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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Det här är en rapportering av Tillväxtverkets uppdrag om att redovisa
förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål
som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt
3.8.2). Uppdraget framgår både i Tillväxtverkets regleringsbrev för
2020 och 2021.1 Målen som regleringsbrevsuppdragen hänvisar till är:





1.2

att handläggningstider ska minska
att enkla verktyg för att starta och driva företag ska finnas och
företag, där det är ändamålsenligt, bara ska behöva lämna
uppgifter en gång och till ett ställe
att andelen små och medelstora företag som upplever regler
som ett tillväxthinder ska fortsätta att minska samt
att företagens administrativa kostnader ska vara lägre 2020 än
vad de var 2012

Om vår rapportering

I Tillväxtverkets årsredovisning för 2020 redogör vi för genomförda
aktiviteter under föregående år. Den här rapporten fokuserar därför
istället på förslag för att öka måluppfyllelsen i förenklingsarbetet
framöver. Eftersom regeringens mål på förenklingsområdet sträcker
sig till och med 2020 är huvudfokus i denna rapport förslag på
arbetssätt och relevanta områden att arbeta med efter 2020 för att
uppnå stor förenklingseffekt för företag inom en rad övergripande
områden.
Tillväxtverkets tidigare rapporter inom ramen för uppdraget om att
lämna förslag för att öka måluppfyllelsen för förenklingsarbetet är
fortsatt relevanta i sammanhanget. Se till exempel rapporten som
lämnades in 2020 där vi redogör för Tillväxtverkets förslag på mer
ändamålsenliga målsättningar för förenklingsområdet i stort,
strategier för att nå högre måluppfyllelse, nya metoder för uppföljning
samt kommunikationsinsatser som stärker arbetet (hädanefter måloch strategirapporten).2 Denna rapport ska läsas som ett komplement

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket, dnr N2020/02951, samt
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tillväxtverket, Bilaga 3, dnr
N2020/03086, N2020/03061 (delvis) N2020/03032 (delvis) m.fl.
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Tillväxtverket (2020) Uppdrag 3.1 i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2019 – Förslag
för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen har aviserat för
förenklingsarbetet, dnr Ä 2020-1865.
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till mål- och strategirapporten och som en fördjupning av ett av
förslagen i den rapporten. Se också rapporten som lämnades in 2019
om vårt förslag att investera i ett ekosystem för enkla digitala
myndighetskontakter.3 Tillväxtverkets bedömning är att denna
satsning ökar regeringens och berörda myndigheters förmåga att
åstadkomma en systematisk, långsiktig och positiv förändring inom
samtliga förenklingsmål. För ytterligare förslag på förenklingsområdet,
se rapport Förenkling för återhämtning från Covid19-pandemin (dnr Ä
2020-1646) samt kommande rapport Uppdrag att genomföra åtgärder
mellan 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr Ä 2020-5),
specifikt de delar som berör deluppdrag 2 och 3.

1.3

Metod

I arbetet med att ta fram förslagen som redovisas i denna rapport för
att öka måluppfyllelsen i förenklingsarbetet har Tillväxtverket tagit
avstamp i arbetet som föregick mål- och strategirapporten om vårt
förslag på nya förenklingsmål, strategier för ökad måluppfyllelse och
nya sätt att följa upp arbetet. Det byggde på våra tidigare erfarenheter
och myndighetens samlade kompetens inom området, samt en
kompletterande nulägesanalys. Nulägesanalysen inkluderade en
analys av måluppfyllelsen i innevarande målperiod, en utblick i
omvärlden avseende vad andra länder gör på förenklingsområdet,
samt en bedömning av vilka ytterligare faktorer, såsom pågående och
kommande arbete, som kan vara relevanta att beakta i det framtida
förenklingsarbetet. I arbetet med föreliggande rapport har vi dessutom
gjort en djupare analys av statistik från Tillväxtverkets
enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2020 samt dragit
slutsatser från vårt arbete med förenklingsresan4 som
näringsministern gjorde 2019.

