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Bakgrund
Projektet EU2020+ har under 2017 haft i uppgift1 att samla Tillvaxtverkets tankar kring
hur ESI-fonderna (sarskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) i Sverige pa
basta satt kan forstarka och komplettera varandra for att effektivt bidra till regional
tillvaxt och starkt konkurrenskraft i naringslivet. Fragestallningar som skulle besvaras
under 2017 syns under respektive kapitelrubrik i dokumentet.
Fragestallningarna var breda och innefattade hela sammanhallningspolitiken, inklusive
det territoriella samarbetet, med sarskilt fokus pa ERUF. Under aret har
fragestallningarna diskuterats internt i arbetsgrupperna och externt med
referenspersoner plus ytterligare aktorer dar det funnits en relevant arena – till
exempel vid regionala dialogmoten och inom Forum for hallbar regional tillvaxt och
attraktionskraft.
I denna PM berors fragorna i projektdirektivet i problematiserande form. Varje kapitel
avslutas med slutsatser for omradet. Har kan det finnas konkreta forslag men ocksa
forslag till fragestallningar som vi behover fordjupa oss i inom myndigheten eller i
dialog med andra aktorer.

1

Projektdirektiv EU:s sammanhallningspolitik 2020+ (2016-11-25)
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Svar på frågeställningar i projektdirektivet
1 Vad skulle hända om sammanhållningspolitiken
försvann?
Frågeställning i projektdirektivet:
Mervärdet och nyttan av EU:s sammanhållningspolitik i Sverige i förhållande till andra
åtgärder på EU- och nationell nivå, dvs. vilka resultat kan ESI-fonderna bidra med som
inte kan uppnås via andra åtgärder på EU-, nationell och regional nivå?

I det har avsnittet behandlas fragan om mervardet av systemet
”sammanhallningspolitiken med strukturfonderna”. Under de senaste tva
programperioderna har mycket fokus och resurser lagts pa att folja upp resultaten av
sammanhallningspolitiken. Med resultat menas har oftast de direkta resultat som
insatser finansierade av fonderna lett till i form av jobb, foretag, natverk, planer etc.
Betydligt mindre kraft har lagts pa att analysera och diskutera vad systemet med dess
regler for genomforande av sammanhallningspolitiken bidragit till for
strukturforandringar och hur dessa har forandrat de involverade aktorernas satt att
arbeta. Rent krasst ar det darfor svart att leda i bevis vad som skulle handa om
sammanhallningspolitiken inte fanns kvar och motsvarande medel skulle kanaliseras
direkt fran respektive medlemsstat till regionerna och inte ga via EU. Trots att de
kvalitativa och kvantitativa bevisen ar svaga lyfter dock Europeiska kommissionen,
liksom de svenska lanen, ofta fram samma typer av strukturforandringar nar de far
fragan vad mervardet ar av sammanhallningspolitiken som system.

1.1 Mervärden – systemperspektivet
Sammanhallningspolitikens grundlaggande principer om programmering, partnerskap
och utvardering utgor idag ocksa den regionala tillvaxtpolitikens grundlaggande
komponenter strategi, samverkan och larande. Inflytandet fran EU pa den nationella
politiken ar tydligt och har inneburit och innebar fortsatt betydande mervarden i
tillvaxtarbetet pa nationell och regional niva i Sverige. Nagra exempel pa hur EU har
influerat tillvaxtarbetet ar bland annat:
• Sammanhallningspolitiken har bidragit till att mobilisera den regionala och
lokala nivan i hela EU for arbete mot unionsgemensamma mål. Under forra
programperioden fungerade Lissabonstrategin (2000–2010) som overgripande
malbild. 2010 antogs en ny tioarsstrategi for unionen, Europa 2020.
• EU-bestammelsen fran foregaende programperiod om en nationell strategisk
ram for sammanhallningspolitik har bidragit till att Sverige idag har en
nationell referensram for den regionala tillvaxtpolitiken i En nationell strategi
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
• De nationella strategierna ligger till grund for det regionala tillvaxtarbetet och
de regionala utvecklingsstrategierna. Till dessa knyter regionerna operativa
program, bland annat strukturfondsprogram. Den gemensamma strategin for
sammanhallningspolitiken och regionala tillvaxtpolitiken innebar att vi idag har
integrerat sammanhållningspolitiken i den regionala tillväxtpolitiken
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•

•

•

•

bade pa nationell och regional niva.
Det långsiktiga arbetssättet som kannetecknar sammanhallningspolitiken har
enligt regionerna bidragit till ett mer strategiskt utvecklingsarbete pa regional
niva. Som ett exempel paborjades planeringen for perioden 2014–2020 redan
2012. Det ger en nioarig planeringshorisont istallet for den vanliga regionala
ettariga budgetplaneringen och strategiarbete som i basta fall loper en
mandatperiod. Det innebar att det regionalt finns en langsiktig plan som inte
paverkas namnvart av eventuella byten av politiskt styre. Det faktum att
programmen tagits fram av ett brett partnerskap gor ocksa att forankringen och
syftet brukar klara sig genom forandringar i konjunktur och politik.
Sammanhallningspolitiken ar ett av de framsta politikomradena pa EU-niva som
gor allvar av flernivåprincipen. Flernivastyrning ar nyckeln till genomforandet
och har kommit till stand genom ett tydligt krav i forordningarna som styr
genomforandet. Principen om flernivastyrning genomsyrar framtagandet av
partnerskapsoverenskommelsen saval som framtagande av program och
prioritering av insatser. De mervarden vi idag ser av denna princip ar de
svenska strukturfondspartnerskapen samt den nya forordningen for regionalt
tillvaxtarbete (SFS 2017:583), vilken forstarker statliga myndigheters roll och
uppgifter i det regionala tillvaxtarbetet samt markerar att den regionala
utvecklingsstrategin ska tas fram i nara samarbete med kommuner, naringsliv,
universitet och civilsamhalle och bidrar darmed till en tydlig kraftsamling och
prioritering av resurser.
Sammanhallningspolitiken har bidragit till spridningseffekter utanfor unionen i
form av nytta for icke-sammanhallningslander genom okad handel och
gransoverskridande, transnationella och interregionala program. For Sverige
har detta bland annat mojliggjort samverkan med Norge pa lika villkor och med
samma prioriteringar. Spridningseffekter kan ocksa ses nar det galler att dela
metoder och resultat. Genom fondernas ”tvang” att kommunicera aktiviteter
och resultat pa ett lattillgangligt satt och via Kommissionens databaser samt att
sokande maste ange vilka andra initiativ som har genomforts med EU-medel
inom samma omrade okas medvetenheten om andra initiativ och andra aktorer
som arbetar inom samma omrade.
Sammanhallningspolitiken har bidragit till att de horisontella kriterierna har
integrerats som en del i satsningar for hallbar tillvaxt.

Det gransoverskridande och transnationella samarbetet fyller en sarskilt viktig funktion
for att skapa fortroende mellan regioner over nationsgranser. I den senaste strategiska
rapporten om genomforande av de europeiska struktur och investeringsfonderna2
anges att Interreg-programmen har spelat en nyckelroll i flera artionden for att fora
manniskor, foretag och myndigheter narmare varandra over hela EU. Detta ar Europa
nar det ar som bast, med ett tydligt mervarde. For Sverige har vi en lang tradition av
regionalt och lokalt samarbete i Norden och over Östersjon och detta har ytterligare
forstarkts och konkretiserats genom sammanhallningspolitikens genomforandestruktur
och prioriteringar. Sammanhallningspolitiken bidrar till att halla samman Europa och ar
ett uttryck for europeisk solidaritet. Betydelsen av denna typ av samverkan ska inte
underskattas. Sarskilt inte idag nar Europa star infor inre och yttre hot. Tilliten till
grannarna ar avgorande for att kunna samverka och uppna tillvaxt i regionerna.

2

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat
_rep_2017_en.pdf
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1.2 Slutsatser
Utan kravet fran EU om att utarbeta en nationell strategi kopplat till genomforandet av
strukturfonderna ar det inte troligt att malbilden pa samma satt som idag skulle ha gatt
som en rod trad fran EU-niva anda ner till kommunala planer aven utanfor
strukturfondernas omraden. Regionerna lyfter sjalva att det ser ett behov av en samlad
malbild som foljer pa Europa 2020 for att undvika malkonflikter och ett splittrat
regionalt utvecklingsarbete. Europa 2020 har inneburit ett rattesnore och en
langsiktighet i planering och aven underlattat samverkan over lans- och landsgranser.
Utan sammanhallningspolitiken skulle man riskera att tappa den langsiktiga
planeringen som spanner over mandatperioder och konjunkturer. Det skulle troligen
inte ga att ersatta den europeiska sammanhallningspolitiken med en ”svensk
sammanhallningspolitik” och fa samma effekter.
Sverige har tagit uppgiften att arbeta med flernivasamverkan och
partnerskapsprincipen pa allvar. Den har dessutom aven slagit igenom utanfor
strukturfonderna. Detta arbetssatt skulle troligen overleva utan att det ar ett krav fran
sammanhallningspolitikens ramverk.

2 Hänger prioriteringar på EU/nationell/regional nivå
ihop?
Frågeställning i projektdirektivet:
Hur kan nationella och regionala prioriteringar samspela bättre för att uppnå bästa
möjliga resultat för regional tillväxt och stärkt konkurrenskraft i näringslivet?

Pa ett overgripande plan tycks prioriteringarna pa EU, nationell och regional niva ga
hand i hand. Det skiljer inte sa mycket mellan vad vi vill, kan och maste jobba med for
att fa till stand hallbar utveckling och hallbar tillvaxt i Europa, Sverige och svenska
regioner.
I det har avsnittet visar vi vad som idag skiljer sig at mellan olika nivaers prioriteringar.
Vi for ocksa ett resonemang om att det inte bara handlar om vad vi prioriterar utan
ocksa om att detaljeringsnivå i prioriterandet paverkar styrkan/kraften i respektive
prioritering. Vi menar att detta far betydelse for hierarkin mellan prioriteringar och
darmed prioriteringen av tillgangliga finansieringskallor. Det handlar med andra ord
inte bara om att prioriteringar ska hanga ihop och strava at samma mal, utan ocksa om
hur prioriteringar pa olika nivaer forhaller sig till varandra.

2.1 Ett system av prioriteringar
I den regionala tillvaxtpolitiken finns det flera strategier/program/handlingsplaner som
innehaller prioriteringar for det regionala tillvaxtarbetet. I vissa fall ar det den regionalt
utvecklingsansvariga aktoren som i samrad med andra aktorer bestammer
prioriteringarna, medan det i andra fall ar aktorer som EU eller svenska regeringen som
bestamt prioriteringarna. Öavsett vem som beslutar prioriteringar eller pa vilken
samhallsniva de beslutas, sa paverkar de inriktningen och genomforandet av det
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regionala tillvaxtarbetet.
Pa regional niva ar de regionala utvecklingsstrategierna den strategiska utgangspunkten
for andra strategier/program/handlingsplaner som ska genomforas i det regionala
tillvaxtarbetet, daribland strukturfondsprogrammen. Den regionala
utvecklingsstrategin ger oss en bild av vad regionen prioriterar pa en strategisk och
overgripande niva, medan ett operativt program inom den Europeiska regionala
utvecklingsfonden ger oss prioriteringar som bryter ner/kopplar till prioriteringar i
flera regioners regionala utvecklingsstrategier. Vi far en kedja av prioriteringar fran EU
nivan ner till den regionala nivan. Den gemensamma sammanhallningspolitiken ar pa sa
vis integrerad i den regionala tillvaxtpolitiken.
De regionala strukturfondsprogrammen blir darmed en typ av nod som beskriver motet
mellan den gemensamma sammanhallningspolitiken och dess prioriteringar, nationella
prioriteringar inom bland annat den regionala tillvaxtpolitiken samt de regionala
prioriteringarna for det regionala tillvaxtarbetet. Vi far ett system av prioriteringar som
alla relaterar till varandra, men har olika utgangspunkt sett till geografi och motiv.

Samma eller olika prioriteringar?
Att prioritera betyder att gynna, framja, att valja i forsta hand. En prioritering fran EUnivan signalerar vad Sverige och ovriga medlemsstater inom EU vill framja, valja framfor
”annat”. Likasa talar en prioritering fran nationell niva om vad regering och riksdag vill
framja framfor ”annat” i genomforandet av politiken, programmet eller strategin
Att olika prioriterande aktorer vill framja samma ”sak” underlattar ett genomforande,
bland annat genom att det tydligt talar om vad som ska goras och vilket val som ska
goras da resurserna ar begransade. Det blir darmed intressant att utreda om
prioriteringarna i det regionala tillvaxtarbetet stravar at samma hall.
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020
skriver regeringen att
” …strategin … och partnerskapsöverenskommelsens utmaningar och prioriteringar
sammanfaller till stora delar.”
Regeringen fortsatter skriva att
”Strategin kompletterar partnerskapsöverenskommelsen inom områden som är
viktiga för svenska regioners hållbara tillväxt och utveckling, men som inte
fokuseras tydligt i partnerskapsöverenskommelsen.”
Regeringen pekar ut tva exempel pa omraden som ar viktiga for svenska regioner:
- Kommersiell och offentlig service
- Fysisk planering och boende
De tva omradena ar darmed exempel dar nationell/regional niva vill framja omraden
som avviker fran de prioriteringar vi bland annat finner i strukturfondsprogrammen for
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Kommersiell och
offentlig service ar en prioritering i det svenska Landsbygdsprogrammet, men inte for
programmen inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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Strukturfondsprogrammens inriktning och struktur ar tydligt styrd av EU. Till exempel
far endast programomradena i norra Sverige3 prioritera insatser inom tematiskt mal 7
Framja hallbara transporter och fa bort flaskhalsar i viktig infrastruktur samt bygga ut
bredband i enlighet med tematiskt mal 2 Öka tillgangen till, anvandningen av och kvaliteten pa informations- och kommunikationsteknik4. Ett annat exempel ar att vissa andelar av medlen ska ga till vissa tematiska mal, foretradesvis mal 1, 3 och 4. Denna styrning innebar att EU prioriterar at svenska regioner vad de ska jobba med, valja i forsta
hand, inom strukturfondsprogrammen samt darmed hur medlen ska prioriteras. Denna
prioritering av tematiska mal och allokering av medel kan avvika fran prioriteringar
som vi vill gora i Sverige och i de enskilda regionerna (lan). Denna prioritering avviker
tydligt fran prioriterade fokusomraden5 i ”En nationell strategi for hallbar regional tillvaxt och attraktionskraft 2015–2020”. Har ser vi en ytterligare skillnad mellan EU, nationella/regionala prioriteringar, framfor allt nar det galler de atta regionala och det nationella regionalfondsprogrammet.
Nar det galler de territoriella samarbetsprogrammen har dessa vid jamforelse med de
svenska nationella och regionala programmen storre frihet vid val av tematiska mal och
investeringsprioriteringar.

