillkor mellan näringsidkare.
76. Entreprenörskap i Sverige, se not 70, s. 9, 11, 12 och 23.
77. A.a. s. 23 f.
78. A.a. s. 26.
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företag anses vara missgynnade i förhållande stora företag vad gäller t.ex. skatter 
och regleringar.79 

Behovet av kunskap om rättsregler
Kunskap om rättsreglernas roll för uppstarten av nya företag byggda på innovationer 
är viktig. För företagaren gäller att ju bättre kunskap han/hon har om vilka möjlig-
heter regelverken erbjuder, desto bättre riskgardering och desto större effektivitet 
har företaget möjlighet att uppnå. Förmågan att förstå de rättsliga dimensionerna av 
företagande och hur regelverken kan användas strategiskt är således en viktig resurs 
i byggandet och drivandet av företag. Det ger också företaget bättre potential att 
kontinuerligt kunna anpassa sig till förändrade teknologiska, marknads- och institu-
tionella förutsättningar.80 Företagare med god kunskap om regelverkens innehåll har 
dessutom förutsättningar att arbeta för att reglerna hela tiden förbättras utifrån ett 
företagarperspektiv.

Vad människor uppfattar som regelverkens innehåll, snarare än reglernas egent-
liga innehåll, bestämmer deras beteende liksom hur regler används. Den företagare 
som inte känner till vad som egentligen gäller, men ändå har en uppfattning om vad 
en regel innebär, t.ex. att arbetsrätten innebär att det i stort sett är omöjligt för en 
arbetsgivare att göra sig av med en anställd, påverkas i sin verksamhet av denna 
uppfattning. Som ett resultat av sin (miss-) uppfattning om rättens innehåll, avhåller 
han/hon sig kanske från att anställa någon, även om detta skulle vara motiverat rent 
affärsmässigt och även om möjligheten att vid behov göra sig av med den anställde i 
själva verket erbjuds inom ramen för arbetsrätten.

Företagare, inte minst nyföretagare, ser ofta regler som hinder och som något man 
rent allmänt vill ha så lite av som möjligt.81 Denna syn på regler är något onyanse-
rad och kan möjligen medverka till att nyföretagande inte kommer till stånd i den 
utsträckning som vore möjligt; man tror kanske helt enkelt att det är för ”krångligt” 
att starta företag. Ökad kunskap och förståelse för regler och reglers verkningar 
skulle kunna medverka till att regler kommer till användning på ett strategiskt sätt vid 
bildandet av nya företag i syfte att i möjligaste mån minska transaktionskostnader 
och skapa konkurrensfördelar. 

Frågan om företagaren själv skall tillägna sig kunskap om regelverken eller istället 
köpa in juridisk kompetens som en särskild tjänst är ytterst en fråga om vad som lönar 
sig bäst och vad som innebär den bästa riskgarderingen. Juridiska konsulttjänster 

79. A.a. s. 43.
80. Bagley, Constance E., Winning Legally: The Value of Legal Astuteness. Academy of 

Management Review 2008. Vol. 33. No 2, s. 378.
81. Artikel i Dagens Industri den 20 juni 2011 under rubriken ”Olofssons förenklingar får IG av 

företagarna”, där det rapporteras om den s.k. Företagskompassen, som är en årlig rapport 
framtagen av Nyföretagarcentrum och SEB och som handlar om uppfattningarna hos 
företagare och politiker om att starta nya företag.
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tillhandhålls på marknaden och inköp av sådana blir en transaktionskostnad som får 
jämföras med vad det kostar företaget att själv lösa frågan internt. För en nystartad 
rörelse kan inköp på marknaden av juristkonsulttjänster bli en stor kostnad och en 
kostnad som företagaren inte alltid kan värdera nyttan av, eftersom han/hon själv 
inte förstår den juridiska problematiken. Dessutom hör man ofta entreprenörer 
och representanter för uppstartsföretag beklaga att de, när de väl börjat anlita en 
utomstående juridisk konsult, vanligtvis en advokat, kommer i ett beroendeförhål-
lande till konsulten, som inte alltid upplevs som fruktbart eller meningsfullt. Mera 
komplicerade juridiska frågor bör naturligtvis alltid hanteras med användning av 
kvalificerad juridisk kompetens men det finns mycket som talar för att en viss grad 
av juridisk kompetens och förståelse antingen hos företagaren själv eller hos annan 
på ledningsnivå är till stor nytta för företaget. Det finns studier som ger underlag 
för påståendet att det för företagaren inte räcker med att låta juridiska konsulter 
sköta juridiken; man bör som företagare själv förstå och arbeta med juridiken som 
ett strategiskt instrument.82 Budskapet i detta kapitel är att de juridiska frågorna inte 
bör ses som avskilda från de affärsmässiga och strategiska frågorna i byggandet och 
drivandet av företag, eller för att citera ur en känd amerikansk lärobok:83

” Law and business form a system, in which law affects the market and market 
players, but market players also affect the law. Thus, law is not just a static external 
force acting upon managers and their firms. Law and the other tools it offers are 
an enabling force that managers can help to shape and can use to manage the firm 
more effectively.”

Forskning kring rättsreglernas betydelse  
för ekonomisk verksamhet
Forskning som tar fasta på regler som något som kan påverkas och användas för 
att nå företagets mål sker inom forskningsområdet ”Law and Management”, som 
framförallt omfattar juridik och företagsekonomi.84 Centralt är reglers betydelse som 
strategiska instrument för ett framgångsrikt företagande, inte minst nyföretagandet. 
Forskningen har hämtat näring ur de olika företagshaverier som inträffat framförallt i 
USA under de senaste decennierna och där man i efterhand kunnat identifiera brister 
i den juridiska förståelsen hos företagsledare och styrelseledamöter som en viktig 
bidragande orsak till företagets misslyckande. 

82. Bagley, Constance, Winning Legally. The Value of Legal Astuteness, Academy of Management 
Review, 2008, Vol 33. No 2, 378–390.

83. Bagley, Constance E. – Savage, Diane W., Managers and the Legal Environment. Strategies for 
the 21st Century. Thomson, 5th ed, 2006, s. 6.

84. Se t.ex. Bagley, Constance E.-Savage, Diane W., Managers and the Legal Environment. Strate-
gies for the 21st Century, 6th ed., Thomson 2009 och Bagley, Constance E., Winning Legally: 
The Value of Legal Astuteness, Academy of Management Review, Vol. 33, 2008, s. 378 ff. 
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Två vetenskapsområden med särskilt intresse för regler och reglers verkningar är 
rättsvetenskapen och nationalekonomin. Nationalekonomin har fokus på samhäl-
lelig nytta – hur kan välfärd och välstånd maximeras – och man utvecklar teorier 
om sambandet mellan regler och samhällsförhållandena.85 Med stöd från inte minst 
forskningen inom området New Institutional Economics (NIE) anses det numera 
allmänt att regler (institutioner), väl designade och tillämpade, medverkar till att 
minska transaktionskostnaderna, om de exempelvis erbjuder ett effektivt skydd för 
äganderätten och säkerställer genomförandet av ingångna avtal.86 Fokus ligger inom 
NIE bl.a. på institutionell förändring; när omvärlden förändras måste också institutio-
nerna förändras.87 Enligt nationalekonomisk teori krävs i princip ett marknadsmiss-
lyckande för att motivera införandet av lagar och myndighetsregler (”government 
intervention”)88 och generellt verkar man inom detta område av nationalekonomin 
främst intressera sig för regler (”regulation”) som en fråga om preferenser, kostnader 
och effektivitet.

Även inom rättsvetenskapen/rättssociologin ligger en stor del av forskningens 
fokus på rättens roll som instrument för samhällsförändring.89 I själva verket kan 
man se hela lagstiftningsmaskineriet, och rättsvetenskapens roll i det (vilken är stor) 
som en aktivitet för samhällsförändring. Inom rättsvetenskapen arbetar man med 
regler utifrån ett normativt perspektiv; rätten analyseras och förklaras med hjälp 
av normativa argument och rättens tillblivelse förklaras med hjälp av historiska skäl 
och politiskt/ideologiska argument (vilka självklart i många fall kan anknyta till vad 
ekonomer skulle klassificera som just marknadsmisslyckanden). Inom rättsvetenska-
pen diskuterar man hur rätten kan ändras med hjälp av olika s.k. legalstrategier och 
”rättslig aktivism” för att tillgodose olika intressen.90 Regler skapas också genom dom-

85. Det finns en lång tradition inom nationalekonomin inom detta område. De mest kända 
inriktningarna är kanske de s.k. public interest (Pigou 1932) och public choice (Buchanan-
Tullock 1962) . Se också Anell, 2006, för en mer populär beskrivning, På spaning efter 
tillväxtens rötter – en essä om teori, praktik och sunt förnuft. SNS Förlag 2006.

86. ”One of the fundamental contributions of transaction cost theory and institutional 
economics has been to focus attention on opening ´the black box´ of contract enforcement, 
drawing attention to the institutions required to achieve effective and low-cost contract 
enforcement”, citat från Hadfield, Gillian K., The Many Legal Institutions that Support 
Contractual Commitments, i Ménard, Claude-Shirley, Mary M (eds.), Handbook of New 
Institutional Economics, Springer 2005, s. 175.

87. ”…having a good set of economic policies or commercial laws at any one point in time matters 
less for growth than having political and legal systems that are capable of responding to the 
changing institutional demands of a growing economy”, citat från Davis, Lewis S., Institutional 
flexibility and economic growth, Journal of Comparative Economics, 38, 2010, s. 307.

88. Hoekman, Bernard-Smarzynska Jovorcik; Beata, Policies Facilitating Firm Adjustment to 
Globalization, World Bank Policy Research Working Paper 3441, November 2004, s.2.

89. Se t.ex. Hydén, Håkan, Normativa grundmönster – Mot en teori om rättsliga 
förändringsprocesser, i Normativa perspektiv. Festskrift till Anna Christensen, Juristförlaget i 
Lund 2000, s. 119 ff.

90. Se t.ex. Gustafsson, Håkan, Vinthagen, Stellan, Rättens rörelser och rörelsernas rätt, Tidsskrift 
for Rettsvitenskap 4–5/2010, s 640 ff. 
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stolsavgöranden och även den vägen kan man som part i en domstolsprocess arbeta 
strategiskt för att få domaren att ta ställning på ett visst sätt (”legal strategy”).91

Kunskap om rätten, dvs. om dess bakgrund, orsaker och konsekvenser, är inom 
rättsvetenskapen mycket begränsad92 medan ekonomer – på grund av tesen om att 
marknadsmisslyckanden pressar fram regler – verkar se rättens tillblivelse som en 
mindre problematisk fråga. Att säga att lagstiftning endast skulle behövas för att kor-
rigera externaliteter/marknadsmisslyckanden är inte något som känns igen inom det 
juridiska paradigmet, där ju normativa argument tillmäts betydelse (Vad är rättvist? 
Vad är moraliskt rätt? m.m.) Om nationalekonomer värderar regler utifrån preferen-
ser generellt, bryr sig rättsvetaren om skillnaden mellan olika preferenser utifrån t.ex. 
vad som bäst tjänar ett visst samhällsmål, exempelvis rättvisa. Om nationalekonomin 
främst ser regleringar utifrån ett välfärds- och effektivitetsperspektiv, ser jurister 
reglernas uppgift främst som en fråga om att åstadkomma skäliga lösningar.93 Detta 
behöver egentligen inte innebära någon motsättning; regler som uppfattas som oskä-
liga kan också ur ett ekonomiskt perspektiv ses som ineffektiva, liksom regler som 
juridiskt sett tjänar syftet att ogiltigförklara oskäliga eller omoraliska avtal medverkar 
till flexibilitet och därmed till ökad effektivitet på marknaden. 

Ekonomer och jurister är överens om att ekonomin främjas bäst inom ramen för 
det som kallas en rättsstat (”the rule of law”). Efterhand som nationalstatsbegrep-
pet luckrats upp har också rättsstatsbegreppet blivit mera mångfacetterat. Idag ses 
rätten istället som ett vidsträckt socialt normsystem med pluralistiska förtecken statt 
i ständig förändring beroende på den snabba samhällsutveckling och globalisering 
som pågår. Rättsliga normer tillskapas inte bara genom lagstiftning utan skapas på 
många nivåer och har många olika källor. Man talar om rättspluralism och rättskäl-
lepolycentri och hänvisar till att domstolar idag inte sällan vid avgörandet av tvister 
stöder sig på olika icke-rättsliga normsystem, t.ex. principer som kommer till uttryck i 
soft law.94 I modern lagstiftning inom näringslivets område görs ”soft law” ofta till en 
del av lagstiftningen genom hänvisningar i lagen till etiska koder, principer, riktlinjer 
och liknande.95 Soft law-instrumenten kan ändras på ett enklare sätt än vad som 
gäller för själva lagen och därmed hålls hela lagstiftningen i takt med tiden medan 
själva lagtexten kan förbli intakt. Att rätten idag skapas ur så många källor och olika 
normsystem gör det problematiskt att avskaffa/förnya regler utifrån en bestämd 

91.  LoPucki, Lynn M – Weyrauch, Walter O, A Theory of Legal Strategy, i Masson, Antoine-Shariff, 
Mary J. (eds.), Legal Strategies. How Corporations Use Law to Improve Performance, Springer 
2010, s. 41 ff.

92. Hydén, Håkan, Normvetenskap, 2002, s. 129.
93. A.a. s. 133.
94. e t.ex. Van der Sluijs, Jessica, Softlaw-reglering av försäkringsrätten, Juridisk Tidskrift nr 2, 

2010/11, s 296.
95. Se t.ex. den s.k. Koden för bolagsstyrning, som är kopplad till aktiebolagsrätten, och det 

förslag till ”Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner”, som avses bli kopplad till 
den nya svenska lagstiftningen om mutbrott, som nu är under utarbetande, SOU 2010:38, 
Mutbrott. Betänkande av Utredningen om mutor.
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målsättning, t.ex. främjandet av entreprenörskap. Vid utformandet av ett innova-
tionsstrategiskt ramverk är det viktigt att ta detta i beaktande.

