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Förord 

Tillväxtanalys har i 2012 års regleringsbrev fått i uppdrag att analysera tillämpningen av 

EU:s regler för statligt stöd vad avser myndigheternas rapportering och uppföljning av 

beviljade stöd, hur stöden fördelas mellan olika företagskategorier/branscher samt att följa 

upp fördelningen på företag av olika storlek. Undersökningen ska belysa den problematik 

som förekommer under hela processen som omfattar myndigheternas stödutbetalning till 

företag, rapporteringen till Tillväxtanalys samt de problem som bristerna i rapporteringen 

orsakar gentemot regeringen och EU-kommissionen, som är den yttersta mottagaren av 

avrapporteringen.  

I uppdraget angavs att analysen ska vara ett underlag för att lösa de identifierade problem 

som föreligger avseende rapportering och uppföljning av beviljade stöd och dessutom 

analysera om regelverket missgynnar någon form av företagskategori/bransch. Denna slut-

rapport omfattar avrapporteringen till regeringen av andra delen av uppdraget, och som 

innehåller resultaten av Tillväxtanalys enkätundersökning samt slutsatser utifrån de erfa-

renheter som gjorts inom ramen för fortlöpande kommunikation med berörda stödgivan-

demyndigheter under hela undersökningsperioden.  

Uppdraget har utförts av Tillväxtanalys och enkätundersökningens utformning har utfor-

mats efter kontakter med en referensgrupp som bestod av Peter Blomquist från Tillväxt-

verket, Åke Hügard och Mattias Carlquist från Statens energimyndighet, Alexander Han-

tosi och Kenth Hermansson från VINNOVA. En särskild tack går till Peter Blomquist från 

Tillväxtverket för hans stora insats både med enkätutformningen och för lämnade syn-

punkter. Annika Gerner på Tillväxtanalys har medverkat vid enkätutformningen (under 

mars och april) och projektledare på Tillväxtanalys har varit Edgar Iglesias.  

 

Östersund, december 2012 

Jan Cedervärn 

Avdelningschef 
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Sammanfattning 

Tillväxtanalys har med hjälp av en enkätundersökning studerat på vilket sätt aktörer som 

lämnar statligt stöd till näringslivet tillämpar EU:s regler för statligt stöd vad avser rap-

portering och uppföljning av beviljade stöd. Undersökningen riktades till Tillväxtanalys 

målgrupper, det vill säga aktörer som omfattas av skyldighet att redovisa omfattningen av 

statligt stöd till näringslivet till följd av krav utifrån EU:s och WTO:s stödregelverk. Till 

målgruppen hör även vissa stödgivare som avrapporterar stöd vid sidan av dessa regelverk 

men som ingår i den samlade nationella statistiken över statligt stöd till näringslivet i Sve-

rige.  

En målgrupp om 27 myndigheter med ansvar för ca 68 stödordingar identifierades. Resul-

tatanalysen baseras således på svar från 22 stödgivande myndigheter som administrerar 

stödordningar på nationell och regional nivå. 7 myndigheter har medverkat genom sär-

skilda intervjuer innan enkätundersökningen skickades ut. 

Resultaten visar att EU:s regler (under åren 2010-2011) kring avrapportering av statligt 

stöd tillämpas på ett tillfredsställande sätt och att stödrutinerna för att övervaka/följa upp 

stöden har följt gällande föreskrifters krav. Majoriteten av de företag som erhåller stöd 

tillhör kategorin småföretag och bland dessa utgör s.k. mikroföretag knappt hälften av 

mottagarna.   

När det gäller frågor om försumbart stöd, s.k. de minimis stöd, administrerar nästan en 

tredjedel av myndigheterna den typen av stöd. Dessa följs upp och övervakas och vissa av 

dem rapporteras till Tillväxtanalys när så efterfrågas. Även om försumbara stöd inte om-

fattas av EU:s rapporteringskrav så är dessa stödordningar av intresse för Tillväxtanalys i 

sin årliga rapport om det offentliga stödet till näringslivet. Flera av dem återfinns därför 

också i EU:s s.k. resultattavla för statsstöd, dvs. den återkommande samlade redovisning 

som EU-kommissionen gör om det statliga stödets omfattning och utveckling inom EU.  

Att data inlämnas i god tid innan EU:s tidsfrist löper ut bör vara en central fråga för samt-

liga berörda parter. Tillväxtanalys föreslår mot den bakgrunden en ny praxis för rutinerna 

vid kommunikationen när det gäller avrapportering från myndigheterna till Tillväxtanalys 

och vidare till Näringsdepartementet samt EU-kommissionen. Det innebär att större upp-

märksamhet ägnas till kommunikation mellan myndigheterna när det är dags att samla in 

stöddata samt till att avrapporteringsrutinerna förbättras.  

Resultatet av enkätundersökningen visar bl.a. på att det finns behov av att de stödutbeta-

lande aktörerna förbättrar kontrollen av om de stödsökande företagen även fått/sökt stöd 

från andra stödutbetalande aktörer. 

Det juridiska regelverket som reglerar uppgiftslämnandet gällande statligt stöd till närings-

livet omfattar enbart de statliga myndigheters verksamhet, regelverket omfattar inte de 

statligt kontrollerade stiftelserna och bolagen. För att Tillväxtanalys på ett tillfredställande 

vis ska kunna uppfylla Sveriges åtaganden mot EU samt bygga upp och förvalta en mikro-

databas för utvärderingsändamål av de statliga stöden ser vi behovet av en översyn av det 

juridiska regelverket. 
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1 Inledning 

1.1 Tillväxtanalys löpande aktivitet och uppgiftsskyldighet 

Insamlingen av data om statligt stöd styrs av Tillväxtanalys föreskrift MTFS 2009:3. Den 

anknyter i sin tur till § 22 i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Verk-

samheten handlar om myndigheterna som administrerar statligt stöd till industrin och 

tjänstesektorn.  

Formellt har Tillväxtanalys till stor del rätt att kräva in den information som behövs för att 

kunna följa upp befintlig statlig stödgivning. Utöver detta behov ser vi gärna att uppgifts-

lämnarna lämnar oss s.k. mikrodata, det vill säga uppgifter om enskilda stödmottagare och 

belopp. Tillväxtanalys uppmuntrar således alla aktörer att lämna mikrodata, om det inte 

strider mot någon särskild författning. I den mån som mikrodata inte lämnas är det angelä-

get att följa vilka närmare skäl som kan finnas för detta. I den mån hinder för utlämnande 

av sådan information kan undanröjas så är det mycket värdefullt då en databas med mikro-

data är mycket mer användbar för aktuella och framtida utvärderingsändamål.  

Formellt har Tillväxtanalys bara rätt att kräva uppgifter från statliga myndigheter. I de fall 

stödprogrammen hanteras av stiftelser eller aktiebolag eller annan aktör som inte är en 

statlig myndighet så kan problem uppstå om uppgiftslämnaren motsätter sig förfrågningar 

om rapportering. Vår erfarenhet är att det har varit en del problem med att få in uppgifter 

från stiftelser och organisationer inom exportfinansiering och den finansiella sektorn.  

Allmänt sett innebär datainsamlingen kring det statliga stödet att det inte omfattar några 

personuppgifter. För vissa uppgiftslämnare är mikrodata sekretessbelagda, och därför får 

Tillväxtanalys bara aggregerade data från dem. Vi uppger till uppgiftslämnarna att deras 

svar diarieförs hos oss.  

I Sverige är det främst Näringsdepartementet som bevakar och sköter de internationella 

kontakterna när det gäller frågor om statligt stöd. Den huvudsakliga mottagaren för avrap-

portering om utbetalat statligt stöd och den nu aktuella undersökningen görs således i sam-

verkan med näringsdepartmentet 

I figur 1 illustreras relevanta aktörer i det statliga stödsystemet samt den inbördes samord-

ningen mellan dessa. EU-rättsligt är stöd endast tillåtet om det kan anses ligga i gemen-

skapens intresse och inte innebär en otillbörlig snedvridning av konkurrensen och påverkan 

på handeln inom EU. EU-kommissionen bevakar de statliga stödens förenlighet med EU-

fördraget genom att medlemsländerna på förhand måste lämna information om planerade 

stödinsatser, s.k. notifiering. Stöd som har godkänts av kommissionen blir sedan föremål 

för krav på årlig rapportering till EU vad avser de belopp som utbetalas. Av figuren fram-

går också att i praktiken Regeringskansliet kontaktar både Tillväxtanalys och stödutbeta-

lande myndigheter när det behövs.  
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Figur 1: Dataflöde, aktörer och koordination inom det offentliga stödsystemet  

 
 

Tillväxtanalys samlar in uppgifter om utbetalat stöd till företag från stödgivande myndig-

heter och organisationer med hjälp av en särskild enkät där också myndighetens föreskrif-

ter medföljer samt ett missiv med information om syftet med uppgiftsinsamlingen och sista 

svarsdatum. I början av mars varje år får Tillväxtanalys information om aktuella och nya 

godkända stödprogram från EU-kommissionen via Näringsdepartementet. Informationen 

visar, för det mesta, vilka myndigheter som administrerar respektive stödprogram, 

branschgrupperingar samt typ av stödinstrument och stödändamål. Det händer dock att 

uppgiftslämnare spontant redovisar uppgifter om nytillkomna stödprogram som inte ingått 

i förteckningen. Det tyder på att det kan finnas viss undertäckning i undersökningen, det 

vill säga att det kan ha förekommit ytterligare stödprogram som borde ha ingått i beräk-

ningarna.  