Prioriteringar med olika detaljeringsgrad
Forutom att identifiera vilka prioriteringar som finns nationellt, men inte pa EU-niva,
bor vi ocksa titta pa prioriteringarnas detaljeringsniva. Har menar vi finns en
”nivaskillnad” mellan utformningen av prioriteringarna i sammanhallningspolitiken och
prioriteringarna i den regionala tillvaxtpolitiken. Vi menar vidare att denna nivaskillnad
i realiteten darmed ocksa bryter ner de nationella prioriteringarna genom att ge dessa
en tredje niva. Detta illustrerar vi sa har:
Investeringsprioriteringar
Fokusområde/tematiska
mål
Nationell prioritering

Rutorna nedan illustrerar hur sammanhallningspolitikens tematiska mal ligger i linje
med den nationella strategins fokusomrade, det vill saga respektive nationell prioriterings underniva. Det innebar att en nationell prioritering fångar upp och inkluderar flera
tematiska mål. Den nationella prioriteringen Innovation och foretagande med sina 3 fokusomraden fangar in foljande tematiska mal:
- Fokusomrade Innovation ar lika med tematiskt mal 1: Starka forskning, teknisk
utveckling och innovation.
- Fokusomrade Foretagande och entreprenorskap ar lika med tematiskt mal 3: Öka
konkurrenskraften hos SMEs, inom jordbruket samt inom fiske och vattenbruk
- Fokusomrade Miljodriven naringslivsutveckling ar lika med tematiskt mal 4: Öka
Övre Norrland och Mellersta Norrland
Aven programomrade Norra Mellansverige
5 Tillganglighet genom transportsystemet
3
4
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konkurrenskraften hos SMEs, inom jordbruket samt inom fiske och vattenbruk

Nationella prioriteringar
med fokusområden

EU:s 11 tematiska mål

-

1. Starka forskning, teknisk utveckling och innovation.
2. Öka tillgangen till, anvandningen
av och kvaliteten pa informationsoch kommunikationsteknik.
3. Öka konkurrenskraften hos SMEs,
inom jordbruket samt inom fiske och
vattenbruk
4. Stodja overgangen till en koldioxidsnal ekonomi inom alla sektorer.
5. Framja anpassning, riskforebyggande och riskhantering i samband
med klimatforandringar.
6. Skydda miljon och framja en hallbar anvandning av resurser.
7. Framja hallbara transporter och fa
bort flaskhalsar i viktig infrastruktur.
8. Framja sysselsattning och arbetskraftens rorlighet.
9. Framja social inkludering och bekampa fattigdom.
10. Investera i utbildning, fardigheter och livslangt larande.
11. Forbattra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den
offentliga forvaltningen

-

-

Innovation och företagande
Innovation
Foretagande och
entreprenorskap
Miljodriven
naringslivsutveckling
Attraktiva miljöer och
tillgänglighet
Tillganglighet genom
transportsystemet
Fysisk planering och boende
Tillganglighet genom
informationsteknik
Kommersiell och offentlig
service
Kultur och fritid
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete
Internationellt samarbete
Naromradet – bade handel och
starkt samarbete

Den nationella nivan har inga fler ”undernivaer” till sina prioriteringar an fokusomrade.
Fokusomrade ar darmed den ”lagsta” nivan i de nationella prioriteringarna.
Sammanhallningspolitiken har dock en ytterligare niva under det tematiska malet, sa
kallade investeringsprioriteringar. Da strukturfondsprogrammen ar verktyg for
genomforandet av den regionala tillvaxtpolitiken innebar detta att da de tematiska
malen kan jamstallas med den nationella fokusomradena far vi med
investeringsprioriteringarna ytterligare en underniva till de nationella prioriteringarnas
fokusomraden. Investeringsprioriteringarna ar formulerade pa EU-nivan, vilket innebar
att regional niva har litet inflytande over deras inriktning.

2.2 Slutsatser
Vi har konstaterat att prioriteringarna fran olika nivaer hanger ihop pa ett overgripande
plan. EU-nivan och den nationella nivan vill i stort framja samma saker. Det finns med
andra ord en koherens mellan vad EU vill prioritera och vad nationell niva i Sverige vill
prioritera. Vi anser dock inte att samma koherens finns mellan prioriteringarna från EU
och den regionala nivån i Sverige. Det handlar inte om att det ar fel tematiska mal utan
snarare om att reglerna for genomforandet av sammanhallningspolitiken 2014–2020
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begransar ratten for vissa regioner till vissa tematiska mal. Vi ser ocksa att EUprioriteringarnas detaljeringsniva kan medfora begransningar i det tematiska malets
omfang.
Vi vilar var slutsats pa foljande argument:
• Den nationella tillvaxtpolitiken innehaller prioriteringar som vi inte hittar i
sammanhallningspolitiken. Det innebar att de medel som kommer fran EU till
exempel inte kan framja insatser inom fokusomradet fysisk planering och
boende.
• EU har prioriterat at svenska regioner genom att ange vilka programomraden
som far prioritera insatser inom vilka tematiska mal. EU har med andra ord
tagit bort regionernas mojlighet att valja tematiska mal och darmed ocksa
mojligheten att prioritera EU-medel till framfor allt den nationella
prioriteringen Attraktiva miljoer och tillganglighet – en prioritering som
samtliga regioner (lan) arbetar med i det regionala tillvaxtarbetet.6
• Prioriteringarna fran EU ar mer detaljerade an de nationella prioriteringarna i
Sverige. Investeringsprioriteringarna som bryter ner de tematiska malen kan
darmed medfora begransningar for den nationella prioriteringen och
fokusomradet som inte ar kanda pa forhand. Det ar alltsa i prioriteringarnas
understrukturer som skillnader mellan prioriteringarna kan foreligga och som
kan innebara att prioriteringar som pa ett overgripande plan tycks hanga ihop
inte gor detta i praktiken.

3 Vilka tillväxtutmaningar ser vi för Sverige fram till
2030 och hur kan dessa kopplas till ERUF?
Frågeställning i projektdirektivet:
Vilka tillväxtpolitiska utmaningar står Sverige inför och vad ska ESI-fonderna (särskilt
Europeiska regionala utvecklingsfonden) adressera efter år 2020 för att nå bästa möjliga
resultat?

I foljande avsnitt ger vi en kort beskrivning av det nulage som EU samt Sverige och dess
regioner befinner sig i samt ger en blick mot hur varlden och Sverige skulle kunna se ut
2030. Med fokus pa att sakerstalla att företagen i Sverige fortsatt har en stark
konkurrenskraft och god omställningsförmåga avslutas avsnittet med att lyfta fram de
utmaningar som bedoms som viktigast for svensk tillvaxtpolitik att hantera inom en
mojlig ny ERUF-programperiod efter 2020.
Foretagens konkurrenskraft kan uttryckas som formagan att skapa, behalla eller utoka
sin marknadsandel for en vara eller tjanst, pa basen av pris, kvalitet, design, leverans
eller nagon annan fordel. Ett overgripande matt ar den relativa arbetskraftskostnaden, i
form av produktivitet och lonekostnad, samt formagan att exportera. Konkurrenskraften
ar en funktion av val fungerande marknader dar marknadsdynamiken och
omvandlingstrycket gor att mindre konkurrenskraftiga foretag far lamna plats for
foretag med starkare konkurrenskraft. Konkurrenskraft kraver darmed god
Se Tillvaxtverkets rapport Finansiering for regional tillvaxt 2016 (rapportnr 0224) samt
Tillvaxtverkets rapport I samhallets tjanst (Dnr A2017-494)
6
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omstallningsformaga i form av ett dynamiskt naringsliv dar foretag har forutsattningar
(regler, kapital, formagor) att starta, utvecklas och vaxa och dar det finns goda
mojligheter for entreprenorskap, innovation och kompetensutveckling. Naringslivets
utveckling paverkas saledes av manga faktorer. For att starka konkurrenskraften kravs
darfor insatser inom ett stort antal politikomraden. Skatter, boende,
kompetensforsorjning och infrastruktur ar exempel pa centrala forutsattningar for
svensk konkurrenskraft7.

3.1 Med blick mot 2030
Vi kan inte forutsaga framtiden, men vi kan forbereda oss for den genom att till exempel
utga fran den kunskap och de megatrender som finns identifierade samt fora dialog
kring mojliga utvecklingar. Megatrender som ofta lyfts fram och som medfor stora
samhallsforandringar och har stor betydelse for Sveriges utveckling ar globalisering,
tilltagande resursbrist, urbanisering, en aldrande befolkning och digitalisering. Den
aldrande befolkningen, som i grunden ar en positiv konsekvens av ett hogre valstand
och medicinska framsteg som mojliggor langre och friskare liv, innebar ocksa ett hogre
tryck pa offentliga finanser och forsamrad forsorjningskvot, atminstone utifran
nuvarande premisser vad galler pensionsalder med mera. En storre andel aldre kan
ocksa innebara minskad privatkonsumtion samtidigt som offentlig konsumtion alltsa
kan behova oka. Vi vet att Europas befolkning forvantas ha den hogsta medianaldern i
varlden 2030, 45 ar jamfort med till exempel 35 ar for Asien och 21 ar for Afrika8.
Totalt forvantas varldens befolkning oka med cirka 1 miljard till 8,5 miljarder 2030, fran
dagens 7,5 miljarder och Europas andel av varldens befolkning minskar. Andelen av
varldens befolkning som bor i stader beraknas oka fran 54 procent till 60 procent och
ingen europeisk stad finns representerad bland varldens 20 storsta stader som istallet
framst ar belagna i Asien. Asien blir med all sannolikhet en allt storre del av
varldsekonomin de kommande decennierna vilket formodligen kommer att foljas av ett
okat inflytande aven pa den politiska arenan, framfor allt fran Kina och andra lander i
Sydostasien. Darmed okar inflytandet fran aktorer med andra politiska vardesystem,
vilket sker samtidigt som utvecklingen av kommunikationsteknologin kommer att
innebara bade hot och mojligheter for demokratin.
Sverige ar en starkt handelsberoende nation dar vardet av exporten idag motsvarar
cirka 45% av BNP. Den storsta marknaden for svensk export ar andra lander i Europa,
som tar emot narmare 75% av den svenska varuexporten. Europa kommer under
overskadlig tid vara den viktigaste marknaden for svenskt naringsliv, sa utvecklingen i
EU och EU:s inre marknad kommer aven fortsatt vara av mycket stor betydelse.
Samtidigt innebar den allt snabbare geopolitiska forskjutningen mot Asien och den
demografiska utvecklingen att svenska foretag i okad utstrackning maste na mer
avlagsna marknader for att kunna vaxa. Idag ar Kina det enda asiatiska landet bland de
tio storsta exportlanderna for svenska varor.
I ett Europa dar manga lander minskar sin befolkning de kommande decennierna
forvantas Sverige vara ett av de lander som vaxer mest, med cirka 1,5 miljoner personer
till 2030. Befolkningens sammansattning forandras ocksa genom att bade unga och
aldre over 65 ar okar sin andel av befolkningen9. En positiv nettoinflyttning fran
utlandet har under de senaste aren medfort en befolkningsokning i samtliga lan. Under
perioden 2006–2016 hade dock 83 av Sveriges 290 kommuner en minskande
folkmangd och befolkningsmangden har okat mest i och runt de tre storstaderna samt i
Finansdepartementet, Budgetpropositionen 2018 UÖ24
Rand Europe
9 Finansdepartementet, 2016, Regeringens proposition 2016/17:100
7
8
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de flesta av ovriga 18 residensstader. Fram till 2040 forvantas befolkningen oka mest i
Sveriges storstader Stockholm, Goteborg och Malmo. Den demografiska utvecklingen
satter bland annat press pa offentlig verksamhet och okar forsorjningsbordan for
yrkesverksamma.10
Den snabba tekniska utvecklingen, sasom utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI),
automatisering och robotisering, medfor stora mojligheter till hogre produktivitet och
valfardsvinster det kommande artiondet. Det kan ocksa innebara mojligheter for en
aterindustrialisering av hogkostnadslander som Sverige, nar arbetskraftskostnader
minskar i betydelse i produktionskalkylen. Istallet kan utbildningsniva, infrastruktur
och sakerhet spela en storre roll i lokaliseringsbeslut. En allt snabbare
produktutveckling okar ocksa vikten av att lokalisera forskning och utveckling nara
produktionen, vilket ocksa kan tala for en okad hemtagning av produktion. Tendenser
till detta finns idag, aven om antalet utflyttningar av produktion fortfarande ar storre11.
Samtidigt okar en snabbare produktutveckling vikten av att vara nara marknaden,
vilken i allt hogre utstrackning kommer att finnas utanfor Europa, framst i Asien.
Den snabba tekniska utvecklingen vacker ocksa farhagor om okad arbetsloshet och
ojamlikhet eftersom den sannolikt viktigaste drivkraften bakom teknikskiften ar att
ersatta arbetskraft med teknik. Manga yrken kommer att paverkas vasentligt eller
kunna ersattas helt genom AI och automatisering. Uppskattningarna av hur
arbetsmarknaden i stort kommer att paverkas uppvisar stor osakerhet, men vi star
sannolikt infor stora forandringar genom att framfor allt manga rutin- och
regelbaserade uppgifter undan for undan kommer att kunna ersattas. Mycket talar dock
for att tekniken frigor arbetskraft, men att ny efterfragan uppstar nagon annanstans.
Arbetsuppgifter omorganiseras i takt med teknikutvecklingen, vilket skulle innebara ett
gradvist skifte som involverar bade nyskapande och avveckling av arbetstillfallen. Ny
teknik bidrar ocksa till att gora andra arbetsuppgifter tillgangliga for fler genom att
forenkla dem.
Den kanske viktigaste konsekvensen att hantera for samhallet ar okade krav pa ny
kompetens och egenskaper som kreativitet, samarbete, problemlosning. Kraven pa att
standigt fornya sin kompetens kommer sannolikt att oka. Det drivs bade av en snabb
kunskapsutveckling och av en okande specialisering. Det ar troligt att aven de som ar
hogutbildade i hogre utstrackning kommer att behova kompetensutveckla sig och lara
sig nya saker for att halla sin kompetens relevant en hel karriar. Det satter press pa saval
arbetsmarknadens parter, utbildningssystemet och lagstiftning.
Saval teknologisk som demografisk utveckling till 2030 kommer saledes med stor
sannolikhet stalla krav pa samhallssystemen att mojliggora och underlatta omstallning
och nya relationer pa arbetsmarknad och i arbetslivet. Ny teknologi kommer att gora
det mojligt att forandra administrativa processer och forenkla for individer och foretag i
relationen till det offentliga, men regler, lagstiftning och procedurer maste anpassas sa
att forvaltningen inte hindrar utan medverkar till omstallning.
For att hantera en okad resursbrist i framtiden och klimatomstallningen maste det ske
en utveckling av innovativa processer, varor och tjanster i form av nya affarsmodeller,
nya typer av material och satt att hantera forandrade konsumentbeteenden. Genom
politiska overenskommelser sasom Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris 2015 har
varldens lander atagit sig att fram till ar 2030 utrota fattigdom och hunger, minska
ojamlikhet och orattvisor samt att losa klimatkrisen. Agenda 2030 pekar pa behovet av
10
11