Tillväxtverket (2019) Återrapporteringskrav 2.1 i Tillväxtverkets regleringsbrev för
2018 – Förslag för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen har aviserat för
förenklingsarbetet, dnr Ä 2018-140:01.
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Tillväxtverket (2020) Förenklingsresan – Sammanställda, analyserade och
konkretiserade förenklingsförslag – Slutrapport, dnr Ä 2019-1317.
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Slutsatser och rekommendationer

Företagens behov av förenkling är fortsatt stora, inte minst på grund
av coronapandemins negativa effekter för det svenska näringslivet.
Konsekvenserna av coronapandemin har ställt stora krav på företagen
att ställa om och digitalisera delar av sina verksamheter för att
överleva. I det avseendet är det viktigt att säkerställa att regler inte
hindrar den omställningen och teknikutvecklingen i stort. Behovet av
förenklingsåtgärder framgår också tydligt av analysen av
måluppfyllelsen hittills inom ramen för förenklingsmålen. Analysen
visar bland annat att företagens administrativa kostnader totalt sett
har ökat med omkring en miljard kronor per år mellan 2013 och 2019
(löpande priser), även om vissa branscher och regelområden har
upplevt minskade kostnader under åren. Andelen företag som
upplever lagar och regler som stort tillväxthinder har ökat något
mellan 2014 och 2020.
Enligt Tillväxtverket behöver strategin bakom förenklingsarbetet
moderniseras och förstärkas för att åstadkomma verkliga positiva
förändringar i företagens vardag. Ett effektivt sätt att genomföra
förenklingsarbetet på är att arbeta i riktade uppdrag som syftar till att
förenkla för företagen inom ett särskilt regelområde eller bransch.
Samtliga berörda departement och myndigheter behöver inkluderas
och tilldelas ansvar inom ett sådant uppdrag. Centralt inom ramen för
uppdragen ska vara dialog med berörda branschorganisationer,
företag och andra intressenter.
Tillväxtverkets analys visar att till exempel företag inom Gröna
näringar (skogsbruk, jordbruk och fiske) och Transport utmärker sig
som branscher i särskilt stort behov av förenklingsåtgärder. Vidare
hamnar regler kring att ha anställda och regler kring offentlig
upphandling högst upp på listan av regelområden som företagen anser
betungande att hantera. Dessa branscher och regelområden skulle
därför lämpa sig väl för riktade förenklingsuppdrag.
Tillväxtverket anser att det finns behov av en löpande och breddad
kommunikation kring förenklingsarbetet som bedrivs och dess
effekter för näringslivet och tillväxten. Företagen behöver få
information om insatser som stärker deras konkurrenskraft och
myndigheter behöver veta varför arbetet behöver prioriteras och hur
förenklingar kan genomföras. Vi föreslår därför att de riktade
insatserna följs upp genom exempelföretag. Detta tror vi skulle utgöra
ett effektivt kommunikationsverktyg som hjälper till att konkretisera
verkligheten som ett enskilt företag har att förhålla sig till i sin vardag.
Avslutningsvis vill Tillväxtverket betona att arbetet med riktade
insatser som föreslås i denna rapport är ett sätt av flera att arbeta med
förenkling. De riktade insatserna ersätter inte behovet av förändringar
på systemnivå utan ska ses som ett komplement till en mer omfattande
strategi bakom förenklingsarbetet. Läs mer om detta i vår mål- och
strategirapport från 2020.
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3

Förslag för att öka måluppfyllelsen

Tillväxtverkets änälys äv mäluppfyllelsen kopplät till de nuvärände
forenklingsmälen visär ätt behovet äv forenklingsinsätser är fortsätt
stort bländ foretägen i Sverige. Bland annat har företagens
administrativa kostnader totalt sett ökat med i genomsnitt omkring en
miljard kronor per år mellan 2013 och 2019 enligt Tillväxtverkets
uppföljning av företagens regelkostnader, även om vissa branscher
och regelområden har upplevt kostnadsminskningar under åren.5 När
det gäller andelen företag som upplever lagar och myndighetsregler
som ett hinder (litet eller stort) för utveckling och tillväxt har den legat
på cirka 60 procent de senaste åren.6 Andelen småföretag som
upplever lagar och regler som ett stort hinder motsvarade 25 procent
2017 och 2020, vilket innebär en liten ökning om cirka tre
procentenheter sedan 2014 (Figur 1). När det gäller
handläggningstider tyder rapporteringen av myndigheterna som
omfattas av uppdraget visserligen på en viss positiv utveckling, men
Tillväxtverket konstaterar ändå att förenklingspotentialen fortfarande
är stor och att det finns mycket kvar att göra.7
Figur 1

Andel småföretag som anser att lagar och regler är ett
hinder för företagets utveckling och tillväxt
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Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020

Tillväxtverket, Regler som påverkar företagens konkurrenskraft 2019, delrapport, dnr
Ä 2015-274.
5

6

Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020.