1.2 Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2012 har Tillväxtanalys fått uppdraget att göra en ” analys av till-

lämpning av EU:s regler för statligt stöd vad avser myndigheternas rapportering och 

uppföljning av beviljade stöd samt hur stöden fördelas mellan stora, mellanstora respek-

tive små företag. I det följande presenteras uppdragets närmare innehåll: 

Bakgrund och problemställning 

EU:s statsstödsregler följer av EU-fördraget och tillämpas i Sverige genom cirka sextio 

stödförordningar som har anmälts till och godkänts av EU-kommissionen. Om stöd un-

derlåts att anmälas till kommissionen eller om mer stöd än vad kommissionen har godkänt, 

har betalats ut, finns det risk för att företagen måste återkrävas stödbeloppen. Som följer 

av regelverket måste beviljade stöd årligen rapporteras till kommissionen samt i förekom-

mande fall även till WTO. Tillväxtanalys ansvarar för att sammanställa årliga rapporter 

från de myndigheter som har beviljat stöd. Inte sällan uppstår problem då myndigheter 

rapporterar in felaktig information till Tillväxtanalys, t.ex. där stöd till offentlig verksam-

het inte har separerats från företagsstöd, vilket leder till följdfrågor från kommissionen.  

Vidare förekommer det att myndigheter inte har beaktat den årliga stödbudget som kom-

missionen har fastställt, varför denna överskridits utan att detta har anmälts till kommiss-

ionen. Dessutom förekommer det stödordningar som varit i kraft redan före Sveriges an-

EU- GD Konkurrens

SARI

    Tillväxtanalys Regeringskansliet

Statligt stöd- 

administratörer

Företag - Statligt stödmottagare 

Synpunkter
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slutning till EES och EU. Om dessa inte har förändrats kan de fortlöpa, men förändringar 

i budget och villkor måste godkännas av kommissionen.  

Av flera skäl är möjligheterna att lämna företagsstöd begränsade och det är därför vä-

sentligt att de stöd som lämnas främst avser marknadsmisslyckanden, att stödmottagarna 

är sådana företag som utan stöd inte hade lyckats genomföra t.ex. ett projekt eller en inve-

stering av samhällsnytta inom t.ex. miljöområdet. Samtidigt är regelverket kring statliga 

stöd komplicerat, varför främst mindre företag kan missgynnas i förhållande till stora 

företag.  

Uppdrag 

Tillväxtanalys ska i samråd med berörda stödutbetalande myndigheter analysera vilka 

problem som föreligger avseende rapportering och uppföljning av beviljade statliga stöd, 

samt föreslå hur problem ska undvikas. Särskild hänsyn ska tas till hur företagsbegreppet 

som sådant tolkas av stödutbetalande myndigheter i samband med stödgivning, hur stöd-

budgetar relaterar till statsstödsgodkännanden från kommissionen samt hur övervak-

ningen av befintliga stöd genomförs vid myndigheterna.  

Vidare ska myndigheten följa upp vilka företagskategorier (små, medelstora och stora 

företag) som har erhållit stöd samt i vilka branscher dessa verkar och analysera om regel-

verket missgynnar någon företagskategori.  

Tillväxtanalys ska lämna ett förslag över hur uppdraget ska genomföras senast under mars 

2012 och i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) komma överens om rap-

portering med delredovisning och slutrapportering. Uppdraget ska slutredovisas till Rege-

ringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2012.  

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för statsstödrapportering till regeringskansliet och 

rapporterar sedan 2005 kontinuerligt statligt stöd till näringslivet. Enligt Tillväxtanalys 

föreskrifter om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet (MTFS 2009:3) 

ska uppgifter i princip lämnas så att det för varje stödform som förekommit går att identifi-

era varje stödmottagare och avläsa hur stort stödet har varit under året till respektive stöd-

mottagare. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppdraget är att göra en kartläggning av tillämpning av EU:s regler för statligt 

stöd vad avser myndigheternas rapportering och uppföljning av beviljade/utbetalade stöd, 

göra en kartläggning av hur stöden fördelas mellan olika företag beträffande deras storlek 

och ifråga om bransch- indelning. Resultatet av undersökningen ska belysa den problema-

tik som förekommer under hela den stödgivande processen och omfattar alla aktörer i 

denna. Det vill säga stödutbetalande myndigheter och företag, rapporteringen till Tillväxt-

analys och de problem som bristerna i rapporteringen orsakar gentemot regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) och EU-kommissionen i egenskap av den yttersta mottagaren av 

avrapporteringen. Resultaten av undersökningen utgör grunden för att fortsätta dialogen 

med regeringskansliet omförbättringar av rutiner på kort och lång sikt.  

1.4 Metod för genomförande 

Uppdraget har skett i två steg, där en delrapport om hur uppdraget skulle genomföras har 

presenterats för Regeringskansliet den 31 mars 2011. Den första delen av rapporten ge-

nomfördes i samråd med Näringsdepartementet.  
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För den andra delen av rapporten bildades en referensgrupp som bestod av tre myndigheter 

och som bidrog till enkätundersökningens innehåll och utformning. Samråd med Närings-

departementet förekom också här. Referensgruppen har också fått del av slutrapporten i ett 

bearbetningsskede. Samtidigt med enkätundersökningen genomfördes flera intervjuer med 

vissa utbetalande stödmyndigheter.  

Ett webbenkätsverktyg har använts och enkäten skickades ut per e-post med en länk i e-

postmeddelandet för att nå själva enkäten. Webbenkäten genomfördes under september 

och oktober 2012. En påminnelse skickades ut till respondenter som inte besvarat under-

sökningen efter tre veckor och senare telefonkontakter genomfördes med dem som fortfa-

rande inte hade svarat på enkäten. Myndigheter som inte har svarat på enkäten framgår av 

bilaga 1.   

1.5 Målgrupp och undersökningspopulation 

Målgruppen för undersökningen är de uppgiftslämnande myndigheter som under antingen 

2010 eller 2011 svarat på Tillväxtanalys enkät om stödutbetalningar inom ramen för de 

olika stödprogram som omfattats av EU:s rapporteringskrav. Även andra uppgiftslämnare 

har inkluderats som bedömts vara av intresse för Tillväxtanalys årliga rapport om det of-

fentliga stödet till näringslivet i Sverige. De aktuella myndigheterna och organisationerna 

som administrerade stöd under 2010 och 2011 var följande: 

 ALMI 

 Arbetsförmedlingen 

 Arbetsmarknadsdepartementet/ ESF-rådet  

 Boverket 

 AB Svensk exportkredit (SEK) 

 Exportkreditnämnden (EKN) 

 Exportrådet 

 Finansdepartementet 

 Försäkringskassan 

 Industrifonden 

 Innovationsbron 

 Jordbruksverket (sedan 2008) 

 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 

 Naturvårdsverket 

 Norrlandsfonden 

 Tillväxtverket 

 Näringsdepartementet 

 Rederinämnden/Trafikverket från 2011 

 Riksgäldskontoret 
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 Statens energimyndighet 

 Stiftelsen Svensk industridesign, SVID 

 VINNOVA 

 Trafikverket (med Luftfartsstyrelsen och Rikstrafiken) 

 Presstödsnämnden 

 Talboks och punktskriftsbiblioteket (tpb)  

 Statens kulturråd 

 Svenska Filminstitutet  

 

Enkätundersökningen har riktats till ansvariga kontaktpersoner och registratur på varje 

myndighet vilka fått förhandsinformation om syftet med undersökningen. Som förväntat 

förekom att vissa kontaktpersoner hade slutat sin anställning, bytt arbetsuppgifter eller gått 

i pension etc. Vidare har vissa myndigheter avvecklats, exempelvis Rederinämnden, Luft-

fartsstyrelsen, Rikstrafiken vilka nu utgör den nya myndigheten Trafikverket. Nybildade 

myndigheter har också tillkommit, exempelvis Talboks- och punktskriftsbiblioteket (tpb). 

Dynamik och kontinuerliga förändringar av detta slag kan påverka undersökningens kva-

litet när det gäller svaren och/eller orsaka ett partiellt bortfall. För att bestämma undersök-

ningspopulationen har inga avgränsningar gjorts. Alla berörda myndigheter kontaktades. 