SÖU, 2015, Demografins regionala utmaningar, Bilaga 7 till Langtidsutredningen 2015
Manufacturing backshoring, Stentoft J.; Ölhager J.; Heikkila J.; Thoms L. (2016)
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ett okat gransoverskridande samarbete kring till exempel energi, avfall, social
hallbarhet, arbetsloshet, bade inom och mellan branscher. Malen kommer att krava att
sociala, ekonomiska och miljomassiga fragor integreras i hogre utstrackning an vad som
ar fallet idag, for att kunna uppna den breda agenda med sammanlankade mal som
Agenda 2030 utgor.
Sammantaget ar det sannolikt en tid av stora forandringar saval socialt, ekonomiskt och
teknologiskt. I tider av forandring finns det stora mojligheter for entreprenorer att dra
nytta av nya affarsmojligheter och for foretag att utveckla varor, tjanster och
affarsmodeller som bygger pa forandrade forutsattningar och behov. Samtidigt innebar
forandringen ocksa stora risker. Foretag kan saledes bade bli vinnare och forlorare i
denna utveckling. Vinnare blir de foretag som lyckas identifiera och utveckla nya
mojligheter som forandringarna medfor. Foretags innovationsformaga,
hallbarhetsarbete och kunskap om systemlosningar blir en konkurrensfordel i detta
arbete.

3.2 Nuläget i omvärlden och Sverige
Ekonomisk återhämtning i en tid präglad av osäkerhet
De senaste aren har den globala aterhamtningen tagit fart sedan finanskrisen 2008 och
tillvaxten i varlden bedoms oka de narmaste aren12. Detta trots fortsatt stora politiska
spanningar och att globaliseringen moter pa framfor allt politiskt motstand. Den
ekonomiska aktiviteten i EU-omradet ar just nu mycket stark och drar med sig den
svenska tillverkningsindustrin. Aven de svenska hushallens konsumtion okar vilket
bidrar till hogre tillvaxt, en sjunkande arbetsloshet och goda marginaler i de offentliga
finanserna. Det hoga kapacitetsutnyttjandet leder dock till svarigheter i
kompetensforsorjningen for saval foretag13 som offentlig sektor14. De okade
ekonomiska skillnader mellan lander och inte minst mellan regioner i EU:s
medlemsstater som praglat utvecklingen sedan 2008 visar tecken pa att minska, men
arbetslosheten ar fortfarande hogre i EU an fore krisen.15
I Sverige ar lonesummeutvecklingen matt som bruttolon per sysselsatt positiv for
samtliga lan. Samtliga lan har ocksa haft en positiv utvecklingen av
bruttoregionprodukten (BRP) per invanare 2015 jamfort med 2014. Starkast utveckling
hade Vastra Gotaland, Vastmanland och Kronobergs lan. I ett EU-perspektiv kvalar dock
bara Stockholm in i den grupp av NUTS2-regioner med mycket hog BNP per capita
(2013) nedbrutet pa regional niva.16 Övriga svenska regioner tillhor den stora
medelinkomstgruppen som bedoms dela riskerna med att varken ha tillrackligt hog
specialisering eller konkurrensfordelen av laga kostnader. Utmaningen med att befinna
sig i denna situation ar att kostnader for de investeringar som kravs per sysselsatt i
regionen for att na nasta utvecklingsstadium blir hogre jamfort med regioner som
befinner sig i tidiga utvecklingsstadier. Inte minst nar det galler investeringar i
humankapitalet. Det finns saledes stora svarigheter att rora sig uppat i vardekedjor.

Finansdepartementet, 2017, Det ekonomiska laget och inriktningen for
budgetpropositionen.
13 Tillvaxtverket, 2017, Foretagens villkor och verklighet
14 Prop. 2016/17:99, Varandringsbudget for 2017.
15 European Commission, 2017, My Region, My Europe, Öur Future, Seventh report on
economic, social and territorial cohesion.
16 Seventh report on economic, social and territorial cohesion, 2017 European Commission
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Samtidigt kvarstar konkurrensen och trycket fran regioner underifran, det vill saga
sadana med en lagre kostnadsbild. Som en generell atgard for att hantera denna
situation namns vikten av att forbattra det institutionella systemet/kapaciteten och
naringslivets generella innovationsformaga.17 Nastan samtliga svenska regioner
aterfinns i denna grupp och regionernas arbete med smart specialisering, innovation
och kompetensforsorjning visar att man ar pa ratt spar.

Ökande klyftor och ett ansträngt utbildningssystem
Generellt har inkomstklyftorna i varlden sedan lang tid okat inom lander och minskat
mellan lander. Perioden 1998–2008 som ibland kallas hyperglobaliseringens tid
gynnande framfor allt en vaxande medelklass i tillvaxtekonomierna i Asien och de
rikaste i ÖECD-landerna. Medelinkomsttagare i de flesta ÖECD-lander fick noja sig med
blygsamma realloneokningar, vilket satt fokus pa vikten av utjamning och inkluderande
tillvaxt i den internationella debatten. Aven Sverige har blivit ett land med storre
inkomstklyftor an tidigare, aven om de i internationell jamforelse ar sma. Precis som i
ovriga ÖECD-lander har framfor allt inkomsterna for dem med allra hogst inkomster
okat snabbare an for ovriga, framst till foljd av snabbt okade kapitalinkomster. De lagsta
inkomsterna har okat jamforelsevis langsamt. Den ovre 1% av inkomsttagare har okat
sin reala inkomstokning med knappt 50% mellan 2000 och 2013 jamfort med knappt
22% for de nedre 90%. Andelen inkomster under 60% av medianinkomst har okat fran
drygt 9% ar 2000 till knappt 15% 201518.
De okade klyftorna hanger framst samman med skillnader i arbetsforhallanden. 19Det
galler otrygghet i anstallningsformen, tillgangen till heltidsarbete eller onskat antal
arbetstimmar. Arbetsmarknaden ligger ocksa till grund for ojamlikhet mellan andra
grupper i samhallet. Den svenska arbetsmarknaden ar konssegregerad. Loner och
arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken ar ofta samre an i mansdominerade. Det finns
vidare stora skillnader mellan inrikes och utrikes fodda nar det galler arbetsloshet och
deltagande i arbetskraften. Drygt 14% av utrikesfodda beraknas vara arbetslosa 2017
att jamfora med cirka 4% for inrikes fodda och skillnaden blir annu storre om man ser
pa gruppen fodda utanfor EU20.
En samre formaga hos utbildningssystemet att utjamna skillnader mellan elever med
olika kon, socio-ekonomisk bakgrund eller etniskt ursprung bidrar ocksa till ett mer
ojamlikt samhalle och okar risken att ojamlikheten blir varaktig. Den senaste PISAundersokningen visar att elevernas bakgrund har storre betydelse for resultatet i
naturvetenskap an tidigare och ligger over ÖECD-genomsnittet. Elevsammansattningen
pa skolorna har blivit mer homogen over tid sett till elevernas socioekonomiska
bakgrund och skillnaderna i resultat okar darfor mellan skolor. Det beror framforallt pa
den okade bostadssegregationen och i begransad utstrackning ocksa pa det fria
skolvalet.21 Bade i absoluta matt och utifran en relativ jamforelse med genomsnittet i
ÖECD-landerna framstar det som att Sverige har genomgatt en forsamring nar det
galler likvardigheten. Elever med utlandsk bakgrund presterar pa en lagre
genomsnittlig niva jamfort med elever med svensk bakgrund och dessa skillnader ar

EU Komm, 2017, 7th Cohesion Report.
Ekonomiska varpropositionen 2017, Finansdepartementet
19 Budgetpropositionen 2018, Finansdepartementet
20 Budgetpropositionen 2018, Finansdepartementet
17
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21
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storre i Sverige an i ÖECD22.
For svenska foretag ar kompetensforsorjningen idag det storsta tillvaxthindret23. Det
finns en risk att fallande kunskapsresultat i utbildningssystemet, bade i historisk
jamforelse och i forhallande till andra lander, kan ytterligare forvarra problemen i
framtiden. En minskande formaga hos utbildningssystemet att ocksa kompensera for
olika bakgrunder riskerar att ytterligare forsvara for framtida kompetensforsorjning
genom att hela befolkningens potential inte nyttjas pa basta satt. Kunskap och formagan
att omsatta kunskap i nagot produktivt och vardeskapande ar av stor vikt for en
langsiktig konkurrenskraft. Med en okande skillnad i studieresultat mellan flickor och
pojkar blir fragan om den konssegregerade arbetsmarknaden ocksa en utmaning da
flickor i mindre utstrackning valjer utbildningar inom sektorer med hog produktivitet
och stor framtida utvecklingspotential sasom IT och teknik. Det finns samtidigt en kritik
mot den hogre utbildningen bade vad galler kvalitet och vilka utbildningar som ges. En
grund for kritiken ar att trots en kraftigt utbyggd hogre utbildning okar
matchningsproblematiken och antalet vakanser pa arbetsmarknaden och det finns
tecken pa att manga hogutbildade inte har jobb som motsvarar utbildningsnivan, vilket
indikerar att det finns en undantrangningseffekt hos de med adekvat men lagre
utbildning24, dvs. hogutbildade tar jobb som egentligen kan tas av personer med lagre
utbildning och darmed tranger ut dem fran delar av arbetsmarknaden.

Företagsstocken domineras av små företag med upp till 50 anställda
I Sverige finns totalt cirka 1,2 miljoner foretag. Det stora flertalet, over 99 procent, ar
sma foretag med upp till 50 anstallda. Foretag storre an 50 anstallda utgor drygt en halv
procentenhet av det totala antalet foretag i Sverige. Tillvaxtverkets undersokning
Företagens villkor och verklighet 2017 visar att sju av tio sma och medelstora foretag vill
vaxa. Över tid syns dock en sjunkande trend vad galler foretagens tillvaxtvilja. En viktig
forklaring till detta ar att en mindre del av de allra minsta foretagen vill vaxa genom att
anstalla.25 Nar det galler olika faktorer som foretagen bedomer som mycket viktiga for
att foretaget ska kunna vaxa lyfter man framfor allt fram nya försäljningskanaler och
utveckling av nya varor eller tjänster. Öcksa ökad marknadsföring och intern
kompetensutveckling framhalls som viktiga tillvaxtatgarder.
Antalet nystartade foretag har uppgatt till runt 70 000 per ar sedan 2010. Foretag inom
vard och omsorg och finans-, forsakrings- och fastighetsverksamhet har okat de senaste
aren.26 Global Entrepreneurship Monitor 2017 visar ocksa ett okat entreprenorskap.
Uppgangen kan framfor allt kopplas till en okning av kvinnors entreprenorskap. Enligt
Tillvaxtverkets Entreprenörskapsbarometer 2016 kan ocksa nastan halften av Sveriges
befolkning tanka sig att starta foretag men intresset har avtagit over tid. Mindre
trygghet som foretagare an som anstalld ses som storsta hindret.

