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Förord 

EU-länderna har antagit en särskild stadga för att främja utvecklingen av de små och 

medelstora företagen, Small Business Act (SBA). Länderna och EU-kommissionen har 

tillsammans åtagit sig att implementera stadgans tio olika principer och nära 100 åtgärder. 

Tillväxtanalys har i 2011 års regleringsbrev fått i uppdrag att utvärdera den svenska 

implementeringen av SBA.  

Uppgiften spänner över stora delar av den näringspolitiken. Tillväxtanalys har i rapporten 

strävat efter överblick och helhet snarare än att ge information om detaljer och 

enskildheter. Genomgången visar att Sverige kommit ganska långt och att arbete pågår 

inom de flesta områden, även om det naturligtvis finns mer att göra, och inte minst behövs 

fördjupade analyser inom olika delområden. Tillväxtanalys gör också på regeringens 

uppdrag mer djuplodande analyser och utvärderingar inom flera av de områden som 

särskilt lyfts fram i SBA, som exempelvis regelförenkling, finansiering och 

innovationsfrågor.   

Ambitionen är att bedömningarna i rapporten ska stimulera till fortsatta diskussioner om 

insatser för att stärka småföretagen. Tillväxtanalys välkomnar synpunkter på den svenska 

SMF-politiken, dess utformning och prioriteringar mellan olika delområden.  

Rapporten är skriven av Johan Harvard, Tillväxtanalys (projektledare och kontaktperson 

för uppdraget). Betydande delar av datainsamlingen för rapporten har genomförts av 

Sweco Eurofutures på uppdrag av Tillväxtanalys. 

 

Östersund, december 2011 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att 

anta Small Business Act for Europe (SBA). Beslutet innebar att den gemensamma 

ambitionsnivån för EU-medlemsländernas arbete med att främja små- och medelstora 

företag höjdes ytterligare 

SBA är ett paket med olika policyförslag som samtliga syftar till att förbättra 

företagsklimatet för små och medelstora företag i Europa, och därigenom underlätta för 

företag att nå sin fulla potential och på så vis bidra till arbetstillfällen och ekonomisk 

tillväxt. SBA omfattar totalt 92 policyrekommendationer inom tio delområden, där vissa 

rekommendationer är riktade till medlemsländerna och vissa till EU-kommissionen. 

Åtgärdsförslagen i SBA varierar i omfattning och precision – från att stimulera 

entreprenörskapstänkande i skolan, till att minimera företagens regelbörda. 

I 2011 års regleringsbrev fick Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera den svenska 

implementeringen av SBA. Denna rapport utgör slutrapporteringen av detta uppdrag. 

Utvärderingens syfte är att fastställa i vilken utsträckning Sverige har implementerat de 

policyåtgärder som föreskrivs i SBA samt i vilken omfattning det förekommer vita fläckar 

där Sverige förefaller ha behov av åtgärder men där implementeringen av SBA brister. 

Med hänsyn till tillgänglig tid för uppdraget så har uppdraget avgränsats så att 

utvärderingen inte omfattar en utvärdering av effekterna av åtgärderna och inte heller hur 

effektiv implementeringsprocessen varit. Vidare har inte Tillväxtanalys tagit ställning till 

hur lämpliga åtgärderna är för att utveckla SME eller hur väl de fungerar med hänsyn till 

den ekonomiska och politiska kontexten i Sverige, utan det har antagits att åtgärderna är 

lämpliga för sitt syfte. 

Utvärderingen har genomförts genom en kartläggning och analys av de åtgärdsförslag där 

medlemsstaterna ansvarar för genomförandet, som specificeras under de tio principerna i 

ursprungsversionen av SBA. Kartläggningen har utgått från de enskilda åtgärdsförslagen 

och direkt undersökt de aktörer där en eventuell implementering borde skett. Utifrån 

kartläggningen görs därefter en bedömning om i vilken utsträckning Sverige har 

implementerat de olika SBA-förslagen. 

Efter kartläggningen av den svenska implementeringen av respektive SBA-princip har en 

internationell jämförelse (benchmarking) gjorts. Den internationella jämförelsen syftar till 

att ge en ökad förståelse kring behoven av insatser inom respektive område, och kan på så 

vis nyansera förståelsen av den svenska implementeringen. Jämförelsen utgår i hög grad 

från de av EU-kommissionen sammanställda SBA Fact Sheets, där kommissionen genom 

ett omfattande arbete har sammanställt ett antal relevanta indikatorer för varje SBA-

princip, som möjliggör en internationell jämförelse. 

Av den genomförda kartläggningen av den svenska implementeringen framgår att hälften 

av alla åtgärdsförslag har i stor utsträckning implementerats, en knapp tredjedel av 

förslagen har i viss utsträckning implementerats, och en knapp fjärdedel i liten 

utsträckning. Sett till de tio principalerna kan fem sägas ha implementerats i stor 

utsträckning, fyra till viss del och en i liten utsträckning. Sverige har kommit en bra bit på 

vägen med att implementera SBA, men fortfarande kvarstår ett antal åtgärder innan SBA 

är helt implementerat. 
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De inom SBA tre prioriterade områdena Finansiering, Inre marknaden och Tänk 

småskaligt först bedöms av utvärderingen överlag ha implementerats i hög grad, och 

utvecklas överlag i rätt riktning över tid. Ett undantag inom området inre marknaden är 

standardisering, där flera rekommendationer kvarstår. Framöver bör Sverige se över 

möjligheterna att arbeta vidare med att implementera kvarvarande åtgärdsförslag inom 

dessa principer, samtidigt som genomförda åtgärder bör utvärderas noggrant, så att det kan 

säkerställas att vidtagna åtgärder leder till önskvärda resultat. 

Det område där Sverige tydligast ligger efter övriga Norden och flera europeiska 

grannländer är princip II - En andra chans – som anger att medlemsländerna bör säkerställa 

att företagare som misslyckats ska kunna få en andra chans. Samtidigt är det på detta 

område som Sverige uppvisar lägst grad av implementering av SBA-rekommendationerna. 

Detta visar på ett behov som inte förefaller ha adresserats tillräckligt, trots att Sverige 

genom SBA åtagit sig arbeta mer med området. 

Ett policyområde där Sverige står sig relativt väl i en internationell jämförelse, men där det 

ändå finns anledning att önska mer, är avseende området Offentlig upphandling och statligt 

stöd (princip V). Att döma av internationella siffror från 2008 har svenska små och 

medelstora företag en relativt stor del av den offentliga marknaden, men i förhållande till 

sin andel av näringslivet är de underrepresenterade. Undersökningar gjorda i Sverige visar 

på att många små företag indirekt stängs ute från marknaden, bland annat genom 

administrativt krångel som förefaller öka över tid. 

Ytterligare ett område där det kan finnas anledning att vidareutveckla det svenska arbetet 

är internationalisering (princip X). Området omfattar endast en rekommendation, som 

jämfört med många andra SBA-rekommendationer är förhållandevis snäv. För att 

ytterligare stimulera en internationalisering bör Sverige överväga fler spår än det som 

anges inom SBA för denna princip. På området har Sverige flera komparativa fördelar 

gentemot många andra länder vad gäller enkelhet och kostnad för internationell handel, 

men trots det är små och medelstora företag märkbart underrepresenterade i den svenska 

exporten (sett till värde). 

Under genomförandet av denna utvärdering har ett antal metodologiska utmaningar 

uppkommit, och på olika vis hanterats. En grundläggande utmaning är att bedöma i vilken 

grad de olika åtgärdsförslagen i SBA har implementerats, något som är svårt på grund av 

förslagens varierande karaktär. Tillväxtanalys vill framhålla att en djupare kartläggning av 

det svenska implementeringsarbetet skulle kunna ha kommit fram till delvis andra 

slutsatser, men bedömer ändå att det underlag som tagits fram är av tillräcklig kvalitet för 

att uppnå det uppsatta syftet med utvärderingen. 

I vissa avseenden kan även de utvalda indikatorerna brista i aktualitet och relevans i 

förhållande till de policys som studeras. Än vanligare är att det inte varit möjligt att alls 

hitta internationellt jämförbara indikatorer som uppfyller de grundläggande 

kvalitetskriterier som myndigheten ställt upp inför arbetet – vilket fått till följd att de 

genomförda internationella jämförelserna inte ger en heltäckande bild i förhållande till 

åtgärdsförslagen. För att möjliggöra uppföljningar av implementeringen fortsättningsvis är 

det viktigt att relevanta och aktuella indikatorer finns tillhanda, och för detta har EU-

kommissionen ett stort ansvar att se till att jämförbara indikatorer finns tillgängliga. 

Tillväxtanalys vill därtill framhålla att myndigheten för tillfället arbetar med rigorösa 

analyser av några av de insatser som förekommer i denna rapport, vilket innebär att 

kunskapsläget om insatsernas effekter kommer att stärkas framöver.  
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Summary 

In December 2008, the member states of the European Union, through the European 

Council, decided to adopt the Small Business Act for Europe (SBA). The decision meant 

that the common level of ambition for the member states’ work to promote small and 

medium-sized companies was raised another notch. 

The SBA is a package of various policy proposals that all aim to improve the operating 

climate for small and medium-sized companies (SMEs) in Europe and thereby make it 

easier for companies to achieve their full potential and thus contribute to jobs and 

economic growth. The SBA comprises a total of 92 policy recommendations in ten sub-

areas (principles), where some recommendations are directed towards the member states 

and some towards the European Commission. The measures proposed in the SBA vary in 

scope and detail from stimulating an entrepreneurial mindset in schools to minimising the 

regulatory burden that companies have to cope with. 

In its appropriation directions for 2011, the Swedish Agency for Growth Analysis was 

given the task of evaluating how the SBA has been implemented in Sweden. This report 

constitutes the final report from this assignment. 

The purpose of the review was to determine to what extent Sweden has implemented the 

policy measures prescribed in the SBA and to what extent white spots exist, where Sweden 

appears to need measures but where there are shortcomings in the implementation of the 

SBA. 

Due to time restrictions, the assignment was delimited such that the review contains 

neither an evaluation of the effects of the measures nor how effective the implementation 

process has been. Further, Growth Analysis has not taken a position on how appropriate 

the measures are for developing the SMEs or how well they function taking into account 

the economic and political context in Sweden; it has been assumed that the measures are 

suited to their purpose. 

The review was made by means of a review and analysis of the proposed measures where 

the member states are responsible for their implementation, as specified under the ten 

principles in the original version of the SBA. The review was based on the individual 

proposed measures and those players where implementation should possibly have taken 

place were investigated directly. On the basis of the review, an assessment was 

subsequently made of how far Sweden has implemented the different SBA proposals. 

When the review of Sweden’s implementation of each SBA principle had been completed, 

an international comparison (benchmarking) was made with the aim of providing greater 

understanding of the need for action in each particular area and can thus give a nuanced 

understanding of the Swedish implementation. The comparison is to a large extent based 

on the SBA Fact Sheets produced by the European Commission, where the commission 

has put great effort into drawing up a number of relevant indicators for each SBA 

principle, which enables an international comparison to be made.  

The review of implementation in Sweden shows that half of all the proposed measures 

have by and large been implemented, just under a third implemented to a certain degree 

and just under a fourth to only a small degree. Of the ten principles, five can be said to 

have been implemented to a great degree, four to some degree and one to only a small 
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degree. Sweden has come quite a way with implementing the SBA but a number of 

measures still remain before it is fully implemented. 

In the review, the SBA’s three prioritised areas – Access to Finance, the Single Market and 

Think Small First – are judged to have been implemented to a high degree and by and large 

in the right direction over time. One exception is in the area of the single market where 

some measures remain to be implemented. Over the coming years, Sweden should review 

its possibilities to continue to work on implementing the remaining proposed measures 

within these principles, at the same time as those measures that have been implemented are 

subjected to a thorough evaluation to ensure that measures that have been applied lead to 

the desired results. 

The area where Sweden most distinctly lags behind the other Nordic countries and several 

of its European neighbours is Principle II – A second chance – which state that the member 

states should ensure that entrepreneurs who have faced bankruptcy quickly get a second 

chance. This is at the same time the area where Sweden shows the least degree of 

implementation of the SBA’s recommendations. This indicates a need that does not appear 

to have been sufficiently addressed, despite the fact that Sweden, through the SBA, has 

undertaken to work harder on the issue. 

One policy area where Sweden performs relatively well in an international comparison, but 

where there is nonetheless good reason to wish for more, concerns the area of public 

procurement and state aid (Principle V). According to international figures from 2008, 

small and medium-sized companies in Sweden have a relatively large share of the public 

market but are under-represented as regards their share of the Swedish economy. Studies 

conducted in Sweden show that many small companies are indirectly barred from the 

market, among other things due to administrative difficulties which appears to increase 

over time. 

Another area where further development might be necessary is the Swedish 

internationalisation effort (Principle X). The area contains only one recommendation, 

which compared to many other of the SBA’s recommendations is relatively limited. In 

order to further stimulate internationalisation, Sweden should consider working along more 

lines than the one stated for this principle in the SBA. In this particular area, Sweden has 

several comparative advantages compared to many other countries as regards simplicity 

and the cost of international trade, but in spite of this small and medium-sized companies 

are markedly under-represented in Swedish exports. 

During the course of the review, a number of methodological challenges arose, which were 

resolved in different ways. One basic challenge is to assess the degree to which the various 

measures proposed in the SBA have been implemented, which is difficult to accomplish 

due to the varying nature of the proposals. Growth Analysis wishes to emphasise that a 

deeper analysis of how the SBA is being implemented in Sweden might have reached other 

conclusions but nonetheless judges the basic information compiled to be of sufficient 

quality to fulfil the purpose of the review. 

In some respects, the indicators chosen may not provide a satisfactory current or relevant 

picture in relation to the policies under study. It has been even more common for it to have 

proved impossible to even find internationally comparable indicators that fulfil the basic 

quality criteria that the agency set before beginning the work – the consequence of which 

is that the international comparisons that have been made do not give a comprehensive 

picture as regards the proposed measures. In order to be able to make follow-ups of 
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Sweden’s implementation in the future, it is important that relevant, up-to-date indicators 

are available and in this regard the European Commission has a great responsibility for 

ensuring the availability of comparative indicators. 

Furthermore, Growth Analysis wishes to emphasise that the agency is currently working 

on rigorous analyses of some of the efforts mentioned in the present report, which means 

that knowledge of the effects of the measures will grow as time goes on.  
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1 Introduktion 

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att 

anta Small Business Act for Europe (SBA).1 Beslutet innebar att den gemensamma 

ambitionsnivån för EU-medlemsländernas arbete med att främja små- och medelstora 

företag höjdes ytterligare. SBA var då det senaste av många steg som EU gemensamt tagit 

för att främja denna stora och betydelsefulla grupp företag, som då uppskattades utgöra 

mer än 99 procent av samtliga (icke-finansiella) företag i EU, motsvarande två tredjedelar 

av sysselsättningen i privat sektor.2 

SBA är ett paket med olika policyförslag som samtliga syftar till att förbättra 

företagsklimatet för små och medelstora företag i Europa, och därigenom underlätta för 

företag att nå sin fulla potential och på så vis bidra till arbetstillfällen och ekonomisk 

tillväxt. SBA omfattar totalt 92 policyrekommendationer inom tio delområden, där vissa 

rekommendationer är riktade till medlemsländerna och vissa till EU-kommissionen. 

I 2011 års regleringsbrev fick Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera den svenska 

implementeringen av SBA. Denna rapport utgör slutrapporteringen av detta uppdrag.  

1.1 Uppdraget 

I Tillväxtanalys regleringsbrev för år 2011 specificeras föreliggande uppdrag som ”att 

utvärdera i vilken utsträckning Sverige implementerat de åtgärder som föreskrivs i EU:s 

Small Business Act (SBA)”. Det rör sig således om en utvärdering av den svenska 

implementeringen, och därmed gör denna utvärdering inte anspråk på att värdera 

effekterna av de genomförda insatserna.  

Implementeringen kan dock inte utvärderas mekaniskt, eftersom det kan föreligga större 

eller mindre behov av de åtgärder som föreskrivs i SBA i olika medlemsländer. Det kan 

också vara så att Sverige redan tidigare har vidtagit åtgärder i linje med de 

rekommendationer som SBA ger, vilket kan innebära att SBA-rekommendationer inte 

längre är relevanta.  

Utvärderingens syfte kan sammanfattas i följande två punkter: 

 Att fastställa i vilken utsträckning Sverige har implementerat de policyåtgärder 

som föreskrivs i SBA. 

 Att kartlägga och analysera förekomsten av vita fläckar, där Sverige förefaller ha 

behov av åtgärder men där implementeringen av SBA brister. 

Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 

december 2011. 

                                                 
1 Council of the European Union  (2008) Conclusions on "Think Small First – A Small Business Act 

for Europe". 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/docs/sba/council_conclusions_dec08_en.pdf 
2 EIM (2009) “First Section of the Annual Report on Small and Medium-sized Enterprises” 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/sme_perf_review/doc_08/spr08_annual_repor

ten.pdf 
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1.2 Avgränsningar 

Mot bakgrund av uppdragets förhållandevis snäva syfte har studien avgränsats, framförallt 

vad avser utvärderingens djup. Uppgiften har varit att fastslå i vilken utsträckning SBA har 

implementerats, och vad det förefaller finnas för vita fläckar i implementeringsarbetet – 

inget annat. 

Utvärderingen syftar därför inte till att ge svar på hur pass effektiv implementerings-

processen varit, och inte heller till att med något särskilt djup avgöra om insatserna är 

tillräckliga. Endast i de fall då det finns regelrätta effektutvärderingar av genomförda 

policyinitiativ går det att inom denna rapport avgöra om implementeringen lett till 

önskvärda konsekvenser. Detta är förbehållet ett mycket litet antal fall, vilket understryker 

det behov som finns av att genomföra än mer djupgående utvärderingar. 

Ytterligare en analys som kunde ha varit intressant att genomföra är huruvida de 

rekommendationer som föreskrivs i SBA är lämpliga, utifrån de kunskaper som finns om 

näringslivsfrämjande insatser givet de skiftande kontexter som finns runtom i Europa. 

Denna typ av analys ingår inte inom ramen för denna utvärdering, utan istället görs 

antagandet att de policyåtgärder som de europeiska länderna har kommit överens om inom 

SBA är lämpliga.  

1.3 Metod och material 

Utvärderingen har genomförts genom en kartläggning och analys av de åtgärdsförslag där 

medlemsstaterna ansvarar för genomförandet, som specificeras under de tio principerna i 

ursprungsversionen av SBA. En omfattande kartläggning har genomförts utifrån en 

bottom-up-ansats, vilket innebär att kartläggningen har utgått från de enskilda 

åtgärdsförslagen och direkt undersökt de aktörer där en eventuell implementering borde 

skett. Utifrån kartläggningen görs därefter en bedömning om i vilken utsträckning Sverige 

har implementerat de olika SBA-förslagen. 

Kartläggningen av implementeringen baseras framför allt på offentlig publik doku-

mentation från respektive ansvarig myndighet/instans, samt till viss del utifrån intervjuer.  

Efter kartläggningen av den svenska implementeringen av respektive SBA-princip har en 

internationell jämförelse (benchmarking) gjorts. Den internationella jämförelsen syftar till 

att ge en ökad förståelse kring behoven av insatser inom respektive område, och kan på så 

vis nyansera förståelsen av den svenska implementeringen. Jämförelsen utgår i hög grad 

från de av EU-kommissionen sammanställda SBA Fact Sheets, där kommissionen genom 

ett omfattande arbete har sammanställt ett antal relevanta indikatorer för varje SBA-

princip, som möjliggör en internationell jämförelse. Inom ramen för denna utvärdering har 

även indikatorer lagts till, och tagits bort, från den sammanställning som görs i SBA Fact 

Sheets. Detta har gjorts för att uppnå en än högre kvalitet på de internationella 

jämförelserna, bland annat vad gäller indikatorernas aktualitet och relevans. I detta arbete 

har Tillväxtanalys löpande varit i kontakt med EU-kommissionens DG Enterprise. 

För delar av datainsamlingen har Tillväxtanalys tagit hjälp av konsultfirman Sweco 

Eurofutures. Ett stort tack riktas till alla de som bistått utvärderingen med underlag. 

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten består av fyra kapitel, där detta första ger en kort introduktion till uppdraget och 

rapporten. Det efterföljande kapitlet omfattar en beskrivning av SBA och dess 

beståndsdelar, och ger dessutom en kort beskrivning av föregångare till SBA. Kapitel 3 
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utgör kärnan av utvärderingen – här presenteras SBA-rekommendationerna för varje 

område, den svenska implementeringen beskrivs och bedöms mot bakgrund av den 

internationella jämförelsen. Avslutningsvis genomförs i kapitel 4 en övergripande analys 

av den svenska implementeringen. 
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2 Bakgrund SBA 

År 2008 lanserades Small Business Act (SBA) for Europe, ett paket med åtgärder som 

syftar till att öka företagandet och underlätta för småföretagare. SBA pekade ut ett stort 

antal åtgärder som man såg som viktiga att genomföra för att skapa så goda möjligheter 

som möjligt för små och medelstora företag (SMF) att etableras och växa.  

SBA uppstod dock inte från tomma intet, utan är i stor utsträckning en innehållsmässig och 

politisk vidareutveckling av tidigare initiativ. I följande kapitel beskrivs SBA och dess 

bakgrund. 

2.1 Småföretagsstadgan - Small business charter 

Den europeiska stadgan för småföretag – Småföretagsstadgan – är den direkta företrädaren 

till SBA, och tillkom år 2000 på uppdrag av Europeiska rådet efter mötet i Lissabon, 

Portugal. Syftet med stadgan var att ge stöd till småföretag, särskilt genom att förbättra de 

rättsliga och administrativa ramarna i EU-länderna. I stadgan uppmanades 

medlemsländerna såväl som EU-kommissionen att (med hjälp av en så kallad ”öppen 

samordningsmetod”3) vidta åtgärder inom stadgans tio huvudområden.4  

Under åren som följde antagandet av stadgan kom den att bli ett centralt dokument för all 

verksamhet som rör småföretag. År 2007 hade den ratificerats av 44 länder, och användes 

också på regional nivå.  