Resultatet av detta gav en slutlig undersökningspopulation av 27 myndigheter med ca 68 

stödprogram eller stödordningar. Detta innebär att de resultat vi presenterar här rör hela 

kretsen av aktuella utgiftslämnande myndigheter för Tillväxtanalys arbete när det gäller 

årlig avrapportering av statligt stöd.  

1.6 Enkätutformning och enkätverktyg 

Utformningen av enkäten fokuseras på frågorna som ställs i uppdraget. Enkäten är upp-

byggd utifrån fyra huvudämnen:  

- Allmänna frågor om statliga stöd rutiner, 

- frågor om försumbart stöd, 

- frågor om myndighetens förvaltning av anslag och externa medel samt 

- frågor om uppgiftsskyldigheter och de praktiska rutinerna kring den årliga 

avrapporteringen mellan uppgiftslämnande myndigheter och Tillväxtanalys.  

Enkäten består av 24 frågor med flervalsalternativ där det i de flesta fall fanns möjlighet att 

fylla i mer än ett svarsalternativ. Det finns flera frågor som man har möjligheter att ge sina 

egna kommentarer till. De svarande har fått en förfrågan om att besvara enkäten per e-post 

och har sedan själva fått följa en länk i e-post-meddelandet för att nå själva enkäten. En-

käten har sedan bevarats och registrerats på Tillväxtanalys.  

1.7 Svarsfrekvens och tillförlitlighet 

Av totalt 27 myndigheter svarade 22. En av de inlämnade enkäterna var helt blank och en 

annan var endast partiellt besvarad. Den slutliga svarsfrekvensen för undersökningen blev 

74,1 procent. Det kan noteras att 65 e-post-inbjudningar skickades ut till de 27 myndighet-

erna genom att varje myndighet fick enkäten utskickad dels till deras registratur samt ge-
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nom att vissa av dem fick inbjudan till mer än en kontaktperson för Tillväxtanalys. Av de 

som av olika skäl inte besvarat enkäten har vi kunnat notera olika typer av förklaringar. 

Dels handlar det om kontaktpersoner eller myndigheter inte anser sig tillhöra målgruppen 

eftersom de, enligt egen utsago, inte ger någon form av stöd till näringslivet i sin verksam-

het, dels kontaktpersoner som inte anser sig ha tid eller lust att besvara enkäten. Bland 

icke-svaren fanns också kontaktpersoner eller myndigheter som inte anser att de är rätt 

aktör att besvara enkäten med hänsyn till att det är andra myndigheter som har det prak-

tiska ansvaret för att administrera stödordningen i fråga.  

Vår bedömning är dock att det faktum att mer än två tredje delar besvarat enkäten innebär 

att vi har en god svarsfrekvens. Särskilt för denna typ av undersökning, där det inte funnits 

något egentligt incitament för målgruppen att medverka, menar vi att detta är en hög siffra 

och med stor tillförlitlighet. Alltså, bedömer vi att bortfallet har lite reell inverkan på re-

sultatet eller tillförlitligheten i undersökningen. Undersökningen har haft som mål att nå 

myndigheter som ger statligt stöd och tillämpar EU:s regler för statligt stöd, och bland dem 

som besvarat enkäten säger sig en låg procent inte bevilja/ge något sort av stöd i sin verk-

samhet.   

Resultatanalysen baseras således på svar från 22 myndigheter som Tillväxtanalys har haft 

kontakt med och som har rapporterat statligt stöd till näringslivet under åren 2010-2011. 

Av samtliga respondenter har 7 myndigheter medverkat i intervjuer innan enkäten skicka-

des ut. 

Bland respondenterna som ansåg att man inte ger någon form av stöd till företagen märks 

särskilt myndigheter inom den finansiella sektorn. Dessa menade att de beviljar lån och 

riskkapital till företagen men inte stöd/subventioner. Som ovan nämnts var dock den van-

ligaste orsaken att respondenterna inte kunde besvara enkäten att kontaktpersoner hade 

slutat sin anställning/uppgift och där den nya kontaktpersonen inte ansåg sig ha tillräcklig 

kännedom om verksamheten för att kunna svara. När det gällde fall där myndigheter ansåg 

sig inte ha möjlighet att besvara enkäten p.g.a. att de endast lagrar stöddata i aggregerad 

form men där andra myndigheter i praktiken svarar för utbetalning av stödet till företag så 

kontaktades utbetalande myndigheter och flera handläggare vid dessa. Dessvärre ansåg 

man sig inte heller där kunna besvara frågorna i enkäten.   
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2 Undersökningens huvudresultat och slutsatser 

2.1 Huvudresultat 

Alla tillfrågade myndigheter följer upp och övervakar beviljade och utbeta-
lade stöd i samband med ansökan, beviljande och utbetalning.  

Alla myndigheter uppger att de har rutiner för att övervaka beviljade/utbetalda stöd. Över-

vakningssystemet varierar från diarieföring, via ansökningsblanketten, via föreskrifterna, 

via handläggning och via externa granskare, övervakning med andra myndigheter, samt via 

redovisning med redovisningsintyg.  

En stor andel av de tillfrågade myndigheterna har rutiner för att följa upp 
och övervaka beviljade och utbetalade statliga stöd och mer än hälften har 
rutiner för att kontrollera om stödmottagarna får/eller söker stöd från andra 
myndigheter för samma projekt.  

Knappt 58 procent av respondenterna svarade att de har rutiner för att kontrollera i fall 

stödmottagarna samtidigt får/ eller söker stöd från andra myndigheter för samma pro-

jekt/eller stödberättigande kostnader.  

Majoriteten av respondenterna gör ingen prioritering grundad på företagens 
storlek. 

89 procent av respondenterna svarade att de inte prioriterar företag av en viss storlek.  

Mikroföretag fick störst andel av det offentliga utbetalade stödet under 
undersökningsperioden.  

Mikroföretag tog emot 49 procent av det totala utbetalade stödbeloppet under undersök-

ningsperiod. Dessutom fick mikroföretag och småföretag sammantaget 73 procent under 

2011 av det totala stödet till företag inom industrin och tjänstesektorn.  

Den flesta företag som tog del av stödet var mikroföretag med mindre än tio 
anställda  

Tre av fyra företag som fick statligt stöd under undersökningsperioden var mikroföretag. 

Gruppen mikroföretag plus småföretag stod sammanlagt för 95 procent av de företag som 

fick stöd.  

Hälften av de tillfrågade myndigheterna uppger att de har genomfört utvär-
dering av stödets nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Hälften av myndigheterna svarade att de har genomfört utvärderingstudier av sina stödpro-

gram. De flesta genomförda studier publiceras på myndigheternas webbplatser.  

Nästan en tredjedel av respondenterna anser att de på grund av sekre-
tesskäl inte kan lämna ut mikrodata till Tillväxtanalys.  

En av tre av de respondenterna svarade att sekretessbestämmelser hindrar de från att ge 

Tillväxtanalys stöddata i form av mikrodata. Majoriteten av de tillfrågade myndigheterna 

som inte lämnar ut mikrodata i undersökningen svarade att de inte vet skälet.  
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2.2 Slutsatser och förslag till åtgärder 

Den flesta myndigheter följer upp och övervakar det statliga stödet med 
hjälp av olika kontrollrutiner.  

Undersökningen visar att en hög andel av de utbetalande myndigheterna har säkra rutiner 

kring stöd som de har beviljat och betalat ut, men att de varierar från olika myndigheter 

och tillämpas i olika skeden. Den vanligaste rutinen var kontroll som görs i samband med 

ansökan. Här anser vi att mycket litet kan göras för att förbättra kontrollrutinerna. Eventu-

ellt kan man föreslå att myndigheterna använder en slags rutin som tillämpas i samma 

skede. Exempelvis när stöd söks eller beviljas. När det gäller rutinerna för att kontrollera 

stödsökning från andra myndigheter för samma projekt det är upp till Regeringskansliet att 

ta ställning till om det kräver ökad styrning via reglering i förordning eller stödordning.  

Hälften av de tillfrågade uppgiftslämnarna har genomfört utvärdering/studier 
av stödets nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Hälften av de tillfrågade myndigheterna har inte genomfört utvärderingar/studier av stödets 

nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv av olika skäl.  

Tillväxtanalys har i enlighet med 2010 års regleringsbrev i uppdrag att utveckla en mikro-

databas över statliga stöd till näringslivet. Mikrodatabasen är mycket väl lämpad för att 

användas till att genomföra utvärderingar/studier av stödens samhällsekonomiska nytta. 

Tillväxtanalys är därför dels genom sina olika mikrodatabaser men även genom sitt obero-

ende i förhållande till stödprogramen en väl lämpad aktör för den typen av utvärde-

ringar/studier.  