Liten hemmamarknad kräver internationalisering
Sverige ar ett litet, exportberoende land vilket innebar att svenska foretags mojligheter
att vaxa i stor utstrackning finns i andra lander. Den internationella konjunkturen och
utvecklingen pa vara viktigaste marknader har stor betydelse for foretagens utveckling.
Skolverkets lagesbedomning 2017 (PISA)
Tillvaxtverket, Foretagens villkor och verklighet 2017, huvudrapport
24 Entreprenorskapsforum, Svensk konkurrenskraft 2017
25 Tillvaxtverket, Foretagens villkor och verklighet 2017, huvudrapport
26 https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2017-0412-nystartade-foretag-fjarde-kvartalet-2016.html
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En liten hemmamarknad medfor att skalfordelar framfor allt kan uppsta genom narvaro
pa flera marknader. Den internationella konjunkturen innebar att den exporterande
tillverkningsindustrin gar mycket starkt, men sett over tid har Sverige tappat
marknadsandelar pa varldsmarknaden jamfort med sina viktigaste konkurrentlander.
Sett till total varuexport har Sverige forlorat 30 procent i marknadsandel mellan 2005
och 2015, medan Vasteuropa som helhet tappat 17 procent och tillvaxtekonomierna har
okat sina marknadsandelar27. Den varugrupp dar Sverige tappar mest ar telekom med
en minskning pa 66 procent det senaste decenniet. Sverige tappar aven mycket i andra
viktiga varugrupper sa som maskinindustri, fordon, massa och papper. Sverige
bibehaller daremot sin position pa den globala tjanstemarknaden. Under
matperioden okade marknadsandelen for tjansteexporten med sammantaget 4
procent. Den vasteuropeiska tjansteexporten tappade daremot under samma period
12 procent.
Det finns en tilltagande uppdelning av produktionsprocesser i globala vardekedjor
(GVK). Detta innebar att det totala vardet pa den svenska exporten har okat, men att en
mindre del av vardet harror fran Sverige. Har syns regionala skillnader, dar den storsta
delen av GVK-jobben finns i Stockholm, Vastra Gotaland och Skane lan.28 Dock pekar
vissa tecken mot att internationaliseringen kan mattas av. Antalet frihandelsavtal
minskar, handelsbarriarer okar29och de gransoverskridande kapitalstrommarna har
jamfort med topparet 2007 minskat med 65 procent ar 201630. Det finns ocksa
tendenser till att vardekedjorna inte langre expanderar31 vilket skulle kunna tyda pa att
den okande globala politiska osakerheten far genomslag pa beslut i foretagen.
Internationalisering ar viktigt for foretag for att fa storre marknader att agera pa.
Resultat fran Företagens villkor och verklighet 2017 visar att en klar majoritet av
svenska sma och medelstora foretag ar framst inriktade pa den inhemska marknaden,
och ju storre foretaget ar desto vanligare ar det att foretaget agerar pa en internationell
marknad. Brist på resurser, kostnader för internationalisering samt brist på
kontakter och nätverk, ar de faktorer som foretagen i hogst grad anger som hinder for
internationalisering.

Institutionella ramvillkor avgörande för företagande
Andamalsenliga regelverk ar en viktig forutsattning for utvecklingen av foretagens
konkurrenskraft. Framfor allt gynnas sma och medelstora foretag av tydlig och
forutsagbar regelgivning och god tillganglighet till information om regelverk och
offentligt stod och framjande. Transparens, tydliga regelverk och forutsagbarhet
minskar riskerna for godtycklighet och korruption och starker incitamenten att starta
och driva foretag. I senaste Global Competitiveness Report 2017–2018 placerar sig
Sverige pa en sjundeplats av 137 undersokta lander. Den nagot forsamrade placeringen
rorande Sveriges konkurrenskraft jamfort med foregaende ar harror bland annat fran
en upplevd forsamring inom den institutionella omgivningen: De flesta indikatorerna
utvecklades har negativt, dock inte regelborda. Framst marks forsamringen inom tillit
till politiken, effektivitet i offentlig finansiering och valdsrelaterade indikatorer.
Business Sweden, Global Exportanalys 2016
Tillvaxtanalys, 2014, Sverige i globala vardekedjor – Forandringar av foretagens roll i en
alltmer sammanflatad varldsekonomi, Rapport 2014:12.
29 Finansdepartementet, 2017, Det ekonomiska laget och inriktningen for
budgetpropositionen.
30 McKinsey Global Institute, augusti 2017, The new dynamics of financial globalization
31 ÖECD, 2017, Policy papers no 41, The future of global value chains
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I Varldsbankens rapport Doing Business 2018 placerar sig svenskt foretagsklimat pa
plats 10 av 190 lander. Undersokningen fokuserar pa det som direkt paverkar
foretagande, till exempel regelverk, tillstandsgivning och kreditgivning till foretag.
Framsteg har gjorts inom olika omraden, exempelvis har processen att starta foretag
blivit enklare under de senaste aren. Det som framst drar ner Sveriges position ar
regelverken som omger lån och kreditgivning. Aven om Sverige har tagit steg i ratt
riktning finns andra lander som gjort storre framsteg.
Undersokningen Företagens villkor och verklighet 2017 visar forvisso att andelen foretag
som upplever regler som ett stort hinder for tillvaxt har minskat jamfort med 2014. Men
lagar och myndighetsregler upplevs fortfarande som ett av de storsta problemen for att
foretagen ska kunna vaxa. De personalrelaterade reglerna samt regler kopplade till skatt
och moms ar de som upplevs som storst hinder for tillvaxt. Foretagare med utlandsk
bakgrund ser i allmanhet storre hinder an foretagare med svensk bakgrund for att
starta och driva foretag. Soloforetagen och de medelstora foretagen upplever mindre
hinder an ovriga smaforetag, vilket kan bero pa att soloforetagen berors av farre regler
och att de till skillnad mot de medelstora foretagen inte har lika stora administrativa
och juridiska resurser for att hantera regelmangden. Darmed behovs fortsatta
satsningar fran det offentliga for att forenkla for foretag.32
I den sjunde sammanhallningsrapporten poangteras att det gransregionala samarbetet
ar viktigt for att realisera den inre marknaden och har hjalpt till att minska oonskade
och negativa effekter av granser inom EU. Samarbeten har lett till flera forbattringar
inom ett antal omraden sasom transport, utbildning, energi, halsovard mm. Nationella
granser utgor dock fortfarande ett hinder for rorligheten av varor, tjanster, manniskor,
kapital och ideer. Att minska gransbarriarer ger saledes betydande ekonomiska vinster i
EU.

Innovation och diversifiering
Sverige star sig val pa innovationsomradet med en andra plats i Global Innovation Index
2017. EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017 visar ocksa att Sveriges regioner star
sig val innovationsmassigt. Stockholm utmarker sig i den hogsta kategorin, ”Leading+”
som den mest innovativa regionen i EU, men ocksa Östra Mellansverige och SkaneBlekinge tillhor den hogsta kategorin medan Vastra Gotaland ar ”Leading”, Övre
Norrland ”Leading–” och ovriga tillhor olika grader av kategorin ”Strong” med Mellersta
Norrland lagst rankad som ”Strong–”.33
Studien Sårbara kommuner 2016 visar svenska kommuners sarbarhet utifran deras
beroende av enskilda storre arbetsgivare, omstallningsformaga och utvecklingskraft.
Jamfort med 2011 ars studie ar narmare en fjardedel av de sarbara kommunerna inte
langre sarbara. Samtidigt har dessa ersatts med andra kommuner. Detta tyder pa en
betydande dynamik och visar pa utvecklingskraft och potential for forandring i manga
svenska kommuner. Sarskilt tycks okad pendling och okat foretagande ha bidragit till
utvecklingen. 2016 finns sarbara kommuner i de flesta lan, men narmare halften av
Sveriges 100 sarbara kommuner finns i ett omrade med Bergslagen som centrum.
Bergslagen har varit representerat i gruppen sarbara kommuner sedan lang tid, vilket
understryker att manga ganger tar strukturomvandling lang tid och att det ar alltjamt
saknas kunskap eller nodvandiga medel for att bidra till forbattring.

32
33

Foretagens villkor och verklighet 2017.
European Union, 2017, Regional Innovation Scoreboard 2017.
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Digitalisering skapar nya förutsättningar för innovation och affärer
For att foretag ska kunna dra nytta av de nya forutsattningar for innovation och
foretagande som den digitala utvecklingen medfor kravs val utbyggd infrastruktur i hela
landet men ocksa god offentlig service som nyttjar digitaliseringens mojligheter for att
underlatta for saval foretag som privatpersoner. Sverige innehar tredje plats i EU:s
Digital Economy and Society Index (DESI)34. Utmaningen for Sveriges del ar att
kontinuerligt forbattra digitaliseringen fran en redan hog niva inom flera omraden.
Tillganglighet i form av transport- och IT-infrastruktur samt tillgang till kommersiell
service varierar stort i Sverige. Men trots glesa strukturer har Sverige en bra
bredbandstackning jamfort med ovriga Europa aven om det finns stora regionala
skillnader.35
Svenska foretag har ocksa kommit olika langt i sin digitala mognad. I EU:s Digital
Intensity Index, som mater anvandningen av olika digitala teknologier i foretag, rankas
Sverige pa fjarde plats.36 Trots att foretag inom IKT, handel, andra tjansteforetag och
tillverkning ligger bra till i anvandningen av IT37 behover fler foretag nyttja
digitaliseringens mojligheter, genom utveckling av affarsmodeller, effektiviserad
produktion, for att skapa varde i foretag. Digitalisering mojliggor for fler foretag att
koppla upp sig mot internationella marknader nar kostnaderna for informationsutbyte
sjunker. Foretagens mojligheter att uppna skalfordelar i sin verksamhet okar nar fler
potentiella kunder kan nas. I takt med digitaliseringens intag inom allt fler omraden
skapas nya affarsmojligheter och bidrar till forbattrade forutsattningar att leva och
verka i hela landet.

Humankapitalet allt viktigare när AI och robotarna tar rutinjobben
Sverige ar en modern ekonomi dar kunskap och kompetens ar vara viktigaste
konkurrensfordelar. I internationell jamforelse ar svensk arbetskraft valutbildad. Var
kompetensniva ar dock inte fullt ut anpassad till de branscher vi specialiserar oss inom.
Karaktaren pa Sveriges samlade kompetens stodjer var specialisering i
tillverkningsindustrin pa mellan- till hogteknologisk niva men stodjer inte fullt ut den
okande specialiseringen pa komplexa affarstjanster och tillverkning pa hogteknologisk
niva. Den svenska arbetskraften utfor inte lika stor andel uppgifter inom STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics, dvs. vetenskap, teknologi,
ingenjorsvetenskap och matematik), redovisning och marknadsforing som andra
landers. Dessa kompetenser kravs i hogteknologisk tillverkning och komplexa
affarstjanster. Det behovs darfor utbildningsinvesteringar, dels inom ovannamnda
omraden och dels i de baskompetenser som ar nodvandiga for att klara utmaningarna
med de globala vardekedjorna38. I internationell jamforelse ar svensk arbetskraft
valutbildad. Dock finns stora regionala, inomregionala och konsmassiga skillnader.
Hogst andel personer med en minst trearig eftergymnasial utbildning aterfinns i
Stockholms lan foljt av Uppsala lan och Vasterbottens lan.
Sverige befinner sig mitt i en hogkonjunktur och foretagen har svart att rekrytera
medarbetare med ratt kompetens och erfarenhet. Tillgang till lamplig arbetskraft ar
idag det storsta tillvaxthindret for sma och medelstora foretag; vart fjarde foretag anger
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Tillvaxtanalys, 2015, Sverige ur ett europeiskt perspektiv – Vad kan Espon saga om Sverige
och svenska prioriteringar? Rapport 2015:01.
36 EU KÖMM: Europe’s Digital Progress Report 2017
37 Tillvaxtanalys, 2016, Digital mognad i svenskt naringsliv – ett forslag pa ny indikator.
38 Skolverkets lagesbedomning 2017 (PISA)
34
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detta som stort tillvaxthinder.39 Samtidigt finns en okad tudelning pa arbetsmarknaden
dar arbetslosheten bland inrikes fodda ar rekordlag medan nyanlanda och individer
med ofullstandig skolgang har svart att komma in pa arbetsmarknaden. Sammantaget
innebar detta att Sverige har en matchningsproblematik som innebar hog arbetsloshet
for vissa grupper samtidigt som naringslivet har svart att finna ratt kompetens. En val
fungerande matchning pa arbetsmarknaden forutsatter att utbildningssystemet ar val
anpassat for naringslivets behov samt att mojligheter till vidareutbildning varefter
behoven uppstar ar val fungerande. Tillgang till ratt kompetens, pa ratt plats och i ratt
tid ar en forutsattning for att foretag ska kunna ta nasta steg i sin utveckling och
realisera sin tillvaxtpotential. En tilltagande arbetspendling over kommungranser
(regionforstoring) de senaste artiondena40 har inneburit att de svenska
arbetsmarknadernas geografiska utstrackning okat. For arbetskraften betyder det att
man kan bo i en kommun men pendla till ett arbete i en annan kommun. For
arbetsgivare kan det medfora att det blir lattare att finna ratt kompetens i och med att
arbetskraftsutbudet okar.