Tabell 1. Småföretagsstadgans tio fokusområden 

1. Utbildning för entreprenörskap 7. Beskattning och finansiering 

2. Billigare och snabbare etablering 8. Stärka småföretagens tekniska kapacitet 

3. Bättre lagstiftning och reglering 9. Framgångsrika modeller för e-handeln och 
förstklassigt stöd till SMF 4. Tillgång till färdigheter 

5. Bättre tillgång till Internet 10. Utveckla en starkare, effektivare representation för 
SMFs intressen på EU- och nationell nivå 6. Större utdelning av den inre marknaden 

 

De huvudsakliga aktiviteter som genomfördes inom ramen för stadgan var:  

 Ett interaktivt utbyte av erfarenheter, bilaterala möten mellan EU:s medlemsstater 

där även företagsorganisationer skulle delta, samt årliga konferenser kring stadgan. 

 Identifiering (i årliga rapporter), kunskapsspridning och användning av kunskap 

om ”good practice” 

En öppen samordningsmetod användes för att förmå medlemsstaterna att agera inom de 

olika områdena, och var ett centralt verktyg för genomförandet av Lissabonstrategin. 

Metoden byggde på att ett grupptryck skulle skapas mellan medlemsstaterna genom att 

länderna skulle utvärdera varandra.  

En EU-gemensam utvärdering av implementeringen av stadgan visade på att merparten av 

medlemsländerna uppskattade att stadgan haft viss betydelse inom några av de tio 

                                                 
3 Eng. Open Method of Coordination 
4 EU-kommissionen (2000) ”European Charter for Small Enterprises”  
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områdena. Några länder upplevde att de inte dragit nytta av stadgan, men att de bidragit 

som exportör av goda exempel. Flera länder upplevde att det var svårt att bedöma hur stor 

betydelse stadgan haft, eftersom nationella strategier i så hög utsträckning prioriterat 

samma saker som stadgan. De mest tydliga exemplen på områden där stadgan bidragit 

uppgavs vara snabbare och billigare processer för företagsstart, och bättre utbildning för 

entreprenörskap.5  

2.2 SBA for Europe 

Initiativet till SBA kom under 2008 från det franska ordförandeskapet, där EU uppmanades 

överväga att införa en europeisk variant av Small Business Act – en amerikansk akt som 

syftar till att främja små och medelstora företags utveckling. EU-kommissionen 

publicerade Small Business Act i juni 2008. Ordet ”Act” motsvarar det svenska rättsakt 

eller lag, men medlemsländerna är inte lagligen bundna av SBA, istället har benämningen 

valts för att symboliskt framhäva den politiska viljan att erkänna de små och medelstora 

företagens betydelse i den europeiska ekonomin, och för första gången skapa en 

omfattande politisk ram för dessa företag inom EU.  

Bakgrunden till SBA var att man bedömde att ett än mer ambitiöst arbete behövde bedrivas 

för att främja de små och medelstora företagens utveckling inom EU. Exempelvis 

konstaterades att europeiska SMF trots tidigare ambitiösa insatser hade lägre produktivitet 

och långsammare tillväxt än motsvarande företag i USA.  

 

Grunden för SBA är principen att ”tänka småskaligt först”, som bör beaktas i utformningen 

av initiativ inom i princip alla politikområden. Denna princip hade lyfts fram även tidigare, 

men genom SBA hoppades man kunna slutgiltigt förankra principen som vägledande i 

utformningen av politiken. Utöver denna övergripande princip innehåller SBA totalt sett 

                                                 
5 GHK/Technopolis (2006) Evaluation of the Open Method of Coordination activities  

coordinated by DG Enterprise and Industry (ENTR/  

R5/04/093/1/05/2)  

SBA i USA 
Det europeiska initiativet att införa en Small Business Act är till viss del inspirerat av arbetet med Small 
Business Act och Small Business Administration i USA. Den amerikanska SBA omfattar bland annat 
etablerandet av en Small Business Administration, vars uppgift är att assistera amerikanska små och 
medelstora företag genom insatser som underlättar företagsstart och –utveckling, särskilt bland etniska 
minoriteter, kvinnor och unga. Det amerikanska SBA arbetar också med särskilda insatser för att främja dessa 
företags deltagande i offentliga upphandlingar. 
 
Den amerikanska Small Business Act antogs redan den 30e juli 1953, varefter kongressen skapade 
myndigheten Small Business Administration. Föregångaren till myndigheten grundlades i USA på 1930-talet, 
genom etablerandet av Reconstruction Finance Corporation (RFC) år 1932, som ett försök att mildra effekterna 
av den ekonomiska depression som spred sig över landet. RFC fungerade som en långivare till stora och små 
företag som drabbats av depressionen.  
 
Dagens Small Business Administration tillhandahåller olika former av stöd till entreprenörer och små företag, 
bland annat som långivare och garant av lån som ges ut av andra (banker, kreditgarantiföreningar etc.). I och 
med 2008 års finanskris fick myndigheten avsevärda extra anslag, och utsågs därigenom till en viktig aktör för 
att mildra konsekvenserna av finanskrisen för de amerikanska småföretagen. Genom två akter (Recovery Act 
och Small Business Jobs Act) kunde SBA bland annat garantera upp till nittio procent av lånebelopp till små 
företag, och kunde utöka sina lånevolymer markant.  
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tio principer, som ska vägleda genomförandet av politiken för små och medelstora företag 

på EU-nivå och nationell nivå. De tio principerna beskrivs kort nedan. 

Tabell 2. SBA for Europe – Kort beskrivning av de tio principerna 
 
Princip I: Entreprenörskap 

EU och medlemsstaterna bör skapa ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar 
entreprenörskap. De bör ta bättre hand om framtidens entreprenörer, särskilt genom att väcka intresse 
för entreprenörskap och stödja talanger på detta område, inte minst bland ungdomar och kvinnor, och 
genom att förenkla villkoren för handelstransaktioner. 

Princip II: En andra chans 

Medlemsstaterna bör se till att ärliga företagare som gjort konkurs snabbt får en andra chans. 

Princip III: Tänk småskaligt först 

EU och medlemsstaterna bör utarbeta regler i överensstämmelse med principen om att tänka småskaligt 
först, så att de små och medelstora företagens särdrag beaktas när lagstiftningen utformas, och bör 
förenkla befintliga regler. 

Princip IV: Lyhörda offentliga förvaltningar 

EU och medlemsstaterna bör se till att offentliga förvaltningar blir lyhörda för de små och medelstora 
företagens behov, så att tillvaron i görligaste mån förenklas för dessa företag, bl.a. genom att främja e-
förvaltning och modeller med ett enda kontaktställe (one-stop shops). 

Princip V: Offentlig upphandling och statligt stöd 

EU och medlemsstaterna bör anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora 
företagens behov. De bör tillämpa koden för bästa praxis som ger vägledning till upphandlande 
myndigheter om hur dessa kan tillämpa EU:s ramlagstiftning för offentlig upphandling på ett sådant sätt 
att det blir lättare för små och medelstora företag att delta. För att komma tillrätta med de 
marknadsmisslyckanden som drabbar små och medelstora företag upprepade gånger under deras 
livscykel bör de bättre utnyttja de möjligheter som gemenskapens regler för statligt stöd ger dem att 
stödja nyetableringar och erbjuda incitament för små och medelstora företag. 

Princip VI: Finansiering 

EU och medlemsstaterna bör göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till 
finansiering, i synnerhet riskkapital, mikrokrediter och mezzaninfinansiering, och se till att såväl 
lagstiftningen som affärsklimatet stöder iakttagande av betalningsfrister vid handelstransaktioner. 

Princip VII: Inre marknaden 

EU och medlemsstaterna bör uppmuntra små och medelstora företag att bättre utnyttja den inre 
marknadens möjligheter, särskilt genom att förbättra styrningen av och informationen om 
inremarknadspolitiken, så att de små och medelstora företagens intressen blir bättre företrädda vid 
utarbetandet av standarder och deras tillgång till patent och varumärken förbättras. 

Princip VIII: Kompetens och innovation 

EU och medlemsstaterna bör stödja kontinuerlig kompetensutveckling och alla former av innovation. De 
bör uppmuntra små och medelstora företag att investera i forskning och delta i FoU-stödprogram och 
gränsöverskridande forskningsprojekt, att bilda kluster och att aktivt förvalta de immateriella 
rättigheterna. 

Princip IX: Miljö 

EU och medlemsstaterna bör göra det möjligt för små och medelstora företag att omvandla miljöproblem 
till affärsmöjligheter. De bör tillhandahålla mer information och expertis, och fler finansiella incitament för 
att fullt ut utnyttja möjligheterna till nya ”gröna” marknader och ökad energieffektivitet, delvis genom 
tillämpning av miljöstyrningssystem i små och medelstora företag. 

Princip X: Internationalisering 

EU och medlemsstaterna bör hjälpa och uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av tillväxten 
på marknader utanför EU, särskilt genom marknadsspecifika stöd- och affärsutbildningsinsatser. 

 

Inom de tio principerna pekar SBA vidare ut ett antal politiska åtgärder där principerna 

tillämpas konkret. Utöver de tio principerna innehåller SBA även ett antal konkreta 

lagförslag, som grundar sig i principen om att tänka småskaligt först. Det rörde sig bland 
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annat om en ny allmän gruppundantagsförordning för statligt stöd, en förordning om 

europabolag och en förändring av ett direktiv om bekämpande av sena betalningar. En 

uppföljning från 2009 konstaterade att kommissionen antagit alla de fem lagförslag som 

var knutna till SBA.6 På uppdrag av EU-parlamentet genomförde kommissionen en 

konsekvensanalys av SBA. I analysen dras slutsatsen att det var mycket önskvärt att anta 

SBA, och därigenom höja ambitionsnivån vad gäller den europeiska småföretagspolitiken.7  

Implementeringen av SBA har årligen följts upp av EU-kommissionen genom så kallade 

SBA Fact Sheets, som likt denna utvärdering sammanställt var respektive medlemsstat 

genomfört för policyåtgärder, samt gjort en övergripande sammanställning av relevanta 

indikatorer. I samband med att SBA antogs i slutet av 2008, antog rådet även en 

handlingsplan för genomförandet av SBA, där särskilt fokus lades på åtgärder som var 

relevanta mot bakgrund av den internationella ekonomiska turbulensen. I handlingsplanen 

pekades särskilt tre av SBA:s tio principer ut: tillgången till finansiering, tillträdet till den 

inre marknaden och regelverket. 

I Sverige är Tillväxtverket (tidigare Nutek) nationell kontaktpunkt för arbetet med 

implementeringen av SBA. Det innebär bland annat att Tillväxtverket har kontakter med 

kommissionen och bistår med information till EU om det svenska implementeringsarbetet. 

2.3 2011 års översyn av SBA 

Den 23 februari 2011 publicerade EU-kommissionen en omfattande översyn (review) av 

det europeiska arbetet med SBA. Rapporten går igenom en del av de framsteg som gjorts 

under tiden sedan SBA antogs, och pekar ut ett par områden där kommissionen bedömer 

det vara viktigt med ytterligare kraftansträngningar. Följande områden prioriteras särskilt:  

- smart lagstiftning,  

- SMF:s finansieringsbehov,  

- tillträde till den inre marknaden,  

- SMF:s bidrag till en resurseffektiv ekonomi samt  

- främjande av entreprenörskap och jobbskapande.  

Inom dessa prioriterade områdena pekas några nya förslag ut för att förbättra 

genomförandet och anammandet av akten i nationell och EU-gemensam policy. Bland de 

åtgärdsförslag som nämns i översynen märks framför allt justeringar av rekommendationer 

som finns i ursprungsversionen av SBA, men också nya rekommendationer, bland annat 

vad gäller internationalisering och ett utvecklat arbete med SBA-implementeringen genom 

ökad koordinering.8 Enligt en faktapromemoria om årets SBA-översyn bedömer den 

svenska regeringen att det ramverk som SBA utgör fortfarande är mycket aktuellt.9 

                                                 
6 EU-kommissionen (2009) Kommissionens arbetsdokument – Rapport om genomförandet av Small 

Business Act.  
7 Konsekvensanalys för Small Business Act”, SEK(2008) 2101 
8 COM(2011) 78 final 
9 Faktapromemoria  2010/11:FPM86, Översyn av Small Business Act (SBA) för Europa 
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3 Utvärdering av den svenska implementeringen 

I detta kapitel beskrivs den svenska SBA-implementeringen utifrån de förslag till 

policyåtgärder som varje medlemsland ansvarar för att genomföra. För varje förslag till 

policyåtgärd inom respektive princip görs en bedömning av om förslaget i stor, viss eller 

liten utsträckning har implementerats. Det bör betonas att denna bedömning är kvalitativ – 

en nödvändighet som följd av den varierande karaktären på de förslag till åtgärder som 

SBA omfattar. Beskrivningen av det svenska implementeringsarbetet följs av en 

internationell jämförelse av hur Sverige står sig inom respektive område. För varje princip 

följer sist en summerande bedömning av det svenska arbetet med implementering av 

åtgärdsförslagen inom respektive princip, med hänsyn tagen till den internationella 

jämförelsen.  

3.1 Princip I – Entreprenörskap 

Enligt den första principen i SBA – Entreprenörskap – bör EU och medlemsstaterna skapa 

ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar entreprenörskap. 

Vidare bör de ta bättre hand om framtidens entreprenörer, särskilt genom att väcka intresse 

för entreprenörskap och stödja talanger på detta område, inte minst bland ungdomar och 

kvinnor, och genom att förenkla villkoren för handelstransaktioner. 

3.1.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Entreprenörskap 

ingår åtta förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och fyra 

åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell 

presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en 

övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 3. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

1.1 Medlemsstaterna uppmanas att stimulera innovativt tänkande och 
entreprenörstänkande bland unga genom att införa entreprenörskap som ett 
viktigt inslag i skolornas kursplaner, särskilt i den allmänna gymnasiala 
utbildningen, och se till att det får en rättvisande presentation i 
utbildningsmaterialet 

I stor utsträckning 
implementerat 

1.2 Medlemsstaterna uppmanas att se till att entreprenörskapets betydelse för 
samhället återspeglas korrekt i lärarutbildningen 

I liten utsträckning 
implementerat 

1.3 Medlemsstaterna uppmanas att öka samarbetet med näringslivet för att 
utveckla systematiska strategier för utbildning i entreprenörskap på alla nivåer 

I stor utsträckning 
implementerat 

1.4 Medlemsstaterna uppmanas att se till att beskattningen (särskilt gåvoskatten, 
skatten på utdelning och förmögenhetsskatten) inte ställer onödiga hinder i 
vägen för företagsöverlåtelser 

I stor utsträckning 
implementerat 

1.5 Medlemsstaterna uppmanas att inrätta system för att föra samman företag 
som kan överlåtas och tänkbara nya ägare 

I liten utsträckning 
implementerat 

1.6 Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd för 
företagsöverlåtelser 

I viss utsträckning 
implementerat 

1.7 Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till kvinnliga 
entreprenörer 

I stor utsträckning 
implementerat 
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Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

1.8 Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till invandrare 
som önskar bli entreprenörer. 

I stor utsträckning 
implementerat 

 

Vad gäller det rekommenderade stimulerandet av entreprenörskapstänkande inom den 

allmänna skolan har Sverige vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen antog bland annat år 

2009 en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, och Skolverket har sedan 

2010 börjat undersöka hur det kan vara lämpligt att främja entreprenörskap i skolan. 10 I 

den nya läroplanen för grundskolan, förskolor och fritidshem (trädde i kraft juli 2011) 

nämns entreprenörskap specifikt.11 I läroplanen för gymnasieskolan finns dock inga 

specifika skrivningar kring entreprenörskap.12 I den nya gymnasieförordningen 

(2010:2039) framgår att entreprenörskap ingår som kurser i fyra av totalt arton nationella 

program – i övrigt berörs dock inte entreprenörskap.13 För att särskilt främja 

entreprenörskap i skolan har Skolverket 2011 fått i uppgift att dela ut bidrag för 

verksamhet respektive kompetensutveckling. För år 2012 har Skolverket beviljat 72 bidrag 

för kompetensutveckling och fem verksamhetsbidrag.14 Mot bakgrund av detta bedöms 

Sverige i stor utsträckning implementerat åtgärdsförslag 1.1.  

Det förefaller idag inte finnas några krav på att entreprenörskap ska ingå i 

lärarutbildningen, utan detta verkar istället variera från fall till fall. Bland annat Skolverket 

har ifrågasatt regeringens proposition (2009/10:89) Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, 

för att den saknar skrivningar om entreprenörskap – vilket återfinns i de danska och norska 

motsvarigheterna.1516 Utifrån dessa uppgifter görs bedömningen att Sverige i liten 

utsträckning implementerat åtgärdsförslag 1.2. 

Flera initiativ har tagits för att öka samarbetet mellan näringsliv och utbildningsväsende, 

där Skolverket fått ansvar för att genomföra regeringens ”Strategi för entreprenörskap 

inom utbildningsområdet” vad avser samverkan med näringslivet. Vad gäller högre 

utbildning konstaterade Högskoleverket i en rapport från 2008 att denna typ av samverkan 

är vanlig men behöver utvecklas ytterligare, vilket Tillväxtverket har fått i uppgift att göra 

enligt regleringsbrevet för år 2011. Därigenom bedöms Sverige i stor utsträckning ha 

implementerat åtgärdsförslag 1.3. 

Även vad gäller beskattning som hinder för företagsöverlåtelser har Sverige genomfört ett 

antal åtgärder i linje med rekommendationerna i SBA. Vid exempelvis 

generationsskiftesöverlåterser bedöms beskattning inte vara något i och med att gåvo-, 

arvs- och förmögenhetsskatterna har avskaffats (2005 respektive 2007) 17. De så kallade 

3:12-reglerna avseende beskattning av fåmansföretag bedöms medföra lägre kostnader för 

företagsöverlåtelser än i andra europeiska länder18, men de bedöms dock vara krångliga 

                                                 
10 Skolverkets (2010) Entreprenörskap i skolan – en kartläggning 
11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
12 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
13 Gymnasieförordningen - SFS 2010:2039 
14 Skolverket (2011) Entreprenörskap i skolan – Bidrag för entreprenörskap.  
15Skolverket (2010) Entreprenörskap - angeläget för lärare men inte för lärarutbildning? 
16 Skolverket (2010)  Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan (sid 46) 
17 Svenskt Näringsliv (2009) Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. 
18 Svenskt Näringsliv (2010) Skatt på företagande 
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och därigenom medföra betydande kostnader. 19 I regeringens budgetproposition för 2012 

föreslås förändringar av 3:12-reglerna som anses kunna underlätta för fåmansföretag, och 

därmed minska deras kostnader förknippade med överlåtelser. Sverige bedöms därigenom i 

stor utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 1.4. 

Sverige har inget system för att sammanföra köpare och säljare av företag. Tillväxtverket 

finansierar dock ett litet antal regionala projekt som syftar till att sammanföra företag med 

tänkbara nya ägare. Åtgärdsförslag 1.5 bedöms därför ha implementerats i liten 

utsträckning i Sverige.  

Att döma av denna kartläggning finns det några program som omfattar mentorskap och 

stöd för företagsöverlåtelser. Exempelvis kan denna typ av stöd erhållas genom ALMI, och 

genom Tillväxtverkets program riktat mot kvinnliga entreprenörer Främja kvinnors 

företagande.20 Under den första programperioden 2007-2010 uppskattar Tillväxtverket att 

fler än 140 000 personer haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. 

Regeringen beslutade 2010 att förlänga programmet ytterligare fyra år. Även andra 

allmänna mentorskapsprogram som drivs av Tillväxtverket, ALMI och 

Nyföretagarcentrum kan i viss mån också fungera som stöd vid företagsöverlåtelser. 2122 

Åtgärdsförslag 1.6 bedöms sammantaget vara implementerat i viss utsträckning, eftersom 

det inte förefaller varit föremål för någon bred satsning. Åtgärdsförslag 1.7 bedöms i stor 

utsträckning vara implementerat. Riktade insatser för invandrare genomförs också av 

Tillväxtverket under perioden 2008-2010.23 En utvärdering visade att programmet generellt 

varit lyckat.24 Sverige bedöms därigenom i stor utsträckning implementerat förslag 1.8. 

3.1.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras ett antal indikatorer relaterade till de policyåtgärder som föreslås i SBA 

inom entreprenörskapsområdet. Statistiken på området är hämtad från EU-kommissionen 

(Eurobarometer-undersökningar) och Global Entrepreneurship Monitor. 