Nästan två tredjedelar låter bli att lämna/spara mikrodata på grund av sek-
retesskäl vilket omöjliggör genomförandet av utvärderingstudier av stöd-
programmens effekt.  

Tillväxtanalys har hittills prioriterat att uppgifterna om utbetalat stöd först och främst leve-

reras i god tid innan tidsfristen för rapportering till EU löper ut. Leveranserna av uppgif-

terna har i de flesta fall varit i form av aggregerade data. De juridiska regelverken som 

reglerar de stödgivande aktörernas skyldighet att lämna uppgifter till Tillväxtanalys kräver 

enbart att de lämnar aggregerade data, utlämnande av mikrodata sker på frivillig grund. 

Tillväxtanalys föreslår därför att Regeringskansliet i samråd med Tillväxtanalys ser över 

möjligheterna att skärpa det juridiska regelverket som reglerar de stödutbetalande aktörer-

nas skyldighet att leverera mikrodata till Tillväxtanalys.  

Generellt sett fungerar de praktiska rutinerna väl kring den årliga rapporte-
ringen av statligt stöd men de kan förbättras inom flera särskilda områden. 

De praktiska rutinerna för att följa upp och övervaka statsstödsreglerna kan anses fungera 

ganska bra. Det går dock att förbättra rutinerna och vara mer observant när det gäller 

kommunikationen mellan de utbetalande myndigheterna och Tillväxtanalys samt Rege-

ringskansliet. Det vill säga eventuella uppkommande oklarheter ska observeras och åtgär-

das omedelbart. Det var svårt att utifrån enkätsvaren finna några tydliga systematiska öns-

kemål om förändringar av verksamhetsrutinerna.  
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2.3 Avslutande reflektion  

Det vanligaste problemet när det gäller rapporteringen av statsstöd till EU/WTO är att 

myndigheterna inte lämnar uppgifter inom utsatt tid, och i vissa fall inte alls. Den proble-

matiken orsakas bl.a. av personalomsättning vid berörda myndigheterna och är något som 

har börjat åtgärdas under arbetet med 2012 års avrapportering. För att förbättra själva upp-

giftsinsamlingen finns några enkla åtgärder man kan vidta; enkäten skickas till uppgifts-

lämnande aktörers registratorfunktion eller motsvarande istället för till specifika kontakt-

personer. I följebrevet kan man dock gärna notera vem som svarat tidigare vilket underlät-

tar för registrator att skicka uppgiften till rätt person. Kontakten med Näringsdepartementet 

är viktig innan enkäten skickas ut för att få information om stöd som upphört respektive 

tillkommit. Vilka stödprogram som skall vara med i undersökningen avgörs i princip inte 

av Tillväxtanalys, det får Tillväxtanalys uppgift om främst från Näringsdepartementet och 

från kommissionen.  

2.3.1 Brister i enkätens utformning 

Det är intressant att notera att de bedömningar som görs av de olika respondenterna från 

olika politikområde skiljer sig något åt. Ett konkret exempel är skillnaden mellan myndig-

heter/aktörer inom den finansiella sektorn jämfört med andra myndigheterna i synen på 

vad som är stöd.  

Som redan sagts så finns anledning misstänka att begreppet ”stöd” kan ha varit missvi-

sande bland de ovan nämnda grupperna. Det kan antas att respondenterna inom den finan-

siella sektorn tolkar begreppet ”stöd” som bidrag och att man därför svarat att det inte varit 

fråga om stöd utan lån och garantier. En annan uppfattning kan vara att de finansiella aktö-

rerna hade svårighet att göra en distinktion mellan att agera på marknadsmässiga respek-

tive icke marknadsmässiga grunder. Vi tror också det är viktigt överbrygga eventuell miss-

förstånd som kan föreligga mellan EU-rättens syn på vad som är marknadsmässigt age-

rande och nationella aktörers dito.  

En annan svaghet som vi fick veta i en ex-ante bedömning i vår undersökning var att vi 

förväntade oss att respondenterna skulle ha mer tid för att svara frågan hur det utbetalade 

fördelas mellan olika företagstyper relaterad till det totala stödbeloppet under 2011 eller 

2010. Intentionen var att kunna samla in mikrodata från de flesta respondenterna. Men så 

blev inte fallet. Ett partiellt bortfall förekom då respondenterna meddelade att de inte hade 

tillgängliga mikrodata för att kunna svara frågan. Svårighet förelåg därmed att kunna för-

dela data efter olika företags storlek.  

Det partiella bortfallet och en viss brist av mikrodata har omöjliggjort att få statistik grup-

perat efter bransch och som skulle återspegla stöd grupperad efter branschindelningen eller 

efter politikområdet. I sin årliga stödrapport publicerar dock Tillväxtanalys stödet fördelat 

på politikområde/bransch.  

Ett fåtal av respondenterna hade problem att förstå frågan om myndigheternas förvaltning 

av externa medel från andra myndigheter. Detta kan bero på att alla myndigheter inte han-

terar några externa medel (utöver sina egna anslag) och inte är nära bekanta med denna 

förvaltning av externa medlen. Problemet kan också vara att statligt stöd är ett brett område 

med olika reglerade aktiviteter och att aktiviteten inte alltid kan vara samstämmiga.  
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3 Resultat, analys och diskussion 

I detta avsnitt redovisas svaren på den enkät som använts som grund för undersökningen.  

3.1 Allmänna frågor om statliga stödrutiner  

Vilka system och rutiner finns för att övervaka att stödet används för det avsedda 

syftet, dvs. att företagen följer villkor och regler  

Frågan var öppen eftersom myndigheterna har system som skiljer sig åt beroende på hur 

deras förordningar ser ut. Vi kan konstatera att myndigheterna har olika rutiner för att 

övervaka beviljade och utbetalade medel till företagen. Alla myndigheter uppger att de har 

rutiner för att övervaka beviljade/utbetalda stöd. Övervakningssystemet som finns bland 

respondenterna kan grupperas på följande sätt: övervakningsrutiner via diarieföring och 

registrering; via ansökningsblanketten; via föreskrifterna; övervakning med andra myndig-

heter; via handläggning; och via externa granskare. Vissa respondenter svarade att de krä-

ver redovisning med redovisningsintyg samt fakturor för sina kostnader. Noterbart är att 

alla respondenterna svarade att de har ett övervakningssystem och har rutiner för att följa 

upp och övervaka att företagen följer villkor och regler enligt stödfördordningarna och 

föreskrifterna. Däremot var det svårt att bedöma vilka av alla ovan nämnda system och 

rutiner som är mest effektiva och det ligger inte inom ramen för denna undersökning att 

bedöma vilka system som kan mest ändamålsenliga. Med utgångspunkt från undersök-

ningsresultatet kan dock en fortsatt analys och diskussion med berörda aktörerna ha sitt 

intresse.  

Finns rutiner för att kontrollera om att stödmottagarna samtidigt får/och eller söker 

stöd från andra myndigheter för samma projekt/stödberättigande kostnader?  

 

58 procent uppger att de har rutinerna för att kontrollera om stödmottagarna söker medel 

från andra myndigheter för samma ändamål. Gruppen som inte gör det eller som inte vet 

summerar till 42 procent. Det kan anses förvånande att såpass många som 37 procent inte 

har kontrollrutiner i detta avseende. Vår slutsats är att de flesta myndigheter prioriterar den 

har frågan när det är dags att bevilja/utbetala stöden. Det vill säga att de har en typ av extra 

57,9 % 

36,8 % 

5,3 % 

Ja

Nej

Vet ej
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rutiner för att kontrollera om stödmottagarna söker medel från andra statliga myndigheter 

för samma ändamål. Däremot visar det sig att det fortfarande finns en brist av kontroll (37 

procent) om stödmottagarna samtidigt söker stöd från andra myndigheter för samma pro-

jekt.  

Hur kontrolleras om stödmottagarna får/och eller söker stöd från andra 

myndigheter för samma projekt/stödberättigande kostnader? 

 

Av dem som svarade att de hade rutiner för att kontrollera om företaget får/och eller söker 

stöd från andra myndigheter för samma projekt 64 procent så görs det samband med ansö-

kan, medan 24 procent gör det i samband med att stödet beviljas. Drygt 9 procent har an-

gett att de gör en kontroll i samband med utbetalning. Diagramet visar att kontroll i sam-

band med ansökan är helt dominerande.  

Finns villkor för stödordningen som medför krav på kontroll av stöd som lämnas till 

en stödmottagare för olika ändamål under viss tidsperiod? 

 

Mer än hälften uppger att det inte finns några villkor i stödordningarna som medför krav på 

kontroll av de stöd som lämnas. 