Miljömässig utveckling
Angaende miljomassigt nulage kommer Sverige val ut jamfort med andra EU-lander. I
sparen av den ekonomiska nedgangen ser vi ocksa en allman minskad miljopaverkan
genom minskad energikonsumtion samt minskade utslapp av vaxthusgaser. Detta innebar att sett fran nulaget kommer de flesta av EU:s medlemslander att na EU2020 malen.
Men nar vi nu ser ett battre konjunkturellt lage finns oro for att denna utveckling inte
haller i sig. Ett nytt EU-mal for utslapp till ar 2030 har ocksa satts. Trots generella framsteg inom miljoomradet behovs saledes storre anstrangningar for att na malen inom
omradet. Laget kan ocksa tolkas som att det kommer att finnas en storre efterfragan pa
miljoteknik pa marknader som slapar efter. Vidare betonas satsningar inom transportomradet, da det finns ett stort omstallningsbehov inom transportsektorn for att na utslappsmalen.
Klimatforandring kommer att paverka manga EU-regioner, vilket kommer att krava
stora offentliga investeringar for att mildra effekterna. For Sverige forvantas dock relativt moderata territoriella konsekvenser, men pa sikt kommer det paverka specifika naringar, till exempel vinterturism. Dessutom konstateras att sarskilda miljoutmaningar i
storre stader kraver stora insatser. Har lyfts bland annat luftfororeningar i storre stader
fram. Stader kan dock ocksa vara mer resurseffektiva och det kan vara enklare dar att
anamma en koldioxidsnal livsstil.41

3.3 Slutsatser
I detta avsnitt resonerar vi kring olika mojligheter till tematisk inriktning. Forslagen ar
inte slutliga, utan ar avsedda som avstamp och exempel infor det fortsatta
forberedelsearbetet.
Sammantaget kan vi utga fran att framtiden innebar en utveckling med stora
samhallsforandringar. En okad förmåga till omställning är avgörande for att sakerstalla
foretagens konkurrenskraft och regional tillvaxt. Detta kraver kunskap, strategier och
verktyg for hog beredskap till omställning hos foretag och regioner.
Tillvaxtverket, Foretagens villkor och verklighet 2017
Tillvaxtanalys, 2015, Funktionella analysregioner – revidering 2015, PM 2015.22.
41 European Commission, 2017, My Region, My Europe, Öur Future, Seventh report on
economic, social and territorial cohesion.
39
40
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ÖECD lyfter fram innovation, infrastruktur och kompetens som betydelsefulla
faktorer for regional utveckling och betonar att policyinsatser inte ska genomforas for
att kompensera regioner med en samre utveckling. Istallet forordar ÖECD en
platsbaserad policy som framjar utveckling av en regions specifika tillgangar,
samordning med sektorspolitik pa den regionala och lokala nivan samt flernivastyrning
for att darmed sakerstalla en harmonisering av mal och genomforande av insatser.42
Med utgangspunkt i detta resonemang har vi identifierat vi fyra huvudsakliga omraden
som ar centrala for att uppna omvandling och fornyelse och darmed konkurrenskraftiga
foretag (Figur 1). Dessa ar institutionella ramvillkor, innovation, kompetens och
infrastruktur. Under respektive omrade presenterar vi uppdrag for att mota utmaningar
och mojligheter foljt av en utblick mot mojliga insatser inom ERUF.
Figur 1. Områden av betydelse för företagens konkurrenskraft inklusive exempel på
insatser
Exempel på insatser
EU:s inre marknad, territoriellt
samarbete over administrativa
granser
Företagens
konkurrenskraft

Institutionella ramvillkor

Exempel på insatser
Mjuka och harda
investeringar i jarnvag,
vag, flygplatser, hamnar,
bredband, bostader,
infrastruktur for
innovation och
kompetensutveckling

Infrastruktur

Innovation

Exempel på insatser
Affarsutveckling,
digitalisering, export- och
investeringsframjande,
kapitalforsorjning,
innovationsstod

Kompetens

Exempel på insatser
Kompetensforsorjning for en battre
matchning. Kompetensutveckling for
att mojliggora livslangt larande

ÖECD, 2016, ÖECD Regional Öutlook 2016 Productive Regions for Inclusive Societies &
ÖECD, 2017, ÖECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas
42
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Uppdrag: Utveckla ramvillkor för företagande
For att na konkurrenskraftiga foretag kravs omvandling och fornyelse vilket i sin tur
kraver goda ramvillkor for foretagande. Ramvillkor ar samlingsnamnet for de lagar, regler och varderingar som omgardar foretagande. I en allt mer globaliserad varld ar de
inte enbart inhemska regler som spelar roll. Skillnader i forutsattningar for foretagande
mellan olika nationer kan paverka foretagens beslut om var de etablerar verksamhet
och var verksamheter vaxer.
Att harmonisera tillampningen av lagar och regler kan betyda bade likvardig tillampning av en regel inom ett land och att arbeta med att ta bort skillnader i regelverk mellan EU-lander for att inte forsvara for foretagande och internationalisering. Inom ramen
for ett eventuellt kommande ERUF-program behover ytterligare arbete goras for att sakerstalla den inre marknadens funktion. Detta ar sarskilt viktigt mot bakgrund av dels
att svenska foretags internationella expansion framst sker i naromradet och dels den
europeiska marknadens betydelse for Sverige som exportnation. Enligt det europeiska
analysnatverket ESPAS skulle ett borttagande av de kvarvarande handelshindren for varor och tjanster inom EU bland annat kunna tredubbla de vinster som astadkommits de
senaste 30 aren och fordubbla handeln inom EU43.
Länder där regler skapar ett gynnsamt företagsklimat är mer attraktiva för investeringar. Under senare år har ett omfattande arbete pågått i Sverige för att förenkla regler
som upplevs krångliga och skapar administrationskostnader. I Världsbankens mätning
av företagsklimat ligger Sverige bra till, senast på en tionde plats av 190 länder. Trots
Sveriges förhållandevis goda placering är det viktigt att fortsätta förenklingsarbetet mot
bakgrund av att många andra länder gör ansträngningar att förbättra förutsättningarna
för företagande.
En allt snabbare forandringstakt innebar nya utmaningar for lagar, regler och tillampning och staller krav på institutionella ramvillkor. De ramvillkor for foretagande som
finns maste kunna hantera en allt mer digital ekonomi. Forvaltningen har en roll som
möjliggörare, genom att exempelvis trygghetssystem for foretagare och sociala system
behover utvecklas i takt med demografiska forandringar och i takt med teknologisk utveckling och arbetslivets andrade forutsattningar. Det kan ocksa handla om att utveckla
och erbjuda smarta digitala tjanster till foretag for att underlatta i deras vardag.

Möjliga insatser inom ERUF
Mojliga insatser som baserat pa tidigare erfarenheter samt framatblick lampar sig att
finansiera inom ERUF och som kan overvagas for att utveckla foretagens
konkurrenskraft i en eventuellt kommande programperiod ar:
• EU:s inre marknad – arbeta med fortsatt harmonisering av villkoren for
foretagande, enklare och mer andamalsenliga regler for att underlatta
foretagande inom EU och for okad likvardighet
• Territoriellt samarbete over administrativa granser for att underlatta
granshandel, och for att foretag ska kunna verka inom hela EU-marknaden
gallande tillstand

Uppdrag: Utveckla företagens förnyelse- och innovationsförmåga
For att na konkurrenskraftiga foretag kravs omvandling och fornyelse vilket i sin tur
kraver att foretag har en okad innovationsformaga. Policy for att framja innovation kan
harleda sig till att stimulera sadant som leder till ekonomisk utveckling. Innovation kan
43

ESPAS (2015) Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? s. 54
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innebara manga saker. Redan pa 1930-talet ringade Schumpeter44 in foljande aspekter
som viktiga bidrag for ekonomisk utveckling; en ny eller forbattrad kvalitet pa en vara
eller tjanst, en ny produktionsmetod, en ny marknad, en ny ravara for att producera en
vara eller ett nytt satt att organisera sig pa.
Innovation och teknisk utveckling ar en forutsattning for att hantera
samhallsutmaningar sasom tilltagande resursbrist. Till exempel kan nya affarsmodeller
underlatta cirkular produktion och darmed leda till okad resurseffektivitet. Den
tilltagande globala konkurrensen kraver exempelvis kunskap om samt formaga att fa
tillgang till marknader som vaxer. Har kan det till exempel handla om att anvanda sig av
kritisk massa genom samverkan (naromradet=bade marknad och bas) som ger en okad
global synlighet till kunskapshojande aktiviteter.
Som namns ovan kommer Sverige och Sveriges regioner just nu relativt val ut gallande
innovation i internationella jamforelser. Men for att bade behalla samt utveckla var
position behover vi fortsatt satsa pa att främja innovationsarbete av olika slag. Det
handlar bade om spets samt att fa till en ”breddinnovation” sa att foretagen hojer sin
lagsta niva och har en okad formaga att rora sig uppat i vardekedjor. I sammanhanget
blir betydelsen av att utveckla kompetens och humankapital (se nedan) avgorande. Som
namns ovan kan syftet med innovationsarbetet handla om allt fran att ta fram nya varor
och tjanster, till att utveckla samt anvanda sig av nya affarsmodeller eller
produktionsmetoder samt att finna nya marknader for foretagets produkter.

Möjliga insatser inom ERUF
Mojliga insatser som baserat pa tidigare erfarenheter samt framatblick lampar sig att
finansiera inom ERUF och som kan overvagas for att utveckla foretagens
innovationsformaga i en eventuellt kommande programperiod ar:
• For att utveckla nya processer, varor, tjanster, produktions-, organisations-, och
affarsmodeller behovs samverkansprojekt mellan akademi/forskningsinstitut,
naringsliv, offentlig sektor, civilsamhallet pa tvars over administrativa (kommunala,
regionala, nationella) granser.
• Stodja framvaxten av foretagskluster och ekosystem som starker foretagens
formaga att hoja sin position i vardekedjan, och bygger kapacitet och kritisk massa
for att hoja innovationsformagan och skapar attraktionskraft for etablering av
kompletterande foretag i vardekedjan, internationella investeringar, forskning och
talangattraktion.
• Sarskilda satsningar pa att tillvarata de affarsmojligheter som digitalisering och
arbetet med resurseffektivitet (inklusive klimat- och energi-) medfor.
• Underlatta entreprenorskap och utveckling av nya eller befintliga foretag genom
stod till inkubator samt tillgang till extern finansiering sasom riskkapital,
lanefinansiering i tidiga skeden eller expansionsfaser.
• For att foretag i Sverige ska kunna na nya marknader behovs satsningar pa
internationalisering. For att attrahera utlandskt kapital och investeringar till Sverige
kravs investeringsframjande verksamhet.
• Utveckla strategiskt viktiga innovations- och foretagsmiljoer i Sveriges regioner
genom utveckling samt genomforande av smarta specialiseringsstrategier.

Schumpeter, J. (1934/1959). The Fundamental Phenomenon of Economic
Development, in The Theory of Economic Development: An Inquiry into Progits, Capital,
Credit, Interest, and the Business Cycle, Chapter II, Cambridge, MA, Harvard University
Press.) Saledes kan det som bredare an att enbart handla om forskning och utveckling.)
44
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Uppdrag: Utveckla [struktur...] för en strategisk kompetensförsörjning
For att na konkurrenskraftiga foretag kravs en strategisk kompetensforsorjning och en
effektiv matchning. Den teknologiska utvecklingen och globalisering forandrar
arbetsmarknaden i snabb takt och innebar nya krav pa utbildning, kompetens och
sociala formagor. En stor andel av yrken och arbetsuppgifter kommer att ersattas men
sannolikt uppstar ny efterfragan nagon annanstans nar arbetskraft frigors.
Forandringstakten och en allt hogre specialisering medfor att ”yrkenas halveringstid”
minskar och krav pa livslangt larande och omskolning aven for hogutbildade kommer
att oka. Den demografiska utvecklingen med fler aldre och unga per arbetande
(forsorjningskvoten) forstarker ytterligare vikten av att arbetsstyrkan/humankapitalet
rustas for naringslivets behov. Invandring utgor en stor del av den framtida
arbetskraften, vilket staller sarskilda krav pa utbudet i utbildningssystemet.
Naringslivet kommer med andra ord att vara beroende av ett smidigt integrationsarbete
i samhallet. Sammantaget kraver detta bade ett individperspektiv (ESF) och ett
strukturperspektiv (ERUF), dar strukturperspektivet handlar om att nuvarande och
framtida verktyg och system for utbildning anpassas till naringslivets behov och formar
integrera naringslivet i sina processer.
Kompetensforsorjning ar redan idag det som foretagen upplever som det storsta
hindret for att vaxa. Samtidigt har nyanlanda och individer med ofullstandig skolgang
svart att komma in pa arbetsmarknaden. Sverige har saledes en matchningsproblematik
som innebar hog arbetsloshet for vissa grupper samtidigt som naringslivet har svart att
finna ratt kompetens. Generellt ar svensk arbetskraft valutbildad, men det finns ocksa
stora regionala och konsmassiga skillnader. Vidare ar var kompetensniva inte fullt ut
anpassad till de branscher vi specialiserar oss inom. Karaktaren pa Sveriges samlade
kompetens stodjer var specialisering i tillverkningsindustrin pa mellan- till
hogteknologisk niva men stodjer inte fullt ut den okande specialiseringen pa komplexa
affarstjanster och tillverkning pa hogteknologisk niva. Utbildningssystemet ar dock inte
anpassat till ett mer omfattande livslangt larande, vilket kraver investeringar och
utveckling av nya modeller. Med okade krav pa kompetens och mer komplexa
utmaningar racker inte kompetensutveckling pa arbetsplatsen utan kraver att den
hogre utbildningen har en tydlig roll. Kompetensutveckling av yrkesverksamma maste
kunna hanteras av utbildningsystemet och anpassas efter naringslivets behov.