Om reglers funktioner
I ett innovationspolitiskt ramverk måste rättsreglernas funktioner beaktas. Studier 
visar att ett samhälles framgångar eller misslyckanden i stor utsträckning beror på ”hur 
utvecklade dess politiska, juridiska och finansiella institutioner är”.96 Som framgått flera 
gånger tidigare bör rättssystemet vara utformat på ett sätt som främjar exploatering av 
innovationer, ny teknik och uppfinningar. Om regelverken stagnerar och förblir regler 
för en ”gammal” ekonomi, hindras entreprenörer att vinna konkurrensfördelar genom 
utnyttjandet av nya teknologier, nya organisationsformer, m.m. Nya teknologier ger 
incitament till samhällsförändringar/samhällsutveckling97 och huruvida regelverken 
har en hindrande eller främjande karaktär har här den största betydelse. 

Rättsreglerna tillhandahåller olika företagsformer, som dels främjar företagande, 
dels garderar riskerna med företagande på olika sätt. Den mest avancerade företags-
formen, aktiebolaget har, historiskt sett, haft den allra största betydelsen för den 
ekonomiska utvecklingen. Genom innovationen juridisk person98 blev affärstransak-
tioner inte längre en fråga om personliga relationer mellan parterna utan istället en 
opersonlig relation, oberoende av parterna som enskilda subjekt och utan större risk 
för ägaren/ägarna än storleken på det insatta kapitalet. I rudimentär form uppstod 
aktiebolaget redan i slutet av 1400-talet.99 Några sekler senare fick aktiebolaget 
som företagsform sitt stora genombrott för världshandeln i form av 1600-talets hol-
ländska och engelska handelskompanier och aktiebolagsformen blev så småningom 
i Västvärlden en förutsättning för kapitalismen genom att möjliggöra investeringar 
och projekt av en storlek och långsiktighet som världen aldrig tidigare skådat. Genom 
aktiebolagsformen kunde man exploatera tekniska innovationer. Möjligheten att 
sammanföra kapital utan personligt ansvar för delägarna och utan begränsning i 
tiden skapade förutsättningar för stora, riskfyllda ekonomiska projekt. Aktiebolaget 
är också en konstruktion där arbetskraft och kapital kan förenas i en produktiv form. 

96. Bernstein, William, Hur handeln formade världen, SNS Förlag, 2009, s. 239.
97. Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia, SNS Förlag 2000.
98. En juridisk person är ett rättssubjekt, dvs. den juridiska personen som sådan kan äga 

tillgångar och skulder, sluta avtal och själv föra talan inför domstol. De flesta organisationer 
som erkänns av rättsordningen är juridiska personer, t.ex. de som har formen av aktiebolag, 
handelsbolag och ekonomiska föreningar. Ett s.k. enkelt bolag är dock inte en juridisk person. 

99. ”Som världens första egentliga aktiebolag – associationer grundade på kapitalinsatser och 
utan personlig ansvarighet för delägarna – anses vissa italienska banker, av vilka den 1407 till-
komna S:t Georgsbanken i Genua är särskilt känd.” Citat från Johansson, Svante, Nials svensk 
associationsrätt i huvuddrag, 9 uppl., 2007, s. 25. Det är något av en definitionsfråga, när man 
menar att aktiebolaget första gången såg dagens ljus. Idén om självständiga entiteter härstam-
mar från romartiden, där redan tidigt staten som sådan blev en egen ”person” som kunde äga 
tillgångar och göra transaktioner med fysiska personer, se Kuran, Timur, The Long Divergence. 
How Islamic Law Held Back the Middle East. Princeton University Press, 2011, s. 100.
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En mycket intressant studie som handlar om aktiebolagsformens roll för ekono-
misk utveckling har nyligen publicerats av den amerikanske professorn i islamiska 
studier vid Duke University, ekonomen och statsvetaren Timur Kuran i boken The 
Long Divergence – How Islamic Law Held Back the Middle East. Han diskuterar där 
hur den islamiska handelsrätten, som i stora drag var densamma under milleniet från 
dess uppkomst vid slutet av 700-talet fram till 1800-talet, inte förmådde anpassa 
sig till och skapa former för de behov av att kunna utnyttja tekniska innovationer 
och av att kunna mobilisera större kapital, som uppstod från 1400–1500-talet och 
ännu tydligare vid industrialismens genombrott i början av 1700-talet. I Europa, med 
början i handelslivet i de medeltida italienska stadsstaterna skapades banker, dubbel 
bokföring och nya finansiella instrument, t.ex. växeln, dvs. rättsliga innovationer, som 
uppstod som svar på de tekniska innovationer, som behövde exploateras och regleras.

Dessa nya regler möjliggjorde stora ekonomiska projekt som handelskompanier, 
gruvdrift, gruvdrift och järnvägsbyggen som man då började bedriva i Europa. 
Innovationen juridisk person visade sig bli helt avgörande. Vare sig aktiebolagsfor-
men eller begreppet juridisk person erkändes riktigt enligt islamisk rätt på denna tid 
med påföljd, enligt Kuran, att arabvärlden successivt tappade marknadsandelar och 
den ekonomiska fördel som man haft under sekler i handelslivet kring vad som på 
den tiden utgjorde världens medelpunkt, nämligen Mellanöstern och länderna kring 
Medelhavet och Indiska Oceanen. I islamisk rätt var man – allt enligt Kuran – mera 
upptagen av att begränsa ekonomiska aktörers ”spelutrymme”; man konstruerade 
organisationsformer (det islamiska partnerskapet respektive den organisation som 
kallas waqf), som mera hade karaktären av enkla bolag och stiftelser. Medan det isla-
miska partnerskapet och waqfs enligt islamisk rätt väl svarade upp mot de behov som 
världshandeln uppvisade fram till en bit in i Nya tiden och medförde att muslimska 
köpmän fram till dess var de mest framgångsrika i den tidens världsekonomi, visade 
sig partnerskap och waqf inte räcka till för den nya tidens krav; de levde inte upp 
till de krav på dynamik, riskspridning och framförallt beständighet och flexibilitet, 
som de nya tekniska innovationerna behövde för att kunna exploateras kommersi-
ellt. Aktiebolaget kunde erbjuda detta slags organisatoriska förutsättningar; den 
europeiska rätten var helt enkelt mer dynamisk och främjande för de ekonomiska 
behov/projekt som uppstod i form av t.ex. större, mer opersonliga och långsiktiga 
investeringar.100 

Kurans studie är ytterligare ett exempel som visar på betydelsen av att ha rätt slags 
rätt på plats för att samhället ska kunna ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som 
uppstår på grund av innovationer och tekniska landvinningar.

100. Se Kuran, not 99, särskilt kap 6 och 7.
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Behovet av harmonisering och av rättvisa regler
Många nya företag, inte minst de som skapas kring innovationer, har redan från start 
inriktning på en större marknad än det egna landet. Att rättsordningen är nationell 
kan då innebära ett problem. Exempelvis är det inte möjligt att ta ett patent med 
giltighet i alla länder. Inte ens är det ännu möjligt att få ett patent med giltighet inom 
hela EU. I handelslivet/näringslivet har man sedan länge förstått betydelsen av att ha 
samma eller liknande regler i olika länder. Detta har inte minst betydelse för konkur-
rensvillkoren, där näringslivet förordar och stater mellan sig försöker åstadkomma 
vad som brukar kallas a level playing field. Den internationella, för Europa under lång 
tid (från medeltiden och fram till 1600-talet) mer eller mindre gemensamma handels-
rätten, den s.k. lex mercatoria, utgjorde länge en gemensam rättsordning för Europa 
med smidiga tvistlösningsprocedurer. Med uppkomsten av nationalstater efter 
westfaliska freden började tillskapandet av rent nationella rättssystem, vilket i sin 
tur innebar att rättsliga komplikationer uppstod för den tidigare smidigt fungerande 
internationella handeln. 

Det finns idag åtskilliga initiativ och aktiviteter för att komma tillrätta med beho-
vet av harmonisering av rättsreglerna länderna emellan. EU är ett sådant projekt, 
där skapandet av den inre marknaden just har till syfte att åstadkomma ”a level 
playing field” för att öka rörligheten för varor, tjänster, arbete och kapital. Det finns 
inte någon global lagstiftare; länderna har inte givit upp sin suveränitet ifråga om 
lagstiftningsmakten. Inte ens FN har – tvärtemot vad många tror – någon egentlig 
global lagstiftningsmakt. Allt som sker inom FN:s och andra internationella organs 
ram bygger på frivillighet, dvs. att länderna blir överens i varje särskild fråga. För att 
åstadkomma gränsöverskridande regelverk krävs frivillig anslutning från respektive 
stat. En viktig sådan FN-konvention är den som idag utgör grunden för många länders 
– inklusive Sverige – regler om internationella köp.101 Den internationella handeln i 
varor är således idag gemensamt reglerad för större delen av världshandelsländerna. 
För innovationsföretag, som ofta redan från början har siktet inställt på den inter-
nationella marknaden, är detta ett regelverk som underlättar köp och försäljning i 
andra länder. 

Regler som strategiska instrument  
för innovation och nyföretagande
När man bygger företag är rättssystemet den stomme som stabiliserar bygget och 
också de normer som anger spelreglerna på marknaden. För att främja ekonomisk 
utveckling är det viktigt att regelverkens utformning främjar exploatering av ny teknik 
och konkurrenskraft. I den ovan nämnda Mellanösternstudien kommer Kuran fram 

101. FN-konventionen 1980 angående avtal om internationella köp av varor samt Lag (1987:822) 
om internationella köp .
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till att – bortsett från den generella slutsatsen att regler, institutioner, har avgörande 
betydelse för hur samhällen utvecklas överhuvudtaget – rätten måste stödja kreativ 
verksamhet och tillåta bildandet av organisationer som främjar ekonomisk verksam-
het och det risktagande som företagande alltid innebär.102 

Att bygga företag är ett riskfyllt projekt. Därför är det en fördel att redan från 
början se regler som ett instrument för att gardera och fördela risker. Om man 
t.ex. vill introducera någon annans redan färdiga produkt och tjänsteutbud på den 
svenska marknaden har det avgörande betydelse i vilken form man gör detta. Som 
handelsagent? Återförsäljare? Franchising? Delägare? Genom att nogsamt inventera 
och värdera risker och möjligheter kan verksamheten redan från början vara säk-
rare och mindre riskfylld. Vill man bygga utifrån en innovation/uppfinning blir det 
snabbt aktuellt att ta ställning till vilket skydd för ensamrätten som behövs och hur 
ensamrätten bäst exploateras. Hur skiljer sig rättigheterna och möjligheterna för en 
patenthavare, om han/hon, å ena sidan, väljer mellan att använda sig av avtalsfor-
men och ge licens till någon annan att utnyttja patentet, eller, å andra sidan, att själv 
exploatera patentet inom ramen för ett eget företag? Varje steg i innovationsproces-
sen och i kommersialiseringsprocessen kräver rättsliga överväganden om vilka avtal 
som bör slutas och hur de bör vara utformade, om patent, varumärkesskydd, val av 
företagsform, om/hur arbetskraft skall knytas till verksamheten, om kapitalanskaff-
ning, avtal om köp och försäljning etc. Det är i dessa steg som det är av värde att 
kunna se juridiken som ett strategiskt instrument. Ett innovationspolitiskt ramverk 
bör också förmedla denna instrumentella syn på rättsreglerna, så att ramverket 
främjar en användning av regler som skapar och främjar värdetillväxt. Några centralt 
viktiga rättsregler i det perspektivet beskrivs kortfattat i de följande avsnitten. 

Regler om avtal
Avtalet är den juridiska form som spelar den största rollen för ekonomisk verk-
samhet.103 Det är själva instrumentet för att göra affärer. Här är det en fördel för 
entreprenören om han/hon är någorlunda väl insatt i olika möjliga val och vad olika 
avtalstyper innebär. Skall jag köpa in varan/maskinen/kompetensen eller ska jag 
leasa, outsourca, lägga ut ett uppdrag? Hur ska jag kunna vara säker på att avtal gäl-
ler och uppfylls? Hur ska avtalet utformas för att skapa stabilitet och förutsebarhet 
under lång tid och samtidigt vara möjligt att ändra om förhållandena ändras? 

102. Se te.x. Kuran, Timur, The Long Divergence. How Islamic Law Held Back the Middle East. 
Princeton University Press, 2011, s.302.

103. En tidigare version av delar av den text om avtal som här följer har tidigare publicerats i 
Flodgren, Boel et al., Göra saker rätt och göra rätt saker i globala försörjningskedjor. Rapport 
till Vinnova. Institutionen för handelsrätt och Institutionen för teknisk ekonomi och logisitk, 
Lunds universitet, 2010.
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Betydelsen för ekonomisk verksamhet av att ha ett system i vilket man kan tvinga 
fram avtalsuppfyllelse (effective contract enforcement) har betonats i den ekono-
miska litteraturen sedan länge.104 

Avtalet är ett instrument för att skapa nytta och värde. I och med marknadsekono-
mins utbredning, särskilt efter industrialismens genombrott med dess massproduk-
tion och masskonsumtion, har avtalet som instrument för ekonomiska transaktioner 
fått en central betydelse i samhället. På en samhällelig nivå kan man säga att avtals-
rättens uppgift är att skapa säkerhet, förutsebarhet och ordning i samhället. Detta 
gäller också i ett marknadsekonomiskt perspektiv men det brukar också framhållas 
att avtalet ska främja omsättningen på marknaden och därigenom åstadkomma ett 
effektivt utnyttjande av samhällets resurser. För avtalsparterna har avtalsrätten till 
uppgift att ge stadga åt deras mellanhavanden och att medverka till att ömsesidiga 
åtaganden uppfylls och genomförs så som parterna blivit överens om. 

Avtal kan klaras av på ett ögonblick men också vara långvarigt och pågå under lång 
tid. I en innovationsdriven ekonomi omsätts inte bara varor och tjänster utan också 
stora immateriella tillgångar bestående av olika rättigheter som bygger på kunskap, 
ensamrätt till kunskap och kännetecken m.m., dvs. varumärken, patent och upphovs-
rätt till olika slags verk. Sådana immateriella rättigheter utgör idag en ständigt ökande 
del av omsättningen i samhället. Hur avtalen kring immaterialrättigheterna bör vara 
utformade är en central fråga för alla företag, inte minst uppstartsföretag. Genom att 
respektive part i ett avtal är skyldig att uppfylla sina förpliktelser är det särskilt viktigt 
vad avtalet innehåller ifråga om riskfördelning. Avtalsförhandlingar handlar i själva 
verket just om detta. 