Tillväxtverket (2020) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala
myndigheter, delrapport 2020, dnr Ä 2015-000087.
7
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Vidare har behovet äv forenklingsätgärder ytterligäre forstärkts efter
coronäpändemins negätivä effekter for det svenskä näringslivet, inte
minst for de branscher som har drabbats särskilt hårt. Sedan i maj
2020 har Konjunkturinstitutet skickat ut en extraundersökning
varannan vecka till företag som blivit tillfrågade om hur deras
omsättning har påverkats de senaste två veckorna samt hur de
bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva
avvecklas.8 Enligt mätningarna har alla sektorer i näringslivet drabbats
av omsättningstapp, omkring hälften av företagen uppger detta. En
bransch inom tjänstesektorn som drabbats hårt av minskad
omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen,
omsättningstappet uppskattas uppgå till omkring 60 procent i januari.
Förenklingsuppdrag riktade mot branscher som drabbats särskilt hårt
i sviterna av coronakrisen borde vara prioriterade under den
kommande tiden. Se till exempel Tillväxtverkets rapport Förenkling för
återhämtning från Covid19-pandemin för våra förslag på viktiga
insatser för företagen.
Coronapandemin har också bidragit till att snabba på den digitala
utvecklingen, och såväl företag som myndigheter behöver omfamna
den utvecklingen för att förändra sina verksamheter. Därför är det
positivt att Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för
omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring.9 Vidare är det
av stor vikt att regler inte hindrar den digitala omställningen i
samhället utan snarare främjar och möjliggör framtidslösningar.
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) beskriver
bland annat komplexiteten kopplad till att teknikutveckling och
regelutveckling går i otakt samt att framtagande av nya lösningar
försvåras av att teknikutvecklingen sker tvärsektoriellt medan
regelverk ofta utgår från en traditionell indelning av sektorer och
branscher.10 Detta faktum ställer ytterligare krav på regelgivare att
samverka och samarbeta för att undanröja regelhinder för den digitala
omställningen.
Sammanfattningsvis kan Tillväxtverket konstatera att det finns
änledning ätt okä täkten i forenklingsärbetet och genomforä mer
kräftfullä insätser i syfte ätt uppnä storre effekt for foretägen,
konkurrenskräften och tillväxten i stort. Ett äv de forsläg som
Tillväxtverket presenterär i vär mäl- och strätegiräpport frän 2020 där
vi konkretiserär strätegin bäkom forenklingsärbetet är ätt genomforä
särskildä och riktäde forenklingsuppdräg.11 I dennä räpport fokuserär
Konjunkturinstitutet, Extramätning företag, 19-01-2021
https://www.konj.se/statistik-och-data/covid-19-relaterat/extramatningar/2021-0119-omsattningen-i-handeln-minskar-nagot.html.
8

Näringsdepartementet, Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling
för en hållbar utveckling, dnr N2020/03156.
9
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Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet beskriver 2020:23. Försök!
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Tillväxtverket (2020) Uppdrag 3.1 i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2019.
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vi pä ätt i mer detälj beskrivä dennä del äv strätegin och konkretiserär
hur dessä riktäde insätser lämpligen utformäs sämt presenterär
forsläg pä omräden ätt borjä med.

3.1

Riktade insatser för ökad förenklingseffekt

Genom att fokusera förenklingsarbetet på särskilda branscher eller
områden kan arbetet avgränsas och kraftfulla insatser genomföras
som får effekt för såväl enskilda företag som för ekonomin och
samhället i stort. Detta ligger också i linje med OECD:s
rekommendation till Sverige i sin senaste Regulatory Policy Outlook om
att genomföra fördjupade översyner inom särskilda sektorer eller
områden.12 Goda exempel att inspireras och lära av går att finna i till
exempel Kanada, som har genomfört ett flertal så kallade riktade
regelöversyner (targeted regulatory reviews), bland annat inom jordoch vattenbruksområdet.13
I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet
svarar ett stort antal små och medelstora företag på frågor om vilka
möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror
om sin framtid. Den senaste undersökningen genomfördes under
perioden november 2019 – januari 2020. Av resultatet från
undersökningen framgår det tydligt att vissa branscher upplever
regler som tillväxthinder i större utsträckning än andra (Figur 2).
Figur 2

Andel företag som upplever lagar och regler som ett stort
hinder för utveckling och tillväxt, fördelat på bransch
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Government of Canada, https://www.canada.ca/en/healthcanada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/actsregulations/targeted-regulatory-reviews.html, hämtad 19 januari 2021.
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Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020

Undersökningen visar också att hanteringen av vissa regelområden i
större utsträckning än andra upplevs vara mycket betungande. Det
finns därför all anledning att rikta särskilda förenklingsuppdrag mot
specifika branscher, delar av branscher eller regelområden.