Möjliga insatser inom ERUF
Mojliga insatser som baserat pa tidigare erfarenheter samt framatblick lampar sig att
finansiera inom ERUF och som kan overvagas for att utveckla foretagens
innovationsformaga i en eventuellt kommande programperiod ar:
• Kompetensforsorjning/utveckling, t ex SMF:s strategiska kompetensforsorjning
(nationella insatser men med koppling till smart specialisering).
• Insatser som syftar till att stodja/starka regional och lokal samordning av
kompetensforsorjningsarbetet.
• Projekt som arbetar med hela kedjan av ett foretags kompetensforsorjning som
kan kombinera individperspektivet och strukturperspektivet och finansieras
fran mer an en fond
• Utveckling av natbaserade former for kompetensutveckling som underlattar
kompetensutveckling for yrkesverksamma.
• Integrerade forsknings- och utbildningsmiljoer i nara samarbete med
naringslivet t.ex. med fokus pa avancerad teknik och produktutveckling
anpassat efter naringslivets profil.
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Uppdrag: Säkerställ god tillgång till infrastruktur, såväl fysisk som digital
For att na konkurrenskraftiga foretag kravs god tillgang till infrastruktur oavsett var i
landet ett foretag befinner sig. Sverige ar ett litet men glest befolkat land och dessutom
perifert geografiskt belaget sett till viktiga exportmarknader. For att kompensera denna
nackdel kravs en god infrastruktur som okar tillgangligheten till utlandska marknader
och mojliggor pendling inom regionala arbetsmarknader. For att kunna na ut med varor
till den inhemska och utlandska marknaden behover foretagen ha en god tillgang till infrastruktur, utover digital infrastruktur. Den fysiska infrastrukturen har betydelse for foretagens mojligheter att attrahera och rekrytera ratt kompetens, dar goda forbindelser
mojliggor battre matchning vad galler foretagens kompetensbehov. Detta ar inte minst
avgorande for konkurrenskraften hos foretag som ar lokaliserade utanfor de storre staderna. Regioners mojlighet att behalla och locka till sig foretag ar beroende av att det
finns fungerande transporter och kommunikationer som haller hog kvalitet. Utbyggnaden av hoghastighetsforbindelser kan underlatta matchning och arbetspendling over
storre geografiska omraden.
Transportsystemet behöver kunna hantera klimatutmaningen och bidra till en samhällsutveckling med hållbar tillväxt. Resor och transporter ska underlätta vardagen för
människor och företag och utgöra hållbara klimatsäkra transportlösningar.
I takt med en ökad digitalisering av såväl näringslivet och individers tillvaro finns
större flexibilitet att arbeta och driva verksamhet i alla delar av landet, och fysiskt resande kan ersättas av digitala möten. I denna utveckling finns möjligheter att finna lösningar som både är hållbara och stärker företagsamheten. Samtidigt kan idag inte allt
virtualiseras och därmed finns fortfarande behov av god fysisk infrastruktur för transport av såväl gods som människor.

Möjliga insatser inom ERUF
Mojliga insatser som baserat pa tidigare erfarenheter samt framatblick lampar sig att
finansiera inom ERUF och som kan overvagas for att utveckla foretagens
konkurrenskraft i en eventuellt kommande programperiod ar:
• Bredband – sakerstalla god tillgang till snabbt bredband i hela landet.
• Bostader – bostadsbristen ar pataglig i alla delar av landet, om an mer akut i
vissa.
• Mer harda investeringar an idag i jarnvag, vag, flygplatser, hamnar;
laddinfrastruktur.
• Fortsatt arbete med kunskapsutveckling/samverkan i internationell/
nationell/regional planering
• Testanlaggningar for utveckling av CÖ2-snal teknik; koldioxidsnala transporter

4 Förenkling för resultat
Frågeställning i projektdirektivet:
Vilka åtgärder har inför och under programperioden 2014–2020 vidtagits i syfte att
förenkla och effektivisera programgenomförandet dels för projektägare dels för
förvaltande myndighet? En analys och bedömning av utfallet av dessa åtgärder?
Vad fungerar bra och vad (och varför) borde förändras och förbättras inför kommande
programperiod 2021 – 2027? Förenklingsperspektivet ska omfatta allt från
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programskrivning, förvaltnings- och kontrollsystem till att minska den administrativa
bördan för projektägare. I uppdraget ingår att inventera goda exempel på
förenklingsåtgärder från övriga ESI-fonder (inkl. ETC-programmen)

Lopande infor och under de senaste programperioderna dyker fragorna om mojliga
forenklingar upp: Det maste bli lattare for stodmottagare att ta del av fonderna, lattare
att rapportera, lattare att folja upp – med mindre krangel, mindre byrakrati, mindre
kontroller och mindre revision. Forutom att underlatta for stodmottagarna innebar det
ocksa forenkling och effektivisering for genomforandeorganisationerna. Aven
kommissionen har uppmarksammat detta behov och infor kommande
strukturfondsperiod har de ambitiosa tankar om forenkling, differentiering och
enkelhet. Kommissionens hognivagrupp for forenkling har fort fram en rad forslag45
som de forvaltande myndigheterna for ESI-fonderna staller sig bakom. Kort sagt en
revolution. Öm det blir verklighet. Det finns dock saker som vi styr over sjalva pa
medlemsstatsniva.
Under 2017 har delprojektet forenkling erbjudit personer inom bade Tillvaxtverket och
ett antal andra aktorer att foresla mojliga atgarder for forenkling. Manga av forslagen
handlade om forbattringar av exempelvis IT-system och information. Sadant kommer att
hanteras av bl.a. enheten Verksamhetsstod under innevarande programperiod. Nedan
finns ett forsok att sammanfatta inspel till framforallt processen for kommande
programperiod 2020+. I bilaga 1 finns samlat ytterligare ett antal uppgifter som samlas
in som kan ifragasattas infor 2020+. Nagot for kommande projekt att ta vidare.
32 forslag till forenkling med sikte pa nasta programperiod inkom, 11 av dessa forslag
bordlades av styrgruppen da de inte bedomdes vara genomforbara. Av de resterande 21
kan de samordnas till fyra forenklingsomraden:
▪
▪
▪
▪

Samlad effektlogik – se over programstrukturen
Relevant, effektiv och resultatbaserad rapportering
Flernivastyrning pa hogre niva - genomforande via finansieringsmodeller
Ge Horisontella kriterier den plats de fortjanar

En spaning om framtida programperiod kan vara att sammanhallningspolitiken i skenet
av Brexit kommer ha en mer begransad budget an tidigare programperioder. Vissa talar
om en minskning pa 25–30%. Migrationsproblematiken kan skapa incitament for
kommissionen att se over framforallt socialfondens roll i sammanhallningspolitiken,
rykten gar om att lyfta ut socialfonden ur sammanhallningspolitiken och battre anvanda
dessa medel i en ”Human capital fund”. Kanske inte hela Sverige far del av
sammanhallningspolitiken fran och med 2021? Fondernas medel behover da ytterligare
fokuseras pa malgrupperna foretag och individer. Darav kanske behov av ytterligare
fokusering av program, insatser och modeller for genomforande.

4.1 Se över programstrukturen
Det som står i de operativa programmen gäller för resterande programperiod och blir
styrande i detaljerna i hela kedjan för varje enskilt projekt. Tiden för faktisk
programskrivning är kort – ca sex månader. Ju fler som involveras desto större risk är
det för missuppfattningar och olika tolkningar av förutsättningarna. Processen för
regional förankring av VAD som bör ske under 2018 där programskrivning (HUR) sker
45
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av en mindre gruppering. Stödmottagare upplever ESI-fonderna som ”dyra” i
förhållande till andra stödformer, såsom nationella medel och program förvaltade
direkt från Bryssel, exempelvis Horisont 2020. För att minska skillnaderna bör
ambitionen vara att göra processen för VAD och HUR mer transparent för kunden i
programmeringen.
Ett grundläggande problem handlar om programstruktur och effektlogik. Det stärks
ytterligare av genomförandeutvärderingen som Oxford research gjorde mars 201746
där man konstaterar att de forvaltande myndigheterna lagger stora resurser pa formalia
och regelefterlevnad (vilket programmens konstruktion kraver) men de har i hogre
utstrackning an tidigare antagit rollen som sjalvstandiga operativa ledningar av
respektive program, sarskilt ESF-radet och Tillvaxtverket.
I toppen finns mycket omfattande regelverk och formella styrdokument. I botten finns
detaljerade operativa planer, rutiner, strukturer och arbetssatt. I mitten saknas idag en
midja dar de forvaltande myndigheterna bor tolka och prioritera de formella
styrdokumenten, samt utveckla tydliga effektlogiker och genomforandestrategier for
respektive program. Infor programperioden 2014–2020 fanns en ambition att fokusera
genomforandet vilket innebar att medlemsstaterna fick organisera
programskrivningarna i en partnerskapsoverenskommelse dar alla fyra
strukturfonderna samlades under samma paraply for att forstarka dess
genomslagskraft i EU:s sammanhallningspolitik. Fondsamordning var tankt att darmed
fa en mer framtradande roll.
Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling och
Europeiska fiskerifonden har alla ett nationellt program och regionala handlingsplaner,
medan regionalfonden har atta regionala program och ett nationellt. Det skapar ett okat
fokus for regionalfondens programtekniska fragor som tenderar att minska utrymmet
for mer strategiska fragor om hur ERUF ska bidra till regional tillvaxt- och
naringspolitik. En gemensam analys och effektlogik for alla ESI-fonder skulle kanske
oppna upp for en oversyn av programstrukturen for ERUF-programmen som borde
anpassas till strukturen i de ovriga programmen. De omvittnade inlasningseffekter som
ERUF:s nio program har skapat kanske kan vinna pa att genomforas inom ramen for ett
program. Fler tematiska omraden kan anvandas under hela programperioden, medel
kan anvandas flexiblare, administrationen skulle minska avsevart pa FM och frigora
resurser for stod i riggningsfasen.
Vi ser ocksa ett behov ocksa av storre synkronisering, inklusive struktur, tolkning av
begrepp samt gemensamt arbete och engagemang for fondsamordning mellan de olika
fonderna.

4.2 Relevant, effektiv och resultatbaserad rapportering
Sverige har en robust ekonomisk forvaltning och visar trovardighet i sitt genomforande
av ESI-fonderna. Sverige borde kunna driva okad differentiering av regelverket for delad
forvaltning. Kraven pa rapportering borde kunna forhandlas och utga fran risk och
vasentlighet. Regelverket kan se olika ut beroende pa mangden
medel/medfinansiering/risk etc. Sverige bor efterstrava mer malstyrning, dvs. fokusera
pa vilka resultat som ska nas samt folja och utvardera dessa. Sedan sker utbetalning
utifran kostnader och maluppfyllelse. Fragan om klumpsummor har berorts och
forslaget i den nya budgetforordningen forvantas ta bort maxbeloppet pa
Utvardering av ESI-fondernas genomforande organisationer i Sverige, Öxford Research
AB, Mars 2017.
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klumpsummor. Detta kan ge helt nya mojligheter. Dock finns en viss skepsis mot
klumpsummor fran stodmottagarhall. Risken finns att man inte far nagra pengar alls
utbetalda om ett projekt inte nar anda upp till de i forvag satta malen.
Mojligheten till Gemensam handlingsplan enligt artikel 104 i EU-forordning 1303/2013
kan sagas vara en slags klumpsumma for ett helt programomrade. Den mojligheten har
dock utnyttjats i ytterst liten utstrackning bland medlemsstaterna. Det tyder pa att det
redskapet behover forenklas for att bli attraktivt kommande programperiod.
EU:s rapportering ar villkorad i forordningar och foljer vissa pa forhand givna tidplaner.
Den nationella rapporteringen behover samordnas, effektiviseras och kvalitetssakras
med EU:s rapportering, med ambitionen att skapa aterkommande faktabaserad
rapportering for strategiskt larande och utveckling av politik. Administrationen for
rapporteringen ska inte underskattas, exempelvis genom de nio arliga
genomforanderepporterna till Kommissionen. Under perioden 2016–2023 ska
forvaltande myndighet producera drygt 1000 rapporteringar till kommissionen och
regeringskansliet som kraver ca 8000 handlaggningstimmar per ar. Med ett enda
operativt program, i stallet for nio, kan tid frigoras for mer proaktiv regional dialog
kring projektriggning och snabbare handlaggningstider for beslut och utbetalning.