Siffrorna återspeglar den relativt stora andelen respondenter som inte har rutiner för att 

kontrollera om stödmottagarna får eller söker stöd samtidig från andra myndigheterna. Här 

besvarar också en stor andel av respondenterna Ja och menar att de hanterar förordningar 

63,6 % 

27,3 % 

9,1 % 

I samband med ansökan

I samband med att stödet beviljas

I samband med utbetalning

47,4 % 
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med krav på kontroll som lämnas till stödmottagarna. En vanlig kommentar är att inte alla 

stödförordningar har sådana krav på ett explicit sätt. De vanliga kraven handlar mest om 

takbelopp, medfinansiering och projektändamål.  

Bland respondenterna som svarade Ja menar dessa att det görs en kontroll mellan egenrap-

portering och den jämförs med deras redovisningar. En annan respondent säger att de jäm-

för med deras egen företagsdatabas och direkt fråga till företag. Ytterligare en som tillfrå-

gats säger att de gör en månatlig kontroll av stödansökan, en årlig kontroll mot Skattever-

ket samt löpande stickprov mot stödmottagaren. En annan säger att de gör kontroll via 

anlitad expert som gör en bedömning av om stödberättigade kostnader är rimliga. Några 

menar vidare att stödets användning redovisas och samtidigt begärs in redovisningar och 

revisorsintyg. En menar att de gör en uppföljning efter genomförda åtgärder med energi-

förbrukningar.  

Används - utöver villkor för stödgivning som angivits i författning eller liknande – 

ytterligare kriterier för att bestämma vilka mottagare/projekt som beviljas stöd? 

 

Lite mindre än hälften av respondenterna anser sig använda ytterligare kriterier utöver 

villkor i författningarna. Det kan t.ex. avse projektändamål, syftet med programmet och 

geografisk lokalisering/medfinansiering.  

Om ja, var god ange vilken/vilka kriterier det rör sig om och hur dessa får genom-

slag vid tillämpningen? 

Bland de respondenter som svarade ja hänvisas till regler som finns i både förordningar 

och föreskrifter och där vissa kompletteringar har fått göras med hänsyn till exempelvis 

branscher som är undantagna. Andra myndigheter nämner regler om prioriterade områden 

och andra framhåller särskilda branschinriktade kriterier. En respondent menade att de inte 

beslutar om vem som ska få stöd. Generellt sett har färre än hälften av respondenterna 

angivit att de använt ytterligare kriterier för stöd utöver villkoren i stödförordningar och 

föreskrifter.  
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Ja

Nej



ANALYS AV TILLÄMPNING AV EU:S REGLER FÖR STATLIGT STÖD 

20 

Görs någon prioritering grundad på företagens storlek? 

 

I den här frågan fick respondenterna välja flera alternativ. Diagramet visar att företagens 

storlek inte i någon större grad utgör grund för prioritering. 11 procent av respondenterna 

svarade att de prioriterar mikroföretag, det vill säga företag som har mellan 0-10 anställda. 

En kommentar är att vissa stödprogram är riktade för att ge stöd till antingen mikro eller 

småföretag med ett specifikt ändamål. Samtidigt bör noteras att de minimis är tillgängligt 

för både stora företag och small och medelstora företag. Självklart har dock ett litet företag 

större utbyte av ett de minimis stöd än vad ett storföretag har.  

Hur fördelas det totala utbetalade stödbeloppet 2011 (eller 2010) på företag av 

olika storlek? 

 

I figuren framgår hur företagsstöd fördelades enligt företagsstorlek. Stödet till mikroföre-

tag var med 48,5 procent den mest representerade företagsstorleken under undersöknings-

perioden. Stöd till mikroföretag och småföretag utgjorde sammantaget 72,5 procent vilket 

visar att småföretasgruppen överhuvudtaget var mest representerad inom det offentliga 

stödet till näringslivet. Det är ett förväntat resultat och den återspeglar EU:s och den nat-
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ionella stödpolitiken att stödet ska vara riktat till främst mindre företag vilket betraktas 

som ett särskilt gemenskapsintresse. Det är också noterbart att medelstora och stora företag 

i de flesta stödfördordningar kan ligga utanför bidragsområdet. Stödet till medelstora och 

stora företag samt s.k. ad hoc stöd och även branschspecifikt stöd har minskat sedan Sve-

rige kom med i EU.  

Bland kommentarerna som respondenterna har lämnat finns bland annat att vissa myndig-

heter saknar uppföljning baserat på företagsstorlek, medan andra säger att de inte har upp-

gifter om antal anställda p.g.a. att de använder andra kriterier för att ge stöd till företag. En 

respondent menar att de fördelar stöd till företag via andra myndigheter och inte har några 

uppgifter om stödmottagare.  

Hur många företag av respektive storlek har tagit del av stödet under 2011 (eller 

2010)? 

 

Mikroföretag är även den största gruppen företag som under undersökningsperioden fått 

Tre av fyra företag som fick statligt stöd hade således mellan 0-10 anställda enligt EU-

kommissionens definition. 95 procent av företagen som fick stöd under undersökningspe-

rioden tillhörde gruppen småföretag, d.v.s. företag som sysselsätter mindre än 50 personer. 

Det här mönstret av stödet är i enlighet med spelregler för statligt stöd inom både EU och 

Världshandelsorganisationen. Det sammanfaller också med att stöd till små och medelstora 

företag har en hög prioritet på nationell nivå.  
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Förekommer några svårigheter att vid stödgivning/rapportering av utbetalat stöd 

avgränsa stödmottagare med avseende på om de anses utgöra ”företag” eller ej? 

 

I enkäten ställdes också frågor där respondenterna själva fick bedöma om det förekommer 

svårigheter att avgöra om stödmottagare kan betraktas som ”företag” eller ej. Majoriteten 

(79 procent) svarade nej, medan 21 procent svarade att det förekommer svårigheter att göra 

denna avgränsning.  

De som svarade ja, (21 procent) menade att exempelvis ekonomiska föreningar, kommuner 

och sammarbetsprojekt med flera deltagare innebär avgränsningssvårigheter vid stödgiv-

ning. Andra respondenter menar att det inom utbildningsområdet finns företag som får stöd 

men som hanteras som högskolor. En respondent pekade på kommunalägd verksamhet 

som exempel på en gränsdragningsfråga i förhållandet till begreppet. En annan kommentar 

var att det i myndigheternas årliga rapporteringar till Tillväxtanalys brukar lämnas blan-

dade uppgifter, d.v.s. mikrodata där vinstdrivande och icke vinstdrivande aktiviteter inklu-

deras. För Tillväxtanalys blir naturligtvis en blandning av lämnade uppgifter i form av 

aggregerad data svårhanterligt då man inte i efterhand kan rensa i stöduppgifterna.  

Hur avgörs om en stödmottagare utgör ett ”företag” (varvid också EU:s 

statsstödsregler ska beaktas)?  

 

21,1 % 

78,9 % 

Ja
Nej

5,0 % 

15,0 % 

5,0 % 

40,0 % 

35,0 % 
SNI-kodning

Organisation nummer

Specifik
branschtillhörighet

Stödmottagarens
juridiska form

Annat
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Stödgivarna använder olika kriterier för begreppet företag i detta sammanhang. 40 procent 

svarade att de använder stödmottagarens juridiska form, d.v.s. aktiebolag, ekonomiska 

föreningar, stiftelser eller dyl., enskild näringsverksamhet. 35 procent svarade att de an-

vänder ett annat kriterium bland de fyra kriterierna som nämns som alternativ. 15 procent 

svarade att de använder organisationsnummer som kriterium, Ett fåtal svarade att de an-

vänder specifik branschtillhörighet (5 procent) och SNI-kodning (5 procent). Av de 35 

procent som svarade med alternativet annat så angav en respondent att man inte tittar på 

någon av de nämnda övriga alternativa kriterierna och andra svarade att de använder orga-

nisationsnummer samt företags juridiska form samtidigt. Dessutom svarade en respondent 

att det ska räcka som kriterium att någon bedriver en ekonomisk verksamhet i organiserade 

form.  

Har ni gjort någon utvärdering av stödets nytta ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv?  

 

Respondenterna svarade på en öppen fråga om de har genomfört utvärderingar av sina 

stödprogram utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. De fick fritt nämna exempel (eller 

hänvisa till länkar) på olika slags utvärderingar som finns tillgängliga och kort berätta om 

stödets nytta enligt utvärderingars resultat. Hälften svarade att de har gjort sådana utvärde-

ringar och hälften svarade nej. De som svarade ja tog bl.a. upp:  

- Myndighetens årsredovisningar 

- Oberoende analyser som genomförs vart femte år 

- Jämförelser mellan de mottagande företagen och en kontrollgrupp 

- En årlig utvärdering 

- Studier med fokus på effekter 

- Attitydundersökningar 

Om ja, vad visade den? Beskriv kortfattat de viktigaste resultaten eller hänvisa till 

relevant dokument. Skriv gärna in en länk om studien finns tillgänglig via internet. 