Utgångspunkten i avtalsrätten är att ett frivilligt ingånget avtal skall vara bindande, 
även om det är oförmånligt för den ena parten. Avtalsrätten bygger på att det är 
parterna som bestämmer innehållet i sitt avtal och att den avvägning som de gjort 
i avtalet mellan sina inbördes intressen och ifråga om att ta på sig olika risker också 
tjänar samhällets intresse; avtalet ses som den marknadsekonomiskt mest rationella 
mekanismen för omsättning. Huvudregeln i den kommersiella avtalsrätten är att par-
terna ses som jämbördiga. Rättsordningen lägger vanligtvis risken på den part, som 
ligger närmast till hands för att bära och därmed avvärja risken, t.ex. genom att ta 
en försäkring. Avtalsrättens grundläggande principer har vuxit fram för att tillgodose 
och mot varandra väga olika intressen som gör sig gällande i samhället. Det som bru-
kar kallas omsättningens intresse, att varu- och tjänsteutbytet i samhället ska vara 
effektivt (inte innebära för stora transaktionskostnader) är en bärande princip i mark-
nadsekonomin, där konkurrens råder och där det gäller att skapa mervärde genom 
ekonomiska transaktioner. I det som kallas omsättningens intresse innefattas också 
konsumentskyddet i avtalsrätten, vilket tjänar syftet att öka tryggheten för konsu-
menten på marknaden. Avtalsrätten försöker tillgodose både effektivitets principen, 
dvs. att avtal ska kunna ingås smidigt och snabbt och bli gällande direkt (t.ex. genom 

104. Se t.ex. Hadfield, not 86, s. 175 ff.



108 s w e di sh econom ic foru m r e p or t 2011

k a p i t e l 6  r ät t sr egl e r na s rol l i i n no vat ions s y s t e m e t

att det i de flesta fall inte finns krav på skriftlig form för att ett avtal ska bli giltigt), och 
sociala skyddshänsyn.

Avtalsrätten vilar vidare på den viktiga idén att avtalsparter är skyldig att visa 
varandra lojalitet i avtalsrelationen, vilket innebär att de är skyldiga att inte bara ta 
tillvara sina egna intressen utan också i viss omfattning beakta motpartens intresse 
och i vart fall inte orsaka varandra skada.105 Man talar om att avtalet bygger på en 
lojalitetsprincip eller en lojalitetsplikt vilket ses som en s.k. allmän rättsgrundsats som 
gäller mer eller mindre starkt för alla avtal. Lojalitetsplikten är särskilt viktig i avtal 
som bygger på förtroende, t.ex. anställningsavtal och uppdragsavtal. Den är också 
särskilt viktig i avtal som löper under lång tid. Då kan man se avtalet som en form 
av pågående samarbete, en relation, där parterna är skyldiga att beakta varandras 
intressen på olika sätt. Lojalitetsplikten kan ta sig olika uttryck beroende på vilken 
typ av avtal det handlar om, men ofta har det att göra med att parterna skall upplysa 
varandra om viktiga förhållanden, att man inte får bedriva konkurrerande verksam-
het, att man måste visa omsorg, ibland behöva iaktta tystnadsplikt om avtalets inne-
håll i förhållande till omvärlden. Det föreligger en viss lojalitetsplikt även under det 
stadium då parterna förhandlar för att komma fram till ett avtal, det som man brukar 
kalla det utomkontraktuella och det prekontraktuella stadiet. På detta stadium är 
lojalitetsplikten mindre omfattande. Klart är att en part inte får uppträda klandervärt 
under förhandlingsstadiet t.ex. genom att avslöja information som parterna belagt 
med sekretess, alternativt undanhålla viktig information för motparten. Sådant klan-
dervärt beteende under förhandlingsstadiet kan ge motparten rätt till skadestånd. 

Det är därför av värde att veta hur avtalsfriheten är utformad, när man skall för-
handla fram ett avtal. Måste man informera motparten om alla viktiga omständig-
heter inom ramen för avtalet, som man känner till, eller har man rätt att hålla inne 
med viktig information, som gör att man som avtalspart kan uppnå en bättre deal? 
Man är skyldig att förhandla med iakttagande av vad som kan klassificeras som ”god 
affärsmoral” eller ”god affärssed” och affärsetiska normer bildar utgångspunkten 
när man ska bestämma vilket beteende under förhandlingar som är klandervärt och 
möjligen skadeståndsgrundande.

105.  Se Olander, Mari, Logistik och juridik. Moderna affärsförbindelser och kontrakt som 
utmaningar för förmögenhetsrätten, Inst för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet (2010), s. 87 f. Se också samma verk s.27 och s. 59 (med referenser) om 
lojalitetsprincipen. 
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I internationell handel betonas ofta värdet av att reglerna om avtal är någorlunda 
lika i olika länder så satt transaktionskostnaderna för själva avtalet kan minimeras.106 
Den svenska avtalsrätten har utvecklats i en delvis annan riktning än vad som gäller 
för avtalsrätten i anglosachsiska länder och det är därför viktigt för företagaren att 
förvissa sig om att de avtal man ingår med parter från andra länder verkligen får 
det innehåll och innebär den juridiska säkerhet som han/hon eftersträvar. Att själv 
besitta en viss grundläggande kunskap om avtalsrätt generellt skänker här en styrka 
hos entreprenören, som då kan ställa de utifrån affärsmässiga överväganden rätta 
frågorna vad gäller de juridiska lösningarna i det framförhandlade avtalet. De rent 
juridiskt tekniska konstruktionerna kan man som entreprenör därmed överlämna 
till specialister (advokater eller andra juridiskt skolade rådgivare); det viktiga är att 
man som entreprenör/företagare förstår juridikens roll som strategiskt instrument 
och söker få juridiken att stödja de affärsmässiga mål och överväganden som ligger 
bakom avtalet ifråga.

Regler om avtal är i viktiga avseenden dispositiva, dvs. flexibla och förhandlings-
bara. Detta ger företagaren valmöjligheter som han/hon kan utnyttja strategiskt i 
avtalsförhandlingar och vid utformningen av avtal. Principerna i avtalsrätten stödjer 
och avser att främja ekonomiska transaktioner, och innehåller intresseavvägningar 
där typiskt sett svagare part skyddas genom tvingande regler. Den svenska avtalsrät-
ten i sin nuvarande form kan i stort sett anses vara ett rättsligt instrument som, rätt 
använt, främjar företagsamhet, inklusive nyföretagande.

Aktiebolaget som företagsform
Alla personer (med rättslig handlingsförmåga) kan starta företag i Sverige. Samhället 
har ett starkt intresse av att företag kommer till stånd och drivs med framgång, men 
samhället har också ett starkt intresse av att det sker en avvägning mellan olika 
intressen, som gör sig gällande i förhållande till företaget. Reglerna om de olika före-
tagsformerna avspeglar en sådan intresseavvägning. Från företagarens perspektiv 
kan flera av dessa regler uppfattas som begränsningar och hinder för verksamheten. 
Den avvägning som gjorts i lagstiftningen t.ex. inom arbetsrätten, speglar konflikten 
mellan å ena sidan företagarens behov av flexibilitet, t.ex. att lätt kunna göra sig 
av med arbetskraft i tider av nedgång, och å andra sidan arbetstagarens behov av 

106. Denna strävan efter enhetlighet länderna emellan inom avtalsrätten har tagit sig många 
uttryck. Ett sådant är FN:s konvention angående avtal om internationella köp, som nämnts i 
not 37. UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts 2010 (tidigare versioner 
1994 och 2004), liksom The Principles of European Contract Law (PECL) och the Draft 
Common Frame of Reference, framtagen av akademiskt verksamma rättsvetenskapsmän men 
i EU:s regi, är andra sådana regelsamlingar, som idag finns att tillgå, alla av typen “soft law”. 
Det senaste exemplet på harmoniseringssträvanden inom avtalsrätten är det i oktober 2011 
av EU-kommissionen framlagda förslaget till en EU-gemensam köplag, vilken även innehåller 
omfattande avtalsrättslig reglering, se Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council on a Common European Sales Law, COM(2011)635 final.
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trygghet för sin försörjning. Vilket av dessa intressen som bör väga tyngst, när de 
kommer i direkt konflikt med varandra, är i slutändan en politisk fråga. 

I Sverige finns idag (okt 2011) över 981 000 företag.107 Av dess drivs 57 procent som 
enskild firma och 30 procent, dvs. nästan 300 000, i form av aktiebolag. 99,7 procent 
av alla företag är privatägda. Aktiebolag finns sedan 1995 av två typer, publika och 
privata aktiebolag. 108 Den avgörande skillnaden mellan publika och privata aktiebolag 
ligger i möjligheten att vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning, en möjlighet 
som står öppen endast för publika bolag.109 Av aktiebolagen var cirka 1200 publika 
bolag, vilket innebär att de får söka finansiering från allmänheten, dvs. de är vad vi i 
dagligt tal kallar börsnoterade bolag. Det allra största antalet aktiebolag är således 
privata bolag, dvs. bolag där aktierna inte är spridda på marknaden. Dessa utgörs i 
de flesta fall av små aktiebolag med ett litet antal delägare, liten omsättning och få 
anställda. Av samtliga aktiebolag som finns ägs 1488 av kommuner. 

Den för hela ekonomin viktigaste företagsformen är aktiebolaget. Det övergripan-
de ekonomiska målet för aktiebolaget är att skapa vinst och avkastning till delägarna 
(aktieägarna) på insatt kapital och aktiebolagets främsta kännetecken är att delägarna 
inte ansvarar med mer än i bolaget insatt kapital. De aktiebolagsrättsliga reglerna, 
som framförallt finns i Aktiebolagslagen (2005:551), ABL, är i stort sett desamma för 
publika som för privata aktiebolag, även om det ställs högre krav i olika avseenden på 
publika aktiebolag.110 Aktiekapitalet som krävs för bildandet av ett svenskt aktiebolag 
uppgår till 50 000 kr för privata bolag och till 500 000 för publika bolag.111 Vi har 
således i Sverige en lag, ABL, och två olika kategorier av aktiebolag, nämligen publika 
och privata bolag. 

Reglerna om aktiebolag innehåller en avvägning mellan framförallt delägares 
(aktieägares) och borgenärers intressen och reglerna är omfattande och komplexa. 
Den svenska aktiebolagsrätten styrs i stor utsträckning av EU-rätten, som strävar 
efter harmonisering, dvs. att skapa en mellan medlemsstaterna likvärdig lagstift-
ning.112 Inom EU har antagits policies till stärkandet av små och medelstora företag 
(SMEs) i form av en Small Business Act for Europe (SBA) som innehåller principer för 

107. Statistiska Centralbyråns Företagsregister. http://www.scb.se/Pages/List____19851.aspx, 
besök 2011-10-03. I Företagsregistret betraktas, något förenklat, ett företag som verksamt 
om det någon gång under de senaste 18 månaderna har redovisat moms, arbetsgivaravgift 
eller debiterats F-skatt.

108. 1 kap 2 § Aktiebolagslagen (2005:551). Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 199
109. 1 kap 7 och 8 §§ ABL och Prop. 2004/05:85, s. 199 f.
110. Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag, s. 199 f och s. 510.
111. 1 kap 4, 5 och 14 §§ Aktiebolagslagen (2005:551)
112. Tolv antagna och tre föreslagna EU-Direktiv skapar grunden för den harmoniserade 

europeiska aktiebolagsrätten, se SOU 2009:34, s. 144. Se också Cleff, Evelyne Beatrix, 
The European Model Company Act: How to choose an efficient regulatory approach?, 
International Journal of Private Law, Vol.4, No.1, 2011, s. 156 ff.
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främjandet av ”the design and implementation of policies” för SMEs, både på EU-nivå 
och nationell nivå.113

En fråga som för närvarande och sedan länge är föremål för diskussion i Sverige 
är huruvida Sverige, som idag, bör ha en och samma aktiebolagslag och aktiebolags-
form för stora och små aktiebolag. Redan 1978 lade Bolagskommittén fram förslag 
till lag om s.k. andelsbolag, men förslaget utsattes för hård kritik och sedan dess har 
frågan om behovet av en särskild bolagsform med begränsat personligt ansvar för 
små bolag landat i att vi i Sverige inte ska ha olika bolag utan olika regler för samma 
slags bolag (AB).114 

För de små aktiebolagen är det omständligt och kostsamt att leva upp till alla 
ABL:s olika krav. Möjligen skulle innovationsföretagsutvecklingen främjas av att det 
fanns en enklare aktiebolagsform. Frågan, som diskuterades mycket redan vid infö-
randet av vår nu gällande aktiebolagslag, är högaktuell och analyseras i det år 2009 
framlagda betänkandet ”Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.”115 Huvudsyftet med 
det aktuella betänkandet SOU 2009:34 är att förenkla för de små aktiebolagen och 
minska aktiebolagens administrativa börda ”så långt det är möjligt utan att andra vik-
tiga intressen som exempelvis skyddet för aktiebolagets borgenärer, skattekontrollen 
och bekämpandet av ekonomisk brottslighet eftersätts”.116 

Det finns en stark opinion för en förenkling av aktiebolagsrätten. Av betänkandet 
framgår att man övervägt att avskaffa ett antal regler, vilka i så fall – om aktieägarna 
skulle vilja reglera de avreglerade frågorna – skulle förutsätta att aktieägarna ingick 
avtal om dessa frågor istället. Det kan i sin tur förorsaka omfattande kostnader. Istället 
för att föreslå borttagandet av ett antal regler ur lagen avseende bolagets organisation 
och därmed öppna för avtalsreglering mellan aktieägarna, föreslås i betänkandet att 
reglerna ska finnas kvar men då istället i form av dispositiva regler, som aktieägarna 
själva kan välja att ersätta med avtal. Det föreslås inte att nuvarande aktiebolagsform 
(som ju är densamma för publika och privata bolag) ersätts med en ny företagsform. 
Skälen för att behålla en och samma form, dock med ambitionen att förenkla regel-
verket, anses överväga. Ett viktigt sådant skäl är att det inom EU väntas förslag om 
ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag, Societas Privata Europaea) och att en ny 
bolagsform således snart kan finnas tillgänglig för svenska företagare.117 SPE-bolaget 
föreslås kunna bildas på ett enkelt sätt. I det kompromissförslag som f.n. behandlas 
inom EU skall aktiekapitalet kunna variera mellan en euro och 8000 euro. Aktieägarna 
föreslås få stor frihet ifråga om organisation, beslutsordning m.m. i SPE-bolaget. 