Tabell 4. Benchmarking Princip I - Entreprenörskap 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

1.1 
Möjlighetsbaserat företagande (% av företagarna) 
(2009) 

69,0 ↘ 70,0 → 55,8 → 

1.2 
Entreprenörsnivå (Andel vuxna som har startat/håller 
på att starta företag) (2009) 

29,5 → 32,0 ↑ 22,0 → 

1.3 
Andel vuxna som håller med om att skolutbildningen 
hjälpt dem att utveckla en entreprenörsanda (2009) 

49,0 → 50,6 ↘ 48,9 → 

1.4 
Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) 
(2010) 

4,9 ↑ 5,7 ↘ 4,8 ↗ 

1.5 
Förbättrings- och möjlighetsbaserat entreprenörskap 
(% av TEA) (2010) 

72,0 ↘ 54,4 ↓ 49,9 ↘ 

                                                 
19 Se bl.a. NNR (2007) Företagens kostnader för 3:12-reglerna.  
20 Verksamt (2011) ”Köpa ett företag” och Almi (2011) ”Kort om köpa företag”  
21 Almi (2011) “Mentor eget företag”  
22Tillväxtverket (2011) Resultat under 2007-2010. 
23Tillväxtverket (2011) Företagare med utländsk bakgrund.  
24Kontigo (2011) Utvärdering av programmet Företagare med utländsk  bakgrund.  
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  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

1.6 
Andel som håller med om att skolutbildningen hjälpt 
dem att utveckla en förståelse för entreprenörens roll 
(2009) 

40,6 → 46,7 → 43,8 ↘ 

1.7 Preferens för egenföretagande (%)(2009) 32,2 ↘ 38,3 ↗ 45,4 ↗ 

1.8 Entreprenöriell avsikt (%) (2010) 8,5 ↘ 6,6 ↗ 7,9 ↘ 

1.9 
Vuxna som håller med om att framgångsrika företagare 
får hög status (%) (2010) 

71,6 ↗ 78,4 ↗ 69,0 → 

1.10 
Medietäckning av entreprenörskap (% som upplever 
medietäckning av entreprenörskap) (2010) 

60,8 → 69,3 → 45,6 → 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger.25. För källor se bilaga. 

 

Den övergripande bilden av det svenska läget vad gäller entreprenörskap, förefaller utifrån 

ovanstående indikatorer vara förhållandevis god. Positivt är att andelen möjlighetsbaserat 

företagande (1.1) är lika högt som i övriga Norden, och vidare att det förbättringsinriktade 

möjlighetsbaserade företagandet (1.5) är ännu vanligare än hos våra grannar.  

Det finns dock områden där Sverige ligger efter jämförelsegrupperna. Exempelvis ligger 

Sverige en bit efter sina nordiska grannländer vad gäller total tidig entreprenöriell aktivitet 

(1.4), utsträckning i vilken skolan bidragit till en förståelse för entreprenörers roll i 

samhället (1.6) och preferens för egenföretagande (1.7). Preferensen för egenföretagande 

(1.7) är inte bara lägre än i Norden, utan är också markant lägre än i övriga Europa.  

Under de senaste åren har Sveriges utveckling vad gäller ovanstående indikatorer överlag 

varit positiv eller oförändrad (två respektive fyra indikatorer), medan situationen 

försämrats något i fyra av de studerade indikatorerna. De indikatorer som uppvisar en 

negativ trend speglar till viss del ett minskat intresse för företagande – färre uppger att de 

planerar starta företag inom tre år, färre föredrar egenföretagande framför anställning, av 

de som startar företag är en mindre andel möjlighetsbaserat företagande och 

förbättringsdrivet möjlighetsbaserat företagande.  

3.1.3 Bedömning av implementeringen 

Att döma av de internationellt jämförbara indikatorerna håller Sverige en skaplig nivå vad 

gäller entreprenörskap, särskilt genom att data pekar på en generellt sett hög ambitionsnivå 

i nyföretagandet. Data visar dock också att det finns en negativ trend i inställningen till 

entreprenörskap, genom att färre planerar starta företag, föredrar företagande, etcetera. En 

delförklaring till denna utveckling kan mycket väl vara den turbulens som världsekonomin 

upplevt under de senaste åren, men utvecklingen pekar icke desto mindre på ett behov av 

insatser för att främja den svenska ekonomiska utvecklingen. 

                                                 
25 En stark förbättring (↑) avser en positiv förändring på mer än 15 procent över de senaste åren 

(2007-2011 eller närliggande årtal), en måttlig förbättring (↗) avser en positiv förändring på 

mellan 5 och 15 procent. En utveckling mellan plus 5 eller minus 5 procent anses spegla ett 

oförändrat läge (→). En svag försämring avser en försämring på mellan 5 och 15 procent (↘), 

medan en stark försämring avser en förändring större än 15 procent (↓) 
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Mot bakgrund av de utmaningar som synes finnas är det positivt att regeringen under de 

senaste åren har vidtagit åtgärder för att implementera flertalet av rekommendationerna på 

området. Det är också viktigt att ta i beaktan att effekter av många av åtgärderna kan 

komma att dröja många år innan de visar sig i data, exempelvis när det gäller förändringar 

av grundskolan. 

Trots de insatser som gjorts finns flera områden där Sverige endast i liten eller i viss 

utsträckning vidtagit åtgärder för att förverkliga de åtaganden som finns inom SBA – 

samtidigt som indikatorerna visar på att behov av åtgärder finns. Däribland märks 

exempelvis betydelsen av kunskap om entreprenörskap förmedlas i lärarutbildningen. 

3.2 Princip II - En andra chans 

Enligt den andra principen i SBA – En andra chans – bör medlemsländerna säkerställa att 

ärliga företagare som har misslyckats med ett företag och gått i konkurs ska kunna få en 

andra chans. Därigenom önskar man ta bättre vara på den kompetens som finns hos dessa 

entreprenörer. 

3.2.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen En andra chans ingår 

tre förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och ett åtgärdsförslag 

där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell presenteras de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en övergripande 

bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 5. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

2.1 Medlemsstaterna uppmanas att främja en positiv inställning i samhället till att 
ge entreprenörer en nystart, t.ex. genom upplysningskampanjer 

I liten utsträckning 
implementerat 

2.2 Medlemsstaterna uppmanas att försöka avsluta alla rättsliga förfaranden för 
att avveckla företaget inom ett år vid konkurser där det inte rör sig om 
bedrägeri 

I viss utsträckning 
implementerat 

2.3 Medlemsstaterna uppmanas att se till att den som startar om får samma 
behandling som nyetableringar, bl.a. i förhållande till olika stödsystem. 

I viss utsträckning 
implementerat 

 

Den genomförda kartläggningen har inte kunnat identifiera några specifika insatser för att 

främja en positiv inställning i samhället till att ge entreprenörer en andra chans efter ett 

misslyckande. Ett antal åtgärder har dock vidtagits för att förbättra möjligheterna för 

personer som vill starta om efter en konkurs. Genom en proposition som trädde ikraft den 

1 juni 2011 har exempelvis blivit lättare för näringsidkare att beviljas skuldsanering.26 Mot 

bakgrund av detta bedöms åtgärdsförslag 2.1 i liten utsträckning ha implementerats. 

Avveckling av företag vid konkurs tar i Sverige olika lång tid beroende på vilken juridisk 

bolagsform företaget har, och karaktären på bolagets tillgångar och skulder. 

Kronofogdemyndigheten, som är tillsynsansvarig för svenska konkursförvaltare, uppger att 

tiden för avveckling har minskat under de senaste åren. Under 2010 uppger myndigheten 

att 18 procent av konkurserna avslutades inom sex månader, och ytterligare 38 procent 

                                                 
26 Regeringens proposition 2010/11:31 
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inom ett år (totalt 56 procent inom ett år). Kronofogdemyndigheten arbetar kontinuerligt 

med att effektivisera konkursförfaranden, och har bland annat skapat en Borgenärsdialog 

för att få mer kunskap om borgenärernas förväntningar på konkurshanteringen. 

Myndighetens projekt Effektivare konkurshantering, som syftat till att förbättra resultaten 

ytterligare, uppges dock ha varit i stort sett vilande sedan 2009 på grund av praktiska 

oklarheter.27 Sammantaget bedöms åtgärdsförslag 2.2 i viss utsträckning ha implementerats 

i Sverige. 

Vad gäller likabehandling i förhållande till exempelvis olika stödsystem, för omstartande 

företagare, förefaller det finnas kvarvarande utmaningar i Sverige. Det finns många 

informations- och rådgivningsstöd till personer som startar företag för första gången, men 

inget specifikt förefaller finnas för de som startar om efter en konkurs, vilket kan innebära 

särskilda förutsättningar.28 Vad gäller bidrag och förmåner råder dock inga större 

skillnader – de stöd som finns för nyföretagare gäller oavsett om man drivit företag 

tidigare. Mot bakgrund av att vissa skillnader fortfarande finns i hur företagare behandlas 

bedöms åtgärdsförslag 2.3 i viss utsträckning implementerats i Sverige. 

3.2.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för ett antal indikatorer relevanta i förhållande till Princip II – en 

andra chans. Statistiken på området är hämtad från EU-kommissionen (Eurobarometer-

undersökningar) och Världsbanken. 

Tabell 6. Benchmarking Princip II 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

2.1 Stöd för att tillåta en andra chans (%)(2009) 86,0 → 80,1 ↘ 80,7 → 

2.2 
Kostnad för att avveckla ett företag (konkurskostnad 
i % av konkursboet) (2010) 

9,0 → 3,1 → 11,7 → 

2.3 Tid för att avveckla ett företag (antal år) (2010) 2,0 → 1,0 ↑ 1,8 ↗ 

2.4 
Återvinningsgrad (Recovery rate, cents on the dollar) 
(2010) 

75,1 → 87,3 ↗ 56,8 → 

2.5 
Andel som inte tycker att man ska starta ett företag 
om det riskerar att gå i konkurs (2009) 

47,6 ↘ 35,4 → 49,1 → 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Indikatorerna för området En andra chans uppvisar en splittrad bild för Sverige. Det finns 

ett relativt högt stöd bland befolkningen för att personer som startat företag men gått i 

konkurs ska få en andra chans (2.1). Samtidigt uppger en högre andel i Sverige jämfört 

med våra nordiska grannländer att man inte bör starta företag om det finns en chans att 

misslyckas (2.5). Dessutom har Sverige en högre konkurskostnad än övriga Norden, och 

det tar dubbelt så lång tid att avveckla ett företag i Sverige jämfört med övriga Norden.  

                                                 
27 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2010 (publicerad 2011). I rapporten skriver man 

bland annat: ”Vissa kontakter har förts med finansdepartementet men inget klartecken har kommit 

för att påbörja projektet då det fortfarande är en del frågor som måste utredas närmare, bland 

andra finansieringsform och legala förutsättningar. En arbetsgrupp med representanter från 

Kronofogden, Bolagsverket och Domstolsverket bereder frågorna.” 
28 Att döma av den kartläggning som gjorts inom ramen för denna utvärdering 
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I en studie från 2006 konstaterade OECD att Sverige hade det mest strikta system av 25 

studerade länder, när det gäller att ge företagare möjlighet att starta ny verksamhet efter ett 

tidigare misslyckande.29 I sin Sverigerapport från 2007 menade OECD vidare att det var 

särskilt viktigt för Sverige att se över sin konkurslagstiftning. Sedan dess har 

policyåtgärder vidtagits, men ingen positiv trend kan ännu urskiljas i de internationellt 

jämförbara indikatorerna som relaterar till möjlighet att starta om efter en konkurs (2.2, 

2.3, 2.4). 

3.2.3 Bedömning av implementeringen 

Den internationella jämförelsen visar att det är relativt dyrt att starta om i Sverige, och det 

tar förhållandevis lång tid. Mot bakgrund av detta förefaller det finnas behov av åtgärder 

på området.  

De insatser som har genomförts (jmf punkterna 2.1 och 2.2) innebär enligt svensk statistik 

att det nu går avsevärt fortare för omstartare att ta sig från en konkurssituation, till ett läge 

där de kan starta ett nytt företag. Enligt de internationellt jämförbara indikatorerna har 

dock inga större förbättringar skett under de senaste åren. Det förefaller därtill finnas kvar 

vissa skillnader i stödsystem som kan missgynna omstartare.  

Tidigare studier, bland annat från OECD, har tidigare pekat på de svenska 

insolvensreglerna är strikta i ett internationellt perspektiv, vilket kan hämma det svenska 

företagandet. Det har därtill framkommit kritik mot propositionen från juni 2011, som 

bland annat syftade till att underlätta för omstartande företagare. Kritiken består i att 

propositionen bedöms vara allt för begränsad, och inte kan förväntas underlätta seriellt 

entreprenörskap och därigenom antalet företag med tillväxtpotential.
30

  

Med utgångspunkt i att svenska regler för konkurs och omstart bedöms vara förhållandevis 

strikta och därigenom riskerar begränsa såväl de faktiska möjligheterna till omstart som 

incitamenten för företagande, förefaller det finnas argument för att Sverige bör arbeta 

vidare med denna fråga.  

3.3 Princip III – Tänk småskaligt först 

Enligt den tredje principen i SBA – Tänk småskaligt först – bör såväl EU som 

medlemsstaterna utforma regler och regelverk utifrån principen om att tänka småskaligt 

först, för att på så vis beakta de små och medelstora företagens särskilda egenskaper när 

lagstiftningen utformas. Därtill uppmanas EU och medlemsländerna att förenkla befintliga 

regler. I den översyn av SBA som publicerades av EU-kommissionen i början av 2011 

pekades denna princip ut som en av de tre viktigaste i SBA. I översynen poängterades 

särskilt att det man hoppas uppnå är smart lagstiftning (en. smart regulation).  

3.3.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Tänk småskaligt först 

                                                 
29 Striktheten uppskattades och mättes i OECD-undersökningen som tillgänglighet till och tid för 

avskrivningar av skulder efter konkursen samt värdet på undantag av personliga tillgångar från 

reglering av fordringar. Se vidare http://www2.ne.su.se/ed/pdf/38-2-bfkw.pdf och OECD. (2008). 

Entrepreneurship Review of Denmark, sid 61 
30 Wennberg, Karl (2011) ”Risktagande ska löna sig!”  
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ingår nio förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och åtta 

åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell 

presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en 

övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 7. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

3.1 Medlemsstaterna uppmanas att se till att politiken ger resultat samtidigt som 
kostnader och bördor för företagen blir de minsta möjliga, bl.a. genom att 
använda en smart uppsättning verktyg, t.ex. ömsesidigt erkännande och själv- 
eller samreglering, för att uppnå resultat 

I stor utsträckning 
implementerat 

3.2 Medlemsstaterna uppmanas att noggrant utvärdera konsekvenserna av 
kommande rättsliga och administrativa initiativ som gäller små och medelstora 
företag och ta hänsyn till relevanta resultat vid utarbetandet av förslag 

I viss utsträckning 
implementerat 

3.3 Medlemsstaterna uppmanas att samråda med berörda parter, bl.a. dessa 
företags organisationer, minst åtta veckor före varje rättsligt eller 
administrativt förslag som påverkar företagen 

I viss utsträckning 
implementerat 

3.4 Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa särskilda åtgärder på småföretag och 
mikroföretag, t.ex. undantag och övergångsperioder, särskilt när det gäller 
informations- och rapporteringskrav, liksom även andra särskilt anpassade 
åtgärder där sådana behövs. 

I stor utsträckning 
implementerat 

3.5 Medlemsstaterna uppmanas att överväga fördelen med att införa 
gemensamma första tillämpningsdatum och årliga redovisningar av 
lagstiftning som träder i kraft 

I viss utsträckning 
implementerat 

3.6 Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa flexibla bestämmelser som särskilt 
gäller små och medelstora företag vid tillämpningen av EU-lagstiftningen, och 
undvika att införa ytterligare nationella regler. 

I viss utsträckning 
implementerat 

3.7 Medlemsstaterna uppmanas att ställa upp mål som till sin ambitionsnivå är 
jämförbara med åtagandet att minska de administrativa bördorna med 25 % 
fram till 2012 på EU-nivå, om detta inte redan gjorts, och arbeta mot dessa 
mål 

I stor utsträckning 
implementerat 

3.8 Medlemsstaterna uppmanas att se till att de förslag som gäller minskning av 
de administrativa bördorna i gemenskapslagstiftningen kan antas snabbt 

I stor utsträckning 
implementerat 

3.9 Medlemsstaterna uppmanas att anta kommissionens förslag som skulle göra 
det möjligt för medlemsstaterna att höja tröskeln för momsregistrering till 100 
000 euro 

I liten utsträckning 
implementerat 

 

Sverige har under ett antal år arbetat aktivt med att förenkla regler för Svenska företagare, 

framför allt genom fyra verktyg: Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet; 

mätningar av de administrativa kostnaderna för företag att följa regler och förordningar; 

konsekvensutredningar om reglers effekter; och ett regelråd.31 Dessa verktyg har som 

målsättning att vara viktiga medel för att nå regeringens mål att minska de administrativa 

kostnaderna för företagen med 25 procent.32 När det gäller balansen mellan att uppnå 

resultat och att minimera kostnaderna för företag är de främsta verktygen 

konsekvensutredning vid regelgivning i samspel med regelrådet. Mot bakgrund av detta 

bedöms åtgärdsförslaget 3.1 i stor utsträckning ha implementerats. 

Enligt SBA ska medlemsländerna noggrant utvärdera konsekvenserna av kommande 

rättsliga och administrativa initiativ som gäller SMF, exempelvis genom så kallade SMF 

                                                 
31 Regelrådet (2011) ”Om regelrådet”  
32 Regeringen (2011) En handlingsplan för att förenkla för företag.  
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Test. Sverige har inget uttalat SMF-test, men ett test som i allt utom namnet är ett SMF-

test ska användas. Det förefaller dock finnas en viss variation i hur väl 

konsekvensanalyserna fungerar. Regelrådet uppger att 44 procent av de av rådet granskade 

förslagen avstyrks, och mer än 60 procent av konsekvensutredningarna underkänns. 

Regelrådet konstaterar också att Sverige ytterst sällan refererar till de 

konsekvensutredningar som görs på EU-nivå, när det gäller förslag till nationella 

implementeringar av EU-direktiv.33 Mot bakgrund av de svagheter som ännu tycks finnas i 

det svenska systemet med konsekvensanalyser bedöms åtgärdsförslag 3.2 ha 

implementerats i viss utsträckning. 

Den enskilt största kritiken från Regelrådet och NNR är dock att konsekvensanalyserna 

ofta görs för sent i processen eller på ett sätt som inte är tillräckligt öppet för alternativa 

lösningar. Regelrådet34 och NNR35 uppger att det är vanligt att samråd initieras för sent i 

beslutsprocessen – även om en förbättring har skett. En del samråd initieras ett halvår 

innan beslut skall fattas medan det i andra fall kan röra sig om två veckor innan. NNRs 

bedömning är att det generellt sett vore önskvärt att berörda parter kan komma in i ett 

tidigare skede av processen. Såväl NNR som Regelrådet upplever ibland att samråd och 

konsekvensutredning initieras först efter det att beslut redan fattats och då förlorar man 

dynamiken i processen. Det bör dock betonas att det finns en stor variation mellan 

myndigheter och även från fall till fall.36 Med bakgrund i den kraftiga variation som tycks 

finnas vad gäller tidpunkt för samråd bedöms åtgärdsförslag 3.3 ha implementerats i viss 

utsträckning. 

Sverige har infört flera åtgärder för att särskilt underlätta regelbördan för små företag, 

särskilt när det gäller informations- och rapporteringskrav. Exempelvis har 

redovisningsperioden för mervärdesskatt förlängts från en till tre månader för företag med 

omsättning under ca fyra miljoner euro37, lönekartläggningar och planer för företagens 

jämställdhetsarbete behöver bara göras vart tredje år. 38 Därigenom bedöms Sverige i stor 

utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 3.4. 

Enligt SBA uppmanas medlemsstaterna överväga fördelen med att införa gemensamma 

första tillämpningsdatum, och årliga redovisningar av lagstiftning som träder ikraft. I 

Sverige tillämpas detta delvis – den första januari och juli är mer vanliga första 

tillämpningsdatum för nya lagar, men spridningen är stor. Genom publikationen ”Viktigare 

lagar och förordningar” redovisas halvårsvis vilka lagar som träder i kraft. 39 

Åtgärdsförslag 3.5 bedöms sammantaget ha implementerats i viss utsträckning. 

Länderna uppmanas vidare enligt SBA att tillämpa flexibla bestämmelser, som särskilt 

gäller SMF vid tillämpningen av EU-lagstiftning, och undvika att införa ytterligare 

nationella regler (så kallad gold-plating). Överlag görs bedömningen utifrån denna 

kartläggning att Sverige tillämpar principen om att ”tänka småskaligt först”, framförallt i 

de fall som EU anser att principen är viktigast, nämligen i samband med statligt stöd, små 

                                                 
33 Regelrådet (2010) Årsrapport 2010 
34 Tillväxtverket (2009) Enklare vardag för företag, samt Regelrådes årsrapporter för 2009 och 

2010 
35 Intervju med NNR 2011-07-04 
36 Ibid 
37 EU-kommissionen (2010) SBA Faktablad 2009 - Sverige 
38 EU-kommissionen (2010) SBA Faktablad 2009 - Sverige 
39 Publiceras halvårsvis på regeringens hemsida  
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och medelstora företags deltagande i EU-program och momsredovisning.40 Så kallad gold-

plating, att gå längre än vad EU-lagstiftningen egentligen kräver, förkommer i viss 

utsträckning enligt underökningen Regelindikator som genomförts av NNR (2005-2009)41. 

2005 uppmättes 7 fall av gold-plating: 2006 – 4, 2007 – 32, 2008 – 13, och 2009 

uppmättes 8 fall.42 Åtgärdsförslag 3.6 bedöms sammantaget ha implementerats i viss 

utsträckning. 

Regeringen satte år 2008 upp som mål att minska de administrativa bördorna för SMF med 

25 procent till 2010, vilket sedan förlängts till 2012. 434445 En studie visade att mellan 2006 

och 2010 minskade de totala administrativa kostnaderna för företagen med 7 miljarder, 

motsvarande 7,3 procent.46 Därigenom görs bedömningen att åtgärdsförslag 3.7 

genomförts i stor utsträckning. 

Enligt tillgänglig dokumentation arbetar Sverige aktivt med att anta förslag som gäller 

minskad administrativa bördor från EU, samtidigt som man arbetar för att påverka dessa 

förslags utformning. Detta återspeglas bland annat i regeringens handlingsplan för 

regelförenklingsarbetet, som uppdaterats i fyra steg vad avser förslag i 

gemenskapslagstiftningen under 2006-2010.47  Sverige bedöms i stor utsträckning ha 

implementerat förslag 3.8. 

