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Regelbördan- ett stort tillväxthinder för företagen

Företagens villkor och verklighet- Tillväxtverket

Svenskt Näringslivs årliga undersökningar över det lokala företagsklimatet

NNRs årliga SKOP-undersökningar



Befintliga regelförbättringspolitiska mål (2012-2020)

Mer ändamålsenliga regler
• Färre företag ska uppleva regler som tillväxthinder år 2020 jämfört med år 2012 

(Andelen företag som upplever regler som tillväxthinder ska minska)

• Företagens administrativa kostnader ska vara lägre år 2020 jämfört med år 2012 
(Administrativa kostnader till följd av regler ska minska)

Bättre service
• Kortare handläggningstider

• Enklare för företagen att lämna uppgifter till myndigheterna (dels genom digital 
teknik)



Upplever du att det har blivit enklare eller krångligare för dig och ditt
företag att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan?

Källa: NNR/SKOP 2020
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Kostnadsökningar för företagen till följd av nya eller ändrade regler 
2013-2019

Ackumulerad kostnadsökning (netto) år 2013-2019

Administration: 7,5 miljarder kr

Investeringskostnader m.m: 13,3 miljarder kr

GDPR (2018): 26,6 miljarder kr

TOTALT: 47 miljarder kr 
(21 miljarder kr exkl. GDPR)

Källa: Tillväxtverket 2020



Största hindren för att de intervjuade företagen skall kunna växa
3 hinder fick anges, 2020

Källa: NNR/SKOP 2020
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Stopp under en tvåårsperiod för
• Nya rapporteringskrav som inte är till nytta för företagen

• Tillsyner och kontroll och seriösa och välskötta företag
• Genomförande av ny lagstiftning som innebär ökade kostnader

Underlätta genom att
• Förlänga och automatiskt förnya tillstånd
• Verka för längre genomförandetider av EU-lagstiftning
• Avstå överimplementering av EU-lagstiftning i svensk rätt

• Ha större förståelse för felaktigheter och åtgärder till följd av tidsbrist

Forcera regelförbättringsarbetet

Stärkt konkurrenskraft och återhämtning-
Omedelbart stopp för ökad regelbörda



Vad vill politiken med regelförbättringen?
• Vilka nya regelförbättringspolitiska mål ska gälla f r o m år 2020?
• Hur ska beslutsfattarna se till att de regelverk som kommer till eller 

förändras blir kostnadseffektiva?
• Vilken process och hantering vill politikerna ha för 

regelförbättringsfrågan så den kan styras åt rätt håll?
• Vilka regelområden är prioriterade att förenkla inom?
• I ljuset av Corona, vilka åtgärder kan och bör prövas av det som NNR 

och näringslivet föreslagit?
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