I betänkandet föreslås en hel del förenklingar vad gäller formalia kring bolags-
bildning. Likaså föreslås borttagandet av en del krav för privata bolag som gäller 

113. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act. Besök den 4 oktober 2011.
114.  Se SOU 2009:34, s 135 och Prop. 2004/05:85, s. 198 f.
115.  SOU 2009:34 (Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag.)
116. Prop. 2004/05:85, s. 16.
117. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European private company, 

COM(2008)396/3 samt SOU 2009:34, s. 17.
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styrelsen, arbetsfördelningen mellan bolagsorganen, rätten att förvärva egna aktier, 
upplösning av bolaget m.m. Under utredningens gång har man intervjuat represen-
tanter för olika företagsgrupperingar, även representanter för mindre företag, och 
det har då framkommit att den nuvarande ABL i stort upplevs som ändamålsenlig 
och att det främst är inom andra rättsområden, framförallt skatterätt och arbetsrätt, 
som förenklingar efterfrågas.118 Betänkandet SOU 2009:34 kommer med största san-
nolikhet att leda till ytterligare förenklingar vad gäller olika formella krav för privata 
aktiebolag. Huruvida dessa förenklingar kommer att motsvara de krav som från ett 
innovationspolitiskt perspektiv vore önskvärt återstår att se. 

En snabb internationell jämförelse ger vid handen att det i flera länder finns en 
särskild bolagsform med begränsat personligt ansvar för små bolag. I Danmark har 
man nyligen, stegvis och med för de senast införda reglerna ikraftträdandedag 1 
mars 2011, omarbetat sin aktiebolagsrätt så att man nu i en och samma lag reglerar 
de två olika slags kapitalbolag som finns i Danmark. I ”loven om aktie- og anparts-
selskaber (selskabsloven)” regleras således dels anpartsselskaber, som kräver 80 000 
kr i aktiekapital och som inte får bjudas ut till allmänheten, dels aktieselskaber, vilka 
kräver 125 000 kr i aktiekapital och som får finansieras genom att bjudas ut till all-
mänheten. I Storbritannien finns formen ”private company limited by shares”, avsedd 
för mindre verksamheter och utan krav på större kapitalinsats än ett pund. Även i 
Norge finns en särskild form avsedd för mindre verksamheter (aksjeselskaper med 
ett aktiekapital på minst 100 000 kr, i motsats till allmennaksjeselskaper, som ska ha 
ett aktiekapital på minst 1 miljon kr). I Tyskland infördes så sent som 2008 en särskild 
form av det redan speciella Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, ett s.k. 
Unternehmergesellschaft, UG, eller som det också kallas, Mini-GmbH, utan krav på 
större kapitalinsats än en euro.119

De många lösningar som finns på problemet med huruvida det behövs en sär-
skild bolagsform för små bolag, antyder att detta problem inte har någon självklart 
”bästa” lösning. Frågan får i Sverige anses ha besvarats för den närmaste framtiden, 
dvs. i Sverige har vi stannat för lösningen med en lag och ett aktiebolag men med 
två olika slags utformningar av detta (aktie-)bolag. Liksom beträffande reglerna 
om avtal är lagstiftarens avsikt med aktiebolagsregleringen att främja att företag 
kommer till, bedrivs och utvecklas genom denna utformning av lagen. Det privata 
aktiebolaget är tänkt som ett funktionellt instrument för företagande och då inte 
minst nyföretagande. Många krav, t.ex. på revision, har på senare tid tagits bort från 
de små bolagen och förenklingar av regelverket har skett och kommer sannolikt ytter-
ligare att ske som ett resultat av betänkandet SOU 2009:34. Fortfarande innehåller 
reglerna i ABL emellertid omfattande formella krav, eftersom intresseavvägningen 
mot framförallt borgenärerna kräver reglering. Det betyder att även det privata 

118. A.a., s.137.
119. Under tiden 2008-januari 2010 inregistrerades 12000 nya sådana UG, se Doing Business  

2011, s.24.
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aktiebolaget också i framtiden kommer att kräva en omfattande formell behandling 
och därmed stora kostnader, t.ex. vid nyemissioner, vilket kan göra bolagsformen dyr 
för uppstartsföretag.

Anställningsavtalet
Den del av rättssystemet som utsatts för den starkaste och mest ihärdiga kritiken 
ur ett entreprenörsperspektiv är arbetsrätten. De regler som framförallt kritiseras 
är de som har att göra med anställningsskydd och som finns i Lagen (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS). Kritiken går ut på att det är för svårt, omständligt och dyrt 
att säga upp en anställd. 

Den strategiska frågan för nyföretagaren är huruvida han/hon ska knyta arbets-
kraft till sig i form av anställning eller i någon annan form, t.ex. genom anlitande av 
självständiga utomstående företagare, inhyrd arbetskraft eller genom att släppa in 
någon som delägare. Den rättsliga situationen blir helt olika beroende på vilket val 
som träffas.

Den vanligaste formen för anlitande av arbetskraft är utan tvekan att binda till sig 
arbetskraften genom anställningsavtal. Den rättsliga regleringen kring anställningen 
är i de flesta moderna länder omfattande, eftersom det, sett ur ett samhälls-/lagstif-
tarperspektiv handlar om så stor del av befolkningen som lever under dessa villkor 
och eftersom detta är det i princip enda sätt som står till buds i vår typ av samhälle 
för människor att skapa sin egen ekonomiska bas och försörjning och som dessutom 
är ett avgörande moment för finansiering och utfall av socialförsäkringarna. Den 
stora politiska tvistefrågan är i vilken utsträckning arbetsgivaren ska ta kostnader för 
arbetskraften som inte direkt kommer arbetsgivaren till godo i form av bättre avkast-
ning, t.ex. olika sociala förmåner. I förlängningen av denna konflikt ligger frågan om 
anställningsskydd, där kritiken från företagarhåll och från ekonomer går ut på att 
reglerna är för oflexibla och därmed tvingar arbetsgivaren att ha kvar en anställd som 
arbetsgivaren, ekonomiskt sett, inte kan använda på ett produktivt sätt. 

Reglerna om anställning innehåller i stora drag följande. Huvudregeln är att ett 
anställningsavtal gäller tills vidare. Idag finns dock ett flertal möjligheter för arbets-
givaren att anställa för begränsad tid, s.k. tidsbegränsad anställning (5 och 6 §§ LAS), 
som ger utrymme för anställning på vikariat, för säsongsarbete m.m. Den vikti-
gaste regeln är den som ger möjlighet till s.k. allmän visstidsanställning, enligt vilken 
arbetsgivaren kan anställa tidsbegränsat utan angivande av något särskilt skäl och för 
relativt lång tid. En sådan anställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning 
när arbetstagaren varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod 
(5 § 2 st. LAS). Detsamma gäller för den som är anställd på vikariat. Enligt nuvarande 
lagstiftning kan dessa tidsbegränsade anställningar staplas på varandra (allmän 
visstidsanställning, 2 år, ersätts med vikariat, 2 år, och kan också kombineras med 
provanställning, 6 månader) med resultat att en tillsvidareanställning inte behöver 
erbjudas förrän efter 4,5 år
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En anställning kan av arbetsgivaren bringas att upphöra mot den anställdes vilja 
enligt regler i LAS om uppsägning eller avsked. Uppsägning kan ske på personliga 
grunder eller på grund av arbetsbrist. Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren under-
söka möjligheten att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter och här kan 
det komma att krävas en omfattande omplaceringsutredning.120 Uppsägning ger rätt 
till uppsägningstid och under denna tid har arbetstagaren rätt till sin lön och sina 
eventuella vanliga förmåner. Om flera ska sägas upp p.g.a. arbetsbrist gäller regler om 
turordning enligt principen sist in först ut.121 Om det finns högst tio arbetstagare hos 
arbetsgivaren får arbetsgivaren undanta högst två arbetstagare innan turordningen 
fastställs. Denna regel syftar till att främja att nyckelpersoner på små arbetsplatser 
får vara kvar i situationer då företaget säger upp personal p.g.a. arbetsbrist.

En deltidsanställd arbetstagare kan enligt 25a § LAS ha rätt till ökning av arbets-
tiden under förutsättning att han/hon har tillräckliga kvalifikationer, har anmält sina 
önskemål om ökad sysselsättningsgrad till arbetsgivaren och att ökad sysselsättnings-
grad fyller ett behov.122

De arbetsrättsliga reglerna kring anställningsskyddet innehåller relativt många 
föreskrifter om formalia, tidsfrister m.m. som arbetsgivaren måste iaktta, om han/
hon vill använda sig av sina rättigheter enligt LAS. Den fackliga organisationen till-
erkänns särskilda rättigheter att företräda den anställde och även ifråga om att som 
organisation ha rätt till skadestånd i vissa situationer. LAS innehåller rätt detaljerade 
regler om skadestånd, inte minst s.k. allmänt skadestånd, dvs. skadestånd som inte 
syftar till att kompensera för en ekonomisk skada (vilket är det normala för svensk 
skadeståndsrätt) utan istället är tänkt som ett slags straff för att arbetsgivaren inte 
iakttagit sina skyldigheter på det sätt lagen föreskriver.

Generellt om den arbetsrättsliga regleringen kan sägas att den har tillkommit 
som skydd för svagare part, vilket den anställde anses vara inom ramen för anställ-
ningsavtalet. Avvägningen mellan arbetsgivarens och den anställdes intressen har 
typiskt sett skett utifrån storföretagens förhållanden, inte minst märks detta på den 
framskjutna roll som den fackliga organisationen tillerkänts ifråga om att uppträda 
som representant för dels den enskilde arbetstagaren, dels arbetstagarkollektivet 
som sådant. Forskning och mera ingående diskurs om arbetsrättens utformning och 
konsekvenser för småföretag är klart eftersatt och saknas i det närmaste helt när det 
gäller innovationsföretag. 

Kritiken mot arbetsrätten från svenska småföretagare brukar ta utgångspunkt i hur 
förhållandena är i andra länder. Inte minst brukar den danska arbetsrätten lyftas fram 
som ett föredöme. I Danmark är inte anställningsskyddet lika starkt, men å andra sidan 
finns i Danmark ett system för och vana vid att byta jobb, som vi inte känner i Sverige.

120. AD 2002 nr 75. Se också Adlercreutz, Axel – Mulder, Bernard Johann, Arbetsrätt, 13 uppl, 
Norstedts Juridik, 2007, s. 177

121. 22 § LAS
122. Adlercreutz-Mulder, se not 56, s. 179 f.
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Den svenska arbetsrätten, som här endast beskrivits mycket rudimentärt, är kom-
plex. Den är sedan länge föremål för politisk, principiell diskussion. Man kan ibland 
av debatten få intrycket att kunskapen om vad t.ex. LAS innehåller inte överensstäm-
mer med vad som är lagens egentliga innehåll, exempelvis vad gäller möjligheten att 
säga upp en anställd. En del av arbetet med ett innovationspolitiskt ramverk kunde 
ägnas åt ett klarläggande på ett begripligt sätt av några centrala arbetsrättsliga regler, 
som är föremål för debatt ifråga om deras roll som hinder eller olja i maskineriet i 
innovationssystemet.

Sammanfattning
Om man i studier av ekonomisk utveckling har kunnat konstatera att de samhällen/
länder/regioner som utvecklats bäst genom historien rent ekonomiskt, har haft rätts-
regler och andra institutioner som främjat exploatering av innovationer och tillåtit en 
dynamisk utveckling av produktion och handel, gäller det för oss idag att avgöra vilka 
förutsättningar för ekonomisk utveckling som nu gäller och att med utgångspunkt 
från detta forma och använda regelverket på ett sätt som främjar nyföretagande 
och konkurrenskraft. Det är ett brett fält av regler som påverkar huruvida nyföre-
tagande ses som attraktivt, alltifrån regler om sjukförsäkring för entreprenörer till 
arvsregler och skatter. Här har inte gjorts någon genomgång av alla regler som gäller 
för nyföretagaren, utan här har framförallt några regler som har att göra med själva 
affärsverksamheten, närmare bestämt regler om avtal, bolagsform och anställning, 
behandlats. De är exempel på rättsregler som har stor betydelse för entreprenöriell 
verksamhet och kommersialiseringen av innovationer. Ett innovationspolitiskt ram-
verk bör förhålla sig till dessa och andra i sammanhanget relevanta rättsregler.
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7

Vad har den offentliga 
sektorn med 
företagandet att göra?
•	 RICHARD MURRAY

Sverige rankades för 15 år sedan på 42:a plats i Economic Freedom of the World (EFW), 
på 16:e plats i IMD:s The World Competitiveness Yearbook och på 22:a plats i World 
Economic Forums (WEF) ranking. Rankingen i dessa rapporter syftar till att jämföra 
ländernas konkurrenskraft. Topprankade var Hongkong, Singapore och USA. Högst 
rankade i Europa var vi denna tid omväxlande Schweiz, Finland, Norge, Nederländerna 
och Storbritannien.

Sedan dess har Sverige förbättrat sin ranking, dock inte i EFW, där Sverige ligger 
kvar på en låg 39:e plats. Men i IMD:s ranking 2011 har Sverige klättrat till fjärde plats 
och WEF:s ranking till tredje plats. Vad ligger bakom den remarkabla förändringen i 
IMD:s och WEF:s ranking? 