50,0 % 50,0 % 
Ja

Nej
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När det gäller effekterna av stödet nämns att sysselsättningen ökar kortsiktigt, att stödet har 

betydelse för en investerings genomförande, har led till ökad omsättning, samt innebär en 

betydande privat medfinansiering och att de mottagande företagen utvecklas mer positiv än 

de i kontrollgruppen.  

Även de som inte har gjort någon utvärdering angav vad vilka positiva effekter stödet har 

fått:  

- Bidrag stimulerar förädlingsgrad och kompenserar för företags kostnader. 

- Stödet bidrar till yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet, stödet hjälper också företa-

gen att vara oberoende och opartiska, samt att effektivisera utnyttjandet av de statliga 

medlen.  

Respondenterna som svarade Ja hänvisade bl.a. till följande rapporter:  

- Se Rapporter Vinnovas fokus på effekter eller andra effektanalyser/utvärderingar  

- Arbetsmarknadsrapport 2012 Kapitel 3: Program, särskilda uppdrag och subventionerade 

anställningar. Sid 96-118, finns tillgänglig på:  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80007252/Arbetsm

arknadsrapport+2012.pdf  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80002359/Kopia+a

v+Kapitel+3.xls  

- Se t ex årsredovisningen för 2011 samt inkubatorrapporter. Dokumenten finns 

tillgängliga på IB:s hemsida. 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Stod-for-konvertering-av-

direktverkande-el-gav-positiva-men-begansade-effekter/ 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2012/Utvardering-av-

solvarmebidraget-och-solvarmestodet-/ 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2008/Uppfoljning-av-

investeringsstodet-till-aldrebostader/ 

- Se studie ”Översyn av transportbidraget. Förslag till ett miljöanpassat transportbidrag 

som bidrar till regional utveckling”. Tillväxtverket. Rapport 0098. 2012.  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80007252/Arbetsmarknadsrapport+2012.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80007252/Arbetsmarknadsrapport+2012.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80002359/Kopia+av+Kapitel+3.xls
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80002359/Kopia+av+Kapitel+3.xls
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3.2 Frågor om försumbart stöd (de minimis-stöd) 

Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis stöd? 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att de inte har beviljat s.k. de minimis stöd, medan 

30 procent har gjort det. Svarsutfallet är inte överraskande i det aktuella sammanhanget 

eftersom de minimis stöd inte omfattas av något rapporteringskrav från EU:s sida. Den här 

frågan ställdes till myndigheterna för att kunna få reda på om de i förekommande fall har 

rutiner för att följa upp/övervaka det.  

Vilka försumbara stöd rör det sig om? 

 

Tillfrågade myndigheter kunde samtidigt svara på de två alternativen att stöd beviljas i 

enskilda fall (ad hoc) eller att stöd beviljas inom ramen för gällande stödordningar. Det 

visade sig att drygt två av tre beviljar stöd inom ramen för det senare av de två alternati-

ven. 50 procent svarade att de administrerar de minimis som beviljas i enskilda fall som 

bedöms angelägna men där villkor för stöd enligt gällande stödordning ej är tillämpliga. 

Noteras bör att det har resultatet har blivit mer än 100 procent, det vill säga att myndig-

30,0 % 

70,0 % 

Ja

Nej

50,0% 

66,7 % 

Stöd som beviljas i enskilda
fall (t.ex. vid enstaka projekt
som bedöms angelägna men
där villkor för stöd enligt
gällande stödordning(ar) ej är
tillämpliga

Stöd inom ramen för gällande
stödordningar eller inom
ramen för insatser som
vänder sig till ett flertal
stödmottagare efter utlysning
el. dyl.
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heter förefaller i viss utsträckning både förvalta ad hoc stöd och stöd inom ramen för stöd-

ordningar. 

Bland dem som har gett preciserade kommentarer rör det sig om stöd till resor och lik-

nande, planeringsbidrag, resebidrag, mjuka lån och stöd till insatser på livsmedelsområdet.  

Vilka rutiner har ni för att kontrollera att utbetalningarna till respektive företag inte 

överskrider det tillåtna takbeloppet (200 000 euro) under en period av tre 

beskattningsår? 

 

Av diagramet framgår att en tredjedel svarade att de använder diariefö-

ring/registreringsrutiner. Ytterligare en tredjedel kontrollerar takbeloppet via ansöknings-

blankett. Ett fåtal eller 17 procent kontrollerar takbeloppet via en elektronisk databas. Yt-

terligare 17 procent svarade att de använde ett annat sätt att kontrollera stödtakbeloppet. I 

den här sista gruppen angav de att de lagrar informationen i en extern databas. Det är vår 

bedömning att i allt väsentligt någon form av uppföljning och övervakning genomförs 

bland myndigheterna.  

 

33,3 % 

33,3 % 

16,7 % 

16,7 % 
Via diarieföring/motsvarande
registrering

Via ansökningsblanketten för
stöd

Uppgifter om utbetalda stöd
per företag lagras
elektroniskt i databas

Annat sätt
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Vilka rutiner har ni för att kontrollera att utbetalningarna till ett företag verksam 

inom sektorer som omfattas av mer restriktiva bestämmelser (vägtransportsektor, 

fiske- och vattenbrukssektorn respektive företag med verksamhet inom primär 

produktion av jordbruksprodukter enligt bilaga 1 till EUF-fördraget) inte överskrider 

de respektive lägre gällande takbeloppen per företag under en period av tre 

beskattningsår?  

 

De som svarade på frågan om administrering av försumbara stöd (30 procent svarade ja) 

fick också frågan som avser företag verksamma inom sektorer som omfattas av mer re-

striktiva bestämmelser. Svaret skiljer sig lite jämfört med den föregående frågan, 50 pro-

cent svarade att uppgifter lagras elektronisk i databas, medan en tredje del gör det via dia-

rieföring och registrering. Några menar vidare att frågan ej var aktuell.  

En kommentar från Tillväxtanalys är att den här frågan är mer specifik och begränsad till 

ett fåtal förordningar. Den omfattar framförallt stöd till transportsektor (exklusive det reg-

ionala transportstödet) och ett fåtal stödförordningar inom jordbrukssektorn som efter år 

2008 har avrapporterats av Tillväxtanalys.  

Finns frågor om tillämpningen av de minimis-stöd som Ni själva vill 

uppmärksamma Tillväxtanalys på?  

 

33,3 % 

0,0 % 

50,0 % 

0,0 % 

16,7 % 

0,0 % 

Via diarieföring/motsvarande
registrering

Via ansökningsblanketten för stöd
(0%)

Uppgifter lagras elektronisk i
databas

Inga rutiner finns (0%)

Ej aktuellt

Annat sätt  (0%)

83,3 % 

16,7 % 

Nej
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Majoriteten av de tillfrågade svarade nej om de ville lämna synpunkter eller ville poängtera 

något till Tillväxtanalys om försumbara stöd och deras övervakningsrutiner. En respondent 

meddelade att stödet inom kulturområdet från år 2013 anses undantaget från EU-reglerna.  

3.3 Frågor om myndighetens förvaltning av anslag och externa 
medel  

Förvaltade myndigheten (utöver det egna anslaget) externa medel som 

beviljades/utbetalades (antingen under 2011 eller 2010) till näringslivet?  

 

Bland de som svarade ja uppgavs att de förvaltar externa medel från en annan myndighet 

och att det förekommer brist på avrapporteringen av sådana medel. Det borde således rap-

porteras av någon men detta görs inte alltid. Av respondenterna som svarade annat menade 

vissa att de inte förstod frågan eller vad man menar med externa medel. Någon pekade på 

att de inte är myndighet och därför inte kan svara på frågan. En annan respondent menar att 

de inte förvaltar anslag utan finansierar sina aktiviteter med premieintäkter.  

En kommentar från Tillväxtanalys är att tydligare förklaring bör ges kring skillnaden mel-

lan anslag (egna medel) och externa medel.  

 

10,5 % 

63,2 % 

26,3 % 

Ja

Nej

Annat
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Om ja, rapporterade myndigheten de beviljade/utbetalade externa medlen till 

Tillväxtanalys?  

 

Av de få som svarade Ja, d.v.s. de som förvaltade externa medel, uppgav 33 procent att de 

rapporterade till Tillväxtanalys, medan 50 procent inte gjorde det. 17 procent av respon-

denterna svarade Annat på den här frågan.  

En kommentar från Tillväxtanalys är att avrapportering är bristfällig men också att det inte 

finns tydliga rutiner för att följa upp och rapportera beträffande externa medel bland de 

inblandade myndigheterna. Dessutom svarade flera att de inte förstod frågan.  

3.4 Frågor om de praktiska rutinerna kring den årliga 
rapporteringen av statligt stöd 

Vad anser ni om blanketten som Tillväxtanalys årligen skickar för redovisning av 

statligt stöd? 