3.2

Exempel på riktade uppdrag

Riktade uppdrag kan väljas mot bakgrund av kunskap om att en
särskild bransch i hög grad upplever att regler utgör ett tillväxthinder
eller att ett speciellt regelområde upplevs som särskilt betungande.
Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet är ett
exempel på kunskapsunderlag som kan användas vid prioritering av
vilka branscher eller områden som bör omfattas av riktade uppdrag.
Därutöver kan också tidigare erfarenheter och genomförda
behovsanalyser ligga till grund för valet av bransch eller område, som
till exempel lärdomar från Tillväxtverkets arbete med att
sammanställa, analysera och konkretisera synpunkter och
förenklingsförslag som inkom vid näringsministerns förenklingsresa
hösten 2019.14
3.2.1

De gröna näringarna

Som framgår av Figur 2 i avsnitt 3.1 är skillnaderna stora mellan olika
branscher när det gäller i vilken mån företagen ser lagar och
myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Högst är denna
andel inom de Gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) där
över hälften av företagen (55 procent) anser att lagar och
myndighetsregler utgör ett stort hinder för tillväxt och utveckling.
Mängden uppgifter att lämna till myndigheter anges vara det som i
störst utsträckning upplevs orsaka stora problem för att driva företag
(Figur 3). Detta följs tätt av långa handläggningstider samt olika
tolkningar av regler inom och mellan myndigheter. Vad som upplevs
som problematiskt kan variera mellan olika branscher, och vissa
branscher tenderar att uppleva problem i större utsträckning än
andra. Vid jämförelse av resultaten mellan olika branscher
framkommer att de Gröna näringarna återigen utmärker sig. De
hamnar högst upp jämfört med andra branscher inom sex av nio
områden när det gäller andelen företag som anser att ett område utgör
ett stort problem för att driva företag. Särskilt stor andel av företag
inom Gröna näringar anser att strängare regler jämfört med andra EUländer utgör ett problem för att driva företaget, en aspekt som är
tydligt kopplat till företagens konkurrenskraft. Strängare regler än
andra EU-länder kan påverka de svenska företagens förmåga att

14

Tillväxtverket (2020) Förenklingsresan.
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konkurrera på såväl den internationella som den inhemska
marknaden. I Figur 3 redovisas resultatet för de Gröna näringarna och
genomsnittet för alla branscher sammantaget.
Figur 3

Andel företag som upplever olika faktorer som ett stort
problem för att driva företaget
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Anmärkning: Företag som svarat att ”inte relevant/vet inte” har räknats bort.
Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020
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Hanteringen av regler kring att ha anställda upplevs vara det
regelområde som i störst utsträckning anses vara mycket betungande
för företagen (Figur 4). Med hantering avses inläsning, administration
och myndighetskontakter kopplat till regelområdet. Detta följs av
regler kring offentlig upphandling och regler kring dataskydd och
informationssäkerhet. Även när det gäller regelområden kan
upplevelsen variera mellan olika branscher. De Gröna näringarna
utmärker sig genom att företagen i dessa branscher upplever ett par
regelområden som betydligt mer betungande än företagen som helhet.
Miljöreglerna upplevs som mycket betungande av 36 procent av
företagen inom de Gröna näringarna och av 16 procent av företagen
totalt. Branschspecifika regler är mycket betungande enligt 32 procent
av företagen i de Gröna näringarna och av 14 procent av företagen som
helhet.
Figur 4

Andel företag som upplever att hanteringen av olika
regelområden är mycket betungande för att driva
företaget
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Anmärkning: Företag som svarat att ”inte relevant/vet inte” har räknats bort.
Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag verksamma inom
Gröna näringar upplever stora förenklingsbehov i och med att:




de upplever lagar och myndighetsregler som tillväxthinder i
stor utsträckning
de i större utsträckning än andra branscher ser stora problem
för att driva sin verksamhet
de upplever hanteringen av regler som betydligt mer
betungande inom ett par regelområden än andra branscher,
däribland miljöregler.

I detta sammanhang bör noteras att delar av företag inom Gröna
näringar redan omfattas av riktade förenklingsuppdrag inom ramen
för bland annat Tillväxtverkets pågående arbete kopplat till förenkling
för företag i livsmedelskedjan.15 Detta bör dock inte hindra att
ytterligare uppdrag ges i syfte att förenkla för företagen inom dessa
branscher, eftersom branschens alla förenklingsbehov inte rimligtvis
kommer kunna tillgodoses inom ramen för befintliga uppdrag
kopplade till regeringens livsmedelsstrategi. Till exempel är det ett
stort antal myndigheter på flera olika nivåer (nationellt, regionalt och
kommunalt) som är ansvariga för regler och processer som berör
företag i de gröna näringarna. Mot bakgrund av detta skulle det behöva
utredas vilka strukturella förändringar av regelgivningen för företag
inom de gröna näringarna som skulle kunna genomföras för att
underlätta för företagen.
Tillväxtverket kan också konstatera att det finns särskilt stora behov
av förenklingar inom vissa generiska regelområden, som till exempel
regler kring att ha anställda och regler kring offentlig upphandling.
Förenklingsuppdrag kopplade till exempelvis arbetsrättsliga regler,
där det redan pågår eller har genomförts en översyn av reglerna i
stort, skulle kunna ha ett särskilt fokus på att förenkla hanteringen av
reglerna, det vill säga inläsning, administration och
myndighetskontakter kopplat till regelområdet.
Förenklingsåtgärderna kan se olika ut beroende på vad företagen
upplever som problematiskt med hanteringen. Det kan till exempel
handla om att göra det enklare att hitta och/eller förstå information
om vad som egentligen gäller eller att förbättra myndigheters
bemötande. Tillväxtverket ställer sig positivt till ett sådant uppdrag
och bidrar gärna aktivt tillsammans med andra berörda aktörer.
3.2.2