EU-kommissionen lade i november 2004 fram ett förslag som bland annat skulle göra det 

möjligt för EU:s medlemsländer att höja gränsen för momsregistrering till en 

årsomsättning på 100 000 Euro.48 Detta uppmanas alla medlemsstater i SBA att skriva 

under. Inom ramen för denna kartläggning har det inte varit möjligt att fastslå om Sverige 

godtagit denna, klart är dock att det förslag som kommissionen lagt fram kring en EU-

gemensam regel om att alla länder kan välja att undanta företag med mindre än 100 000 

Euro i årsomsättning från moms, inte har antagits. Det innebär att tidigare regler kvarstår, 

vilket för Sverige innebär att man enligt EU-rätten skulle kunna undanta företag med en 

årsomsättning på upp till ca 90 000 kr.49 Den gräns som Sverige faktiskt använder är dock 

lägre än så – endast 30 000 kr.50 Det är en av de absolut lägsta gränserna i Europa, och 

lägst av de Nordiska länderna. Norge har som gräns 50 000 NOK, Danmark 50 000 DKK, 

Finland 8 500 Euro. I Europa finns mycket högre gränser, exempelvis Frankrike där 

                                                 
40EUROPA (2011) En modern politik för små och medelstora företag. 
41NNR (2010) Regelagendan 2010, Förändring av regler - en nödvändighet för fler  

växande företag 2011–2014.  
42 NNR (2010) Regelagendan 2010, Förändring av regler - en nödvändighet för fler  

växande företag 2011–2014, sid 8. 
43 EU-kommissionen (2010) SBA Faktablad 2009 - Sverige 
44 Skr. 2009/10:226, Regelförenklingsarbetet 2006-2010 
45 Tillväxtverket (2011) Regelförenkling för företag  
46 Tillväxtverket (2011) Vad kostar reglerna?  
47 Se b.la. Regelförenklingsarbetet 2006-2010 (skr. 2009/10:226), Regelförenklingsarbetet (skr. 

2008/09:206), Regelförenklingsarbetet (skr. 2007/08:131) , N9044 En märkbar förändring i 

företagens vardag - Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet, N8009 En märkbar 

förändring i företagens vardag - Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet - en 

redovisning av det andra steget, Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet - en 

redovisning av det första steget, 2007 
48 Se COM(2004) 728 final. 
49 Artikel 286, Momsdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt)  
50 Skatteverket (2011)” Vad är moms?”  



SVERIGES IMPLEMENTERING AV SMALL BUSINESS ACT FOR EUROPE 

29 

tillverkande företag med en omsättning under 80 000 Euro är momsbefriade.51 I en rapport 

från 2010 uppger EU-kommissionen att förslaget om att införa en gemensam högsta gräns 

på 100 000 euro för momsbefrielse fortfarande ligger på Europeiska rådets bord, även om 

det inte diskuterats sedan 2007.52 Sverige bedöms i liten utsträckning ha implementerat 

åtgärdsförslag 3.9.  

3.3.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de indikatorer som bedömts vara relevanta för området. Inom 

detta område har det varit särskilt svårt att identifiera uppdaterade internationellt 

jämförbara data, vilket är anledningen till att två indikatorer med data från 2008 

inkluderats. Statistiken på området är hämtad från Global Competitiveness Report och 

OECD.  

Tabell 8. Benchmarking Princip III 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

3.1 
Statlig regleringsbörda (1=betungande, 7=inte 
betungande) (2010) 

4,0 ↗ 3,9 → 2,8 → 

3.2 
Kommunikation och förenkling av regler och 
förfaranden (0=max, 6=min) (2008) 

0,0 i.u. 0,2 i.u. 0,1 i.u. 

3.3 
Licens- och tillståndssystem (0=max, 6=min) 
(2008) 

2,0 i.u. 2,0 i.u. 1,9 i.u. 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Av ovanstående indikatorer framgår att Sverige generellt ligger före EU-ländernas samlade 

genomsnitt, och i nivå med övriga nordiska länder. Intressant att notera är att svenska 

företag upplever att licens- och tillståndssystem är ungefär lika komplicerade som i övriga 

Europa (3.3), men trots det upplevs den statliga regleringsbördan som mindre betungande 

(3.1). Enligt OECD-data över hur länder kommunicerar regelförändringar, och hur man 

arbetar med att förenkla regler (3.2), har Sverige inga anmärkningar, tillsammans med 

länder såsom Danmark, Österrike, Frankrike och Polen. 

För den upplevda statliga regleringsbördan finns flera mätpunkter att tillgå, varför det är 

möjligt att studera hur upplevelsen av denna förändrats över tid. Sedan 2008 har företagens 

bedömning av regleringsbördan gått från 3,5 till 4,0 år 2010, vilket är en positiv utveckling 

jämfört med övriga Norden och Europa, där bara ett fåtal andra länder kan uppvisa en lika 

stor förbättring. Detta innebär att Sverige år 2010 låg före Norge och Danmark, men efter 

Finland och Island.  

3.3.3 Bedömning av implementeringen 

Utifrån kartläggningen står det klart att Sverige har genomfört ett omfattande arbete på 

området smart lagstiftning, och bland annat infört nya rutiner och procedurer som 

lagstiftningen ska följa för att minimera onödig regelbörda för företagen. Det kan därmed 

konstateras att Sverige har arbetat i rätt riktning. I några avseenden lämnar de svenska 

                                                 
51 International VAT Monitor, November/December 2009 
52 SEC(2010) 1455 final.  
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åtgärderna mer att önska, exempelvis när det gäller att hålla samråd med berörda parter så 

pass tidigt i processen att det fortfarande finns möjlighet att göra justeringar i förslag. 

På grund av skillnader mellan länder är det genuint komplicerat att jämföra 

regleringsbördan som företag ställs inför i olika länder. Därför finns det få internationella 

indikatorer som möjliggör en analys av hur detta varierar. Att döma av de data som har 

kunnat identifieras inom ramen för denna studie förefaller dock regelbördan för svenska 

företag minskat något, vilket är särskilt positivt med tanke på att situationen i Europa under 

de senaste åren till stora delar varit oförändrad. 

Sammantaget har Sverige fortfarande en bit kvar innan man uppfyllt alla SBA-

rekommendationer på området, men utvecklingen förefaller gå i rätt riktning. 

3.4 Princip IV – Lyhörda offentliga förvaltningar 

Enligt den fjärde principen i SBA – Lyhörda offentliga förvaltningar – bör EU och 

medlemsstaterna aktivt arbeta för att se till att den offentliga förvaltningen blir lyhörda för 

de små och medelstora företagens behov, så att tillvaron för dessa förenklas. Särskilt 

viktiga sätt att göra detta på sägs vara att främja e-förvaltning och modeller med ett enda 

kontaktställe (one-stop shops).  

3.4.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en kort beskrivning av den svenska implementeringen av de förslag 

till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Lyhörda offentliga 

förvaltningar ingår sju förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera 

(inom denna princip finns inga åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för 

genomförandet). I nedanstående tabell presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i 

denna princip, tillsammans med en övergripande bedömning av i vilken utsträckning 

åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 9. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

4.1 Medlemsstaterna uppmanas att sänka de avgifter som medlemsstaternas 
myndigheter uppbär för att registrera företag, med utgångspunkt i de bästa 
exemplen i EU 

I stor utsträckning 
implementerat 

4.2 Medlemsstaterna uppmanas att fortsätta arbeta på att minska den tid det tar 
att starta ett företag till mindre än en vecka, om detta mål inte redan har 
uppnåtts 

I liten utsträckning 
implementerat 

4.3 Medlemsstaterna uppmanas att påskynda inledandet av små och medelstora 
företags verksamhet, genom att minska och förenkla tillstånden för 
näringsverksamhet. Medlemsstaterna skulle kunna fastställa en maximitid på 
en månad för att utfärda dessa tillstånd, utom när det handlar om att ta 
hänsyn till allvarliga risker för människor eller miljön 

I viss utsträckning 
implementerat 

4.4 Medlemsstaterna uppmanas att avstå från att inbegära sådan information från 
små och medelstora företag som redan är tillgänglig hos myndigheten, om det 
inte handlar om att den behöver uppdateras 

I viss utsträckning 
implementerat 

4.5 Medlemsstaterna uppmanas att se till att mikroföretag högst vart tredje år 
uppmanas att delta i statistiska undersökningar som anordnas av statliga, 
regionala eller lokala statistikbyråer, om inte behovet av statistisk och annan 
information kräver annat 

I viss utsträckning 
implementerat 

4.6 Medlemsstaterna uppmanas att inrätta en kontaktpunkt dit berörda parter kan 
rapportera om regler och förfaranden som anses orimliga och anses hämma 
företagens verksamhet i onödan 

I stor utsträckning 
implementerat 
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Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

4.7 Medlemsstaterna uppmanas att se till att tjänstedirektivet genomförs i rätt tid 
och fullt ut, bland annat så att gemensamma kontaktpunkter inrättas så att 
företagen genom dessa kan få all relevant information och fullgöra alla 
nödvändiga förfaranden och formaliteter elektroniskt. 

I stor utsträckning 
implementerat 

 

Sverige har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna förknippade 

med att registrera företag. Aktiebolag kostar idag mellan 1 900 kr (elektroniskt) och 2 200 

kr (via blankett). Enskild firma, handels- och kommanditbolag kostar mellan 900 kr och 

1 200 kr. 53 Från den 1 april 2010 har kravet på aktiekapital för privata bolag halverats från 

100 000 kronor till 50 000 kronor.54 Redan 2006 infördes elektronisk registrering55 vilket 

minskat kostnaderna enligt ovan. Åtgärdsförslag 4.1 bedöms ha implementerats i stor 

utsträckning. 

Sverige har inte riktigt uppnått målet om att det ska ta mindre än en vecka att starta ett 

företag. Enligt World Bank Doing Business tar det 15 dagar att starta ett företag, och enligt 

Sveriges egna uppgifter 16 dagar. 56 Enligt World Bank Doing Business har tiden det tar att 

starta företag legat konstant sedan deras första mätning år 2004. Sverige bedöms därför i 

liten utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 4.2. 

Medlemsländerna uppmanas vidare minska och förenkla tillstånd för näringsverksamhet. I 

företagens inledande skeden har detta förenklats genom att alla de olika ingångarna till 

tillståndsprocesser finns samlade på tjänsten ”hitta tillstånd” på verksamt.se och att de 

flesta tillstånden (de som omfattas av EU:s tjänstedirektiv) kan sökas elektroniskt.57 Några 

specifika maxtider för olika tillstånd förefaller Sverige dock inte ha infört. Åtgärdsförslag 

4.3 bedöms sammantaget ha implementerats i viss utsträckning. 

Svenska myndigheter har i viss utsträckning rutiner för att undvika att begära in uppgifter 

från SMF i onödan (4.4). Regeringen gav år 2008 Bolagsverket i uppgift att ta fram ett 

förslag till minskat uppgiftslämnande för företag, med utgångspunkt i att en och samma 

uppgift bara ska behöva lämnas en gång till statliga myndigheter och att myndigheterna i 

största möjliga mån ska hämta uppgifter från varandra. Bolagsverket redovisade sitt förslag 

2009 (AD 62-1047/2008). Förslaget innebär i korthet att ett uppgiftslämnarregister skulle 

införas. Enligt ett betänkande från riksdagens näringsutskott från april 2011 pågick då ett 

en beredning och analys av Bolagsverkets förslag på näringsdepartementet.58 Regeringen 

uppger vidare att under 2006-2010 har färre blanketter och minskat uppgiftslämnande varit 

prioriterat, och har skett i ett antal fall.59 Sammantaget bedöms förslag 4.4 till viss del ha 

implementerats.  

SCB uppger att de arbetar för att sprida mikroföretagens deltagande i olika statistiska 

undersökningar, så att inte ett och samma företag ska drabbas för hårt, men det finns 

tekniskt sett ingen gräns för hur ofta företagen uppmanas delta i undersökningar. 60 För att 

                                                 
53 Se Bolagsverkets hemsida, http://www.bolagsverket.se/priser_avgifter/ 
54 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11823/a/139807 
55 Regeringen (2006) Elektronisk ingivning till Bolagsverket m.m. Faktablad Ju 06.15.  
56 EU-kommissionen (2011) SBA Faktablad 2010 - Sverige 
57 Verksamt.se (2011) ”Hitta tillstånd”.  
58 Riksdagen, Betänkande 2010/11:NU8 Regelförenklingsarbetet.  
59 Regeringen (2010) Regeringens skrivelse 2009/10:226, Regelförenklingsarbetet 2006–2010.  
60 SCB (2011) ”Vanliga frågor”.  
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minska rapporteringsbördan på företagen har genomförde SCB år 2008 en omfattande 

översyn som bland annat ledde till minskade urval i 35 procent av dess produkter.61 

Åtgärdsförslag 4.5 bedöms i viss utsträckning vara implementerat.  

På hemsidan enklareregler.se kan idag alla lämna förslag till förbättringar på regler och 

förfaranden som uppfattas som krångliga. Dessa tas därefter omhand av ansvariga 

myndigheter/departement. På hemsidan framgår att sedan mars 2010 hade 125 förslag 

inkommit, varav 83 besvarats på mellan en dag till ett år. Av dessa hade 21 förslag 

genomförts.62 Åtgärdsförslag 4.6 bedöms i stor utsträckning ha implementerats.  

Sverige har genomfört de lagändringar som är förknippade med tjänstedirektivet, har 

etablerat en fungerande kontaktpunkt, och har organiserat samverkan mellan olika nivåer 

och myndigheter. På så vis bedöms Sverige formellt sett ha genomfört tjänstedirektivet 

fullt ut. En utvärdering beställd av Tillväxtverket visar att portalen verksamt.se är en 

”attraktiv och fungerande webbplats med omfattande innehåll som kan ge god service till 

användare”. Utvärderaren påpekar dock även ett antal brister, såsom att den gjorda 

operationaliseringen av tjänstedirektivet har lett till vissa oklarheter och motstridigheter.63 

Sammantaget bedöms förslag 4.7 i stor utsträckning ha implementerats.  

3.4.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de internationellt jämförbara indikatorer som identifierats som 

relevanta för föreliggande SBA-princip. Statistiken på området kommer från Världsbanken 

och EU-kommissionen. 

                                                 
61 Regeringen (2010) Regeringens skrivelse 2009/10:226, Regelförenklingsarbetet 2006–2010.  
62 Se www.enklareregler.se 
63 Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2010) Verksamt.se i samspel med kommuner   

– en projektsammanfattning. 
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Tabell 10. Benchmarking Princip IV 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

4.1 Tid för att starta ett företag (kalenderdagar) (2011) 15,0 → 8,9 → 16,1 ↑ 

4.2 
Kostnad för att starta ett företag (% av inkomst per 
capita) (2011) 

0,6 ↗ 1,0 ↑ 7,7 ↗ 

4.3 
Kostnad för att överlåta en fastighet (% av 
fastighetens värde) (2011) 

3,0 → 2,3 → 4,9 ↓ 

4.4 
Kostnad för att verkställa kontrakt (% av kravet) 
(2011) 

31,2 → 15,6 → 20,0 ↘ 

4.5 
Antal kontakter med externa parter som krävs för 
att starta ett företag (2011) 

3,0 → 4,0 ↘ 6,8 ↗ 

4.6 
Antal kontakter med externa parter som krävs för 
att registrera egendom (2011) 

1,0 ↑ 2,4 ↑ 5,9 → 

4.7 Tid för att registrera egendom (dagar) (2011) 7,0 ↑ 20,1 → 41,8 ↑ 

4.8 
Tid för att betala de viktigaste skatterna (timmar 
per år) (2011) 

122 → 156 ↗ 217 ↗ 

4.9 
Fullständig tillgång på Internet till de 8 
grundläggande offentliga tjänsterna för företag 
(2007) 

100 ↑ 99,3 ↑ 92,9 ↑ 

4.10 
Inbetalat minimikapital (% av inkomst per capita) 
(2011) 

14,7 ↑ 17,9 ↑ 10,1 ↑ 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Sveriges situation vad gäller princip IV – Lyhörda offentliga förvaltningar, varierar mellan 

olika områden, men är överlag positiv. Relativt övriga nordiska länder är Sverige 

väsentligt sämre vad gäller den tid det tar att starta företag och kostnaden för att verkställa 

kontrakt. På flertalet av de studerade indikatorerna ligger dock Sverige bra till, exempelvis 

vad gäller tidsåtgång för att betala de viktigaste skatterna, tidsåtgång för att registrera 

egendom och kostnad för att starta ett företag. 

På området visar Sverige därtill upp en oförändrad eller positiv trend vad gäller samtliga 

indikatorer. Under den studerade tidsperioden har markanta förbättringar skett bland vad 

gäller bland annat tid och kostnad för att registrera egendom, online-tillgång till 

grundläggande offentliga tjänster och, som följd av det sänkta kravet på aktiekapital, 

inbetalat minimikapital för start av företag. 

Vad gäller flera av åtgärdsförslagen i SBA kan noteras att det finns intressanta lärdomar i 

andra länder, som Sverige skulle kunna dra större nytta av. Däribland märks exempelvis 

det norska registret som införts för att undvika att företag ska behöva uppge samma uppgift 

flera gånger till olika statliga myndigheter – Oppgaveregistret. Undersökningar visar att 

detta register haft betydande positiva konsekvenser för företagens regelbördor.64  

3.4.3 Bedömning av implementeringen 

Den internationella jämförelsen visar på att Sverige står sig väl jämfört med övriga Europa 

såväl som Norden när det gäller prestationer relaterade till principen Lyhörda offentliga 

förvaltningar. Det bör dock betonas att området är av en sådan karaktär att det är svårt att 

                                                 
64 NNR (2008) Hur kan Sverige förenkla och minska företagens uppgiftslämnande?  
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ringa in med en handfull indikatorer. Att döma av de jämförelsetal som ändå finns har 

Sverige på det hela taget bra nivåer och en positiv trend över tid på området. 

De utmaningar som kan identifieras utifrån indikatorerna handlar framför allt om den 

relativt långa tid det tar att starta företag, och kostnaderna för att verkställa kontrakt. Mot 

bakgrund av den överlag goda situationen i Sverige bedöms dock implementeringen av 

denna SBA-princip vara god. 

3.5 Princip V – Offentlig upphandling och statligt stöd 

Enligt den femte principen i SBA – Offentlig upphandling och statligt stöd – uppmanas EU 

och medlemsstaterna anpassa offentliga politiska instrument efter de små och medelstora 

företagens behov. Det bör bland annat göras genom en tillämpning av koden för bästa 

praxis när det gäller offentlig upphandling, och därigenom underlätta för små och 

medelstora företag att delta på marknaden för offentliga uppdrag. Länderna bär därtill 

förbättra sin användning av de möjligheter som finns till statligt stöd till små och 

medelstora företag, och på så vis komma till rätta med de marknadsmisslyckanden som 

dessa företag möter.  

3.5.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Offentlig upphandling 

och statligt stöd ingår fem förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera 

(och tre åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående 

tabell presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med 

en övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i 

Sverige. 

Tabell 11. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

5.1 Medlemsstaterna uppmanas att inrätta elektroniska portaler för att bredda 
tillgången till information om möjligheter till offentlig upphandling under EU:s 
tröskelvärden 

I stor utsträckning 
implementerat 

5.2 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra sina upphandlande myndigheter 
att dela in kontrakten i delavtal där så är lämpligt och synliggöra tillfällena till 
underleverantörskontrakt 

I liten utsträckning 
implementerat 

5.3 Medlemsstaterna uppmanas att påminna sina upphandlande myndigheter om 
deras skyldighet att undvika orimliga kvalificeringskrav och finansiella krav 

I liten utsträckning 
implementerat 

5.4 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra till konstruktiv dialog och 
ömsesidig förståelse mellan små och medelstora företag och stora uppköpare 
genom information, utbildning, övervakning, utbyte av goda exempel mm. 

I viss utsträckning 
implementerat 

5.5 Medlemsstaterna uppmanas att ändra inriktning på sin politik för statligt stöd 
så att de små och medelstora företagens behov beaktas i högre grad, bl.a. så 
att mer målinriktade åtgärder utformas. 

I stor utsträckning 
implementerat 

 

Kammarkollegiet har lanserat portalen www.upphandlingsstod.se, där information om 

upphandling och EUs upphandlingsdirektiv, tröskelvärden med mera framgår. För att 

komma åt vissa databaser där aktuella upphandlingar genomförs kan det dock tillkomma 

en avgift för leverantörsföretaget. Åtgärdsförslag 5.1 bedöms överlag vara implementerat i 

stor utsträckning. 
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Svenska myndigheter uppmanas vidare i SBA att dela in sina kontrakt i delavtal och 

synliggöra tillfällen till underleverantörskontrakt, för att öppna upp den offentliga 

marknaden för mindre företag. Undersökningar visar att detta fortfarande brister i Sverige, 

bland annat premierar vanligtvis statliga ramavtal stora leverantörer, ofta på grund av 

kostnadsskäl. Alla myndigheter bedöms inte beakta småföretagens situation eller nyttja 

möjligheterna till att dela upp upphandlingar i mindre block.65 Mot bakgrund av detta 

bedöms åtgärdsförslag 5.2 i liten utsträckning ha implementerats i Sverige. 

Vad gäller rekommendationen om att undvika orimliga kvalificeringskrav och finansiella 

krav har den svenska regeringen uppdragit åt Kammarkollegiet att utveckla och förvalta 

upphandlingsstödet på ett sådant sätt att denna typ av orimliga krav undviks.66 Av 

Kammarkollegiet uppmanas leverantörer som bedömer att kriterier är orimliga påpeka 

detta för den upphandlande myndigheten, och i sista hand begära överprövning. De 

faktiska åtgärder som vidtagits på området förefaller dock vara få, samtidigt som uppgifter 

pekar på att det förekommer att orimliga krav ställs vid upphandlingar, vilket därigenom 

utestänger små och medelstora företag.67 Sammantaget bedöms åtgärdsförslag 5.3 i liten 

utsträckning ha implementerats. 