När Sverige för 15 år sedan rankades lågt i flera rapporter berodde detta till stor del 
på den offentliga sektorn. I flera avseenden – internationalisering, företagsledning, 
forskning och befolkning – stod sig svensk ekonomi ganska bra i dessa rapporter, men 
i de avseenden, som gällde den offentliga sektorn, drogs betyget ned. Den offentliga 
sektorns storlek gav ett särskilt starkt negativt bidrag (den offentliga konsumtionens 
omfattning, totalt skattetryck, marginalskatter, statsskuld, bidragsandel av inkomster 
m.m.). Men även rörande andra förhållanden som har att göra med offentlig förvalt-
ning, politik och beslutsfattande, rättssäkerhet m.m. fick Sverige låga betyg – också i 
jämförelse med andra liknande länder som våra nordiska grannar. Framför allt gällde 
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det regleringar för företag och marknader som uppfattades som särskilt kostsamma i 
Sverige och att staten blandade sig i näringslivet. De omfattande offentliga utgifterna 
gav inte det utslag på kvaliteten i de offentliga tjänsterna, som man kunde förväntat 
sig: offentliganställdas kompetens rankades lågt och infrastrukturen medelmåttigt. 
Särskilt betydelsefullt för företagsamheten är rättsväsendet. Riksdagens lagstiftande 
och landets juridiska system bedömdes av IMD som skadligt för konkurrenskraften. 
IMD bedömde skyddet för personer och egendom som svagare än i de flesta andra 
industriländer. Öppenhet och insyn i svensk politik och förvaltning rankades lågt av 
både IMD och WEF.

Syftet med detta kapitel är att analysera vad som ligger bakom den förändrade 
rankingen. Är det främst på de områden som tidigare fick låga betyg som Sverige 
klättrat – alltså inom politik och förvaltning? Och när vi klarat ut det återstår att 
ta ställning till om denna betygsättning speglar reella förändringar eller om den är 
uttryck för förutfattade meningar, baserade på svensk ekonomis allmänna utveckling 
– från 18:e plats bland OECD-länderna i köpkraft per capita till tionde plats på 15 år. 
Dessa s.k. konkurrenskraftsrapporter bygger nämligen till stor del – dock inte bara – 
på opinionsundersökningar bland affärsmän.

Denna analys leder fram till slutsatser beträffande vad som gjorts och återstår 
att göra för att påverka svensk ekonomis konkurrensförmåga och därmed nyföreta-
gande, investeringar, export m.m.

Förvaltningspolitikens roll
Självklart har den offentliga sektorn betydelse för företagandet och därmed för den 
ekonomiska tillväxten. Vi läser dagligen om olika politiska initiativ ägnade att förbättra 
villkoren för entreprenörer och nya företag och för att förbättra marknaders sätt att 
fungera: förenklad och kanske t.o.m. sänkt beskattning, forskning, ingenjörsutbild-
ning, minskad administrativ regelbörda och mycket annat. Vi hör också dagligen kom-
mentarer om att alltifrån miljö- och arbetsmarknadslagar till statligt och kommunalt 
företagande hindrar nyföretagande. Den förda makroekonomiska stabiliseringspo-
litiken, handelspolitiken och Riksbankens räntepolitik har självklart också betydelse 
för företagandet och tillväxten. Betydelsen av den offentliga sektorns storlek för den 
ekonomiska tillväxten har varit föremål för forskning i flera decennier.

Politiken har självklart betydelse, men har den s.k. förvaltningspolitiken också 
det? Förvaltningspolitik är allt det som har med den offentliga sektorns organisering, 
ledning och styrning att göra. Det är ett politikområde som sällan får uppmärk-
samhet och som vid regeringsbildningar och regeringsombildningar åker än hit än 
dit. För närvarande är Stefan Attefall (Kristdemokraterna) förvaltningsminister, 
med säte i Socialdepartementet. Tidigare har förvaltningspolitiken parkerats än i 
Finansdepartementet, än i Justitiedepartementet, än i ett eget Civildepartement.

Förvaltningspolitikens huvudområden är organisering, styrning, intern reglering, 
personal- och lönepolitik, investeringar, FoU och kontroll. Se tabell 3.
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Tabell 3. Förvaltningspolitikens mål och medel

Förvaltningspolitikens mål är effektivitet – god hushållning med ekonomiska resur-
ser – rättssäkerhet, demokrati – politisk styrbarhet, medborgardeltagande – och 
tillväxt – underlätta för företagande och hållbar tillväxt. De tre målen effektivitet, 
rättssäkerhet och demokrati förefaller självklara. Men vad gör målet tillväxt i detta 
sammanhang?

I den senaste förvaltningspolitiska propositionen (2009/10:175) skrivs att ”En 
effektiv, väl koordinerad och nytänkande förvaltning är en förutsättning för att 
Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen.”

Samtidigt är det uppenbart att detta inte fångar förvaltningspolitikens fulla bety-
delse för tillväxten. Via målen effektivitet och rättssäkerhet påverkas också närings-
livets möjligheter ”att hävda sig i den globala konkurrensen.” Hur?

I Världsbankens World Development Report 1997 behandlades för första gången i 
bankens historia statens roll för ekonomisk utveckling. Frågan togs upp i direkt pole-
mik mot dem som argumenterar för en så liten stat som möjligt: ”Far from supporting 
a minimalist approach to the state, these examples have shown that development 

Effektivitet Rättssäkerhet Demokrati Tillväxt

Organisering Kommitté-
väsende, 
självständiga 
myndigheter, 
outsourcing

Självständiga 
myndigheter

Kommittéväsende Myndigheter 
ska inte sälja 
kommersiella 
tjänster

Styrning Budgetstyrning, 
ägarstyrning, 
resultatstyrning

Resultatstyrning

Intern 

reglering

Offentlighets-
princip

Regelförenkling, 
företags tillgång 
till information

Personal- och 

lönepolitik

Rekrytering, 
lönepolitik

Etik, sättet att 
utse domare

Investeringar IT-investeringar 
i förvaltningen, 
beslutsunderlag 
för investeringar

FoU FoU för utveck-
ling av offentliga 
tjänster

Kontroll Revision Överprövnings-
möjligheter

Revision
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requires an effective state, one that plays a catalytic, facilitating role, encouraging 
and complementing the activities of private business and individuals.” (World Bank, 
1997, s 1).

Världsbanken	pekar	på	följande	tre	områden	där	staten	och	den	offentliga	
sektorn	har	ett	avgörande	inflytande	på	den	ekonomiska	utvecklingen:
1.	 Makroekonomisk och mikroekonomisk miljö som ger rätt incitament för ekono-

miska aktiviteter.
2.	 Institutionell infrastruktur – äganderätt, fred, lag och ordning, regleringar – som 

uppmuntrar till långsiktiga investeringar.
3.	 Utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur för kommunikationer, miljöskydd.

Världsbanken gör en distinktion mellan vad den offentliga sektorn gör och hur väl 
den gör detta. Den skiljer på marknadskonform politik (low policy distortion) och för-
måga att genomföra politiken (institutional capability). Läggs den rätta förmågan till 
den rätta politiken fördubblas effekten på tillväxten i en analys som innefattar såväl 
utvecklingsländer som industriländer (World Bank, 1997, s. 13). Förvaltningspolitik 
gäller i första hand förmågan att genomföra politik.

Men det finns också andra vägar på vilka förvaltningspolitiken inverkar på företa-
gande och ekonomisk tillväxt. I Statskontorets rapport Förvaltningspolitik för tillväxt 
(1998) pekade jag på följande vägar:

Rättssäkerheten
När Världsbankens studie skrevs var det fyra år efter att Douglass North erhållit eko-
nomipriset till Alfred Nobels minne. Norths forskning om institutioners betydelse för 
ekonomisk utveckling fick då ett betydande erkännande. Rättssäkerheten blir därmed 
central. I berättelsen om Sverige fanns vid den här tiden skattefusk, felparkeringar, 
rödljuskörningar, hembränning, häleri, outredda brott, kommunalt domstolstrots, av 
regeringen utsedda domare, lagrådets svaga ställning, en internationellt sett svag 
kontrollmakt (Riksrevisionsverket låg under regeringen), begränsade möjligheter att 
överklaga, brist på sanktioner gentemot felande tjänstemän m.m.

Statliga myndigheters självständighet123 är en hörnsten i det svenska rättsväsen-
dets värn mot rättsövergrepp. Tjänstemännens oavsättlighet – en tidigare hörnsten 
– har avskaffats – bortsett från domarna. Myndigheternas självständighet kan emel-
lertid ha urholkats genom den allt starkare betoningen och acceptansen av informell 
styrning efter Förvaltningsutredningens (SOU 1983:39) uppluckring av förbudet mot 
ministerstyre.

123. Regeringsformen 12 kap. 2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns 
beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i 
ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 
tillämpningen av lag.
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Effektiviteten i offentlig tjänsteproduktion
Ju mindre resursinsats som krävs för hälso- och sjukvård, utbildning, polis, dom-
stolar, försvar, allmän administration m.m. desto lägre kan skattetrycket hållas. Om 
produktiviteten varit densamma och inte minskat sedan 1970 hade skattekvoten i 
andel av BNP kunnat vara 5,7 procent lägre 1980. Hade produktiviteten kunnat hål-
las oförändrad under 80-talet hade offentlig konsumtion kunnat vara 14,5 miljarder 
lägre än den var 1990 (Ds 1994:24).124 Om produktiviteten ökar i form av förbättrad 
kvalitet – bättre skolresultat, färre sjukdagar, snabbare ärendehandläggning, bättre 
brottsbekämpning osv. – bör det också det ha en gynnsam inverkan på BNP. Den 
effekt som innebär att den offentliga sektorns förädlingsvärde ökar registreras vis-
serligen inte i BNP, så som den mäts idag. Den effekt som innebär att privata företags 
produktion effektiviseras genom den förbättrade kvaliteten i de offentliga tjänsterna 
fångas däremot upp i BNP. Överlag kunde dock inte några påtagliga kvalitetsförbätt-
ringar spåras mellan åren 1970 och 1990 – utom när det gäller hälso- och sjukvård, 
standarden på vägarna och i vissa fall en förkortad handläggningstid (Ds 1994:24).

Policyprocessen – en fråga om demokrati och innovation
Policyprocessen har betydelse för vilka beslutsunderlag som tas fram och vilka beslut 
som genomförs. Hur den utformas är i hög grad en förvaltningspolitisk fråga. Dess 
saklighet och opartiskhet har betydelse både för regeringens förmåga att styra poli-
tik och förvaltning (styrbarheten) och oppositionens och allmänhetens möjligheter 
att få insyn i och att påverka beslut (medborgardeltagande). Policyprocessen har 
stark koppling till hur pass självständiga myndigheterna är. Hur illa det kan gå när 
myndigheterna levererar de svar som politikerna önskar istället för att med full inte-
gritet säga sanningen (Aaron Wildawsky om förvaltningens uppgift: ”speak truth to 
power”) illustreras väl av järnvägstunneln genom Hallandsåsen. Kommittéväsendet 
med offentliga utredningar är en annan viktig del: alltför snäva direktiv, regerings-
påverkan och korta utredningstider ökar sannolikheten för bristfälliga underlag 
och dåliga beslut. Ordentliga remissförfaranden kan däremot förbättra underlaget. 
Utvärderingar, samhällsekonomiska kostnads-intäktsanalyser, särskilda utvärde-
ringsmyndigheter m.m. har också stor betydelse för de beslutsunderlag som når 
beslutsfattarna. Om budgetprocessen – som idag – föreskriver enklast möjliga fram-
skrivning av anslagsbehoven och inte tillåter myndigheter att ventilera samhällspro-
blem reduceras beslutsfattarnas omvärldsorientering till men för beslutsfattandet.

En aspekt av policyprocessen som ofta lyfts fram är dess transparens, dvs. huruvida 
det går att följa arbetet med att ta fram ett beslut på ett sådant sätt att det därigenom 
skapas både förståelse och förutsägbarhet, vilket är av vikt för både medborgare och 
företagare.

124. Beräkningar av produktivitetsutvecklingen för den offentliga sektorn i dess helhet saknas för 
senare år.
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Kontinuitet i besluten, dvs. stabila spelregler, är också något som värdesätts av 
näringslivet. Ständiga förändringar av skatter, socialförsäkringar, miljölagar m.m. 
försvårar och skapar osäkerhet för den som vill investera.

Samtidigt är förmågan att förnya och anpassa den offentliga verksamheten till nya 
förhållanden viktig. Eftersom politikerna bara kan ha uppsikt över begränsade delar 
av omvärlden bygger anpassningen till stor del på att myndigheter och tjänstemän är 
observanta, innovativa och förändringsbenägna. Statliga och kommunala myndighe-
ter har historiskt visat påtaglig förmåga att förnya och utveckla verksamheten, ibland 
t.o.m. på ett rent innovativt sätt (se t.ex. Schmidt 1986 och Statskontoret 1991). Ett 
exempel: i mycket hög grad är det Skatteverket som drivit fram förenklingar i skat-
teregler och förenklat deklarerandet.

Balansen mellan politik och förvaltning
Som en röd tråd i förvaltningspolitiken går balansen mellan politik och förvaltning. 
Alltför stark politisk styrning riskerar att ge särintressen och kortsiktiga valvinnar-
intressen för stort spelrum på allmänintressets bekostnad. Alltför stark byråkrati 
riskerar premiera dess egna intressen av status quo och kan även bereda särintres-
sen och korruption ingångar. Budgetutredningen (SOU 1973:43) föreslog att för-
valtningen skulle åläggas alternativplanering för att ge politikerna valmöjligheter. 
Förvaltningsutredningen (SOU 1983:39) luckrade upp förbudet mot ministerstyre. 
Verksledningskommittén (SOU 1985:41) lanserade resultatstyrning som ett verktyg 
för politikerna att kunna styra myndigheterna mera effektivt. Ekonomikommissionen 
(SOU 1993:16) föreslog åtgärder som skulle motverka bristerna i det politiska sys-
temet: längre mandatperioder, färre riksdagsutskott med bredare ansvarsområden, 
stramare budgetbehandling m.m. Förvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1997:57) 
menade att förvaltningspolitikens viktigaste uppgift är att motverka tendenser till 
”särintressen, yrkeslojaliteter och snäva, gruppbetonade inifrånperspektiv i olika 
förvaltningar.” Samtidigt anser kommissionen att det finns en risk att regeringens 
styrning av myndigheterna går för långt.