Transportföretag

I Företagens villkor och verklighet 2020 framkommer det att 37
procent av företag inom branschen Transport och magasinering
upplever att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för

Näringsdepartementet, Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom
ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03240/JL).
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företagets utveckling och tillväxt. Vidare framgår det av Komets arbete
med att hantera konkreta regelhinder och testa ett interaktivt
arbetssätt inom statlig förvaltning att det förekommer särskilda
regelhinder kopplade till utveckling och användning av ny teknik inom
transportområdet.16 Tillväxtverket kan dessutom utifrån erfarenheter
med vårt uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera de
problem och hinder som företag och organisationer lämnat vid eller i
anslutning till näringsministerns möten med företagare under 2019
(förenklingsresan) konstatera att transportsektorn har fortsatt stora
behov av förenkling.17 Utgångspunkten i arbetet med förenklingsresan
var att samråda och samverka med företrädare för företag,
myndigheter och intressenter för att i största möjliga mån identifiera
hinder och problem som företagen upplever samt möjliga förenklingar
som åtgärdar problemen. Transportområdet var ett av områdena som
vi arbetade vidare med.
Genom intervjuer och digital workshop med berörda intressenter
kunde Tillväxtverket konstatera att det fanns en rad problem och
hinder som företagen upplevde på Transportområdet. Med anledning
av att både näringsliv och myndighet deltog vid workshopen kunde
förenklingsförslagen diskuteras ur flera perspektiv. Tillväxtverket ser
ett behov av att relevanta aktörer, utöver att fortsätta samarbetet
kring de förenklingsförslag som presenterades i regeringsuppdraget
för att säkerställa att förändringarna kommer till stånd, får fortsatta
uppdrag av regeringen att arbeta vidare med de problem och hinder
som inte kunde omhändertas inom ramen för regeringsuppdraget.
Fortsatta uppdrag bör inte minst inkludera aspekter som att
undanröja potentiella hinder för digital omställning och
teknikutveckling inom branschen. Tillväxtverket kan också konstatera
utifrån det som framkom på workshopen att det finns inslag inom
branschen där digitalisering snarare har försvårat för företagen och
där företagen hellre skulle återgå till det analoga systemet. Detta
belyser vikten av att regler kring digitalisering införlivas i rätt takt och
i samråd med företagen så att de har möjlighet att ställa om på ett bra
sätt. Tillväxtverket kan även fortsättningsvis vara behjälpliga i ett
sådant uppdrag.
De flesta av företagen inom transportbranschen bedriver sin
verksamhet inom vägtransporter, som taxi- och godstrafik.
Åkerinäringen finns i hela landet och spelar en viktig roll för
sysselsättningen och den regionala utvecklingen. En väl fungerande
åkerinäring bidrar även till den fria rörligheten och att handel med
varor och gods kan transporteras över hela landet. Genom att förbättra
förutsättningarna för företag på transportområdet stärks Sveriges

Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet beskriver 2020:09 –
Regelhinder inom teknik, insamling våren 2020.
16

17

Tillväxtverket (2020) Förenklingsresan.
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konkurrenskraft och ekonomi. Transportindustrin är också en viktig
pusselbit för en väl fungerande besöksnäring. Transport och
magasinering står för omkring sex procent av näringslivets
förädlingsvärde samt för drygt sju procent av antalet anställda i
näringslivet.18

18

SCB Företagens ekonomi 2018.
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Kommunikation och uppföljning