Medlemsstaterna uppmanas vidare uppmuntra till dialog mellan SMF och stora uppköpare. 

Genom den av regeringen tillsatta upphandlingsutredningen främjas denna typ av dialog, 

genom utåtriktat och webbaserat arbete. Utredningen kommer därtill att arrangera möten 

på olika orter runt om i Sverige, såväl som hearingar, workshoppar och studieresor.68 Mot 

bakgrund av att de initierade insatserna förefaller vara förhållandevis begränsade, bedöms 

åtgärdsförslag 5.4 vara implementerat i viss utsträckning. 

Sverige har sedan tidigare anpassat sin politik för statligt stöd så att små och medelstora 

företags behov beaktas. Sverige nyttjar sig av merparten av de av EU tillåtna stöden för 

SMF.697071 Det går inom ramen för denna studie inte att fastslå om stöden faktiskt möter 

företagens behov. Genom inrättandet av portalen verksamt.se har man därtill underlättat 

för företagen att hitta och söka de stöd som finns.72 Sverige bedöms ha implementerat 

åtgärdsförslag 5.5 i stor utsträckning. 

                                                 
65 Sweco Eurofutures - Statligt upphandlingsstöd Kartläggning av befintligt stöd och analys av 

organisationsalternativ, sid 30. 
66 Kammarkollegiets regleringsbrev 2010. Se även Sweco Eurofutures rapport: Statligt 

upphandlingsstöd Kartläggning av befintligt stöd och analys av organisationsalternativ 
67 Se bl.a. Statskontoret (2009) En effektivare statlig inköpssamordning – analys och förslag , 

Kingfors, Lydahl & Davidsson (2011) Orimliga villkor används vid offentlig upphandling – 

Debattartikel i Dagens Industri. Eriksson (2011) ”Miljonomsättning – orimligt krav”, Debattartikel 

på Upphanling24. 
68 Upphandlingsutredningen (2010) ”Ett utåtriktat uppdrag” 

http://upphandlingsutredningen.se/om-uppdraget/ett-utatriktat-uppdrag 
69 EU-kommissionen (2009) Handbook On Community State Aid Rules For SMEs, Including 

Temporary State Aid Measures To Support Access To Finance In The Current Financial And 

Economic Crisis. 
70 Vinnova (2010) No wrong door - Alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer 

till SMF – Små och Medelstora Företag.  
71 EU-kommissionen (2009) Handbook On Community State Aid Rules For SMEs, Including 

Temporary State Aid Measures To Support Access To Finance In The Current Financial And 

Economic Crisis.  
72 Verksamt.se (2011) ”Stöd och bidrag”. 
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Värt att notera är också att i enlighet med nya EG-direktiv har Sverige sedan juli 2010 

infört förändringar av lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling, vilket kan 

underlätta för små och medelstora företag att konkurrera om denna marknad. Detta bland 

annat genom att avtal som ingåtts utan korrekt upphandling kan ogiltigförklaras, och 

upphandlingsskadeavgift om upphandlingen inte sker enligt reglerna.73 

3.5.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de internationellt jämförbara indikatorer som identifierats som 

relevanta för föreliggande SBA-princip. Statistiken är hämtad från EU-kommissionen 

(State Aid Scoreboard) och två enskilda utredningar. Viktigt att notera är att det inte varit 

möjligt att identifiera aktuella data för flera viktiga indikatorer. 

Tabell 12. Benchmarking Princip V 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

5.1 
SMF:s andel av det totala värdet tilldelade 
offentliga kontrakt, EU-upphandlingar (2008) 

47,0 ↑ 38,6 ↓ 38,8 ↑ 

5.2 Statligt stöd till SMF (% av totalt stöd) (2009) 0,1 ↓ 4,8 ↑ 7,5 ↓ 

5.3 
Genomsnittlig betalningsförsening hos offentliga 
myndigheter (antal dagar) (2010) 

7,0 ↓ 7,5 → 35,4 ↓ 

5.4 
Möjlighet till e-upphandling (före tilldelning av 
kontrakt) (2010) 

94,0 ↑ 75,7 ↑ 80,1 ↑ 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Jämfört med övriga norden och övriga Europa har små och medelstora företag vunnit en 

förhållandevis stor andel av det totala värdet av tilldelade offentliga kontrakt (data saknas 

dock för Norge och Island). Andelen av det totala upphandlingsvärdet (över tröskelvärde) 

som tillfallit SMF i Sverige har varierat betydligt under de år som omfattas av källan, år 

2006 tillföll 54 procent SMF, år 2007 var andelen 26 procent och år 2008 var den 47 

procent. Studien konstaterar att i förhållande till sin andel av ekonomin är Svenska SMF 

underrepresenterade i värdet av upphandlade offentliga kontrakt, men mindre så än i flera 

andra länder. I vissa länder är SMF överrepresenterade i förhållande till sin andel av 

ekonomin, däribland i Tyskland och Irland.74  

Från EU-kommissionens State Aid Scoreboard har data hämtats om mängden statligt stöd 

som öronmärkts och utbetalats till små och medelstora företag. Detta sätt att mäta fångar in 

stöd som öronmärkts exklusivt till SMF, och omfattar således inte allt stöd som faktiskt 

betalats ut till denna grupp av företag. Sverige har under ett antal år följt den övergripande 

trenden i Europa, att en mindre andel stöd öronmärks för SMF och en större andel för 

bland annat forskning och utveckling samt miljöåtgärder och energibesparingar. I Sverige 

är dock denna trend än starkare än i Europa, och andelen stöd öronmärkt för SMF var 2009 

nere på 0,1 procent – en markant minskning från toppnoteringen på 9,3 procent år 1997. 

                                                 
73 Se propositionen Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, Prop. 2009/10:180 
74 GHK (2010) Evaluation Of SMEs’ Access To Public Procurement Markets In The EU 

DG Enterprise and Industry, Final Report, Annex.  
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Sverige är tillsammans med övriga nordiska länder i en särställning vad gäller 

betalningsförseningar från offentliga myndigheter. Med sju dagars genomsnittlig försening 

i Sverige ligger vi dock efter Finland (4 dagar) och Norge (5 dagar). År 2007 var de 

svenska förseningarna endast sex dagar, varefter de legat konstant på sju dagar. 

Sverige är vidare ett av de bästa länderna i Europa vad gäller möjligheter till e-

upphandlingar, på ungefär samma nivå som Norge och Danmark, och har i likhet med de 

flesta europeiska länder utvecklats positivt på detta område under de senaste åren. 

På området finns ett antal intressanta internationella exempel, där länder framgångsrikt 

implementerat förändringar som bidragit till att underlätta för SMF att delta i offentliga 

upphandlingar. En rapport från Statskontoret nämner exempelvis att i Frankrike är 

huvudregeln att kontrakt tilldelas i form av delkontrakt, och i Lettland uppmanas 

upphandlande myndigheter se till personalens snarare än företagets erfarenheter.75 

Enligt en studie publicerad 2011 av Företagarna deltar knappt tre av tio småföretag i 

offentliga upphandlingar, vilket är samma andel som för tre år sedan. Detta trots att tre 

fjärdedelar av små företag verkar inom områden där det förekommer offentlig 

upphandling. Den viktigaste orsaken till att företagen avstår från offentliga upphandlingar 

uppges vara att det är krångligt och tar lång tid. Enligt undersökningen förefaller dessutom 

krånglet ha ökat – 56 procent av företagen som deltar i offentliga upphandlingar uppger att 

de anser att det blivit krångligare under den senaste treårsperioden. Detta kan jämföras 

med 36 procent som anser att läget är oförändrat, och 3 procent som anser att det blivit 

mindre krångligt.76 

3.5.3 Bedömning av implementeringen 

På grund av att de tillgängliga internationella data som finns för området är flera år gamla, 

försvåras analysen av området. Att döma av de internationella data som finns tillgängliga 

kan dock konstateras att SMF i Sverige har vunnit en förhållandevis hög andel av 

offentliga kontrakt (över EU-tröskelvärdet), men fortfarande är SMF underrepresenterade i 

förhållande till sin storlek. 

Utifrån den internationella jämförelsen står det klart att Sverige ligger mycket bra till vad 

gäller de offentliga myndigheternas betalningsdisciplin, och de goda möjligheterna till e-

upphandling. Det finns dock svagheter i systemet som pekar på behovet av ytterligare 

arbete i linje med SBA-rekommendationerna på området, framför allt när det gäller arbetet 

med att underlätta för SMF att delta i offentliga upphandlingar.  

3.6 Princip VI – Finansiering 

Enligt den sjätte principen i SBA – Finansiering – bör EU och medlemsstaterna underlätta 

små och medelstora företags tillgång till finansiering, särskilt vad gäller riskkapital, 

mikrokrediter och mezzaninfinansiering (hybridkapital såsom konvertibla lån). Enligt 

principen bör man också se till att lagstiftning såväl som affärsklimatet respekterar 

betalningsfrister vid handelstransaktioner. 

                                                 
75 Statskontoret (2009) En effektivare statlig inköpssamordning – analys och förslag . 
76 Företagarna (2011) Offentlig upphandling – något för små företag?  
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3.6.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Finansiering ingår 

fyra förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och två 

åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell 

presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en 

övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 13. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

6.1 Medlemsstaterna uppmanas att utveckla finansieringsprogram för att fylla 
finansieringsluckan mellan 100 000 euro och 1 miljon euro, särskilt med 
instrument som kombinerar aspekter av skuldfinansiering och eget kapital, 
inom ramen för reglerna för statligt stöd 

I stor utsträckning 
implementerat 

6.2 Medlemsstaterna uppmanas att undanröja juridiska och skattetekniska hinder 
för att riskkapitalfonder som är verksamma på den inre marknaden kan 
investera på samma villkor som inhemska fonder 

I stor utsträckning 
implementerat 

6.3 Medlemsstaterna uppmanas att se till att beskattningen av företagsvinster 
uppmuntrar till investering 

I viss utsträckning 
implementerat 

6.4 Medlemsstaterna uppmanas att fullt ut utnyttja den finansiering som är 
tillgänglig genom de sammanhållningspolitiska programmen och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, till stöd för de små och medelstora 
företagen. 

I stor utsträckning 
implementerat 

 

Sverige har under flera år utvecklat program för att tillgodose den marknadsmässiga 

luckan som finns för riskvilligt kapital för små och medelstora företag. Däri omfattas det 

finansieringsgap som omnämns av SBA – 0,1 till 1 miljon euro, men också lägre belopp. 

Sedan 2008 har man exempelvis satsat på ökad tillgång till riskvilligt eget kapital med 

hjälp av saminvesteringsfonder som delfinansierats med hjälp av EU:s strukturfonder. 

Totalt omfattar dessa fonder 1,4 miljarder kronor.77 Vidare har man fortsatt med och 

tillfälligt förstärkt den lånebaserade finansiering som finns tillgänglig för mindre företag 

genom ALMI. Sverige har dock inte lagt något större fokus på finansiella instrument som 

kombinerar aspekter av skuldfinansiering och finansiering med eget kapital 

(mezzaninfinansiering, så som olika former av konvertibler).78 Åtgärdsförslag 6.1 bedöms 

vara implementerat i stor utsträckning. 

I juni 2011 godkände riksdagen en proposition (2010/11:131) som innebär att Sverige nu 

godkänt det europeiska regelverk som gäller för fonder - direktiv UCITS IV. 

Harmoniseringen av juridiska och skattemässiga regelverk innebär bland mycket annat att 

det blir enklare för svenska fonder att investera i Europa, och för europeiska fonder att 

investera i Sverige. 79 I och med godkännandet av direktiv UCITS IV bedöms 

åtgärdsförslag 6.2 i stor utsträckning vara implementerat. 

SBA rekommenderar vidare att medlemsländerna ser till att beskattningen av 

företagsvinster uppmuntrar till investeringar. För taxeringsåret 2011 är inkomstskatten för 

                                                 
77 Tillväxtanalys (2011) Kompetent kapital? 
78 Se http://www.norrlandsfonden.se/, http://www.almi.se/, http://www.industrifonden.se, 

http://www.almiinvest.se/, http://www.innovationsbron.se/ 
79 Riksdagen, Betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna.  
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aktiebolag och ekonomiska föreningar 26,3 procent, en sänkning från 28 procent som 

gällde innan år 2009.80 År 2010 låg OECD-ländernas genomsnittliga bolagsskatt på 25,9 

procent81, vilket innebär att den Svenska motsvarigheten kan antas vara ett jämförbart 

hinder för investeringar än i det genomsnittliga OECD-landet. Därmed är det dock inte 

sagt att skatten uppmuntrar till investeringar. Andra skatter som kan påverka företags 

investeringsbeslut har förändrats under de senaste åren, exempelvis gäller det de 

förändrade reglerna för fåmansbolag (de s.k. 3:12-reglerna). Statistik från World Economic 

Forum (Global Competitiveness Report, se nedanstående avsnitt) gör gällande att svenska 

skatter bedöms begränsa incitamenten för att investera företagsvinster – i större grad än i 

exempelvis Estland men i mindre grad än i Danmark. Just Estland är ett intressant 

exempel, eftersom företagsvinster som återinvesteras i bolaget där är skattebefriade.82 

Sammantaget bedöms Sverige i viss utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 6.3.  

Sveriges användning av den finansiering som är tillgänglig genom EU förefaller vara god. 

Exempelvis gäller det finansiering av de svenska strukturfondsfinansierade 

riskkapitalfonderna, som är en av många satsningar i Sverige som erhåller stöd från EUs 

regionalfond, däribland finns även Interreg-program.83 Ett betydande antal projekt som 

riktar in sig på små och medelstora företag erhåller även finansiering från Europeiska 

Socialfonden (ESF).84 Detsamma gäller den Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling.85 Åtgärdsförslag 6.4 bedöms vara implementerat i stor utsträckning. 

3.6.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras ett antal internationellt jämförbara indikatorer relaterade till de 

policyåtgärder som föreslås i SBA inom finansieringsområdet. Statistiken är bland annat 

hämtad från Eurostat, EU-kommissionen, Världsbanken och Global Competitiveness 

Report. 

                                                 
80Skatteverket (2011) ”Belopp och procentsatser”.  
81 KPMG (2010) Corporate and Indirect Tax Survey 2010 
82 Sveriges ambassad i Tallinn (2011) Om Estland – Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar.  
83 Tillväxtverket (2011) ”EU-program”.   
84 Se Svenska ESF-rådet, www.esf.se  
85

Jordbruksverket (2011) ”Projektstöd”  
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Tabell 14. Benchmarking Princip VI 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

6.1 
Riskkapitalinvesteringar – tidiga skeden (% av BNP) 
(2009) 

0,04 ↓ 0,03 ↓ 0,01 → 

6.2 
Riskkapitalinvesteringar - expansion (% av BNP) 
(2009) 

0,16 → 0,08 → 0,07 ↓ 

6.3 Juridiska rättigheters styrka (min=0, max=10) 5,0 → 7,7 → 6,7 → 

6.4 Kreditinformationens omfattning (min=0, max=6) 4,0 → 4,4 → 5,1 → 

6.5 
Relativ ränteskillnad mellan lån över 1 miljon EUR och 
lån under 1 miljon EUR (%) (2010) 

37,6 ↓ 40,1 ↓ 25,3 ↓ 

6.6 Uteblivna betalningar (% av total omsättning) (2010) 2,1 ↓ 2,3 ↓ 2,6 ↓ 

6.7 Total tid för att få betalt (antal dagar) (2010) 32,7 → 27,9 → 51,2 → 

6.8 
Skatters effekt på incitament att arbeta eller investera 
(1=begränsar incitament kraftigt, 7=ingen påverkan 
på incitament) (2011) 

3,0 ↑ 3,1 → 2,9 → 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Sverige har under många år haft en förhållandevis aktiv riskkapitalmarknad i förhållande 

till sin storlek, jämfört med många andra europeiska länder. Detta är också fallet i den 

internationellt senast tillgängliga statistiken över formellt riskkapital (Venture Capital) i 

tidiga skeden och vid expansion. Vad gäller riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden låg 

Sverige år 2009 på ungefär samma nivå som övriga Norden, i förhållande till BNP. Liksom 

i övriga Norden har dock denna typ av investeringar minskat markant under de senaste 

åren. I Sverige minskade volymen riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden från att utgöra 

0,07 procent av BNP år 2007 till 0,04 procent år 2009. Enligt statistik för Sverige fortsatte 

nedgången även under år 2010.86  

Formella riskkapitalinvesteringar i företag i expansionsskeden låg 2009 avsevärt högre i 

Sverige jämfört med övriga Norden och Europa. I Sverige var 2009 års värde i nivå med 

2007 sett till andel av BNP, men en bra bit under värdet år 2008 som då uppgick till 0,21 

procent.  

Enligt statistik från Världsbanken över hur väl låntagare och långivare skyddas av juridiska 

rättigheter, placerade sig Sverige år 2010 med värdet 5,0 i närheten av det globala 

genomsnittet på 5,4, men efter såväl Europa som övriga Norden. Även kreditinformationen 

bedömdes av Världsbanken vara något sämre i Sverige jämfört med i Norden och övriga 

Europa. Detta bedömdes av Världsbanken kunna göra det svårare för företag att beviljas 

lån.87  

Den relativa ränteskillnaden för små (under en miljon euro) och stora lån (över en miljon 

euro) är i Sverige likt i övriga norden stor. Detta innebär att banker förefaller ta ut en 

relativt sett hög avgift på små lån, vilket missgynnar små och medelstora företag. Under de 

                                                 
86 SVCA (2011) Riskkapitalåret 2010 
87 Världsbanken – Doing Business Global Report 2011. V.v. notera att i 2012 års upplaga av Doing 

Business har det metodologiska upplägget ändrats, varför senare uppgifter inte är helt jämförbara 

med tidigare.  
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senaste åren har den relativa ränteskillnaden ökat markant, i Sverige såväl som i övriga 

Europa. Statistik från ECB visar att den relativa ränteskillnaden mellan stora och små lån 

minskat mellan våren 2010 och hösten 2011 (från ca 70 % som högst till omkring 30 %), 

men samtidigt har den absoluta ränteskillnaden ökat något, till nackdel för de små lånen 

och de små företagen.88  

Enligt den årliga undersökningen Global Competitiveness Report, som ges ut av World 

Economic Forum, har de negativa incitament på investeringar och arbete från skatter i 

Sverige minskat sedan 2007/2008. Därmed är svenska skatter ett negativt incitament för 

investeringar och arbete, men är så i nivå med genomsnittet för övriga norden och Europa. 

Utvecklingen över tid är därtill bättre för Sverige än för jämförelsegrupperna. Som 

nämndes ovan är Estland ett intressant exempel när det gäller att genom skatter skapa 

incitament för investeringar, eftersom återinvesteringar av vinster där sedan år 2000 är helt 

skattebefriade. Istället beskattas endast den vinst som plockas ut från bolaget. 

Undersökningar visar därtill att, efter en snabb nedgång av skatteintäkter, så ökade de 

totala skatteintäkterna från företag markant några år efter införandet av denna regel, genom 

att företagens investeringar och produktion ökade.89  

Samtidigt som flera indikatorer pekar på försämrade möjligheter till finansiering har 

andelen uteblivna betalningar ökat, i Sverige såväl som i övriga Europa. Trots ökningen 

ligger dock Sverige fortfarande bättre till än övriga Norden och Europa. Bland de nordiska 

länderna ligger dock Finland ännu bättre till. Trots detta har den tid det tar för företag att få 

betalt inte ökat, utan snarare sjunkit något under åren 2007 till 2010. 

3.6.3 Bedömning av implementeringen 

Jämfört med andra europeiska och nordiska länder finns relativt gott om formellt 

riskkapital i tidiga skeden i Sverige. Det är positivt – men innebär dock inte per automatik 

att vi har tillräckligt med riskvilligt kapital för att de företag som har goda 

tillväxtmöjligheter faktiskt kan finansiera sig. Bland annat finns en förhållandevis hög 

relativ räntepremie för små lån i Sverige, och Världsbanken pekar på svagheter i de 

svenska systemen för kreditinformation, vilket kan göra att livskraftiga företag får svårt att 

finansiera sig med lån. 

Sverige uppvisar överlag en hög grad av implementering av de SBA-rekommendationer 

som gäller finansieringsområdet, vilket är positivt. Med hänsyn till de hinder som ändå 

tycks föreligga blir det framöver viktigt att utvärdera de insatser som genomförs för att 

underlätta små och medelstora företags kapitalförsörjning, för att säkerställa att insatserna 

skapar mesta möjliga effekter.  

3.7 Princip VII – Inre marknaden 

Enligt den sjunde principen i SBA – Den inre marknaden – uppmanas EU och 

medlemsstaterna arbeta för att hjälpa små och medelstora företag att bättre utnyttja de 

möjligheter som finns på den europeiska inre marknaden. Detta bör särskilt ske genom att 

förbättra styrningen av och informationen om inremarknadspolitiken, så att de små och 

medelstora företagens intressen representeras bättre vid utvecklingen av standarder, och för 

att underlätta de små och medelstora företagens tillgång till patent och varumärken. 