 

Nära hälften av respondenterna, 47 procent, upplever att blanketten som Tillväxtanalys 

skickar ut är varken enkel eller svårtolkad. 26 procent upplever att blanketten är enkel 

medan ytterligare 26 procent anser att den är svårtolkad.  

33,3 % 

50,0 % 

16,7 % 

Ja

Nej

Annat

26,3 % 

47,4 % 

26,3 % 

Enkel

Varken enkel eller
svårtolkad
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En respondent kommenterar att det finns vissa frågor i blanketten som inte passar in i 

myndighetens aktivitet då de endast sysslar med bidrag. En annan respondent upplever att 

de får många följdfrågor som föranleder dem att tro att blanketten inte är optimerad för sitt 

ändamål. Någon menar vidare att de inte har svarat enligt blanketten på grund av en be-

stämmelse om sekretess. En respondent poängterar att det inte alltid är den enskilde hand-

läggaren som har överblicken när det gäller statligt stöd inom alla myndighetens områden. 

Samma respondent menade vidare att det var otydlig att de minimis stöd inte ingick. En 

slutkommentar från en annan respondent var att Tillväxtanalys instruktioner ger utrymme 

för tolkningar, exempelvis begreppet ”näringsidkare”.  

En kommentar från Tillväxtanalys är att begäran skickas med e-post direkt till respektive 

handläggare och myndighetens registrator. Där anges vilka stödprogram som det behövs 

siffror om och att dessa biläggs i en tom Excel-fil. Filen har 27 kolumner som skall använ-

das och tillämpas beroende på vilken typ av stöduppgifter det är fråga om. Det handlar om 

bidrag, skattelättnad, skattebefrielse, mjuka lån, eget kapital samt garantier. Naturligtvis 

kan man förvänta sig att utbetalande myndigheter som sysslar med endast bidrag kan upp-

leva att de får för mycket information. Därför speglar resultatet att många av responden-

terna upplever att blanketten varken är enkeltolkad eller svårtolkad.  

Anser ni att instruktionerna (e-post, följebrev samt föreskrifter) är tydliga? 

 

Drygt två tredjedelar av respondenterna upplever att Tillväxtanalys instruktioner som 

skickades ut via e-post är tydliga, medan knappt 32 procent upplever att instruktionerna är 

otydliga. En respondent kommenterar att han eller hon gärna önskar se en uppföljning i så 

småningom i vändande post. En annan respondent kommenterar att instruktionerna kan 

anpassas bättre till deras verksamhet. Ytterligare en annan respondent menar att instrukt-

ionerna ger utrymme för tolkningar, exempelvis begreppet ”näringsidkare”.  

 

68,4 % 

31,6 % 
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Skulle ni föredra om instruktionerna fanns tillgängliga direkt i Excel-filen?  

 

Hälften av respondenterna vill ha Tillväxtanalys instruktionerna tillgängliga direkt i Excel-

filen. 22 procent svarade nej och ytterligare 28 procent av respondenterna svarade vet ej. 

En respondent kommenterar att det vore bra om man kan göra så att detaljerad information 

om vad som ska stå i varje ruta kan kopplas direkt till respektive ruta.  

Vad anser ni om den 1 april som deadline för att lämna in uppgifter om stödutgifter 

till Tillväxtanalys?  

 

Drygt två av tre respondenter svarade att den 1 april datum som deadline för att inlämna 

stödutbetalningar till Tillväxtanalys är ett rimligt datum. D.v.s. majoriteten av dem tycker 

att det inte finns något problem med dataleveransen. Knappt 11 procent svarade att det är 

för tidigt datum, medan 21 procent svarade alternativet ”Annat”. Bland de som svarade 

Annat menar de att det var en irrelevant fråga, i andra nämns bland annat att så länge Till-

växtanalys skickar ut förfrågan i god tid det borde väl inte vara något problem.  

50,0 % 

22,2 % 

27,8 % 

Ja
Nej
Vet ej

68,4 % 

10,5 % 

21,1 % 

Rimlig tidpunkt
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Vilka hinder har myndigheten för att rapportera statligt stöd i form av mikrodata till 

Tillväxtanalys (om myndigheten inte gör det)? 

 

I enkäten ställdes också en fråga relaterat till stödrapportering i form av mikrodata, en 

information som Tillväxtanalys anser vara viktig. Mikrodata ska i princip lämnas till Till-

växtanalys om det inte strider mot något särskild författning. Tillväxtanalys poängterar 

också att mikrodata är mycket mer användbar för utvärderingsändamål. Dessutom har 

Tillväxtanalys bara rätt att kräva uppgifter från statliga myndigheter. Stödprogrammen 

förvaltade av stiftelser, aktiebolag eller annan juridisk form lämnar endast in data till Till-

växtanalys i aggregerad form.  

53 procent svarade att de inte vet vilka hinder fanns för att lämna in mikrodata till Till-

växtanalys. Knappt 27 procent, d.v.s. nära 3 av 10 av respondenterna svarade att man av 

sekretesskäl anser sig förhindrad att lämna in mikrodata till Tillväxtanalys. Det verkar som 

att obemannade myndigheter, (med noll procent), inte orsakar något problem, med tanke 

på att bearbetning av mikrodata skulle innebära en administrativ arbetsbelastning. De kan 

också hända att ”obemannad” hänger ihop med ”andra uppgifter prioriteras högre” alterna-

tiv. En kommentar från Tillväxtanalys är att möjligheten att samla in mikrodata inte kon-

kurrerar med att data inlämnas i god tid, d.v.s. innan myndighetens deadline löper ut. 

Eventuella konflikter kan lösas genom att aggregerade data leverera i tid före avrapporte-

ringen till EU och att mikrodata levereras vid ett senare tillfälle.    

Bland de som har gett kommentarer nämns bland annat att de inte har hinder och att beslut 

i stödärenden inte omfattas av sekretess. En annan kommentar är att utbetalande myndig-

heten har sporadisk kontakt med Tillväxtanalys och de förvaltar uppgifterna i enlighet med 

reglerna i sekretesslagen.  
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Varför är det svårt för er att inkomma med svaren i tid? 

 

I enkäten ställdes den här frågan även om vi redan visste/upplevde att flera myndigheter 

har lämnat uppgifter i god tid innan Tillväxtanalys tidsfrist för rapportering löper ut. Av de 

som ändå har svårigheter att lämna uppgifter i god tid så svarade 20 procent av respon-

denterna att de har att göra med alltför stor arbetsbörda. 13 procent anser att de har andra 

arbetsuppgifter med högre prioritet och 7 procent anger som orsak att data inte finns till-

gängliga vid denna tidpunkt.  

En kommentar från Tillväxtanalys är att vi har upplevt det här i flera år och det har uppre-

pade gånger förekommit att några utbetalande myndigheter lämnar uppgifter först under 

juni månad.  

Bland de som har lämnat sina kommentarer och svarat ”annat” menar de flesta att det inte 

var svårt att lämna in stödutgifterna och att inkomma i tid till Tillväxtanalys deadline. En 

respondent upplever att det finns oklarhet kring vilka uppgifter som efterfrågades av Till-

växtanalys.  

Har ni ytterligare kommentarer/synpunkter som ni vill framföra till Tillväxtanalys? 

Flera kommentarer och synpunkter har lämnats in av respondenterna via den här enkäten. 

Tillfrågade myndigheter inom den finansiella sektorn menar att de inte är myndigheter och 

att de inte ger något stöd till företag. Istället menar de att de försörjer nya och små företag 

med kapital och ger inga stöd. En annan respondent inom regionalpolitiskt stöd menar att 

deras verksamhet är undantaget från statsstödsreglerna p.g.a. gleshetskriteriet. Ytterligare 

en annan respondent skulle uppskatta en proaktiv och löpande dialog med Tillväxtanalys 

för att effektivisera dataflöde och samarbete och att Tillväxtanalys skall ta initiativet om 

detta. En respondent menar att den tillfrågade myndigheten inte handhar något stöd till 

näringslivet. En respondent som deltog i en intervju under våren i år uppskattade mötets 

praktiska resultat och menar att allt kommer att förenklas inför nästa års rapportering.  

• En kommentar från Tillväxtanalys är att vi förväntade oss den slags respons som vi fick 

från myndigheterna och stiftelser inom den finansiella sektorn. De känner inte igen sig i 

den här typen av undersökningar. Samma reaktion har Tillväxtanalys upplevt varje år när 

det varit dags att begära uppgifterna på stödprogrammen som förvaltas inom den finansi-

ella sektorn. Det händer också att ”stöd” kan vara en missvisande begrepp på grund av att 

den brukas likställa med begreppet ”bidrag”. Detta tycker vi borde ha förklarats i förväg i 

frågeformulären.  
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Bilaga 1. Urval av aktörer till undersökningen 

Detta är i princip en totalundersökning, och därmed finns ingen osäkerhet på grund av 

urvalet. När enkäten hade skickats ut till myndigheternas handläggare och registratorer fick 

vi frågor från tre personer som inte var inblandade i den statliga stödverksamheten och inte 

förstod vad det handlade om. Efter det skickades enkäterna till de rätta kontakpersonerna 

med en kontroll under svarsperioden. Enkäten gick ut till den definierade målgruppen, 22 

av 27 myndigheter svarade på den.  