Tillväxtverket anser att det finns behov av en löpande och breddad
kommunikation kring förenklingsarbetet som bedrivs och dess
effekter för näringslivet och tillväxten. Företagen behöver få
information om att det sker förenklingar som stärker de svenska
företagens konkurrenskraft samt få information om hur de kan vara
med och påverka i förenklingsarbetet. Vidare behöver myndigheter
och kommuner veta varför det är viktigt att prioritera arbetet och hur
förenklingar kan genomföras. Eftersom en övervägande majoritet av
regelverk, handläggningsprocesser, uppgiftslämnande och
myndighetskontakter ägs av andra regelgivare och myndigheter än
Tillväxtverket utgör kommunikationen av förenklingsarbetet ett
strategiskt viktigt verktyg för att åstadkomma resultat. Genom effektiv
kommunikation kan vi förmedla till regelgivare och myndigheter
vikten av att förenkla för företag, hur förändring kan genomföras samt
vilka positiva effekter arbetet genererar. Uppföljningen av
förenklingsarbetet är även viktig för att säkerställa att de resurser som
läggs ned på att förenkla genererar önskad effekt.
Dagens uppföljning av förenklingsmålen, däribland utvecklingen av
företagens administrativa och andra kostnader till följd av regler, ger
inte alltid en helt sanningsenlig bild av företagens verklighet. Genom
uppföljningen av företagens regelkostnader hamnar fokus på
kostnadsförändringen som följer av enskilda regler som kan träffa
olika många och olika typer av företag. Då det ofta snarare är den
samlade regelbördan som träffar förtagen än enskilda regler för sig
som utgör det stora problemet, ger denna typ av uppföljning inte alltid
en verklig bild av företagens behov av förenkling. Dessutom beaktas
inte reglernas eventuella nytta i stort inom ramen för metoden. Ett
annat exempel går att finna inom uppföljningen av förenklingsarbetet
på centrala myndigheter, som inte beaktar regelgivning eller
förenklingsarbete på kommuner och länsstyrelser. Det är ett problem
då direktkontakten som företagen har med kommuner och
länsstyrelser ofta påverkar dem i betydligt större utsträckning än
direktkontakten med de statliga myndigheter som inkluderas i
uppföljningen. Därför borde uppföljningsuppdraget utvidgas till att
även inkludera kommuner och länsstyrelser och ha ett särskilt fokus
på de processer och områden som upplevs som särskilt krångliga av
företagen.
Vidare är det enligt Tillväxtverket till exempel mycket av
myndighetens eget förenklingsarbete som inte ryms inom ramen för
de uppföljningsmetoder som regeringen har beslutat ska gälla kopplat
till förenklingsmålen. Projektet Serverat är ett sådant exempel, som
enligt en nyttoberäkning bedöms medföra potentiella besparingar för
företag och samhället i stort motsvarande omkring 100 miljoner
kronor årligen, detta innan insatserna har införlivats fullt ut. På
liknande sätt förekommer förenklingsarbete på andra myndigheter
som inte heller får utrymme i uppföljningen av förenklingsmålen och
därmed inte syns i kommunikationen kring förenklingsarbetet.
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Tillväxtverket menar att de särskilda och riktade
förenklingsuppdragen gör det möjligt att följa upp det som är relevant
i varje enskilt fall – oavsett om det handlar om kostnader till följd av
regler, handläggningsprocesser eller annat – efter framtagande av
ändamålsenliga indikatorer som arbetet följs upp emot. Detta eftersom
de åtgärder som vidtas inom ramen för de riktade projekten ska vara
framtagna i samverkan med de som faktiskt berörs och därmed
kommer ge en verklighetstrogen bild av utvecklingen på området.