Tjänstemännens oavsättlighet, etik, krav på saklighet och lojalitet, förbud mot 
bisysslor och även lönenivå har också betydelse för denna balans.

Offentlighet och insyn
Utan offentlighet och insyn och en allmän debatt riskerar också politiker och byråkra-
ter att förenas i en osund omfamning. Därför är lagstiftning rörande offentlighet och 
insyn lika viktig som att det finns oberoende media som granskar makten, vare sig 
den är politisk eller byråkratisk. Upprätthållandet av offentlighetsprincipen och med-
delarskyddet blir därmed en del av förvaltningspolitiken, som har den allra största 
betydelse för marknadsekonomin och näringslivets utveckling. Situationen när det 
gäller press, radio och TV är inget som påverkas av förvaltningspolitik, men har ett 
uppenbart värde i sammanhanget. Länder med media som är knutna till politiska 
partier riskerar att få en bristfällig granskning av både politik och förvaltning.
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Meddelarskyddet är en unik svensk institution. Och vi brukar vara stolta över den 
svenska offentlighetslagstiftningen. Likväl rankades den inte högt för 15 år sedan, 
som vi sett ovan.

Samordning mellan departement, mellan myndigheter,  
mellan stat och kommun
Eftersom politiken griper in på så många områden och på så många olika sätt föreligger 
ständigt ett samordningsproblem. Arbetsmiljöregler, standardisering, sanitära regler, 
markupplåtelser, detaljplaner, byggregler m.m., m.m. måste fungera ihop för att det 
ska gå att sätta upp ett nytt företag. Politiken och administrationen måste samord-
nas. Det gäller naturligtvis inte bara näringslivsfrågor, det gäller utrikes-, forsknings-, 
miljö-, arbetsmarknadspolitik och många andra områden. Hur samordningen sker är i 
hög grad en förvaltningspolitisk fråga. Den svenska modellen med små departement 
och ett regeringskansli inom vilket alla ärenden tas fram i s.k. gemensam beredning är 
ägnad att samordna politiken på olika områden på ett bra sätt. Tidvis har försök gjorts 
med jättedepartement, utan att det blivit nämnvärt bättre. Efter Sveriges inträde i 
Europeiska Unionen har det hävdats att den mellandepartementala samordningen 
försämrats – EU-processerna har tagit över.

Andra länder med stora ministerier, i vilka myndigheterna ingår, har kanske lättare 
att samordna vertikalt men svårare att samordna horisontellt. I den svenska model-
len med s.k. självständiga myndigheter bygger en stor del av samordningen på att 
myndigheterna samordnar sig spontant. Det finns goda exempel på att så sker – t.ex. 
inom kemikalieövervakningen – och dåliga exempel på att så inte sker – skattepolitik 
och utflaggning av svenska rederiers båtar. I den gamla verksförordningen hette det 
att ”myndigheterna skola räcka varandra handen”. Det har ifrågasatts om resultatstyr-
ningen på enskilda myndigheter fragmentiserat förvaltningen och försämrat samar-
betet. Den nuvarande förvaltningspolitiken betonar starkt samverkan. Tony Blair, som 
drev en mycket aktiv förvaltningspolitik, myntade begreppet ”joined-up government”.

Den regionala indelningen och kompetensfördelningen mellan stat och kommun 
kan förmodas ha betydelse i sammanhanget. Företag, som önskar lokalisera sig 
någonstans i Sverige, har med kommuner att göra när det detaljplaner för fabriker och 
lokaler, landsting och länsstyrelse när det gäller lokaltrafik, miljötillstånd, registrering 
m.m. och olika statliga myndigheter när det gäller infrastruktur, arbetsmiljö, skatter 
m.m. Det har länge diskuterats och försök har gjorts i Skåne och i Västra Götaland 
med storregioner, dock utan att ge dessa särskilt mycket större befogenheter.

Ur ett medborgar- och företagsperspektiv är det viktigt att förvaltningsstrukturen 
är begriplig, att det är enkelt att förstå vem som har ansvar för vad eller att kunna ta 
reda på det. De många statliga myndigheterna, uppdelningen på departement och 
myndigheter, stat, landsting och kommun kan göra det svårt att reda ut var ärenden 
hanteras och vem som är ansvarig för vad. Försök har gjorts i Sverige och i många 
andra länder med s.k. ”one stop shops”, en offentlig organisation som hanterar flera 
slags ärenden, t.ex. skatt, socialförsäkringar, arbetsförmedling m.m. Försök har också 
gjorts med webbportaler för alla slags ärenden och livssituationer.
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Konkurrensfrågor
Konkurrensfrågorna är en viktig del av näringspolitiken. Ekonomikommissionen (SOU 
1993:16) räknade upp ett mycket stort antal områden där konkurrens var inskränkt 
p.g.a. fåtalsdominans, liten importkonkurrens, vertikal integration, offentliga regle-
ringar och handelshinder. Dessa begränsningar ansågs förklara varför den svenska 
prisnivån 1990 låg 30 procent över den tyska och t.o.m. 60 procent högre än den 
amerikanska. I en annan studie (IUI, 1993) bedömdes bara 20–40 procent av den 
privata konsumtionen 1991 vara fullt konkurrensutsatt.

Den allmänna konkurrenspolitiken faller inte under förvaltningspolitiken. Det 
gör däremot myndigheters och kommuners samt statliga och kommunala bolags 
försäljning av tjänster. Statliga affärsverk har bolagiserats, statliga bolag har sålts, 
myndigheters kommersiella verksamhet har knoppats av. Samtidigt har marknader 
med offentliga monopol eller snarlika situationer öppnats för konkurrens genom 
avreglering, t.ex. när det gäller telekommunikationer, post, el, tåg, bussar, taxi.

Den offentliga sektorn har alltid köpt varor och tjänster. Men sedan ett tjugotal 
år har outsourcing av hela eller delar av de offentliga verksamheterna blivit vanli-
gare, inte bara städning, bevakning och telefonväxlar utan också hela vårdcentraler, 
daghem, äldreboenden m.m. Lagar har antagits som ställer krav på anbudsupp-
handling i konkurrens (se kapitel 3). Inom skolan och till viss del inom hälso- och 
sjukvården, hemtjänst och äldreboenden har fri etablering möjliggjorts genom olika 
”pengasystem”.

Sammanfattning
Allt detta och litet till utgör förvaltningspolitik. Förhoppningsvis framgår det att 
förvaltningspolitiken har betydelse för företagande, marknaders effektivitet och 
ekonomisk tillväxt. Vid sidan om politiken på alla andra områden kan den ha haft 
betydelse för förbättringen av svensk konkurrenskraft, såväl i rankingen i konkur-
renskraftsrapporterna som i verkligheten.

Förbättrad konkurrenskraft?
Här är inte platsen för en kritisk analys av konkurrenskraftsrapporternas uppbyggnad, 
deras val av områden och indikatorer. Såväl traditionell ricardiansk som modern krug-
mansk handelsteori väcker många frågor kring dessa rapporter. De utgår i hög grad 
från Michael Porter (1990) och hans bok The Competitive Advantage of Nations, men 
lägger till och drar ifrån olika faktorer på grunder, som motiveras intuitivt. Det vi ska 
göra är helt enkelt att se i vilka avseenden den svenska ekonomin förändrats – mätt 
med dessa rapporters indikatorer – och om förbättringen av den totala rankingen har 
något samband med politik och offentlig förvaltning.

Economic Freedom of the World
“The index published in Economic Freedom of the World measures the degree to 
which the policies and institutions of countries are supportive of economic freedom. 
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The cornerstone of economic freedom is personal choice, voluntary exchange, free-
dom to compete, and security of owned property.” (Economic Freedom of the World, 
2011 annual report, s. v).

De	områden	som	rapporten	behandlar	är:
1.	 Offentlig sektors storlek, skatter och offentliga företag
2.	 Rättssystem och skydd av privat egendom
3.	 Tillgång till finansiering på marknadsmässiga villkor
4.	 Fri internationell handel
5.	 Regleringar på kredit- och arbetsmarknad, annan företagsreglering

Sedan 1995 har den sammanvägda ekonomiska friheten inte ökat mer än marginellt 
och Sverige har kvar ungefär samma relativa placering. Går man längre tillbaka i tiden 
har den ekonomiska friheten dock ökat (se tabell 4). 

Tabell 4 bedömning av den ekonomiska FriheTen i sverige 1970–2009, eFW

Anm. Betygen varierar från 0–10

Det som håller uppe det samlade betyget sedan 1995 är offentlig sektor och regle-
ringar, eftersom de samlade betygen på dessa områden ökar, medan de minskar eller 
är oförändrade på övriga områden.

Vad är det som får betyget för offentliga sektorn att öka? Den väldiga volymen 
av transfereringar i 90-talskrisens spår hinner reduceras, ett antal statliga affärsverk 
bolagiseras och några statliga bolag säljs. Det väger upp höjd marginalskatt i högsta 
inkomstskiktet (värnskatten) och ökad andel offentlig konsumtion av BNP.

Vad är det som får betyget att öka för regleringarna? Kreditmarknadsavreglering 
väger upp en något minskad andel utländska banker på den svenska marknaden. 
På arbetsmarknaden väger flexiblare lönesättning, avreglering av arbetstider och 
avreglering av avgångsvederlag upp snävare tillämpning av LAS och centralisering 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

1. Offentlig sektor 1,63 2,61 2,62 2,60 3,17 3,67 3,25

2. Rättssystem 7,78 8,72 9,83 8,85 9,02 8,31 8,45

3. Finansiering 7,56 8,10 8,03 9,54 9,84 9,71 9,57

4. Intern handel 6,72 7,63 8,43 8,55 8,29 7,67 7,60

5. Regleringar 6,32 6,42 6,78 6,15 6,90 7,39 7,24

Totalt 5,77 5,64 5,95 6,66 7,08 7,14 7,44 7,35 7,22
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av avtalsförhandlingarna. Om man får tro denna betygsättning. Tillsammans väger 
dessa områden upp en ökad företagsreglering i övrigt. Det är priskontroller som 
ökat i omfattning, administrativa kostnader och byråkratikostnader som ökat, vilket 
inte vägs upp av att det blivit avsevärt lättare att starta ett företag. Att de admi-
nistrativa kostnaderna och byråkratikostnaderna anses ha ökat är ett dystert facit 
av regeringarnas – alla kulörer – ambitioner att minska den administrativa bördan. 
Regelförenkling har stått på den politiska dagordningen sedan 1970-talet. 

Rättsystem har successivt fått ett något sämre betyg, även om det är högt. Men 
Economic Freedom of the World anser att domstolarna blivit mindre opartiska. Skyddet 
av privat äganderätt har dock förbättrats och domstolarnas självständighet ökat.

Det som drar ned betyget för den svenska ekonomin år 2009 – plats 39 i rank-
ingen – är fortfarande i första hand den offentliga sektorn, dess omfattning både 
när det gäller offentlig konsumtion och transfereringar, höga marginalskatter och 
arbetsgivaravgifter. Internationell handel (utrikeshandelns omfattning och kontroll 
av utländskt kapital) samt regleringar (arbetsmarknaden överlag inkl värnplikt, 
som numera är avskaffad, administrativa kostnader och byråkrati) bidrar också till 
Sveriges låga betyg.

IMD World Competitiveness Yearbook
IMD	har	en	mer	eklektisk	ansats.	Konkurrenskraften	byggs	upp	av	och	avspeglas	i	
fyra	huvudområden:
1.	 Ekonomins sätt att fungera
2.	 Offentlig verksamhets effektivitet
3.	 Näringslivets effektivitet
4.	 Infrastruktur

Varje	huvudområde	har	fem	underområden,	exempelvis	har	Offentlig	verksamhets	
effektivitet	följande	underområden:
1.	 Finans- och budgetpolitik
2.	 Skattepolitik
3.	 Institutioner
4.	 Näringslivslagstiftning
5.	 Sociala förhållanden

Totalt sett används något mer än 300 indikatorer för att belysa konkurrenskraften. Av 
dessa återfinns 60 under Offentlig verksamhet.

IMD bedömer att Sveriges konkurrenskraft förbättrats avsevärt sedan 1997. Då 
placerades Sverige på 16:e plats, idag på fjärde plats (tabell 5).
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Tabell 5. Sverige konkurrenskraft, rang 1997–2011, IMD

Inom Europa rankas Sverige som 1:a efter att det senaste året ha gått om Schweiz. I 
världen ligger USA, Hongkong och Singapore före Sverige.

Det är framför allt efter 2006 som konkurrenskraften bedöms ha ökat. Alla huvud-
områden har bidragit till uppgången. Offentlig verksamhet har bidragit starkt (tabell 6).

Tabell 6. Konkurrenskraftens huvudområden, rang 2007–2011, IMD

Av de dryga 300 indikatorerna har 99 en mer eller mindre direkt koppling till den 
politik som tidigare förts eller förs vid mättillfället. Det gäller alltifrån språkkunskaper 
till växelkurs (”hindrar eller underlättar växelkursen export?”). Av dessa visar 65, 
dvs. två tredjedelar en ökning. Överlag bedöms således den politik som förts på 
olika områden – utbildning, infrastruktur, finans- och penningpolitik m.m., m.m. – ha 
stärkt den svenska ekonomins konkurrenskraft.

I vilken mån gäller det också förvaltningspolitiken? Nedan följer ett försök att sor-
tera fram de indikatorer som har ett mera direkt samband med förvaltningspolitik.

Hanteringen av offentliga finanser fick ett relativt högt betyg av de företagsledare 
som bedömde detta år 1997, det år då en ny, mycket stramare statsbudgetprocess 
tagits i bruk i Sverige efter en period med stora budgetunderskott. Under åren däref-
ter sjönk betyget successivt. Först år 2011 gick betyget upp ordentligt och hamnade 
något högre än 1997. Sverige skiljer sig ju eurokrisens år 2011 fördelaktigt från de 
flesta andra utvecklade länder när det gäller budgetunderskott och statsskuld, vilket 
tycks generera detta erkännande.