Myndigheter som inte svarade på enkätundersökningen 

ALMI  

Exportrådet  

Försäkringskassan  

Naturvårdsverket  

Stiftelsen Svensk industridesign, SVID.  
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stöd till näringslivet

1) ALLMÄNNA FRÅGOR OM STATLIGA STÖDRUTINER

2) Stödordning (fyll i idnr/beteckning samt ange referens 
till författning el.dyl som utgör legal grund för 
stödgivningen)

3) 1. Vilka system och rutiner finns för att övervaka att 
stöden används för det avsedda syftet, dvs. att företagen 
följer villkor och regler?

4) 2. Finns rutiner för att kontrollera om stödmottagarna 
samtidigt får/och eller söker stöd från andra myndigheter 
för samma projekt/stödberättigande kostnader?

Ja

Nej

Vet ej
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� )

5) 3. Hur kontrolleras om stödmottagarna får/och eller 
söker stöd från andra myndigheter för samma 
projekt/stödberättigande kostnader?

I samband med ansökan

I samband med att stödet beviljas

I samband med utbetalning

6) 4. Finns villkor för stödordningen som medför krav på 
kontroll av stöd som lämnas till en stödmottagare för olika 
ändamål under viss tidsperiod?

Ja

Nej

7) Om ja, var god ange hur denna kontroll genomförs:

8) 5. Används - utöver villkor för stödgivning som angivits i 
författning eller liknande - ytterligare kriterier för att 
bestämma vilka mottagare/projekt som beviljas stöd?

Ja

Nej

9) Om ja, var god ange vilken/vilka kriterier det rör sig om 
och hur dessa får genomslag vid tillämpningen:

10) 6. Görs någon prioritering grundad på företagens 
storlek?

Mikroföretag (färre än 10 anställda) prioriteras högst

Företag (10-50 anställda) prioriteras högst

Medelstora företag (51-250 anställda) prioriteras högst

Stora företag (fler än 250 anställda) prioriteras högst

Företagens storlek utgör ej grund för prioritering

11) 7. Hur fördelades det totala utbetalade stödbeloppet 
2011 (eller 2010) på företag av olika storlek?

12) Mikroföretag (färre än 10 anställda)

Tkr:

13) Småföretag (10-50 anställda)
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Tkr:

14) Medelstora företag (51-250 anställda)

Tkr:

15) Stora företag (fler än 250 anställda)

Tkr:

16) Totalt utbetalt stödbelopp

Tkr:

17) Kommentar:

18) 8. Hur många företag av respektive storlek har tagit 
del av stödet under 2011 (eller 2010)?

19) Mikroföretag (färre än 10 anställda)

St:

20) Småföretag (10-50 anställda)

St:

21) Medelstora företag (51-250 anställda)

St:

22) Stora företag (fler än 250 anställda)

St:

23) Totalt antal företag

St:

24) Kommentar:

25) 9. Förekommer några svårigheter att vid 
stödgivning/rapportering av utbetalat stöd avgränsa 
stödmottagare med avseende på om de anses utgöra 
”företag” eller ej?

Ja

Nej

26) Om ja, var god ange ex. på när svårigheter kan uppstå:
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Denna informationsbox visas 
endast i läge 

27) 10. Hur avgörs om en stödmottagare utgör ett 
”företag” (varvid också EU:s statsstödsregler ska 
beaktas)?

SNI-kodning

Org.nr

Specifik branschtillhörighet

Stödmottagarens juridiska form (aktiebolag, ekon.fören., 
stiftelse el. dyl. enskild näringsverksamhet, etc.,)

Annat, specificera:

28) 11. Har ni gjort någon utvärdering av stödets nytta ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Ja

Nej

29) Om ja, vad visade den? Beskriv kortfattat de viktigaste 
resultaten eller hänvisa till relevant dokument. Skriv gärna 
in en länk om studien finns tillgänglig via internet.

30) Om nej, görs någon bedömning på annat sätt av 
stödens samhällsekonomiska nytta?

31) FRÅGOR OM FÖRSUMBART STÖD (de minimis-stöd)

32) 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd?

Ja

Nej
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förhandsgranskningen.
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 
� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja
� )

Denna informationsbox visas 
endast i läge 
förhandsgranskningen.
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 

� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja
� )

Denna informationsbox visas 
endast i läge 
förhandsgranskningen.
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 
� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja
� )

33) 13. Vilka försumbara stöd rör det sig om?

Stöd som beviljas i enskilda fall (t.ex. vid enstaka projekt som 
bedöms angelägna men där villkor för stöd enligt gällande 
stödordning(ar) ej är tillämpliga

Stöd inom ramen för gällande stödordningar eller inom ramen 
för insatser som vänder sig till ett flertal stödmottagare efter 
utlysning el. dyl. 

34) Var god precisera vilka nu aktuella stöd det rör sig om:
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Denna informationsbox visas 
endast i läge 
förhandsgranskningen.
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 
� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja
� )

Denna informationsbox visas 
endast i läge 
förhandsgranskningen.

35) 14. Vilka rutiner har ni för att kontrollera att 
utbetalningarna till respektive företag inte överskrider det 
tillåtna takbeloppet (200 000 euro) under en period av tre 
beskattningsår?

Via diarieföring/motsvarande registrering

Via ansökningsblanketten för stöd 

Uppgifter om utbetalda stöd per företag lagras elektroniskt i 
databas

Annat sätt, ange:

36) 15. Vilka rutiner har ni för att kontrollera att 
utbetalningarna till ett företag verksamt inom sektorer som 
omfattas av mer restriktiva bestämmelser 
(vägtransportsektorn, fiske- och vattenbrukssektorn 
respektive företag med verksamhet inom primär 
produktion av jordbruksprodukter enligt bilaga 1 till EUF-
fördraget) inte överskrider de respektive lägre gällande 
takbeloppen per företag under en period av tre 
beskattningsår?

Via diarieföring/motsvarande registrering

Via ansökningsblanketten för stöd

Uppgifter om utbetalda stöd per företag lagras elektronisk i 
databas

Inga rutiner finns 

Ej aktuellt

Annat sätt, ange:
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Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 
� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja
� )

Denna informationsbox visas 
endast i läge 
förhandsgranskningen.
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

� ( 

� Om 12. Beviljar ni försumbara stöd, s.k. de minimis-stöd? lika 

med Ja

� )

37) 16. Finns frågor om tillämpningen av de minimis-stöd 
som Ni själva vill uppmärksamma Tillväxtanalys på?

Nej

Ja

38) Om ja, ange:

39) FRÅGOR OM MYNDIGHETENS FÖRVALTNING AV 
ANSLAG OCH EXTERNA MEDEL

40) 17. Förvaltade myndigheten (utöver det egna anslaget) 
externa medel som beviljades/utbetalades (antingen under 
2011 eller 2010) till näringslivet?

Ja

Nej

Annat, specificera:

41) 18. Om ja, rapporterade myndigheten de 
beviljade/utbetalade externa medlen till Tillväxtanalys?

Ja

Nej

Annat, specificera:
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42) FRÅGOR OM DE PRAKTISKA RUTINERNA KRING DEN 
ÅRLIGA RAPPORTERINGEN AV STATLIGT STÖD

43) 19. Vad anser ni om blanketten som Tillväxtanalys 
årligen skickar för redovisning av statligt stöd?

Enkel

Varken enkel eller svårtolkad

Svårtolkad

44) Kommentera gärna:

45) 20. Anser ni att instruktionerna (e-post, följebrev samt 
föreskrifter) är tydliga?

Ja

Nej

46) Kommentera gärna:

47) 21. Skulle ni föredra om instruktionerna fanns 
tillgängliga direkt i excelfilen?

Ja

Nej

Vet ej

48) Kommentera gärna:

49) 22. Vad anser ni om den 1 april som deadline för att 
lämna in uppgifter om stödutgifter till Tillväxtanalys?

Rimlig tidpunkt

För tidigt

Annat:

50) 23. Vilka hinder har myndigheten för att rapportera 
statligt stöd i form av mikrodata till Tillväxtanalys (om 
myndigheten inte gör det)?
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Av sekretesskäl

Obemannad

Annat, specificera:

Vet ej

51) 24. Varför är det svårt för er att inkomma med svaren i 
tid?

Alltför stor arbetsbörda 

Andra arbetsuppgifter prioriteras högre

Data finns inte tillgängliga vid denna tidpunkt

Annat:

52) Har ni ytterligare kommentarer/synpunkter som ni vill 
framföra till Tillväxtanalys:
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
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

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodre-
sonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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