4.3 Flernivåstyrning på högre nivå – genomförande via
finansieringsmodeller
Sedan Sverige blev en del av EU:s sammanhållningspolitik har det gått drygt 20 år. En
viktig fråga i genomförandet av strukturfonderna har varit var den nödvändiga
medfinansieringen ska komma ifrån. I den senaste programperioden har nationella
medel öronmärkts från t.ex. Almi, Vetenskapsrådet och Energimyndigheten på ett
tydligt sätt direkt i programskrivningar. Det har underlättat den annars traditionellt, i
vissa regioner, tröga starten av en programperiod. Medfinansieringen måste även ha
den lagliga grund som krävs för att kunna medfinansiera EU-medel, tex möjligheten att
med skattemedel finansiera riskkapital. Laglighetsprövningen sker idag initialt och tar
mycket tid på förvaltande myndighet. Den borde istället komma efter det att värdering
av om projektidén är bra eller inte, i kombination med att förvaltande myndighet före
programstart tar fram finansieringsmodeller för projekt.
Flernivastyre och lagen om strukturfondspartnerskap har varit bra for att regionalt
forankra genomforandet av sammanhallningspolitiken via ESI-fonderna.
De regionala strukturfondspartnerskapen har varit framgangsrika motesplattformar for
regionala dialoger och utveckling av den regionala politiken. Mojligtvis skulle processen
for prioritering kunna ske pa annat satt redan i formuleringen av VAD man vill att ESIfonderna ska ge for mervarde regionalt i programmeringsfasen och vilka aktorer man
ser ska kunna medfinansiera projekt. De antal aktorer som vill och kan agera
stodmottagare ar begransat, regionalt ar det idag val kant vilka projekt, aktorer och
medfinansiarer som har kapacitet att genomfora projekt. Öm medlen blir mer
begransade och fokuserade till utveckling av sma och medelstora foretag, ar kanske
processen framat att regionalt peka ut vad (programbestallning) man vill se och vem
(utifran vilka finansieringsmodeller ar valbara) som ska genomfora projekt.
I genomforandeutvarderingen angavs: ”Behov finns av att utveckla strategier för
samverkan mellan nyckelaktörer: Givet att programmen är placerade i ett större system
och måste förhålla sig till övriga aktörer och insatser inom respektive område, är
samverkan en avgörande fråga för programmens genomförande. Alla förvaltande
myndigheter arbetar för att möjliggöra samverkan mellan nyckelaktörer, men det skiljer
sig åt i vilken utsträckning detta ses som en strategisk fråga. Tydliga strategier kring

27(43)

samverkan skulle stärka programmens genomförande.” Det pagar en extern utvardering
av just samverkan, som avslutas i oktober 2018. Nar resultat av det arbetet levererats
kan denna del utvecklas vidare.

Finansieringsmodeller
Vi bor oppna for andra urvalsprocesser av projekt an de traditionella utlysningarna.
(t.ex. Stockholmsmodellen). Regional tillvaxt ar svar att bestalla via utlysningar och
borde ske i mer flexibla utvecklingsdialoger (jfr VINNÖVA) och/eller med tydliga
mojliga finansieringsmodeller (exempelvis liknande Naturvardsverkets program
klimatkliv).
De ca 8 miljarder kronor som tilldelats Sverige i nuvarande period ska medfinansieras
med lika mycket nationella medel. Öm man i regionalfondsprogram till exempel angett
att vissa medel ska ga till Finanseringstekniskt instrument sa maste den nationella
finansieringen ha laglig grund att med skattemedel finansiera lan, garanti eller
riskkapital. Ömnibus, gruppundantagsforordningen och statsstodsreglerna skapar
tydliga men tolkningsbara ramverk for vad som ar mojligt att finansiera med EU-medel
och med nationella medel. Varje enskilt projekt behover laglighetsprovas mot
regelverket. Det blir sammantaget med lagen om strukturfondspartnerskap en strikt
tagordning med utlysningsperiod, laglighetsprovning, prioritering och beslut. Dar vissa
detaljer inte blir helt klara forran kostnaderna borjar redovisas och projektets
kostnader forst da kan bedomas som icke stodberattigade.
Forslagen i Ömnibus – med klumpsummor och schabloner, samt statsstodsregler enligt
GBER – skulle kunna utgora ryggraden for FM att ta fram flertalet, pa forhand godkanda
finansieringsmodeller for stodmottagare att valja fran. Ramprojekt for regionala
investeringsstod, finansieringsinstrument, klumpsumma for forstudier, etc.

4.4 Ge horisontella kriterier den plats de förtjänar
Integration av jämställdhet, mångfald och miljö har koppling till hållbar utveckling. Att
vägleda en idébärare hur projektidén ytterligare kan skapa ökade marknadsandelar för
företag genom att vända sig till fler än en normskapande målgrupp kräver
expertkunskap. de horisontella kriterierna kan anvandas som ett vassare
urvalskriterium an vad de gor idag. Vi ser också behov av anpassning mellan nationella
begrepp och sätt att hantera/förstå/värdera dessa kriterier inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Ska EU-medel komma med de kraven borde dels även de nationella medlen ha samma
krav dels borde stöd ges i form av rådgivning. Använd de horisontella kriterierna på
annat sätt än hittills. Frigör programmedel från alla ESI-fonderna med öronmärkt
nationell medfinansiering för, liknande det ESF-rådet gör samt Klimatsynk. Använd
resurserna och upphandla expertis på området som stöd för idébärare.

4.5 Ett program
De ekonomiska ramarna i kommande programperiod antas bli vasentligt snavare
jamfort med innevarande period. Det finns da behov att ifragasatta den administrativa
overbyggnad som atta regionala program kraver. Ett upplagg med ett enda program ger
dessutom okad flexibilitet och battre mojligheter till effektiv malstyrning.
Behovet av regional anpassning kan i detta fall sakerstallas genom dialog och
utformning av overgripande regionala handlingsplaner.
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Redan idag integrerar Tillvaxtverket Europeiska regionala utvecklingsfonden med den
nationella politiken. Fonden ar av central betydelse for genomforande av bade regional
och nationell tillvaxtpolitik. Vi redovisar sa langt det ar mojligt enligt samma modell
som vi tillampar for var ovriga verksamhet, dartill ofta samlat med vara nationella
insatser for att visa pa storre helheter i tillvaxtpolitiken.

4.6 Slutsatser
Nar det galler programmens utformning ser vi behov av att fora fram foljande till
regeringskansliet.
▪ Utifran en forvantan om mindre medel och ett behov av att kunna mota
utmaningarna fran flera fonder, bor det uppdras at de tre forvaltande
myndigheterna att samordna fondernas effektlogik på högre nivå med nationell
analys i grunden.
▪ Programmens struktur bor se liknande ut mellan fonderna.
▪ Samspelet mellan samt instruktionerna till nasta programperiods nyckelaktorer
om deras roller i genomforandet47 maste vara tydliga.
▪ Fokusera pa malgrupperna foretag for ERUF och individer for ESF.
▪ Ta fram en gemensam struktur i programmen, inklusive
nomenklatur/benämningar.
▪ Minimera antal tematiska mal och indikatorer for att istallet fokusera pa
verkliga utmaningar.
▪ I skenet av en gemensam effektlogik bor betydelsen av "fondsamordning"
klargoras.
▪ Övervag mojligheten att arbeta genom ett, enda nationellt program istallet for
flera regionala.
Nar det galler forvaltande myndighet ser vi behov av att;
▪ paborja en intern dialog om vad rollen som FM ska vara. Tillvaxtverket har i all
valmening utvecklat ett langtgaende ansvarstagande for att inget ska bli fel hos
stodmottagaren innan beslut kan fattas. Kanske det behover ifragasattas?
▪ utveckla modeller for uppfoljning och utvardering som foljer upp resultat bade
ekonomiskt och verksamhetsmassigt. Systemet för uppföljning och utvärdering
bygger delvis på att utdata från NYPS för indikatorer från början har en tydlig
logik som utlysningar, beslut och inrapportering kan vila på.
▪ bidra till att utveckla sa att de horisontella kriterierna ska fa en storre betydelse
for att insatserna ska bli mer hallbara

5 Kan systemet för uppföljning och lärande förbättras
för bättre resultat?
Frågeställning i projektdirektivet:
Vilka åtgärder har inför och under programperioden 2014–2020 vidtagits för att
förbättra resultatfokuseringen i såväl framtagning som genomförande (inkl.
programframtagning, genomförande, uppföljning, utvärdering och resultatspridning)? En
Utvardering av ESI-fondernas genomforande organisationer i Sverige, Öxford Research
AB, Mars 2017.
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analys och bedömning av utfallet av dessa åtgärder? Vad fungerar bra och vad (och
varför) borde förändras och förbättras inför kommande programperiod 2021–2027?

Utvardering ar ett kontinuerligt pagaende arbete med syfte att utgora underlag for
larande som kan forbattra programmens utformning och genomforande pa ett satt som
okar forutsattningarna att fa okad effektivitet och maluppfyllelse i linje med
kommissionens ambition. Tillvaxtverkets bedomning ar att genomforda utvarderingar
hittills haller en tillrackligt hog kvalite for att fylla sitt syfte. De ar inte felfria, men deras
resonemang och bedomningar grundar sig pa relevanta underlag och ar darfor varda att
lyftas fram och diskuteras. I detta skede ar det dock viktigt att lyfta att dialogen kring
hur vi pratar om resultat och vad man menar med resultat fran olika nivaer inte ar helt
tydlig. For att kunna styra mot resultat behover synen pa vad som utgor resultat
fortydligas samt kopplingen till hur de enskilda projekten kan bidra till och paverka de
overgripande malen klargoras.
Kvalitetssakrad uppfoljning av information och data ar en forutsattning for kvalitativ
utvardering. Under nuvarande programperiod har vi genomfort betydande
forstarkningar genom att samla in organisationsnummer for deltagande foretag – som
en forutsattning for kommande effektutvardering. Vi kan redan nu konstatera att det
fallit val ut – nummer rapporteras. Redan nu kommer vi att kunna nyttja dem i
utvarderingssyfte – men framforallt 2020–2021 och framat. Det ar aven obligatoriskt for
alla projekt att ha projektutvardering – vilket vi ocksa ser ar en central komponent i att
systematiskt samla kvalitativ information kring projektens genomforande och nagot vi
tar med oss in i det framtida arbetet.
Programutvarderingarna ar tematiska, vilket mojliggor utnyttjande av tematisk expertis
och jamforelser for att bedoma verksamhetens resultat. Ytterligare ett steg i den
riktningen ar att verka for att fa samma typ av resultatredovisning fran alla involverade
parter samt tydligare effektlogiker inom omradet.
Under denna programperiod har fokus pa overgripande interventions-/effekt/resultatlogiker okat. Utvarderingen av genomforandeorganisationen visade pa behovet
av utvecklade effektlogiker och detta tar vi med oss i arbetet med framtida
utvarderingar och det pagar for narvarande diskussioner pa olika nivaer kring detta.
Genomforandeutvarderingen visade pa fyra olika mojliga effektspar:
-

Effektspar 1: Direktsparet - direkt bidrag till de tematiska malen. Logiken
bygger pa att bidraget till de tematiska malen sker direkt i och med att medel
tilldelas och insatsen genomfors.
Effektspar 2: Insatssparet - bidrag till tematiska mal genom att projekt och
kompetensutvecklingsinsatser uppnar sina mal, som i sin tur konvergerar med
de tematiska malen.
Effektspar 3: Utvecklingssparet - bidrag till de tematiska malen och
systempaverkan genom att metoder och arbetssatt utvecklas och testas samt att
de som ar valfungerande permanentas eller sprids.
Effektspar 4: Samverkanssparet - bidrag till de tematiska malen genom att
samverkan kopplat till programmen leder till okad samordning mellan aktorer
inom fondernas politikomraden.

Vilket av dessa spar som galler far betydelse for genomforandet – men inte minst for
hur vi gar tillvaga nar vi ska fanga resultat och effekter. VAD fragan och HUR fragan ar i
princip lika viktiga for att fa till ett bra resultat. I de nu pagaende
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programutvarderingarna tas dessa effektspar vidare och konkretiseras med hansyn till
olika typer av program.
Att utveckla ett system for kategorisering/typologisering av projekt ar ocksa en viktig
uppgift da olika typer av projekt har olika effektlogiker. Att fortydliga dessa ar ett
pagaende arbete hos oss och inom kommissionen dar vi bidrar i arbetet. Infor
kommande effektutvardering ar fokus bade pa langsiktigt larande och pa att fanga
langsiktiga strukturpaverkande effekter, vilket vi kan ta med oss in i ett utvecklat
ramverk for den kommande programperioden. Detta leder till kapacitetsbyggande for
larande – vilket i huvudsak sker i samverkan – bade med aktorer som genomfor
verksamhet och projektagare, inklusive nationella myndigheter.

5.1 Slutsats
Infor forberedelsearbetet for kommande period bor vi diskutera hur vi pratar om
resultat och vad man menar med resultat fran nationell niva? Aven fragor hur man styr
mot resultat och hur projekten ska paverka de overgripande malen ar relevanta att
diskutera.
Vi ser att vi behover titta pa overgripande interventionslogiker, som kan skilja sig
mellan typer av program, sa att resultatkedjan blir tydlig. Vi ser att det kan finnas ett
varde i samma typ av resultatredovisning fran alla myndigheter sa att det ar transparent
vad man gor for pengarna. Det skulle behovas en tydligare effektlogik inom
politikomradet. Nar forslag pa framtida ramverk kommer bor vi kunna komma med
forslag pa vilken typ av interventionslogik som skulle passa.