År 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Rang 19 16 14 14 11 12 12 11 14 14 9 9 6 6 4

2007 2008 2009 2010 2011

Ekonomin 17 22 20 15 11

Offentlig verksamhet 14 11 10 13 5

Näringslivet 13 8 6 9 4

Infrastruktur 5 5 2 2 2
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Bedömningen av skattefusk inom det svenska skattesystemet har skiftat över åren. 
Genomgående ges ett ganska lågt betyg, men just 2011 ges ett något högre, oklart på 
vilka grunder. Möjligen skulle det kunna kopplas till kraven på personalliggare och kas-
saregister, som infördes år 2011. Skatteverket har i andra sammanhang i många år fått 
höga värden i mätningar av förtroende och kundnöjdhet, såväl av allmänheten som 
av företagare. Skattefelet (andelen undanhållen skatt) bedöms successivt ha minskat 
och är ganska lågt i Sverige – detta enligt andra källor. Likaså är uppbördsförlusterna 
mycket små. I intervjuer med företagare framkommer bedömningen att förekomsten 
av en svart eller grå marknad minskat, vilket stödjer mera objektiva fakta.

Pensionssystemen (inte bara den allmänna utan också kommuners och företags) 
bedöms av IMD vara måttligt väl anpassade inför framtiden, men bedömningen 
har förbättrats kraftigt just år 2011, oklart på vilken grund. Det är idag välkänt att 
många kommuner och stora företag har stora pensionsskulder att infria i framtiden. 
Börsnedgången under 2011 har givetvis försämrat möjligheterna att infria utfästel-
serna. Intervjuerna gjordes innan detta inträffade.

Från de exceptionellt höga nivåerna offentliga utgifter i andel av BNP i mitten 
av 1990-talet har nivån successivt sjunkit ned mot 50 procent. Det har förbättrat 
Sveriges betyg i IMD:s bedömning. Samma sak gäller skattekvoten, om ock i något 
mindre mån, och olika delar av skattesystemet. Förvånansvärt nog har de intervjuade 
företagsledarnas bedömning av skattesystemets negativa inverkan på incitamenten 
att starta och driva företag samt att arbeta förstärkts det senaste året.

IMD mäter andelen bidrag och subventioner till företag i förhållande till BNP och 
finner att den minskat, vilket bättrar på Sveriges betyg.

En större förvaltningspolitisk reform var Riksbankens självständiga ställning från 
1999. Redan dessförinnan, 1993, hade Riksbanken erhållit en informell, men praktisk 
självständighet genom att målet två procents inflation antagits som det allt över-
gripande för Riksbanken att vägledas av. Men detta har inte givit mer än en tillfällig 
uppgång kring år 2000, följt av en nedgång i IMD:s betyg – baserat på företagarinter-
vjuer – för Riksbankens penningpolitik.

IMD:s betyg för det regulatoriska ramverket ligger nu något högre än det gjorde 
1997, men det är efter en uppgång kring år 2000 och därefter har en tillbakagång 
skett. Betyget är heller inte särskilt högt. De företagare som intervjuats anser att 
regleringar i ökad grad försvårar affärsverksamheten. Å andra sidan bedöms det idag 
lättare och gå fortare att starta ett företag än tidigare och att miljölagstiftningen idag 
lägger mindre hinder i vägen för företagande än tidigare. Arbetet med avreglering, 
som alla regeringar oavsett färg ägnat sig åt, har således inte fått sin belöning. De 
beräkningar av företagens administrativa börda som gjorts i andra sammanhang 
visar att den minskat sedan 2006, men bara med några få procent, och således långt 
ifrån det uttalade målet att minska bördan med 25 procent till år 2010. IMD:s bedöm-
ning som bygger på företagarintervjuer stämmer därmed ganska väl överens med 
dessa förhållanden.

Förekomsten av mutor bedömer företagsledarna har ökat sedan 1997. Trans-
parency international har givit Sverige ett oförändrat betyg sedan år 2002.
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I IMD:s intervjuundersökning bedöms tullens arbete i ökad grad försvåra utrikes-
handeln och att protektionism i allt högre grad kommit att försvåra för näringslivet 
att göra affärer. 

IMD bedömer att det inte har blivit lättare för utländska företag att göra direkt-
investeringar i Sverige och heller inte lättare för företag i Sverige att få tillgång till 
inhemska och utländska kapitalmarknader. Däremot bedöms investeringsincitamen-
ten ha förbättrats. 

 De intervjuade företagen ger ett högre betyg åt förmågan att anpassa politiken till 
den ekonomiska situationen, implementeringen av den förda politiken, hur begriplig 
och förutsebar politiken är och hur pass mycket hinder byråkrati bereder företagan-
det. Möjligheterna att lägga anbud på offentlig upphandling bedöms ha ökat.

Incitamentet att söka arbete bedöms ha förbättrats under flera år till följd av 
åtgärder för att förändra lagstiftningen beträffande arbetslöshet och arbetslöshets-
försäkring och stelheten på arbetsmarknaden bedöms ha minskat något samtidigt 
som invandringspolitiken i ökad grad kommit att försvåra rekrytering av utländsk 
arbetskraft.

När det gäller det centrala förvaltningspolitiska målet rättssäkerhet har betyget 
stadigt ökat. Det gäller både domstolarnas opartiskhet och skyddet av personer och 
egendom.

Infrastrukturen bedöms ha förbättrats vad gäller flyg och sjöfart och transportin-
frastrukturen bedöms underhållas allt bättre.

Tillgången på kvalificerade ingenjörer bedöms ha blivit avsevärt bättre, regle-
ringarna hindrar inte tillämpning av modern teknologi och skyddet av intellektuella 
rättigheter har förbättrats.

Det är således en i viss mån blandad bild av utvecklingen som dessa bedömningar 
ger. Bedömningarna strider också i flera fall mot den gängse bilden, t.ex. av tillgången 
på ingenjörer och drift och underhåll av transportinfrastrukturen. Merparten av indi-
katorerna rörande offentlig förvaltning är byggda på en intervjuundersökning som 
gjorts med företagsledare, verksamma i Sverige. Urvalet är litet och svarsfrekvens 
m.m. redovisas inte. Flera av de indikatorer som baseras på dessa intervjuer visar på 
en plötslig förbättring det senaste året, år 2011. Det gäller t.ex. arbetsmarknadens 
regleringar, finansiella institutioners genomsynlighet och regleringar av bank och 
försäkring. Det kan vara frågan om slump, likaväl som en kollektiv upplevelse, som 
dikteras av svensk ekonomis avundsvärda situation i internationell jämförelse.

Det är överlag svårt att se ett tydligt samband mellan de bedömningar som görs och 
de åtgärder som riksdag och regering vidtagit. Samtidigt är det påtagligt att offentlig 
sektor och förvaltningspolitik spelar en mycket stor roll i den föreställningsvärd som 
dikterar konkurrenskraft.

År 2011 bedöms Sverige ligga på en 5:e plats i världen när det gäller effektivite-
ten i offentlig förvaltning – efter Hongkong, Singapore, Schweiz och Förenade ara-
bemiraten – en bedömning som delvis förfaller absurd, delvis är remarkabel med 
tanke på den offentliga sektorns stora omfattning i Sverige jämfört med dessa länder. 
Anmärkningsvärd är placeringen som 1:a när det gäller byråkrati, 1:a när det gäller 
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genomsynlighet, 1:a när det gäller hantering av offentliga budgetar, 2:a när det gäller 
politiska beslut och 2:a när det gäller politikens anpassning till förändrade ekono-
miska förhållanden.

World Development Report
Rapporten bygger på tolv olika områden som rangordnas var för sig och sedan vägs 
ihop. Det är liksom IMD:s rapport ett försök att ta med alla möjliga förhållanden som 
har visats ha inverkan på ekonomisk tillväxt. 

Följande	områden	ingår	(Sveriges	placering	bland	142	länder	inom	parentes):
1.	 Institutioner (2)
2.	 Infrastruktur (13)
3.	 Makroekonomisk miljö (13)
4.	 Hälsa och grundläggande utbildning (18)
5.	 Högre utbildning (2)
6.	 Varu- och tjänstemarknaders effektivitet (7)
7.	 Arbetsmarknadens effektivitet (25)
8.	 Finansiella marknaders utveckling (11)
9.	 Teknologisk beredskap (2)
10.	 Marknadsstorlek (31)
11.	 Sofistikerade företag (2)
12.	 Innovationer (2)

Sammantaget ger det Sverige en rang som 3:a i världen. Före Sverige ligger Schweiz 
och Singapore. Åren dessförinnan låg Sverige 4:a och 2:a, således stabilt förankrad i 
toppen sedan år 2009. 

1997 låg Sverige på 22:a plats. De områden som då rankades var inte exakt de samma 
som idag. 

Följande	områden	rangordnades	då	(Sveriges	placering	inom	parentes):
1.	 Internationalisering (18)
2.	 Politik och förvaltning (49)
3.	 Finansiella marknader (27)
4.	 Infrastruktur (13)
5.	 Teknologi (5)
6.	 Management (2)
7.	 Flexibiliteten på arbetsmarknaden (41)
8.	 Rättsväsende och politiska institutioner (20)

Sveriges klättring på rangordningen är främst hänförlig till Institutioner, som motsva-
rar de tidigare två områdena Politik och förvaltning och Rättsväsende och politiska 
institutioner. Under dessa två områden var bedömningen häpnadsväckande låg 1997.
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Politik	och	förvaltning	(49)
1.	 Offentlig inblandning (20)
2.	 Regeringens kompetens (17)
3.	 Skattebörda och skatteflykt (30)
4.	 Offentliga sektorns storlek (52)
5.	 Budgetpolitik (45)
6.	 Skattesatser (36)

Rättsväsende	och	politiska	institutioner	(20)
1.	 Konkurrens (27)
2.	 Kvalitet på legala institutioner (16)
3.	 Skydd av polisen och förhindrande av organiserad brottslighet (11)

Inom området Institutioner får Sverige idag en mycket hög ranking. Endast Singapore 
rankas högre. Området innefattar vissa delar av privat verksamhet, såsom företags 
etiska standard, revision, skydd av minoritetsintressen och företagsstyrelsers effek-
tivitet. I alla dessa avseenden får Sverige höga betyg. Men huvuddelen av indikato-
rerna gäller offentliga verksamheter (Sveriges rangordning inom parentes): skyddet 
av äganderätter (5), skyddet av intellektuella äganderätter (5), oegentligt utnyttjande 
av offentliga medel (4), förtroende för politiker (4), mutor (4), självständiga domstolar 
(3), vänskapskorruption (1)125, effektivt lagsystem för att lösa affärskonflikter (2) och 
för att ifrågasätta regeringens beslut (2) och slutligen pålitlig polis (4).

Svagare betyg har Sverige däremot när det gäller slösaktig offentlig verksamhet 
(10)126, genomsynlighet när det gäller lagändringar (7), affärskostnader för brott och 
våld (15), affärskostnader på grund av terrorism (18), affärskostnader på grund av 
organiserad brottslighet (12)127 och slutligen regleringars tyngd, där Sverige rankas 
som 26:e land (Finland 11:a).

Vad har gjorts för att förtjäna denna uppgradering?
Den studie som fäster störst vikt vid offentlig sektors storlek, omfattningen av bidrag 
och subventioner och marginalskatter är Economic Freedom of the World. Betyget 
har förbättrats långsiktigt men inte sedan 1995, vilket är något förvånande. Sedan 
dess har arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt avskaffats och den offentliga sektorns 
andel av BNP, bidragens andel av BNP och skattekvoten har minskat. I just denna 
rapport borde dessa förhållanden ha lyft Sveriges betyg.

I de andra två rapporter som har redovisats här har Sverige klättrat på rankingen 
och i betydande grad gjort det på områden som har med offentlig förvaltning att 

125. ”Favoritism”.
126. Då är väl att märka att det enda industriland som rankas högre är Schweiz. Övriga länder är 

nästa alla arabländer med mycket liten offentlig sektor, t.ex. Qatar.
127. Där Danmark rankas som 1:a!
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göra. Eftersom bedömningen i dessa rapporter i hög grad bygger på uppfattningen 
hos företagsledare i respektive land kan de nyss nämnda förhållanden haft en viss 
inverkan. Den mycket kraftiga förbättring i flera avseenden som kommer till uttryck i 
dessa intervjuer, särskilt det allra senaste året, kan kanske förklaras av att uppskatt-
ningen av svensk ekonomi, inklusive politik, politiker, administration, byråkrati, rätts-
system m.m. – allt som har med den offentliga sektorn att göra – färgas av just dessa 
förhållanden. Det har inte bara blivit lättare att tjäna pengar i Sverige – utan också 
att få behålla pengarna. Senast i raden är möjligheten att ta hem pengar som varit 
gömda i utlandet innan Skatteverket hittar dem – avtalen om informationsutbyte 
med skatteparadisen blir allt fler. Då slipper man skattetillägg och behöver ofta bara 
betala en låg förmögenhets- och kapitalinkomstskatt och bara för fem år tillbaka i 
tiden. Det har gjort att kapitalet nu i strid ström flyter in till Sverige.

Men det finns också saker som talar för att ett allt högre betyg rörande offentlig 
förvaltning har att göra med den förvaltningspolitik som bedrivits.

För att börja med rättssäkerheten. En process som pågått i många år har successivt 
överfört beslut från myndigheter till domstolar. Rättssäkerhet och lagenlighet har 
därmed successivt kommit att få en starkare ställning i förhållande till andra vär-
den i förvaltningspolitiken. Det har skett genom att Högsta förvaltningsdomstolen 
(tidigare Regeringsrätten) från 1988 givits möjlighet att pröva regeringens beslut mot 
lagarna, s.k. rättsprövning. Förvaltningsdomstolar har gradvis övertagit allt mer av 
överklaganden, som tidigare behandlades av samma myndigheter som fattat det 
ursprungliga beslutet och av regeringen. Det finns således grund för att hävda att 
rättssäkerheten stärkts. Senast i raden är överklaganden av bygglov och detaljplaner, 
som tidigare avgjordes av regeringen som sista instans. Fr.o.m. 2011 avgör mark- och 
miljödomstolar dessa ärenden.