                                                 
88 ECB, MFI Interest Rate Statistics 
89Angelov ,G. (2006) Zero Tax on Reinvested Profit – the Example of Estonia. 



SVERIGES IMPLEMENTERING AV SMALL BUSINESS ACT FOR EUROPE 

42 

3.7.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Inre marknaden ingår 

sex förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och fem 

åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet, samt tre förslag till 

åtgärder riktade till de europeiska standardiseringsorganen). I nedanstående tabell 

presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en 

övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 15. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

7.1 Medlemsstaterna uppmanas att se till att principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas korrekt 

I stor utsträckning 
implementerat 

7.2 Medlemsstaterna uppmanas att stärka problemlösningssystemet SOLVIT för 
att se till att problem med att utöva inremarknadsrättigheter kan lösas på ett 
informellt, snabbt och pragmatiskt sätt 

I stor utsträckning 
implementerat 

7.3 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra nationella standardiseringsorgan 
att se över sin verksamhetsmodell för att minska kostnaderna för tillgång till 
standarder 

I liten utsträckning 
implementerat 

7.4 Medlemsstaterna uppmanas att se till att standardiseringskommittéerna har 
en rättvis sammansättning 

I liten utsträckning 
implementerat 

7.5 Medlemsstaterna uppmanas att uppmana nationella standardiseringsorgan att 
tillsammans med Europeiska standardiseringsorgan genomföra 
informationskampanjer för att uppmuntra små och medelstora företag att 
bättre utnyttja standarderna och lämna synpunkter på deras innehåll 

I liten utsträckning 
implementerat 

7.6 Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda små och medelstora företag 
rådgivningstjänster, inklusive stöd för att försvara sig mot otillbörliga 
affärsmetoder. 

I stor utsträckning 
implementerat 

 

I SBA uppmanas medlemsländerna se till att principen om ömsesidigt erkännande 

tillämpas korrekt. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att länder som är del av EU 

(eller EES) ska tillåta att en vara som tillverkas och/eller säljs i en annan medlemsstat 

släpps ut på den egna marknaden, givet att varan inte skadar några berättigade intressen. 

Medlemsländerna kan göra undantag med hänsyn till risker för människors liv och hälsa 

eller miljö- och konsumentskydd, men dessa måste då vara proportionerliga.90   

I mars 2008 tillsattes en utredning kring hur svensk lagstiftning påverkar EU:s inre 

marknad – den så kallade Inremarknadsutredningen. I utredningens slutbetänkande från 

maj 2009 konstaterades det bland annat att principen om ömsesidigt erkännande inte alltid 

tillämpas korrekt av svenska myndigheter (jmf. 7.1). Utredningen konstaterade att det 

fanns en allmänt bristfällig kunskap om regelverket för den inre marknaden, vilket bland 

annat fått myndigheter att felaktigt dra slutsatsen att de inte berörs av vissa bestämmelser.91 

Betänkandet gick därefter på remissbehandling under hösten 2009, och en 

remissammanställning gjordes i början av 2010. I budgetpropositionen för 2011 (prop. 

2010/11:1) uppges att förslagen i betänkandet kommer diskuteras och beredas vidare, samt 

att regeringen överväger att ta fram en proposition. Några åtgärder för att främja 

efterlevnaden av principen om ömsesidigt erkännande förefaller ha vidtagits efter 

                                                 
90 Regeringskansliet (2009) ”Fri rörlighet för varor”.  
91 SOU 2009:71 – Tillämpningen av inremarknadsreglerna i Sverige 
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utredningen, såsom att Kommerskollegium under 2010 gav särskild prioritet åt arbetet med 

informationsinsatser om den inre marknaden.92 Inremarknadsutredningens förslag vad 

gällde ackreditering och CE-märkning omfattades vidare i den nya lagen om ackreditering 

och teknisk kontroll (prop. 2010/11:80). 

I de fall företag eller privatpersoner bedömer sig ha behandlats på ett sätt som inte ligger i 

linje med bestämmelserna kring den europeiska inre marknaden, däribland principen om 

ömsesidigt erkännande, kan man vända sig till Solvit – ett nätverk i EU-kommissionens 

regi med nationella kontaktpunkter vars uppgift är att lösa hinder mot fri rörlighet (jmf 7.1 

och 7.2).93 Kommerskollegium, som ansvarar för Sveriges Solvit-center, uppger att det på 

senare år blivit vanligare att handelshinder som rapporteras har sin grund i kommunala 

bestämmelser. Man har därför tagit fram en så kallad Inremarknadsguide för kommuner, 

för att komplettera den man tidigare tagit fram för myndigheter.94 

Sverige bedöms bedriva ett ambitiöst arbete med att säkerställa att principen om 

ömsesidigt erkännande tillämpas korrekt. Inom ramen för denna utvärdering har det inte 

varit möjligt att i ytterligare detalj undersöka genomförda svenska policyåtgärder, som 

syftat till att säkerställa en korrekt tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. 

Utifrån den tillgängliga informationen görs bedömningen att Sverige i stor utsträckning 

implementerat åtgärdsförslag 7.1. 

Kommerskollegium arbetar utefter tre spår för att tillse att principen om ömsesidigt 

erkännande tillämpas korrekt. Kollegiet lämnar dels årligen synpunkter på drygt 100 

förslag till nya eller ändrade nationella regler. Man är därtill svensk kontaktpunkt för 

varuförordningen (764/2008), en förordning i vilken principen om ömsesidigt erkännande 

på varuområdet till viss del har kodifierats, och därigenom syftar till att underlätta 

tillämpningen av principen. Man agerar även svensk kontaktpunkt för 

anmälningsproceduren för förslag till nationella produktregleringar. Solvit i Sverige har en 

förhållandevis hög lösningsprocent på sina hanterade fall – omkring 90 procent.95 Sverige 

förefaller inte ha satsat extra på Solvit-funktionen vid Kommerskollegium, men mot 

bakgrund av att det svenska Solvit-centret tycks fungera väl bedöms Sverige intentionen 

med åtgärdsförslag 7.2 i stor utsträckning ha uppnåtts.  

Medlemsländerna uppmanas vidare att minska kostnaderna för små och medelstora 

företags tillgång till standarder, genom att uppmuntra nationella standardiseringsorgan att 

se över sin verksamhetsmodell. I Sverige finns tre nationella standardiseringsorgan, som 

alla verkar inom olika områden: SIS (Swedish Standards Institute), ITS 

(Informationstekniska standardiseringen) och SEK (Svensk Elstandard). De tre 

standardiseringsorganen samverkar också genom Sverige Standardiseringsförbund.96 SIS, 

som är en ideell förening utan vinstintresse, säljer standarder inom ett brett ämnesområde 

för ca 80 miljoner kr per år. Oftast köper företag standarder genom abonnemang (e-nav). 

Kostnaden för detta beror på antalet standarder företaget vill ha uppdateringar kring, och 

                                                 
92 Prop 2011/12:1.  
93 Kommerskollegium (2011) SOLVIT Sverige 2010 - Ett urval av principiellt intressanta ärenden 

under året.  
94 Kommerskollegium (2011) samt Intervju med Kommerskollegium 
95 Kommerskollegium (2011) 
96 Sveriges standardiseringsråd ersätts från och med 2012 av Sveriges standardiseringsförbund. Se 

vidare SSR (2011) Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter 
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varierar från tusen till miljontals kronor per år. Företag betalar även en årlig medlemsavgift 

till SIS.97  

Enligt SIS finns ett ständigt närvarande tryck från företagen på att tillgången till standarder 

borde vara gratis, vilket dock inte är möjligt på grund av SIS finansieringsmodell. SIS 

uppger att det är svårt att minska kostnaderna för standarder eftersom det finns runt 26 000 

internationella och europeiska standarder som används i Sverige, men det genomsnittliga 

företaget brukar tre.98 Enligt vad denna utvärdering kunnat fastslå har inga försök till att 

reformera de svenska nationella standardiseringsorgan och deras finansieringsmodell, 

vilket innebär att åtgärdsförslag 7.3 i liten utsträckning har implementerats.  

De svenska standardiseringsorganen har i uppgift att få alla intressenter att delta i 

standardiseringsarbetet, men sammansättningen varierar beroende på typ av arbete och 

bransch. Enligt det största svenska standardiseringsorganet, SIS, är sammansättningen i 

deras standardiseringskommittéer rättvis, i och med att kommittéarbetet är öppet för alla 

intressenter. Vanligtvis deltar stora såväl som små företag, tillsammans med statliga verk, 

myndigheter och intresseorganisationer.99 Intresse för att köpa standarder och att vara med 

i arbetet med standardiseringskommittéer är större bland stora företag då arbetet med 

standarder ofta är en resursfråga.100  

Huruvida standardiseringskommittéerna har en rättvis sammansättning beror på hur man 

definierar rättvis, vilket både skulle kunna ses som att den bör spegla de som idag nyttjar 

sig av standarder, eller de som skulle kunna ha nytta av att använda sig av standarder. Det 

framstår som klart att många små och medelstora företag undviker att delta i 

standardiseringen på grund av de höga kostnader den är förknippad med. Vidare är det 

rimligt att standardiseringsorgan själva upplever sammansättningen i 

standardiseringskommittéer som rättvis, i och med att mindre företag i mindre utsträckning 

använder standarder. Intentionen med SBA bedöms dock vara att 

standardiseringskommittéer bör återspegla näringslivets verkliga sammansättning bättre för 

att kunna sägas vara rättvist sammansatta. Därför bedöms åtgärdsförslag 7.4 i liten 

utsträckning vara implementerat. 

Enligt uppgift görs inga informationskampanjer kring standarder riktade direkt mot små 

och medelstora företag. Sverige Standardiseringsförbund har till uppgift att främja 

standardisering som instrument. Standardiseringsorganen genomför vanligtvis inga 

kampanjer själva, utan informerar genom sina hemsidor samt i viss mån genom 

tillställningar såsom Almedalen. Den typ av informationsinsats som avses i SBA-

rekommendationen är dock mer långtgående än information på hemsidor och deltagande 

på Almedalen. Åtgärdsförslag 7.5 bedöms därför i liten utsträckning ha implementerats i 

Sverige. 

Genom Enterprise Europe Network (EEN) erbjuds bland annat rådgivning samt förmedling 

av kontakter på 24 orter i Sverige, genom organisationer såsom Almi, Uminova och 

Business Region Göteborg. Därigenom kan företag få kunskap om möjligheter med den 

europeiska inre marknaden. Denna typ av information kan man även få från vissa 

kommuner, och genom kontaktpunkten verksamt.se som Tillväxtverket ansvarar för. 

                                                 
97 Telefonintervju, SIS samt SIS (2011)”Bli medlem i SIS” 
98 Telefonintervju, SIS 
99 SIS (2011) ”Kommittéarbete”.  
100 Telefonintervju, SIS 
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Genom de olika kontaktpunkterna kan företagare även få råd och stöd för att försvara sig 

mot otillbörliga affärsmetoder, vilket också kan underlättas av EU-direktivet OAD.101 

Åtgärdsförslag 7.6 bedöms utifrån detta i stor utsträckning ha implementerats. 

3.7.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de indikatorer som identifierats som relevanta för SBA-princip 

VII, Den inre marknaden. Statistiken är hämtad från EU-kommissionen (Internal Market 

Scoreboard), Eurostat samt en enskild undersökning. Viktigt att notera är att det varit svårt 

att identifiera indikatorer som relaterar direkt till de policyåtgärder som föreslås i SBA. 

Tabell 16. Benchmarking Princip VII 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

7.1 
Genomsnittlig försening för direktiv som skulle ha 
införlivats (antal månader) (2010) 

8,2 ↑ 6,0 → 7,0 ↑ 

7.2 
Inremarknadsdirektiv som inte införlivats eller 
anmälts (%) (2010) 

0,8 ↑ 0,3 ↑ 1,0 ↗ 

7.3 
Antal direktiv vars införlivande försenats med mer 
än 2 år (2010) 

1,0 i.u. 0,0 i.u. 0,6 ↑ 

7.4 
Andelen import från EU i förhållande till totala 
importen (%) (2010) 

67,1 ↘ 66,5 → 62,3 → 

7.5 
Gränsöverskridande offentliga upphandlingar 
(Cross border procurement) (2008) 

6,7 i.u. 1,9 i.u. 3,9 i.u. 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

Den tillgängliga statistiken relaterad till SBA-principen om den inre marknaden ger en 

blandad bild av Sveriges utveckling. Bland annat har Sverige en hög andel 

gränsöverskridande offentliga upphandlingar jämfört med genomsnittet, och en relativt hög 

andel import från EU, vilket pekar på en hög svensk delaktighet på den europeiska 

gemensamma marknaden. Sverige står sig alltså bra mot genomsnittet, men förefaller dock 

ha en bra bit kvar till de länder som ligger längst fram.  

De genomsnittliga förseningarna av implementering av europeiska direktiv längre i 

Sverige än i övriga norden, såväl som i genomsnitt för övriga Europa. Därtill är andelen 

direktiv relaterade till den inre marknaden som inte införlivats eller anmälts förhållandevis 

hög (även om skillnaderna är små). Antalet direktiv där införlivandet försenats med mer än 

två år är ett i Sverige, jämfört med 0,6 i övriga Europa och noll i Norden (Finland och 

Danmark).  

Sverige uppvisar positiva trender på två indikatorer: genomsnittlig försening för direktiv 

och andel inremarknadsdirektiv som inte införlivats eller anmälts. Sverige har gått från 

nästan 13 månaders genomsnittlig försening av implementering av direktiv år 2008, till 

drygt 8 månader år 2010. Därigenom har Sverige gått från plats 24 till plats 19 av de 27 

                                                 
101 Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 

näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. OAD står för Otillbörliga 

Affärsmetoder-Direktivet.  
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studerade EU-länderna. Därtill har andelen inremarknadsdirektiv som inte införlivats eller 

anmälts minskat svagt från 1 procent år 2007 till 0,8 år 2010.  

3.7.3 Bedömning av implementeringen 

Utifrån den internationella statistiken förefaller det som att Sverige är aningens 

långsammare när det gäller att implementera inremarknadsdirektiv, jämfört med övriga 

Norden och Europa. Jämfört med EU-normen står sig Sverige väl när det gäller ekonomisk 

interaktion med andra EU-länder genom import och offentlig upphandling, även om 

Sverige befinner sig en bit ifrån de främsta länderna.  

Sverige har en varierande genomförandegrad vad gäller åtgärdsförslagen som hör till SBA-

principen om den inre marknaden – ett antal förslag är i stor utsträckning implementerade 

medan ett antal andra endast i liten utsträckning implementerats.. För att än bättre främja 

svenska ekonomiska intressen på den inre marknaden kan det vara relevant att arbeta 

vidare med de SBA-rekommendationer på området som ännu inte implementerats helt, 

framför allt kan det vara aktuellt inom standardiseringsområdet. Vissa av dessa är dock 

svåra att förverkliga och kan kräva internationell samverkan, såsom förändringen av 

finansieringsmodell för standardiseringsorgan. 

3.8 Princip VIII – Kompetens och innovation 

Enligt den åttonde principen i SBA – Kompetens och innovation – uppmanas EU och 

medlemsländerna främja utveckling av kunskap och kompetens i små och medelstora 

företag, och alla former av innovation. De bör därtill uppmuntra små och medelstora 

företag till att investera i forskning, och till deltagande i stödprogram för FoU samt 

gränsöverskridande forskningsprojekt, bidra till kluster och att aktivt förvalta immateriella 

rättigheter. 

3.8.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Kompetens och 

innovation ingår sex förslag till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och 

åtta åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående 

tabell presenteras de förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med 

en övergripande bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i 

Sverige. 

Tabell 17. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

8.1 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra små och medelstora företags 
ansträngningar för att skapa sig en internationell arena och bli företag med 
hög tillväxt, bland annat genom att delta i innovationskluster 

I stor utsträckning 
implementerat 

8.2 Medlemsstaterna uppmanas att stödja små och medelstora företags 
kompetensutveckling inom forskning och innovation, bl.a. genom förenklad 
tillgång till den offentliga forskningsinfrastrukturen, användning av FoU-
tjänster, rekrytering av kvalificerad arbetskraft samt utbildning, i enlighet med 
gemenskapens regelverk för statligt stöd för forskning, utveckling och 
innovation 

I stor utsträckning 
implementerat 

8.3 Medlemsstaterna uppmanas att öppna nationella forskningsprogram för små 
och medelstora företag från andra medlemsstater där det är till ömsesidig 
nytta, och bidra till dessa företags tillträde till gränsöverskridande 
forskningsverksamhet bl.a. genom gemensam programplanering 

I viss utsträckning 
implementerat 
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Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

8.4 Medlemsstaterna uppmanas att i sitt genomförande av det 
sammanhållningspolitiska programmet garantera enkel tillgång för små och 
medelstora företag till finansiering i anslutning till entreprenörskap, innovation 
och kunskap 

I stor utsträckning 
implementerat 

8.5 Medlemsstaterna uppmanas att stödja utvecklingen av en elektronisk identitet 
för företagen, för att möjliggöra e-fakturering och e-förvaltningstransaktioner 

I stor utsträckning 
implementerat 

8.6 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra företagen, särskilt små och 
medelstora företag, samt andra berörda parter, bl.a. upphandlande 
myndigheter, att delta i verksamhet som bidrar till ett snabbt genomförande 
av pionjärmarknadsinitiativet. 

I liten utsträckning 
implementerat* 

* Bedömning förknippad med osäkerhet – se text nedan 

I Sverige arbetar flera myndigheter med att främja svenska företags internationalisering. 

Däribland återfinns Invest Sweden, Exportrådet, Tillväxtverket, ALMI, Swedfund, Svensk 

Exportkredit och Exportkreditnämnden.102 Just deltagande i innovationskluster främjas 

bland annat genom Tillväxtverkets klusterprogram, där en första etapp som pågick 2005-

2010 nyligen avslutats och kommer följas av en andra etapp om åtta år.103 Åtgärdsförslag 

8.1 bedöms därigenom i stor utsträckning ha genomförts. 

Medlemsstaterna uppmanas vidare att stödja små och medelstora företags 

kompetensutveckling inom forskning och innovation. I Sverige har detta gjorts bland annat 

genom Tillväxtverkets medverkan i det europeiska programmet ”Forskning till förmån för 

små och medelstora företag”.104 Tillväxtverket ansvarar också för den svenska delen av 

EU-programmet för Entreprenörskap och Innovation (EIP, del av ramprogrammet CIP). 

Även Vinnova driver program som arbetar med dessa frågor.105 Vinnova har under 2011 

även arbetat med att främja innovativitet genom att utlysa medel för 

innovationsupphandlingar, framför allt i offentlig sektor.106 Sverige bedöms utifrån detta i 

stor utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 8.2.  

Genom Sveriges medverkan i EU-programmen ”Forskning till förmån för små och 

medelstora företag” samt ”Kunskapsregioner” har vissa forskningsprogram i Sverige 

öppnats för företag i andra länder, genom att dessa program generellt kräver partners från 

tre olika EU-länder. Programmen löper till 2013 och har därför inte utvärderats.107 Mot 

bakgrund av att endast ett begränsat antal nationella forskningsprogram förefaller vara 

öppna för SMF i andra EU-länder bedöms åtgärdsförslag 8.3 i viss utsträckning ha 

implementerats. 

Bland annat genom de stöd som erbjuds svenska små och medelstora företag från 

Tillväxtverket och regionala självstyrelseorgan, som delfinansieras av de europeiska 

strukturfonderna, finns det tillgång till finansiering för företag i anslutning till 

                                                 
102 Se http://www.investsweden.se/Sverige/Om-Invest-Sweden/Vad-gor-ISA/, 

http://www.swedishtrade.se/sv/om-exportradet/vara-tjanster/, 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/leverantorsprogramforfordonsindustrin/

internationalisering.4.21099e4211fdba8c87b800017645.html, 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1178 
103Tillväxtverket (2011)”Regionalt klusterprogram”  
104Tillväxtverket (2011) EU:s 7:e ramprogram forskning och utveckling, FP7.  
105 Vinnova (2011) Forska&Väx. www.vinnova.se/forskavax 
106Vinnova (2011) Program: Innovationsupphandling.  
107Tillväxtverket (2011) EU:s 7:e ramprogram forskning och utveckling, FP7.  
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entreprenörskap, innovation och kunskap. Huruvida denna är tillräcklig är en svårare fråga, 

men Sverige bedöms i stor utsträckning ha implementerat förslag 8.4 (se även kapitel 3.6 

Princip VI – Finansiering).  

I januari 2011 tillsattes E-legitimationsnämnden, en myndighet under 

Näringsdepartementet som fått till uppgift att stödja utvecklingen av en elektronisk 

identitet i den offentliga förvaltningens e-tjänster, bland annat genom att bidra till att 

standardisera e-legitimationer.108 Därigenom underlättas företagens användning av 

elektroniska identiteter indirekt. Information om hur företag kan nyttja sig av e-

legitimation finns från ett stort antal källor, exempelvis genom e-legitimation.se. 

Åtgärdsförslag 8.5 bedöms ha implementerats i stor utsträckning. 