4.1

Uppföljning genom exempelföretag

Uppföljningen av förenklingsåtgärderna behöver alltså vara flexibel
och inte bestämmas på förhand. Dock är det viktigt att det tas fram
lämpliga indikatorer inom ramen för varje uppdrag som arbetet följs
upp emot och att en analys av konstaterad eller förväntad nytta
faktiskt genomförs. Om det inte går att genomföra eller anses lämpligt
med en kvantitativ uppföljning för den enskilda förenklingsåtgärden
kan konstaterad eller förväntad nytta beskrivas kvalitativt. Nyttan kan
redovisas på aggregerad nivå och/eller på företagsnivå. Fördelen med
att bryta ner resultaten på företagsnivå är att det blir enklare att ta till
sig resultaten och kommunikationen kring insatsen blir mer
pedagogisk. På detta tema föreslår Tillväxtverket att de riktade
insatserna följs upp genom olika exempelföretag (se Box 1 för ett
fiktivt exempel). Exempelföretag tas i så fall fram inom ramen för varje
specifikt uppdrag och anpassas efter den bransch eller det område
som är föremål för förenklingsåtgärderna. Detta tror vi skulle utgöra
ett effektivt kommunikationsverktyg som hjälper till att konkretisera
den verklighet som ett enskilt företag har att förhålla sig till i sin
vardag.
Box 1: Fiktivt exempel baserat på Tillväxtverkets nyttoanalys av
Serverat*
Nystartade restaurangföretag sparar 40 miljoner kronor** per år
genom förenklad administration och färre tillväxthinder
Gårdsrestaurang i nordöstra Skåne
Om företaget
Göran Göransson har alltid varit involverad i familjegården i nordöstra
Skåne, men är sedan sju år tillbaka ytterst ansvarig efter att hans far
pensionerat sig. Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av
slaktsvin, men det finns även vissa grödor, ett litet slakteri och en
gårdsbutik där Görans fru Lotta säljer gårdens egenproducerade korvar,
kotletter och andra produkter relaterade till gårdens verksamhet.
Vilja till affärsutveckling
Gården är naturskönt lokaliserad och många av gårdsbutikens kunder och
parets vänner har frågat om de inte ska öppna en restaurang och på så sätt
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få ännu en kanal till att sälja gårdens produkter. Göran menar att han inte
har tid för ytterligare en verksamhet. Lotta däremot, som faktiskt har
studerat på restauranghögskolan i Grythyttan, har vid ett antal tillfällen
försökt sätta sig in i vad som skulle krävas, men alltid haft svårt att få en
överblick över alla tillstånd, myndigheter och krav som ställs på
restaurangverksamheter.
Guidat stöd för verksamhetsstart
Inom ramen för projektet Serverat har Tillväxtverket tillsammans med
Sveriges kommuner och regioner (SKR) kartlagt alla tillstånd som en
restaurang kan behöva. Utifrån kartläggningen har de inom projektet
utvecklat en checklista där blivande restaurangföretagare kan besvara ett
antal frågor. Utifrån svaren skapas en lista med exakt de tillstånd som just
den verksamheten behöver samt vilka myndigheter som ansvarar för
tillstånden. Vidare innebär insatserna som tagits fram inom Serverat bland
annat att företagen behöver lämna färre uppgifter, att de snabbare kan
skicka in sina uppgifter genom e-tjänsten och slipper komplettera sin
ansökan i lika stor utsträckning. De kan också snabbare komma igång med
sin verksamhet genom mer effektiv handläggning av
tillståndsansökningarna på kommunen.
Hur förändringarna påverkar företaget
Lotta gör Tillväxtverkets checklista och inser att givet den verksamhet hon
vill bedriva behövs det faktiskt inte så många tillstånd. Under
vintermånaderna tar hon tag i saken och ansöker om de tillstånd och
registreringar som behövs. Till sommaren öppnar paret en
sommarrestaurang med lunchservering på vardagarna och lunch- och
kvällservering under helgerna. Restaurangen innebär ett lyft för gårdens
ekonomi eftersom det ökar omsättningen genom restaurangen samt ökar
efterfrågan på varorna i gårdsbutiken och slaktsvin. För att klara
efterfrågan har paret anställt två personer som arbetar i restaurangen och
en person till gårdsbutiken.
Hur förändringarna påverkar restaurangföretag i Sverige
I Sverige startas cirka 4 500 restaurangföretag årligen. Tillväxtverkets
nyttoanalys visar att checklistan sparar företagen cirka 8 timmars arbetstid
i genomsnitt genom att de själva inte behöver sammanställa alla
myndighetskrav. Detta sparar restaurangnäringen drygt 13 miljoner
kronor årligen. Vidare medför bland annat färre uppgiftskrav, effektivare
ansökning genom e-tjänst samt borttagna tillväxthinder i form av tidigare
start av verksamheten på grund av effektivare handläggning på
kommunen, nyttor för företagen om cirka 27 miljoner kronor. Därutöver
tillkommer dynamiska effekter av att det blir enklare att starta och driva
företag generellt och att hinder för tillväxt tas bort, som att företagen
skapar arbetstillfällen samt ökar efterfrågan på andra produkter i
ekonomin.
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* Se Tillväxtverket (2020) Uppdrag att verka för digitalt först – för ett enklare
företagande, dnr Ä2017-1198:18, Bilaga 2 Nyttoanalys av Tillväxtverkets projekt
Serverat för ytterligare detaljer om beräkningarna.
** Baserat på en lönekostnad om 354 kronor i timmen, inklusive ett schablonpåslag
för semesterersättning, arbetsgivaravgifter och OH-kostnader. OBS notera att
företaget i exemplet är fiktivt.
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5