Till rättssäkerhetens stärkande bör också fogas de allt fler inspektionerna och 
uppstramningen av det som betecknas som tillsyn. År 2004 inrättades Inspektionen 
för arbets löshets försäkringen. Därefter har Skolinspektionen och Social försäkrings-
inspektionen tillkommit. En annan nybildad myndighet är Transportstyrelsen, som har 
tillsynsansvar inom luft-, sjö- väg och järnvägstransporter. Tillsyn har utövats tidigare. 
Det nya är att tillsynen avskiljts organisatoriskt i syfte att åstadkomma en tydligare 
rollfördelning och uppstramning.

Genom omorganisering till en enda, sammanhållen myndighet har större rätts-
likhet skapats när det gäller skatteärenden, socialförsäkringsärenden, åtal och 
arbetsförmedling.

En institution, som brukar uppmärksammas i detta sammanhang är lagrådet, som 
prövar regeringens alla lagförslag. Kritik har riktats mot att lagrådets uttalanden inte 
beaktas av regeringen. Det är svårt att finna stöd för att någon förändring till det 
bättre har skett. Den regering som tillträdde 2006 har haft mycket bråttom med vissa 
lagförslag. Lagrådet klagar också på floden av dåligt skrivna lagförslag. 

Den offentliga sektorns inskränkning av marknadsekonomin uppmärksammas i 
konkurrenskraftsrapporterna. Staten är fortfarande Sveriges största företagsägare 
med nästan 60 hel- eller delägda företag, värderade till 600 miljarder kr år 2010. 
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Men under åren från början av 80-talet och fram till idag har staten bolagiserat 
verksamheter som tidigare varit s.k. affärsverk och sålt statligt del- eller helägda 
företag. Detta har skett i stor omfattning. Från en aktiv industripolitik på 1970- och 
1980-talen har det statliga engagemanget i kommersiella företag blivit allt mer prag-
matiskt. Staten har sålt hela eller delar av sina aktieinnehav, t.ex. i SSAB (1986–1994), 
AssiDomän, Celcius, Pharmacia och delar av Vasakronan (1990-talet), Telia, Vin & 
Sprit och Nordea (2000-talet). Statliga myndigheters kommersiella delar har avskiljts, 
t.ex. en del av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU (1982) och Metria avskiljdes 
från Lantmäteriet 2011. Posten, SJ och Vattenfall har ombildats till bolag från att ha 
varit affärsverk.

Offentlig upphandling – stat och kommun – omfattar numera årligen cirka 17 pro-
cent av BNP. Hur den sker är av stor betydelse för näringslivet. Upphandlingen sker 
numera i strängt reglerad konkurrens, även innefattande konkurrens från företag i 
andra länder – främst EU-länder. Från att tidigare bara ha gällt försvarsmateriel och 
förbrukningsvaror har upphandlingen mer och mer kommit att avse tjänster och delar 
av myndigheternas egna verksamhet t.ex. vårdcentraler och sjukhusvård. Därtill 
kommer att vissa kommuner och landsting öppnat för fri etablering på några områ-
den såsom skola (friskolorna), vårdcentraler, äldreomsorg och hemtjänst. Genom en 
ny lag har privata företag givits möjlighet att bedriva linjetrafik i konkurrens med 
offentligt driven kollektivtrafik. Avreglering av flyg, tåg, taxi, elmarknad och post hör 
inte till förvaltningspolitiken men har ägt rum parallellt och är uttryck för samma 
strävan att vidga marknadsekonomin.128

Till förvaltningspolitiken hör däremot Europeiska Unionens PSI-direktiv (Public 
Sector Information), som implementerades i Sverige år 2008. Det ställer krav på 
offentliga verksamheter att fritt tillhandahålla sådan information som en myndighet 
framställer – statistik, kartor, väderleksprognoser etc. – till allmänhet och företag. 
Därmed ges företag möjlighet att vidareförädla informationen till olika produkter och 
att sälja dessa kommersiellt. Det har givit upphov till nya företag som säljer väder-
tjänster, marknadsstatistik, geografisk information m.m.

Till skillnad från andra delar av politik och offentlig förvaltning får Sverige fortfa-
rande ett lågt betyg när det gäller regleringar. Regelförenklingsarbetet har enligt de 
mätningar som gjorts bara reducerat företagens administrativa börda med några få 
procent. Plan och bygglagen (PBL) har nyligen omarbetats i syfte att förenkla bygglov 
och framtagande av detaljplaner. Förhoppningen är att halvera tidsåtgången i dessa 
ärenden. Det är ännu för tidigt att se hur den nya lagen fungerar. Snabbheten kan 
komma att vinnas på bekostnad av demokrati och deltagande.

128. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bereder i sig ett ganska komplicerat regelverk. 
Upphandlingar kan leda till utdragna anbudsförfaranden och överprövningar i domstol. För 
små företag är offentlig upphandling ofta alltför kostsamt och krävande att delta i. Statens 
strävan att av effektivitetsskäl upphandla allt mer över Internet (e-upphandling) är enklare 
för stora företag att efterkomma än för små.
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Är morgondagens förvaltningspolitik  
en del av Sveriges konkurrenskraft?
Det finns således såväl teoretiska argument för att förvaltningspolitiken spelar en 
viktig roll för ett lands konkurrenskraft som praktikers uppfattningar demonstrerade 
i konkurrenskraftsmätningar för att så är fallet. Regering och riksdag tycks också 
numera hysa samma uppfattning. Det uttalas sällan i den politiska debatten men 
kommer faktiskt till uttryck i regeringens proposition 2009/10:175. Frågan är med 
vilken kraft förvaltningspolitiken framöver kommer att drivas i detta syfte?

Det finns uppenbara orosmoment. Förvaltningsministern sitter nu långt från den 
makt som ger styrka i detta sammanhang: Finansdepartementet. När förvaltnings-
politiken varit som starkast har den förenats med makten över statsbudgeten.

En backlash har drabbat entreprenader, kundval och fri etableringsrätt i den 
offentliga sektorn. Regeringen har tillsatt en utredning som ska granska friskolorna 
och skälet är att vissa av dessa gör vinster på att den kommunala skolan är förhål-
landevis dyr. Ett antal fall av korruption kan tas till intäkt för att entreprenader och 
offentliga upphandlingar givits för stor omfattning.

Balansen mellan politik och förvaltning har slagit över och givit politiken en starkare 
ställning. Generaldirektörer utses numera i en mer professionell process med syfte 
att få fram bra chefer. Det är av värde för effektiviteten i verksamheten, men stärker 
inte dessa chefers och deras myndigheters integritet. Generaldirektörer sitter lösare. 
Statliga tjänstemän är inte längre oavsättliga och de och kommunala tjänstemän är 
inte så benägna att utöva sin författningsenliga skyldighet att avge reservation när 
beslut tas mot deras uppfattning i sak.

Utredningen Att styra staten (SOU 2007:75) rekommenderar en vidareutveck-
ling av politikernas kontroll av myndigheterna – den utveckling som började med 
Förvaltningsutredningen 1983 och fortsatte med Verksledningskommittén 1985. 
Utredningen förordar en informell styrning – ”statsrådet talar med generaldirektö-
ren” – som tenderar att ytterligare urholka de statliga myndigheternas självständig-
het. Tidigare kunde det hävdas att myndigheterna bara styrdes av lag, av pengar 
och utnämningar. Idag är förbindelserna mellan departement och myndigheter allt 
intensivare – på gott och ont. Den politiska lyhördheten – den demokratiska styrbar-
heten – ökar men samtidigt minskar integriteten, sakligheten och rättssäkerheten. 
En myndighet har vunnit i självständighet. Det gäller Riksrevisionen, som tidigare var 
en myndighet under regeringen och nu har en oberoende ställning under riksdagen.

I en kommun har politikerna alltid haft närmre till förvaltningen och förvaltningen 
har inte omgärdats av några hinder för ”ministerstyre”. Kommunala nämnder och 
enskilda kommunalråd har kunnat diktera besluten, även i enskilda personärenden 
såsom plats på äldreboende, tvångsomhändertaganden, sociala insatser m.m. 
Möjligen kan det hävdas att tjänstemännen hade för stor makt tidigare – t.ex. under 
rivningarna av centrala Stockholm och rivningar av olika trähusstäder runt om i lan-
det – men nu förefaller pendeln ha slagit över åt andra hållet. Samtidigt är kontroll-
makten – den kommunala revisionen – svag och i händerna på samma politiker som 
ska kontrolleras. Risken – som kommer till uttryck i projekt som går ut på att ”sätta 
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kommunen på kartan” eller att visa dådkraft genom att bygga fotbollsarenor – är att 
beslut tas som är mindre väl underbyggda och innebär en oekonomisk användning av 
skattemedel och naturligtvis också för korruption.

Länge har det talats om att åstadkomma en reform av länsstyrelser och landsting 
för att dels skapa större regionala enheter (sex till nio regioner), dels skapa en statlig 
förvaltningsstruktur som hänger ihop bättre än dagens lappverk. Detta reformarbete 
förefaller nu gå mycket trögt men möjligheten finns naturligtvis att frågan rätt som 
det är får en lösning. I tidigare mätningar av konkurrenskraften i Sverige har företagare 
givit svensk offentlig förvaltning lågt betyg med avseende på hur lättbegriplig orga-
nisationen är. Det är möjligen ett pris för den kommunala självstyrelsen. Näringslivet 
skulle med all säkerhet uppskatta färre och större regioner, med beslutsmakt över 
mer än idag, kanske på sikt såväl högre utbildning som arbetsmarknadspolitik. I ett 
Europa som mer och mer präglas av regionernas konkurrens – Bayern, Katalonien, 
Hamburg, Örestad – är en sådan utveckling i Sverige troligen ägnad att stärka inte 
bara vissa regioners, utan också landets konkurrenskraft.

Konkurrensutsättningen av offentlig verksamhet kan naturligtvis drivas mycket 
längre än idag. Ett nyligen taget beslut, som inte hunnit slå igenom än, är rätten för 
vem som helst att börja driva linjetrafik i konkurrens med den offentliga kollektivtra-
fiken. Det är trots allt begränsade delar av äldreomsorg, skola, daghem, socialvård, 
sjukvård, räddningstjänst, arbetsförmedling m.m. som bedrivs av privata företag på 
entreprenad. Hitintills har ett 40-tal kommuner och ett landsting beslutat införa s.k. 
utmanarrätt, vilket innebär att ett företag, vilket som helst, alltid har rätt att få sitt 
förslag om att ersätta kommunal egenregi med privat driven verksamhet prövat och 
jämfört med den kommunala egenregiverksamheten.

I den statliga förvaltningspolitiken ingår att begränsa statliga myndigheters 
agerande på kommersiella marknader, t.ex. försäljning av kartor, vädertjänster etc. 
Omfattningen bedömdes av förvaltningsutredningen vara cirka 25 miljarder kr år 
2009. Nyligen har Lantmäteriets kommersiella verksamhet avsöndrats i ett särskilt 
bolag. En fortsättning i samma linje på andra områden är trolig.

Den offentliga sektorn i länder som Sverige har byggts upp under lång tid och med 
tiden förvärvat ansenliga resurser, kompetens, anläggningar, informationsdatabaser 
m.m. Genom EU:s s.k. PSI-direktiv ska informationsdatabaserna ställas till allmänhe-
tens och näringslivets förfogande, vilket kommer att innebära nya affärsmöjligheter. 
Frågan är om förvaltningspolitiken skulle våga ta ett ännu större steg: att förutsätt-
ningslöst fråga sig vad den väldiga mängden av kompetenta människor, ansamlingen 
av kunskaper, system, anläggningar m.m. skulle kunna åstadkomma i samverkan med 
näringslivet och nya entreprenörer. Det kräver en öppenhet och uppfinningsförmåga, 
ett omfattande samarbete, förtroende och ömsesidig respekt. Den successiva för-
säljningen av statliga bolag som har ägt rum i tre decennier – och inbringat många 
miljarder till statskassan – visar på den kommersiella potential som finns i den offent-
liga sektorn. Är det möjligt att uppmuntra ett affärsmässigt tänkande utan att förlora 
fokus på det offentliga uppdraget? Hur ska riskerna för korruption bemästras? Kan 
näringslivet närma sig den offentliga sektorn med respekt och utan att uppträda på 
ett sätt som föder misstankar om att vilja urholka välfärden?
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Innovationer lyfts ofta fram som det strategiskt viktigaste området för att 
skapa tillväxt och välstånd. De vanligaste instrumenten för att öka innova-
tionsbenägenheten är ökade satsningar på forskning och utveckling (FoU) 
samt utbildning. Men det räcker inte med en politik som ensidigt satsar på 
kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera. Utan incita-
ment att omvandla kunskap till samhällsekonomiska nyttigheter blir kunska-
pen steril. Och utan kunskap blir i sin tur incitamenten mindre verkningsfulla.

Årets Swedish Economic Forum Report, Ett innovationspolitiskt ramverk – ett 
steg vidare, fokuserar på hur den ekonomiska politiken kan utformas för att 
kunskap ska omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter, dvs. den andra 
pelaren i det innovationspolitiska ramverk som lanserades i förra årets rap-
port. De övriga två handlade om kunskapsförstärkande åtgärder samt vikten 
av innovationskritisk massa. 

Bland de frågor som uppmärksammas kan nämnas regelbördans direkta och 
indirekta samhällsekonomiska kostnader, betydelsen av patent och avtal i 
innovationsprocessen, relationen mellan konkurrens, innovationer och entre-
prenörskap inom offentlig sektor samt förvaltningspolitikens, rättsreglernas 
och skatternas betydelse för entreprenörskap och innovation. I rapporten pre-
senteras ett flertal konkreta ekonomisk-politiska policyförslag.

Författarna bakom Swedish Economic Forum Report 2011 är Pontus 
Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, professor, KTH, Bengt Domeij, pro-
fessor, Uppsala universitet, Johan E. Eklund, doktor i nationalekonomi, JIBS, 
CESIS och Ratio, Boel Flodgren, professor, Lunds universitet, Hans Peter Larsson, 
skattejurist/partner, PwC, Richard Murray, fil dr i nationalekonomi, och Sten 
Nyberg, professor, Stockholms universitet, chefsekonom, Konkurrensverket. 
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