Genom SBA uppmanas medlemsstaterna vidare att uppmuntra företag och andra aktörer att 

bidra till ett snabbt genomförande av pionjärmarknadsinitiativet (Lead Market Initiative, 

LMI). Pionjärmarknadsinitiativet som lanserades 2008 är en del av EU:s 

innovationsstrategi och syftar till att underlätta marknadsintroduktion av innovativa 

produkter och tjänster genom bland annat regelmässiga förenklingar och offentlig 

upphandling. Utgångspunkten för initiativet var i hög grad att man inom flera områden sett 

att det funnits en möjlighet till tillväxt, som hämmats på grund av en initial brist på 

efterfrågan, vilket ansågs motivera efterfrågestimulerande åtgärder. Initiativet pekar ut sex 

innovationsområden, som omfattar e-hälsa, hållbart byggande, skyddande textilier, 

biobaserad produktion, återvinning och förnybara energikällor. Initiativet omfattar flera 

politiska instrument: lagstiftning, offentlig upphandling, standardisering, certifiering, och 

olika former av stöd till företag.109  

År 2008 fick Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att tillsammans med några andra 

aktörer ta fram förslag för hur genomförandet av initiativet skulle kunna genomföras för 

områdena förnyelsebar energi (STEM) och biobaserad produktion (Vinnova). Vinnova 

konstaterade i rapporten att policyåtgärder för att utveckla pionjärmarknader för 

biobaserad produktion har stor potential att generera viktiga drivkrafter för innovation och 

hållbar tillväxt, men med tanke på områdets betydelse borde Vinnova först få i uppgift att 

djupare analysera de policyförslag som Vinnova identifierat som intressanta.110  

I oktober 2011 tillkännagav regeringen att man uppdragit åt Formas, Vinnova och 

Energimyndigheten att ta fram ett förslag till nationell strategi på utveckling av en 

biobaserad samhällsekonomi.111  

Energimyndigheten konstaterade i sin rapport att det fanns ett antal viktiga hinder som stod 

i vägen för sektorn förnybar energi, samtidigt som sektorn har en stor ekonomisk potential 

globalt. I rapporten pekade myndigheten ut fjorton möjliga åtgärder för att minska de 

hinder som företag i sektorn stod inför. Åtgärderna omfattade allt från främjad 

kompetensförsörjning till riskkapitalförsörjning.112 Inom ramen för utvärderingen har det 

                                                 
108 E-legitimationsnämnden (2011) ”Om E-legitimationsnämnden”.  
109  The Lead Market Initiative (LMI) (KOM (2007) 860. 
110 Vinnova (2008) Pionjärmarknadsinitiativet – biobaserade produkter och återvinning 
111 Landsbygdsdepartementet (2011) Regeringsbeslut – uppdrag om en nationell strategi för 

utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för hållbar utveckling.  
112 Energimyndigheten (2009) – Tillväxtpotential inom sektorn förnybar energy. Så kan Sverige öka 

tillväxten inom förnybar energi. ER 2009:15. 
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inte varit möjligt att fastställa huruvida Sverige arbetat vidare med Energimyndighetens 

rekommendationer.  

En slututvärdering av Pionjärmarknadsinitiativet på EU-nivå publicerades i början av 

2011, där det konstaterades att alla de sex utpekade pionjärmarknaderna hade vuxit i någon 

utsträckning, men att utvecklingen varit så ojämn att det inte går att uttala sig om 

initiativets betydelse för dessa sektorers utveckling. Man konstaterar vidare att arbetet med 

initiativet har gått olika bra inom de sex utpekade marknaderna. Inom marknaden 

förnyelsebar energi förefaller pionjärmarknadsinitiativet i princip inte bidragit med något 

alls, vilket bland annat kan förklaras av att EU-kommissionen valde att inte lyfta fram 

initiativet, eftersom det skulle kunna förvirra intressenter runt om i Europa och stjäla fokus 

från flera andra satsningar på området som löpte parallellt. Mycket av det arbete som 

planerades genomföras inom pionjärmarknadsinitiativet har genomförts – men inom ramen 

för andra satsningar.  

Sverige förefaller därtill ha deltagit i pionjärmarknadsarbetet relaterat till hållbart 

byggande.113 Här verkar dock involverandet av SMF och andra parter vara av begränsad 

karaktär.  

Sammantaget bedöms Sverige i liten utsträckning ha implementerat åtgärdsförslag 8.2, 

men bedömningen är gjord utifrån ett begränsat underlag på grund av svårigheter i att 

klarlägga vad som faktiskt genomförts på området. 

3.8.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de indikatorer som identifierats som relevanta för detta SBA-

område. Statistiken för området är bland annat hämtad från Global Entrepreneurship 

Monitor, Eurostat och EU-kommissionen. Noteras bör att det varit svårt att identifiera 

internationellt jämförbara indikatorer som direkt relaterar till de olika policyförslagen inom 

denna princip, vilket försvårar analysen.  

                                                 
113 Se t.ex. Prop 2010/11:1, Utgiftsområde 18, sid 46 
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Tabell 18. Benchmarking Princip VIII 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

8.1 SMF som gör inköp på Internet (% av SMF) (2010) 53,0 ↗ 56,0 ↑ 25,1 ↗ 

8.2 SMF som säljer på Internet (% av SMF) (2010) 24,0 ↘ 24,4 ↘ 11,1 ↘ 

8.3 
SMF som deltar i EU-finansierad forskning (% av SMF) 
(2010) 

14,1 ↑ 28,6 ↑ 15,8 ↑ 

8.4 
Anställdas deltagande i utbildning (% av totalt antal 
anställda i mikroföretag) (2009) 

24,2 ↑ 29,6 → 12,2 → 

8.5 
Andel av entreprenöriellt aktiva (TEA) orienterade mot 
nya produkter (2010) 

42,0 ↑ 47,3 ↘ 38,0 ↘ 

8.6 
Andel av SMF som introducerat nya produkter eller 
tjänster (2009) 

34,0 i.u. 23,5 i.u. 31,6 i.u. 

8.7 
Andel av SMF som introducerat nya metoder för att 
sälja produkter eller tjänster (2009) 

23,0 i.u. 17,7 i.u. 26,1 i.u. 

8.8 Förekomst av välutvecklade kluster (1=saknas helt, 
7=hög förekomst inom många områden) (2011) 

5,1 ↗ 4,9 ↓ 4,2 → 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

De indikatorer som identifierats som relevanta för SBA-området Kompetens och 

Innovation ger överlag en relativt positiv bild av Sveriges tillstånd. Tillsammans med 

övriga nordiska länder ligger Sverige exempelvis mycket bra till vad gäller andel SMF som 

gör inköp och säljer på internet, samt andelen anställda i mikroföretag som deltagit i 

utbildning. Sverige och de andra nordiska länderna är också starka vad gäller den 

entreprenöriellt aktiva befolkningens orientering mot nya produkter, som jämfört med 

övriga EU är relativt hög.  

Inom några områden förefaller Sverige snarare prestera något lägre, det gäller särskilt 

SMF:s deltagande i EU-finansierad forskning, där Sverige trots en stadig uppgång under de 

senaste åren låg på 17:e plats av 29 studerade länder. Sveriges dryga 14 procent innebär 

exempelvis att det är dubbelt så vanligt att SMF deltar i EU-finansierad forskning i 

Danmark, där andelen är 34 procent. 

Den omfattande enkätundersökning som genomförs inom ramen för Global 

Competitiveness Report frågar bland annat respondenterna om förekomsten av 

välutvecklade och djupa kluster. Enligt denna undersökning står sig Sverige väl jämfört 

med övriga Norden och Europa. I den senaste undersökningen (2011/2012) rankades 

Sverige som näst bäst av de euroepiska länderna, strax efter Finland och på samma nivå 

som Storbritannien. Det kan jämföras med undersökningen 2008/2009 då Sverige låg efter 

Finland, Danmark, Frankrike och Italien. 

Över de senaste åren uppvisar Sverige en positiv trend för indikatorerna inom området, 

mer positiv än övriga Nordiska länder såväl som Europa.  

3.8.3 Bedömning av implementeringen 

För flera av policyrekommendationerna saknas relevanta internationellt jämförbara 

indikatorer, vilket innebär att den övergripande bedömningen försvåras. Att döma av de 

indikatorer som identifierats ligger Sverige bra till på flertalet områden. De svagheter som 

kan urskiljas handlar framför allt om svenska företags deltagande i EU-finansierad 



SVERIGES IMPLEMENTERING AV SMALL BUSINESS ACT FOR EUROPE 

51 

forskning, vidareutbildning av personal hos SMF och andelen av entreprenöriellt aktiva 

som arbetar med nya produkter.  

Kartläggningen av den svenska implementeringen på området visar att Sverige i hög grad 

implementerat de förslag till åtgärder som SBA lyfter fram inom området. Undantagen är 

gränsöverskridande medverkan från SMF i forskning, och det svenska bidraget till att 

förvekliga pionjärmarknadsinitiativet. Just pionjärmarknadsinitiativet verkar ha hamnat i 

skymundan bakom ett antal andra insatser som samordnats från EU-kommissionen, och det 

förefaller ha funnits problem även centralt när det gäller förverkligandet av initiativet. 

Tanken bakom pionjärmarknadsinitiativet förefaller dock rymma stor potential, och det är 

möjligt att Sverige genom andra insatser framöver kan gå i den riktning som initiativet 

avsåg. Ett exempel på detta är den utökning av innovationsupphandlingar som nyligen 

föreslagits av Vinnova, som skulle kunna bidra till att skapa den efterfrågan som behövs 

för att etablera pionjärmarknader.114 

3.9 Princip IX – Miljö 

Enligt den nionde principen i SBA – Miljö – bör EU och medlemsstaterna göra det möjligt 

för små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter. Det bör 

bland annat göras genom att tillhandahålla mer information och expertis, och fler 

finansiella incitament för att fullt utnyttja de möjligheter som finns på nya ”gröna” 

marknader och ökad energieffektivitet. Det kan också göras genom främjad användning av 

miljöstyrningssystem i små och medelstora företag.  

3.9.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Miljö ingår två förslag 

till policyåtgärder för medlemsstaterna att implementera (och tre åtgärdsförslag där EU-

kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell presenteras de förslag 

till policyåtgärder som ingår i denna princip, tillsammans med en övergripande bedömning 

av i vilken utsträckning åtgärderna har implementerats i Sverige. 

Tabell 19. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

9.1 Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda incitament till miljöeffektiva företag 
och produkter (t.ex. system för skatteincitament och prioritering av 
finansiering av hållbar verksamhet vid stödtilldelningen) i linje med 
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd, och tillämpa det 
förenklade förfarandet för miljöstöd till små och medelstora företag enligt 
gruppundantagsförordningen 

I viss utsträckning 
implementerat 

9.2 Medlemsstaterna uppmanas att utnyttja hela det belopp på ca 2,5 miljarder 
euro som i de sammanhållningspolitiska programmen anslagits till stöd till 
miljövänliga varor och processer i små och medelstora företag. 

I viss utsträckning 
implementerat* 

* Bedömning förknippad med osäkerhet – se text nedan 

I SBA uppmanas medlemsstaterna att erbjuda incitament till miljöeffektiva företag och 

produkter (9.1). Denna typ av incitament har stimulerats i Sverige genom insatser från flera 

myndigheter. Exempelvis fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att under åren 

2007-2010 att arbeta för att främja miljövänlig teknikutveckling, energieffektivare fordon 

                                                 
114 Vinnova (2011) ”Insatser för ökad innovationsupphandling”  
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och förnybara drivmedel. Vinnova fick 2008 i uppdrag att satsa 40 miljoner kronor med 

inriktning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet. Även 

Tillväxtverket fick 2008 i uppdrag att främja miljödriven affärsutveckling hos små och 

medelstora företag, genom rådgivning, samordning vid upphandling och paketering för 

systemlösningar. Invest: Sweden (f.d. Invest in Sweden Agency) fick 2008 i uppgift att 

genomföra en satsning på investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet under 2008-

2010. Exportrådet fick redan 2007 i uppdrag att särskilt främja svensk miljöteknikexport, 

med fokus på små och medelstora företag.  

Den första september 2011 lanserade regeringen en ny miljöteknikstrategi för att stödja 

och vidareutveckla förutsättningarna för svensk miljöteknik. Strategin omfattar 100 

miljoner kr per år under perioden 2011-2014, totalt ca 400 miljoner. I november 2011 

tillkännagav regeringen att det inom ramen för miljöteknikstrategin kommer avsättas 25 

miljoner kr för att främja utvecklingen inom miljöteknik, genom Energimyndigheten och 

Tillväxtverket.115 

En annan viktig förändring som skett under de studerade åren är den justering av 

lagstiftningen om offentlig upphandling som gjordes år 2010, som innebar att det numera 

är obligatoriskt för anbudsgivare att ta med miljöhänsyn i anbuden. 

Något som nämns i åtgärdsförslag 9.1 är också att medlemsländerna ska tillämpa de 

förenklade förfarandet för miljöstöd till små och medelstora företag enligt 

gruppundantagsförordningen. Här hänvisas till det gruppundantag (Group Block 

Exemption Regulation, GBER) som på miljöområdet infördes 2008 och för det möjligt för 

medlemsstater att fatta beslut om miljörelaterade stöd till SMF utan att först inhämta 

godkännande från kommissionen. De typer av miljöstöd som omfattas är bland annat 

investeringar i energibesparingar, investeringar i förnybar energi och miljörelaterade 

skatteavdrag. Mellan införandet av undantaget och slutet av 2010 hade medlemsländerna 

infört 219 insatser inom ramen för detta gruppundantag, varav två från Sverige. De två 

svenska stöden gick till främjande av biogas och en förnyelse av den svenska 

skattenedsättningen för energiintensiva företag.116 Sveriges nyttjande av gruppundantaget 

kan jämföras med Danmarks, som nyttjade det till tolv insatser, exempelvis stöd till 

småskalig förnyelsebara energikällor och satsningar på energieffektiva transporter. 

Sveriges prioritering av finansiering av hållbar verksamhet vid stödtilldelning är svårt att 

överblicka på grund av den mängd olika stödformer som finns tillgängliga för SMF. Ett 

sätt att bedöma det är dock utifrån den studie som genomförts av miljöperspektivets 

integration de svenska regionala strukturfondsprogrammen. Rapporten från 2010 bedömde 

att miljöperspektivet inte är särskilt framträdande i programmens analyser och strategier, 

utan att miljöanpassning av programmen där snarare lyftes fram i pliktskyldigt formulerade 

                                                 
115 Näringsdepartementet (2011) Pressmeddelande – ”Regeringen satsar 25 miljoner på 

miljöteknik”, 21-11-2011.  
116 X919/2009 Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och 

användning av biogas och andra förnybara gaser, samt  SA.32492 Lag om ändring i lagen 

(1994:1776) om skatt på energi. 0,8%-regeln. Se 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3 
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avsnitt. I en vidare analys uppskattas dock att drygt vart fjärde projekt finansierat av den 

regionala fonden kan sägas vara ett ”miljöprojekt”117.118 

Sverige har således vidtagit ett antal insatser som i förlängningen bör kunna stimulera 

miljöeffektivt företagande, till största del genom att stimulera utbudssidan. Den typ av 

insats som nämnds specifikt i SBA, system för skatteincitament som skulle kunna innebära 

generella incitament till företag att bli mer miljöeffektiva, förefaller dock inte ha införts. 

Sammantaget bedöms åtgärdsförslag 9.1 till viss del vara implementerat.  

Huruvida Sverige utnyttjat hela det tillgängliga beloppet i de sammanhållningspolitiska 

EU-programmen som anslagits som stöd till miljövänliga varor och processer i SMF (9.2), 

är svårt att definitivt fastslå. Detta beror dels på att Sverige inte är formellt bundet att 

spendera ett visst belopp inom området, och på redovisningstekniska begränsningar.  

Klart är dock att innan programperioden 2007-2013 inleddes uppgav de åtta svenska 

regionala strukturfondsprogrammen att de indikativt trodde sig komma att lägga ca 33 

miljoner Euro på det specifika utgiftsområdet stöd till miljövänliga varor och processer i 

små och medelstora företag (motsvarande knappa 300 mkr).119 Enligt en lägesrapport från 

Tillväxtverket hade de åtta svenska programmen den sista augusti 2011 beviljat stöd 

motsvarande 189 mkr, till 38 projekt, inom detta område. Detta motsvarade då 2,5 procent 

av det totala beslutade beloppet.120 Eftersom projekt endast kan klassificeras inom en 

utgiftskategori kan det därtill komma projekt som har som delsyfte att arbeta med 

miljövänliga varar och processer i SMF. I lägesrapporten från augusti 2011 konstateras att 

över 90 procent av de regionala strukturfondsprogrammens medel nu har beslutats, vilket 

pekar på att Sverige kanske inte kommer att nå upp till den nivå man förutspådde initialt.  

Mot bakgrund av att Sverige har en bit kvar innan man nått upp till de nivåer av stöd till 

miljövänliga produkter och processer i SMF bedöms åtgärdsförslag 9.2 vara implementerat 

i viss utsträckning. Det bör dock betonas att denna bedömning är förknippad med 

osäkerhet på grund av hur projekt klassificeras inom utgiftskategorier.  

3.9.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de indikatorer som identifierats som relevanta för 

miljöområdet. Noteras bör att det varit svårt att hitta indikatorer för vilka aktuella data 

finns – för många av indikatorerna saknas ännu data efter 2009, och i flera fall är 2008 den 

senaste mätpunkten, d.v.s. samma år som SBA formellt antogs. Statistiken på området 

kommer från Eurostat, Eco-Innovation Observatory och EU-kommissionen. 

Tabell 20. Benchmarking Princip IX 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

9.1 Miljöskatter som andel av BNP (2009) 2,8 ↗ 3,4 ↘ 2,4 → 

9.2 
Offentliga utgifter och anslag till miljö och 
energiforskning (% av BNP) (2009) 

0,1 ↑ 0,1 ↑ 0,0 ↗ 

                                                 
117 Projekt som när tillfrågade uppger att deras projekt direkt syftar till att förbättra miljön, oavsett 

om det är projektets huvudinriktning eller inte.  
118 Tillväxtverket (2010) Tematisk rapport från strukturfondsarbetet - Hållbar utveckling 
119 Enligt uppgift från DG Regio, 2011-12-07 
120 Tillväxtverket – Samlad lägesrapport per 2011-08-31, programperioden 2007-2013. 
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  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

9.3 Koldioxidsintensitet (CO2/BNP) (2009) 0,2 → 0,4 → 0,4 ↗ 

9.4 
Export av produkter från miljöindustrin (% av totala 
exporten) (2010) 

0,9 ↑ 0,3 ↑ 0,8 ↑ 

9.5 
EMAS-registrerade organisationer (per miljon 
invånare) (2010) 

8,0 → 8,3 ↓ 9,0 ↗ 

9.6 Utsläpp av växthusgaser (i ton per capita) (2009) 6,5 ↗ 11,5 ↗ 9,3 ↗ 

9.7 
Företag med innovationer som syftar till minskade CO2 
utsläpp (% av alla företag) (2008) 

12,7 i.u. 13,5 i.u. 13,6 i.u. 

9.8 
Företag med innovationer som syftar till minskade CO2 
utsläpp (% av SMF som bedriver utvecklingsarbete) 
(2008) 

20,6 i.u. 22,3 i.u. 20,6 i.u. 

9.9 
Regleringar och strukturer motiverar inte till 
miljöinnovationer (% av SMF) (2011) 

35,0 i.u. 50,0 i.u. 56,8 i.u. 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

De indikatorer som relaterar till SBA-principen om miljö ger en positiv bild av Sverige. 

Jämfört med Europa har Sverige exempelvis relativt höga miljöskatter (9.1), vilket kan 

antas fungera som ett incitament till ökad miljöanpassning för företag. Sverige har dock en 

bit kvar till de länder som ligger längst fram, såsom Danmark med 4,8 procent och 

Nederländerna med 4,0 procent.  Däremot uppger en mindre andel företag i Sverige att 

regleringar och strukturer inte motiverar till miljöinnovationer, jämfört med Norden och 

Europa (9.9). 

Sverige lade år 2009 offentliga utgifter och anslag motsvarande 0,06 procent av BNP på 

miljö- och energiforskning, vilket innebar en ökning sedan 2007 och 2008 då nivån var 

0,04 procent (9.2). Sett till europasnittet är detta en hög nivå, men avsevärt efter 

exempelvis Finland där nivån år 2009 var hela 0,13 procent.  

Indikatorerna över svenska utsläpp visar på förhållandevis goda nivåer för Sverige, vad 

gäller utsläpp i förhållande till BNP (9.3) och befolkning (9.6). Dock är andelen av svenska 

små och medelstora företag arbetar innovationer som syftar till minskade koldioxidutsläpp 

(9.7 resp. 9.8) ungefär densamma som i övriga Norden och Europa.  

Indikatorerna visar på en positiv eller oförändrad trend över tid vad gäller Sveriges status i 

frågor som relaterar till SBA-principen Miljö, men detta är i några fall svårt att bedöma på 

grund av svårigheter att identifiera aktuella data.  

3.9.3 Bedömning av implementeringen 

Att döma av den internationella jämförelsen ligger Sverige förhållandevis väl till på 

området. Detta gäller exempelvis den svenska ekonomins sammanlagda 

koldioxidintensitet. Samtidigt ligger vi i nivå med eller efter jämförbara länder på flera 

andra områden. Att bidra till att underlätta för att omvandla miljöproblem till 

affärsmöjligheter är därtill ett område som hela världen satsar allt mer på. Mot denna 

bakgrund förefaller det som viktigt att Sverige inte bara satsar utan dessutom prioriterar 

denna typ av näringslivsfrämjande insatser. 

Utifrån den genomförda kartläggningen av den svenska implementeringen av SBA-

principen Miljö står det klart att Sverige har genomfört ett antal betydande insatser på 
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området. Med tanke på att Sverige fortfarande ligger efter på vissa parametrar i den 

internationella jämförelsen bedöms det vara relevant för Sverige att arbeta vidare med 

SBA-rekommendationerna på området, och samtidigt noggrant utvärdera de vidtagna 

åtgärderna så att man säkerställa att avsedda effekter uppnås. 

3.10 Princip X – Internationalisering 

Enligt den tionde och sista principen i SBA – Internationalisering – ska EU och 

medlemsstaterna stödja och uppmuntra små och medelstora företag att dra nytta av 

tillväxtmarknader utanför EU, särskilt genom marknadsspecifika stöd- och 

företagsutbildningsinsatser. 

3.10.1 Kartläggning av implementering 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av den svenska implementeringen av de 

förslag till policyåtgärder som ingår i denna princip. Inom principen Internationalisering 

ingår ett förslag till policyåtgärd för medlemsstaterna att implementera (och sju 

åtgärdsförslag där EU-kommissionen ansvarar för genomförandet). I nedanstående tabell 

presenteras det förslag till policyåtgärd som ingår i denna princip, tillsammans med en 

övergripande bedömning av i vilken utsträckning förslaget implementerats i Sverige. 