Målstyrning istället för detaljstyrning

För att säkerställa att förenklingsarbete faktiskt utförs behöver
myndigheter som ansvarar för regler och processer som berör företag
kunna lägga den tid och de resurser som krävs för att göra arbetet. Det
behöver därför finnas en tydlig politisk prioritering av frågorna och
departement och myndigheter behöver få uppdrag som anger att
arbetet ska utföras. Det är också viktigt att departementen och
myndigheterna som ska utföra arbetet förstår hur och känner ett
ansvar för att deras förenklingsinsatser bidrar till regeringens
målsättningar för förenklingsområdet.
Samtliga relevanta departement och myndigheter bör vara utpekade
att bidra i uppdragen för att möjliggöra effektiv samverkan och att
företagens helhetsupplevelser tas i beaktning. Uppdragen bör vara
generellt formulerade för att låta utpekade myndigheter bedöma vilka
förenklingsinsatser som är prioriterade och motiverade i varje enskilt
fall, med utgångspunkt i dialog med berörda företag,
branschorganisationer och andra intressenter. Se Box 2 för ett
exempel på hur ett uppdrag skulle kunna formuleras.
Box 2 Exempel på uppdrag
Myndigheterna X, Y och Z ska lämna förslag på och genomföra
förenklingsåtgärder som syftar till att stödja och förbättra företagens
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.
Förenklingar kan inbegripa olika åtgärder såsom ändrad utformning av
regelverk, enhetlig tolkning och tillämpning av regelverk, behov av
förbättrad service, information och bemötande från myndigheter,
samverkan mellan myndigheter samt förbättrade digitala tjänster och
minskat uppgiftslämnande, eller annan insats.
Förenklingsåtgärderna och arbetet i stort ska utgå från de hinder, problem
och möjligheter som företrädare för exempelvis företag, myndigheter och
andra intressenter framför. Samråd och samverkan med berörda
intressenter ska vara utgångspunkten för arbetet och genom exempelvis
workshops och behovsanalyser kan parterna gemensamt bidra till att
identifiera relevanta förenklingsåtgärder.
Myndigheterna avgör själva på vilket sätt resultatet redovisas men
redovisningen ska innehålla information om förväntad nytta för företagen.
Myndigheterna ska också följa upp insatserna och utvärdera de faktiska
effekterna.

Dialogen med berörda intressenter kan ske på olika sätt, exempelvis
med hjälp av tjänstedesignmetodik, företagspaneler och öppna
konsultationer på webben som föregår varje insats. På så sätt ger de
riktade uppdragen utrymme för de förenklingsinsatser som är
önskvärda och faktiskt åtgärdar de problem och hinder företag och
berörda intressenter upplever. Ytterligare fördelar med att lagstiftare
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och myndigheter samverkar med näringslivet och andra intressenter i
förenklingsprocesser blev tydligt i vårt arbete med förenklingsresan,
där det under en workshop till exempel framkom att några av de
problem och hinder som näringslivet lyfte antingen redan var
åtgärdade eller att det fanns pågående arbeten och utredningar för att
se över lösningar på problemen.
Tillväxtverket vill också betona vikten av att det finns en
mottagarkapacitet i slutändan av varje riktat uppdrag, det vill säga alla
inspel som inkommer under utredningens gång behöver tas om hand
och bemötas på något sätt. Antingen sker detta genom att inspelen
behandlas vidare i processen och resulterar i faktiska åtgärder, eller så
gör utredningen bedömningen att inspelet inte kan tas omhand och
kommunicerar detta på lämpligt sätt inom ramen för uppdraget. När
intressenter, såsom branschorganisationer, företag och andra lägger
sin tid på att bidra i förändringsprocesser är det viktigt att de som
deltar känner att deras medverkan inte är förgäves. Ett exempel att
inspireras av i sammanhanget är det danska Business Forum som har i
uppdrag att identifiera områden som företag upplever utgör störst
börda och föreslå förenklingsåtgärder.19 Business Forum omfattas av
den så kallade comply or explain-principen, det vill säga att regeringen
måste vidta de åtgärder som föreslås, alternativt förklara varför detta
inte görs.

5.1

Förenklingsarbetet behöver drivas på bred front av flera
aktörer

Avslutningsvis vill Tillväxtverket betona att förenklingsbehoven bland
de svenska företagen är stora, och för att åstadkomma betydande
förbättringar för företagens konkurrenskraft behöver arbete ske på
bred front hos relevanta, ansvariga myndigheter på alla nivåer, det vill
säga EU-nivå, nationellt, regionalt och kommunalt. Arbetet behöver
bedrivas kontinuerligt och systematiskt och ingå som en naturlig del i
myndigheternas verksamheter. Förslagen i denna rapport ska därför
läsas som ett komplement till vår rapport från 2020 som beskriver
vårt förslag på nya förenklingsmål och en samlad strategi för ett mer
kraftfullt förenklingsarbete.

Danish Business Authority, https://danishbusinessauthority.dk/business-forumbetter-regulation, hämtad 2021-01-11.
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