Tabell 21. Översikt förslag till policyåtgärder och bedömning av den svenska implementeringen 

Förslag policyåtgärder SBA Implementering 

10.1 Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra stora företag att åta sig 
handledning av små och medelstora företag för att ge dem tillträde till 
internationella marknader. 

I liten utsträckning 
implementerat 

 

Enligt vad denna kartläggning kunnat fastslå har man i Sverige inte satsat särskilt på att 

uppmuntra stora företag att handleda små och medelstora företag för att ge dem tillträde till 

internationella marknader. Åtgärdsförslag 10.1 bedöms därför i liten utsträckning ha 

implementerats. Som nämnts tidigare arbetar dock ett antal myndigheter med att främja 

internationalisering. Exportrådet erbjuder personlig och gratis rådgivning kring export för 

småföretag (max 50 anställda och 10 miljoner Euro i omsättning), som tillhandahålls av 

erfarna rådgivare runt om i Sverige.121 Därtill finns det enskilda exempel på att större 

företag i någon mån handlett mindre företag där ett delsyfte varit att underlätta 

internationalisering, såsom i Tillväxtverkets stöd till företagsnätverk och kluster. 

I flera av Tillväxtverkets övriga program har internationalisering också varit en viktig del, 

exempelvis i klusterprogrammet, programmet för stöd till leverantörsprogram i 

fordonsindustrin, och i programmet för miljödrivna marknader (pilotinsats för miljödriven 

export).122  

3.10.2 Internationell jämförelse 

Nedan presenteras data för de indikatorer som identifierats som relevanta för SBA-området 

Internationalisering. Statistiken på detta område kommer från Världsbanken och Eurostat. 

                                                 
121 Exportrådet (2011) ”Regionala exportrådgivare”. 
122 Se exempelvis Tillväxtverket (2011) ”Internationalisering” och Tillväxtverket (2011) 

”Pilotprogram: Miljödriven export”.  
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Tabell 22. Benchmarking Princip X 

  Sverige Norden EU-27 

Indikator Nivå Trend Nivå Trend Nivå Trend 

10.1 Tid för att exportera (dagar) (2010) 8,0 → 6,9 → 11,7 → 

10.2 Tid för att importera (dagar) (2010) 6,0 → 6,8 → 12,6 → 

10.3 Kostnad för att exportera (USD) (2010) 697 ↓ 718 ↓ 
106
4 

↘ 

10.4 Kostnad för att importera (USD) (2010) 735 ↓ 717 ↓ 
112
7 

↘ 

10.5 Antal dokument som krävs vid export (2010) 3,0 → 4,0 → 4,2 ↗ 

10.6 Antal dokument som krävs vid import (2010) 3,0 → 4,0 → 4,8 ↗ 

10.7 
Internationell orientering för entreprenörer i tidigt 
skede (2010) 

10,0 ↓ 13,0 ↓ 15,8 ↓ 

10.8 SMF andel av totala exporten (2009) 34,8 ↗ 36,3 → 43,3 → 

10.9 SMF andel av totala importen (2009) 50,8 → 56,5 → 50,8 → 

Anm. Nivåer för Norden och EU-27 är befolkningsviktade medelvärden, oviktade medelvärden framgår av bilagan. Trenden över tid 
illustreras med pilar. Pilar som pekar uppåt visar på en förbättring över tid och pilar som pekar nedåt visar på en försämring. I de fall ingen 
större förändring har skett pekar pilarna åt höger. För källor se bilaga. 

 

De sex första indikatorerna i ovanstående sammanställning ger tillsammans en bild över 

några trösklar företag måste ta sig över för att bedriva internationell handel. Dessa sex 

första indikatorer ger en positiv bild av Sveriges situation: det tar förhållandevis kort tid att 

importera och exportera, kostnaden för att importera och exportera är förhållandevis låg 

och förhållandevis få dokument krävs för internationell handel.  

De tre återstående indikatorerna beskriver nya företagares faktiska internationella 

ambitioner (internationell orientering) och små och medelstora företags faktiska andel av 

landets internationella handel, ger inte en lika positiv bild av Sverige. Enligt Global 

Entrepreneurship Monitor var den internationella orienteringen bland nya företag i Sverige 

år 2010 endast tio procent – tillsammans med Grekland placerade sig Sverige därigenom 

näst sist av de europeiska och nordiska länder som omfattades av studien. Även i våra 

nordiska grannländer är den internationella orienteringen bland entreprenörer i tidiga 

skeden större än i Sverige. 

Även vad gäller de små och medelstora företagens (värdemässiga) andel av den totala 

exporten och importen ligger Sverige efter flera jämförbara länder. Detta är också tydligt 

när man jämför SMF:s andel av import och export med dessa företags andel av 

sysselsättning och förädlingsvärde i de respektive länderna.  

Data från Eurostat (Structural Business Statistics) visar att SMF står för knappt två 

tredjedelar (65 procent) av den privata sysselsättningen och drygt hälften av 

förädlingsvärdet (54 procent) i Sverige, samtidigt som dessa företag endast står för en 

tredjedel av den svenska exporten. Detta kan jämföras med exempelvis Nederländerna där 

SMF står för lika stor del av landets sysselsättning och förädlingsvärde, men där de också 

står för motsvarande del av exporten (64 procent) vilket innebär att de är proportionerligt 

representerade. På området kan Sverige också jämföras med Danmark, där små och 
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medelstora företag utgör en ungefär lika stor del av den privata ekonomin som i Sverige, 

men där dessa företag har 45 procent av exporten, jämfört med 35 procent i Sverige.123  

Denna underrepresentation av SMF i den svenska exporten är också stor i europeiska mått 

mätt – av de 22 länder där data finns tillgängligt ligger Sverige på 18 respektive 17 plats 

när det gäller hur väl SMF är representerade i landets export i förhållande till hur stor del 

av näringslivet de utgör i termer av anställda respektive förädlingsvärde.124 

Andra studier visar på att frågan om internationalisering är komplex och måste nyanseras. 

En studie kring SMF:s internationalisering från 2010 visar på att en förhållandevis hög 

andel av svenska små och medelstora företag exporterar.125 Små och medelstora företag är 

således underrepresenterade sett till värdet av exporten och deras betydelse i ekonomin, 

men det är relativt sett vanligare med SMF som exporterar i Sverige jämfört med övriga 

Europa. 

Vad gäller importen är dock den värdemässiga underrepresentationen av SMF inte lika 

markant, där SMF:s andel av import nästan är densamma som dessa företags andel av det 

totala privata förädlingsvärdet i landet.  

Sverige förefaller följa den internationella trenden vad gäller de studerade indikatorerna. 

Det har under de senaste åren skett vissa försämringar vad gäller exempelvis kostnader för 

import och export, men dessa förändringar har skett i Sverige såväl som i 

jämförelseländerna. På flera av områdena har inga större förändringar skett över de senaste 

åren, exempelvis vad gäller den tid det tar den tid det tar att exportera/importera, antal 

dokument som krävs för detsamma, och SMF:s andel av total import.  

3.10.3 Bedömning av implementeringen 

I jämförelse med övriga EU och Norden står sig Sverige starkt vad gäller kostnad, 

tidsåtgång och administrativ enkelhet att handla på den internationella marknaden. 

Samtidigt står det klart att även om trösklarna för internationell handel i flera avseenden är 

lägre i Sverige än i andra länder, så utgör de alltjämt trösklar som företagen måste ta sig 

över. 

Trots att svenska företag står inför mindre trösklar än företag i andra EU-länder, så är 

svenska små och medelstora företag underrepresenterade när det gäller export. SMF:s 

andel av exporten har ökat något under de senaste åren, men underrepresentationen sett till 

värdet av exporten kvarstår – samtidigt som en förhållandevis stor andel av svenska SMF 

är exportörer. Det ska dock noteras att det är vanskligt att rakt av jämföra internationell 

handel mellan olika länder såsom Sverige, Nederländerna och Danmark, eftersom 

respektive lands näringslivssammansättning och -orientering skiljer sig åt, och till detta 

kommer geografiska skillnader som påverkar logistiska förutsättningar. I fallet Sverige är 

det också viktigt att ta hänsyn till att små och medelstora företag kan indirekt bidra till en 

väsentlig del av den svenska exporten som underleverantörer till större företag. 

Sammantaget förefaller det som att de åtgärder som behövs för att främja 

                                                 
123 Det kan även noteras att den danska exporten är ungefär lika stor som den svenska sett till 

storlek i förhållande till BNP. Enligt Eurostat bedöms den svenska exporten 2011 uppgå till 53 

procent av BNP, jämfört med 56 procent av BNP i Danmark. Eurostat, Annual National Accounts, 

Exports and imports by Member States of the EU/third countries - Current prices [nama_exi_c] 
124 Eurostat, Structural Business Statistics, egen bearbetning.  
125 EU-kommissionen/GHK (2010) Internationalisation of European SMEs – Final Report. 
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internationaliseringen bland SMF inte främst är minskade kostnader eller förenklade 

förfaranden, utan snarare åtgärder i likhet med den rekommendation till åtgärd som förs 

fram på området av SBA. Om och hur svenska små och medelstora företags 

internationaliseringsarbete bör främjas skulle med fördel kunna analyseras djupare, vilket 

dock inte varit möjligt inom ramen för denna studie. 
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel görs en övergripande analys av i vilken utsträckning Sverige har 

implementerat SBA, och huruvida implementeringen verkar ha fokuserats på 

behovsområden. Förekomsten av eventuella avvikelser mellan behov och genomförda 

insatser diskuteras vidare utifrån en ansats att identifiera vita fläckar, som kan vara 

intressanta för Sverige att arbeta vidare med framöver. 

Övergripande utvärdering av den svenska implementeringen 

I nedanstående tabell görs ett försök till sammanställning av den svenska 

implementeringen och den internationella benchmarkingen av Sverige, för respektive 

SBA-princip. För implementeringen presenteras antalet åtgärdsförslag utefter i vilken 

utsträckning de bedöms ha implementerats, och därtill ges ett övergripande omdöme om 

SBA-principen i stor (◕), viss (◑) eller i liten (◔) utsträckning har implementerats. För 

den internationella benchmarkingen av Sverige presenteras för varje princip dels en 

bedömning av om nivån för Sverige är bättre (+), i nivå med (0) eller sämre (-) än övriga 

nordiska länder. Därtill presenteras den övergripande trenden för Sverige inom varje 

princip, utifrån om den varit positiv (↗), oförändrad (→) eller negativ (↘) under de senaste 

åren. 

Tabell 23. Sammanställning av implementering och internationell benchmarking 

Princip Implementering Benchmarking 

 

Implementerade förslag 

Stor/Viss/Liten/Total 
Övergripande 

◕/◑/◔ 

Nivå 
+ / 0 / - 

Trend 
↗ / → / ↘ 

I Entreprenörskap 5 / 1 / 2 / 8 ◕ - → 

II En andra chans 0 / 2 / 1 / 3 ◑ - → 

III Tänk småskaligt först 4 / 4 / 1 / 9 ◕ 0 ↗ 

IV Lyhörda offentliga förvaltningar 3 / 3 / 1 / 7 ◕ + ↗ 

V Offentlig upphandling och statligt stöd 2 / 1 / 2 / 5 ◑ + ↘ 

VI Finansiering 3 / 1 / 0 / 4 ◕ + ↘ 

VII Inre marknaden 3 / 0 / 3 / 6 ◑ 0 ↗ 

VIII Kompetens och innovation 2 / 0 / 1 / 3 ◕ 0 ↗ 

IX Miljö 0 / 2 / 0 / 2 ◑ 0 ↗ 

X Internationalisering 0 / 0 / 1 / 1 ◔ 0 ↘ 

  24 / 15 / 12 / 51    

 

Av den genomförda kartläggningen av den svenska implementeringen framgår att hälften 

(24) av alla åtgärdsförslag har i stor utsträckning implementerats, en tredjedel (15) av 

förslagen har i viss utsträckning implementerats, och en knapp fjärdedel (12) i liten 

utsträckning. Sett till de tio principalerna kan fem sägas ha implementerats i stor 

utsträckning, fyra till viss del och en i liten utsträckning. Sverige har kommit en bra bit på 

vägen med att implementera SBA, men fortfarande kvarstår ett antal åtgärder innan SBA 

är helt implementerat. Det bör noteras att över tid kan vissa åtgärdsförslag ha kommit att 
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bli mindre relevanta, samtidigt som andra policyåtgärder som ej omfattas av SBA kan ha 

kommit att öka i relevans.  

Implementeringen av prioriterade principer 

Till att börja med är det intressant att notera utvecklingen inom de tre principer som i 

handlingsplanen för SBA pekades ut som centrala: Finansiering (VI), Inre marknaden 

(VII) och Tänk småskaligt först (III). På finansieringsområdet uppvisar Sverige både en 

hög grad av implementering och en stark nivå i den internationella benchmarkingen, dock 

visar benchmarkingen på en negativ utveckling över tid. Vad gäller den inre marknaden 

har Sverige implementerat flera av de åtgärder som föreskrivs av SBA, men vad gäller 

rekommendationerna kring standardisering finns mer att göra. Sverige uppvisar en positiv 

trend över tid för detta område, för det fåtal internationellt jämförbara indikatorer som 

finns tillhanda. Vad gäller principen om att tänka småskaligt först – sedermera benämnd 

som smart lagstiftning (smart regulation) – uppvisar Sverige en hög grad av 

implementering. Samtidigt ligger Sverige på området i nivå med övriga Norden att döma 

av den genomförda benchmarkingen, och uppvisar en positiv trend över tid. 

Två av de tre prioriterade områdena bedöms av utvärderingen i hög grad ha 

implementerats, och utvecklas i rätt riktning över tid: Finansiering (VI) och Tänk 

småskaligt först (III). Vad gäller den inre marknaden återstår flera rekommendationer att 

genomföra på standardiseringsområdet – vilket pekats ut som ett viktigt verktyg för att 

förvekliga Europa 2020-strategin.126 Framöver bör Sverige se över möjligheterna att arbeta 

vidare med att implementera kvarvarande åtgärdsförslag inom dessa principer, samtidigt 

som genomförda åtgärder bör utvärderas noggrant, så att det kan säkerställas att vidtagna 

åtgärder leder till önskvärda resultat. 

Insatser och behov - vita fläckar i den svenska implementeringen? 

Det område där Sverige tydligast ligger efter övriga Norden och flera europeiska 

grannländer är princip II - En andra chans. Samtidigt är det på detta område som Sverige 

uppvisar lägst grad av implementering av SBA-rekommendationerna. Detta visar på ett 

behov som inte förefaller ha adresserats tillräckligt, trots att Sverige genom SBA åtagit sig 

arbeta mer med området. Att Sverige inte gjort mer kan medföra negativa konsekvenser på 

flera sätt: att personer undviker att starta företag på grund av de personliga risker man då 

ställs inför, och att entreprenörer som misslyckats inte får tillräckliga möjligheter att starta 

om. 

Ett policyområde där Sverige står sig relativt väl i en internationell jämförelse, men där det 

ändå finns anledning att önska mer, är princip V - Offentlig upphandling och statligt stöd. 

Att döma av internationella siffror från 2008 har svenska små och medelstora företag en 

relativt stor del av den offentliga marknaden. Undersökningar gjorda i Sverige visar dock 

på att många små företag indirekt stängs ute från marknaden, bland annat genom 

administrativt krångel som förefaller öka över tid. Genom att arbeta vidare med 

åtgärdsförslagen inom området bör Sverige kunna öppna upp den offentliga marknaden för 

mindre företag, och därigenom bidra till att dessa företag får större möjligheter till 

expansion. Inom detta område finns därtill en mängd intressanta internationella exempel på 

                                                 
126 EU-kommissionen (2011) En strategisk vision för europeiska standarder: bättre och snabbare 

hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin före 2020. 
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policyåtgärder att undersöka, som bland annat noterades i Statskontorets rapport från 2009. 

127 

Ytterligare ett område där det kan finnas anledning att vidareutveckla det svenska arbetet 

är internationalisering (princip X). Området omfattar endast en rekommendation, som 

jämfört med många andra SBA-rekommendationer är förhållandevis snäv. För att 

ytterligare stimulera en internationalisering bör Sverige naturligtvis arbeta med fler spår än 

det som anges inom SBA för denna princip. På området har Sverige flera komparativa 

fördelar gentemot många andra länder vad gäller enkelhet och administrativ kostnad för 

internationell handel, men trots det är små och medelstora företag märkbart 

underrepresenterade i värdet av den svenska exporten. Detta syns också i att entreprenörer 

i tidiga skeden i de nordiska länderna har en högre internationell orientering än sina 

svenska motsvarigheter. Betydelsen av export understryks av Tillväxtverkets nyligen 

publicerade undersökning Företagens villkor och verklighet 2011128, där det tydligt 

framgår att exporterande företag i högre grad än andra ser tillväxtmöjligheter.  

Den svenska underrepresentationen i export bland små och medelstora företag förklaras 

delvis av svenska storföretags starka export. Mot denna bakgrund förefaller SBA-

rekommendationen på området intressant, eftersom den tar utgångspunkt just i att små och 

medelstora företag skulle kunna dra nytta av och rida på de större företagens 

exportframgångar. Det kan därför vara av intresse att djupare undersöka de svenska små 

och medelstora företagens internationalisering, och om det finns argument för att stödja 

detta vidare. 

Metodologiska utmaningar med att utvärdera SBA-implementeringen 

Under genomförandet av denna utvärdering har ett antal metodologiska utmaningar 

uppkommit, och på olika vis hanterats. En grundläggande utmaning är att bedöma i vilken 

grad de olika åtgärdsförslagen i SBA har implementerats, något som är mycket svårt på 

grund av förslagens varierande karaktär. Förslagen varierar avsevärt vad gäller 

detaljeringsgrad och omfattning, vilket bitvis har gjort det svårt att ge sammanfattande 

utlåtanden om den svenska implementeringen. Tillväxtanalys vill framhålla att en djupare 

kartläggning av det svenska implementeringsarbetet skulle kunna ha kommit fram till 

delvis andra slutsatser, men bedömer ändå att det underlag som tagits fram är av tillräcklig 

kvalitet för att uppnå det uppsatta syftet med utvärderingen.  

I vissa avseenden kan även de utvalda indikatorerna brista i aktualitet och relevans i 

förhållande till de policys som studeras. Än vanligare är att det inte varit möjligt att alls 

hitta internationellt jämförbara indikatorer som uppfyller de grundläggande 

kvalitetskriterier som myndigheten ställt upp inför arbetet – vilket fått till följd att de 

genomförda internationella jämförelserna inte ger en heltäckande bild i förhållande till 

åtgärdsförslagen. 

Utvärderingen gör inte anspråk på att bedöma effekterna av de genomförda insatserna, och 

några sådana tolkningar bör inte göras utifrån de data över den svenska utvecklingen över 

tid som presenteras. Mängder av faktorer påverkar de indikatorer som presenterats i denna 

rapport – från förändringar i internationella regelverk till förändringar i den globala 

ekonomiska situationen. Det är därför inte rimligt att värdera de svenska insatserna utifrån 

                                                 
127 Statskontoret (2009) En effektivare statlig inköpssamordning – analys och förslag. 
128 Tillväxtverket (2011) Företagens villkor och verklighet 2011. 
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dessa data. Därtill är det viktigt att beakta den avsevärda tidsfördröjning som ofta finns 

mellan genomförd policyinsats och den tidpunkt då mätbara effekter kan förväntas uppstå. 

Tillväxtanalys vill därtill framhålla att myndigheten för tillfället arbetar med rigorösa 

analyser av några av de insatser som förekommer i denna rapport, vilket innebär att 

kunskapsläget om insatsernas effekter kommer att stärkas framöver. Detta gäller 

exempelvis de statligt finansierade rådgivningsinsatserna till företagare.  

SBAs betydelse för Sverige 

Det kan diskuteras vad just SBA har bidragit till för förändringar i Sverige. Det är möjligt 

att precis samma politiska beslut hade fattats även utan SBA, då SBA i hög grad ligger i 

den fåra av näringspolitik som Sverige arbetat utefter under ett antal år.  

En intressant fråga att undersöka vidare skulle således vara att granska SBA:s bidrag till 

svensk politik. Studier av SBA:s föregångare visade att olika länder hade olika nytta av det 

EU-gemensamma policydokumentet, bland annat beroende på hur pass utvecklad 

näringslivspolitik de olika länderna har. Utifrån denna utvärdering går det inte att belägga 

SBAs faktiska betydelse för Sverige, men det kan ändå konstateras att den haft viss 

betydelse i ett antal fall, exempelvis vad gäller utvecklingen av det svenska systemet för 

konsekvensanalyser vid lagförslag. 

Att som i SBA föreskriva bitvis ganska snävt formulerade politiska förslag är också något 

som kan diskuteras. Är det verkligen relevant med en uppsättning politiska åtgärder, trots 

att de länder där politiken ska implementeras skiljer sig åt på många punkter? 

Tillväxtanalys ser detta som synnerligen vanskligt, men bedömer det ändå som positivt att 

EU nyttjar de möjligheter man har att bidra till en positiv utveckling för Europas små och 

medelstora företag. 

Viktigt att betona är också betydelsen av att inte bara implementera åtgärdsförslag, utan att 

göra det på rätt sätt. Även om SBA i många fall ger ganska snäva rekommendationer, finns 

genomgående ett stort utrymme för respektive medlemsstat att utforma de olika åtgärderna 

på ett sätt som passar landets specifika förutsättningar.  

Tillväxtanalys vill slutligen än en gång poängtera att denna utvärdering inte haft som syfte 

att bedöma om de åtgärder som föreskrivs i SBA är lämpliga, utan har istället tagit som 

utgångspunkt att Sverige åtagit sig att genomföra dem. Utan tvivel finns det områden som 

inte berörs av SBA som är mycket viktiga för utvecklingen av svenska små och medelstora 

företag, där ett exempel kan vara en utveckling av informella investeringar i de små och 

medelstora företagen.  
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lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
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Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och 
internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling
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