6 Hur kan internationellt samarbete och territoriella
samarbetsprogram stärkas i framtiden?
Frågeställning i projektdirektivet:
På vilket sätt kan det internationella samarbetet inom EU stärkas på bästa sätt i syfte att
främja regional tillväxt och stärkt konkurrenskraft i näringslivet?

6.1 Vad ger samverkan över gränser för mervärde?
Kommissionens utvardering av programperioden 2007–2013 visar att Interregprogrammen producerade en mangd med projekt under programperioden inom fem
tematiska prioriteringar. Dessa projekt levererade resultat som ar i linje med
Lissabonstrategin och studier visar att flera projekt har bidragit till att forbattra
tillvaxtmojligheter, skydda miljon och underlatta tillgangligheten over landgranser.
Resultat pa programniva ar dock inte tydliga. Utvarderingar visar inte att programmen,
utanfor projektniva, har bidragit till en forstarkning av konkurrenskraftiga
gransregioner och ekonomisk integration och sammanhallning. Exempelvis har Central
Baltic programmet som helhet svart att visa pa hur programmet matbart forandrat hela
den stora region som programmet har. Pa projektniva, t.ex. i smabatshamnar i Norrtalje,
Mariehamn och Abo, har man dock lyckats forbattra miljon genom projektverksamhet.
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Att matbara forandringar pa overgripande niva inte kunnat visas ansags i utvarderingen
sammanlankat med en rad inneboende begransningar inom programmen och det
sammanhang de arbetar inom. Nedanstaende sex begransningar beaktades delvis infor
perioden 2014–2020;
1. Utvarderingssystemet: inte skapat for att utvardera och ta ratt pa programmens
resultat pa ett bra satt. Indikatorerna tillat inte en bra uppfoljning/utvardering
av resultat i programmen. Indikatorer och mal har sallan varit bra.
2. Budgetstorleken pa programmen: relativt sma budgetar sett per invanare och
storlek pa programomrade.
3. Begransat samarbete mellan ESI- fondernas olika program: valdigt fa aktiviteter
med samarbete mellan Interreg- programmen har identifierats trots att
program overlappar varandra i sin geografi.
4. Spridning av aktiviteter (brist pa koncentration): stor spridning av aktiviteter
har lett till att programmen inte innefattades i storre viktigare strategier som
bidrar till bredare effekter pa regionniva. Undantag finns dock i South Baltic
programmet som tillsammans med Östersjoprogrammet och den storre
Östersjostrategin bidragit till en forandring av regionen. Utvarderare menar att
for manga projekt har varit behovsstyrda utifran specifika projektpartners
behov istallet for projekt styrda utifran en storre viktigare strategi.
5. Brist i kunskapsoverforing fran projekt: kunskapen stannar inom en begransad
sfar nar projektet avslutats.
6. Svarighet att skapa hallbara/langsiktiga resultat/effekter: inte manga program
hade nagon mekanism i urvalskriterier for beskrivning av hur resultatet ska
leva vidare efter projektet. En forklaring till att projektresultat inte lever vidare
efter projektet slut kan vara finansiering. Finansiering efter projektets slut
saknas men ocksa att viktiga centrala myndigheter inte var informerade av
projektresultat och kunde pa sa vis ta ratt pa resultaten. Detta hanger ocksa
samman med punkt 5 ovan.
Aven exempel pa bra resultatoverforing och overlevnad av projektresultat har hittats.
Detta nar projektresultat och aktiviteter praktiskt genomfors och nar offentliga
myndigheter tar hand om resultatet men ocksa nar privata aktorer visar intresse av
resultatet. En bra metod for att skapa hallbara resultat ar aven att overfora resultaten
fran Interreg-programmen till nationella program sa att de i hogre grad implementeras i
reguljar verksamhet i regionen och metoder sprids till fler aktorer.
Figur 2: Barriärer för europeiskt territoriell samverkan
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De grona rutorna i figur 2 representerar har de omraden dar Interreg-program har
bidragit till att overkomma hinder for gransoverskridande samarbete. Utvarderar ser
det som svart for gransregionala program att paverka ex lagar och styrning. Har behovs
andra instrument, Gransoverskridande program ar inte lampliga for att losa dessa
hinder.

6.2 Utmaningar i gränsregioner efter 2020?
Sjunde sammanhallningsrapporten menar att Europeiskt territoriellt samarbete
(Interreg) ar ett av huvudmalen for EU:s sammanhallningspolitiken med inriktning pa
gemensamma insatser och utbyte av politiska ideer och erfarenheter mellan nationella,
regionala och lokala myndigheter i olika EU-medlemsstater. Det bidrar till att minska
hindren for utveckling som kommer fran nationella granser. Interreg stodjer antagandet
av gemensamma strategier for att losa gemensamma problem.
EU har alltid stottat territoriellt samarbete som har spelat en roll bade for att mildra
negativa effekter av de inre granserna men ocksa gett invanarna innovativa losningar
nar det galler forskning, miljofragor, transport, utbildning, energi, halso- och sjukvard,
sakerhet och utbildning. Territoriellt samarbete kan hjalpa lander och regioner att
identifiera losningar pa vanliga problem, inklusive de som ar kopplade till nya globala
utmaningar.

Olika typer av program för att lösa olika utmaningar
Interreg ar uppbyggd kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: gransregionala
samarbetsprogram (Interreg A), transnationella samarbetsprogram (Interreg B) och
interregionala samarbetsprogram (Interreg C).
De gransregionala programmen (Interreg A) har bidragit till att utvidga den
kunskapsbaserade ekonomin i hela Europa genom att oka FoU-kapacitet och
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overforingar av kunskaper mellan regioner, stimulera investeringar i sma och
medelstora foretag och diversifiera lokala ekonomier. Programmen har forbattrat
tillgangligheten over granserna, gemensam forvaltning av naturresurser och miljoskydd.
MEN trots forbattringar av manga institutionella och rattsliga hinder utgor granserna
fortfarande hinder for rorligheten for varor, tjanster, manniskor, kapital och ideer.
Minskande av granshinder kan oka den ekonomiska tillvaxten och forbattra tillgangen
till tjanster i de berorda regionerna, men det skulle ocksa hjalpa europeiska ekonomier
att fullt ut skorda fordelarna med integration.
Studier har identifierat nagra av de storsta hindren for utvecklingen av gransomraden.
Det finns ofta socioekonomiska skillnader mellan regionerna pa granserna, vilket
minskar mojligheterna att samarbeta och hindra integrationen. For vissa regioner
begransar fysiska hinder och dalig transportinfrastruktur tillgang till marknader och
tjanster pa andra sidan gransen. Kulturella och sprakliga skillnader kan begransa
samspelet mellan manniskor eller foretag. Juridiska och administrativa svarigheter kan
ocksa begransa mojligheterna till regional integration och arbetskraftens rorlighet aven
pa platser som ar potentiellt funktionsomraden.
De transnationella samarbetsprogrammen (Interreg B) kan bidra till att etablera
funktionella lankar i ett visst omrade, t.ex. genom havsbaserade strategier, arktiska
ramar eller makroregionala strategier. Transnationellt samarbete bidrar till att forbattra
leveransen av sysselsattning och socialpolitik och bidrar till genomforandet av reformer
genom att ge intressenterna mojlighet att lara av erfarenheter och exempel pa god
praxis i andra lander.
De interregionala samarbetsprogrammen (Interreg C) behovs for att pa ett effektivt satt
ta itu med gemensamma problem som paverkar de flesta regioner av olika omfattning.
Ex for att mojliggora exempel pa god praxis och know-how som ska delas, bygga natverk
och stodja analys av viktiga territoriella utvecklingsfragor.
Gransregioner och gransomraden utgor fortfarande ett hinder for innevanare, varor och
tjanster och dess mojligheten till arbetet och handel inom dessa gransomraden.
Mervardet och nyttan med Interreg, och sarskilt gransregionala program, lyfts darfor
fram och bor ligga till grund for en fortsattning av Sveriges samarbetet i vart naromrade.

Sveriges deltagande i Interreg 2014–2020
I december 2017 visar statistiken att Sveriges deltagande i Interreg-projekt ligger pa
over 330 unika projekt (inklusive mindre forstudier) och 680 organisationer. Vissa
organisationer deltar i flera projekt.
Svenska organisationer deltar i storst utstrackning inom tematiska omradet 1
(innovation, starka forskning) som utgor 30 % av det svenska deltagandet. (Figur 3)
Figur 3: Svenska organisationers deltagande i Interreg per tematiskt mål
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Det svenska deltagande utgors till 32 % av universitet och forskningsinstitutioner foljt
av kommuner pa 25 %. Privat deltagande ligger pa 7 % och nationella myndigheter pa 5
%. (Figur 4)
Figur 4: Typer av svenska organisationer som deltar i Interreg
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Företag
Länsstyrelse 7%
5%

Det svenska deltagande finns i stort sett over hela landet och per lan fordelas det enligt
Figur 5.
Figur 5: Svenska läns deltagande i Interreg
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Detta svenska deltagande gor att svenska organisationer och regioner tillsammans kan
tillgodogora sig projektresultat som bygger pa en total projektomslutning (EU-medel +
nationell medfinansiering) pa cirka 613 000 000 euro (cirka 5 143 000 000 sek).
Svenska organisationer ”tar” hem cirka 111 000 000 euro (cirka 931 000 000 sek) i EUmedel genom sitt engagemang i Interreg-projekt. I snitt skulle det utgora cirka 1 300
000 sek i EU-medel per organisation som deltar i Interreg.
Men en relativ lite egen medfinansiering, mellan 15 % till 50 % beroende pa program,
kan svenska organisationer delta i Interreg- program och saledes ta del av ett resultat
som bygger pa en betydligt storre budget.
Siffrorna visualiserar Sveriges deltagande i Interreg i dagslaget. Vi deltar till 56 % inom
TM 1 och TM 6 och det ar till storsta del universitet/forskningsinstitut och kommuner
(57 %) som ar med. Nationella myndigheter deltar inte sa stor grad (10 %) trots att det
visat sig valdigt bra om dessa finns med for att framja projektverksamhetens overlevnad
efter projektslutet.
Fordelningen av organisationer som deltar i projektverksamheten skiljer sig mycket
mellan lanen i Sverige. De lan som saknas eller deltar valdigt lite bor stottas samt att
statliga myndigheter bor engageras ytterligare.

6.3 Kommande gemensamt ramverket för programmen?
EU:s strategi för Östersjöregionen, även kallad Östersjöstrategin, erbjuder ett politiskt
beslutat ramverk för samarbete och utveckling med länderna runt Östersjön. I strategins handlingsplan anges specifika insatser och utmaningar som medlemsländerna
enats om är prioriterade och av sådan karaktär att det finns ett mervärde i att lösa
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dessa utmaningar tillsammans. Strategin anger prioriterade behov och utmaningar och
är ett viktigt underlag då finansieringsinstrumenten och prioriteringarna i den framtida
sammanhållningspolitiken utformas.
Figur 6: Rekommendationer för att bättre koppla samman Europeiska Struktur och Investeringsfonderna och Östersjöstrategin

Rapporten ”Study on macroregional strategies and their link with cohesion policy”48
anger fyra huvudomraden med rekommendationer for att battre koppla samman
Europeiska Struktur och Investeringsfonderna och Östersjostrategin (Figur 6). Samtliga
fyra rekommendationer beror Tillvaxtverket i rollen som forvaltande myndighet for
regionalfonden. Rapporten framhaller bland annat problemet med att ESI- fonderna ar
av nationell karaktar och gor att det ar svart att matcha med den gransoverskridande
problemlosningen i makroregionala strategier.
Mojligheten att genomfora aktiviteter utanfor programomradet i de regionala
programmen genom den transnationella komponenten (TNK) behover aktiveras och
goras obligatorisk. Vidare rekommenderas att Europeiska kommissionen tar ett storre
ansvar i koordineringen av TNK for att sakra samstammigheten och en gemensam
standard av genomforandet.
For att oka samstammigheten mellan programmens operationella program och
makroregionala strategier foreslas en matchning av konkreta aktiviteter i en form av
"road map". Det racker inte med att sakerstalla samstammighet mellan olika strategiska
mal: Konkreta aktiviteter behover specificeras.
Majoriteten av Östersjostrategins delmal motsvarar de behov och mojligheter som finns
i Östersjoregionen. Detta framkommer genom att man adresserar:

48

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
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gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar
frågor som inte påverkas av nationella gränser
nya möjligheter och utmaningar som uppkommit från Europas inre marknad
nya möjligheter och utmaningar som uppkommit genom ökad territoriell sammanhållning

I rapporten lyfter man framforallt fram att Östersjostrategin har lyckats med att oka
teknisk kapacitet, oka implementeringen av EU- policys i makroregionen samt ta fram
nya verktyg eller nya, forbattrade tjanster/ produkter/ undervisning i regionen inom
strategins delmal. De omraden man tycker att strategin inte haft nagot genomslag ar nar
det handlar om att forandra nationella policys samt utveckla gemensamma standarder
och nya finansieringsmetoder.
Manga aktorer har i rapporten lyft fram att det ar svart att hitta finansiering for att
genomfora aktiviteter i linje med strategin. Det ar framforallt Interreg-programmen som
anvands som finansiering. En aktor har namnt att de forsokt med regionala
programmen men att det ar svart att skapa transnationellt sammanhang da lander vill
planera och anvanda sin finansiering nationellt. En aktor har papekat att lander agerar
separat med individuella tillvagagangssatt, darfor svart att mobilisera finansiering for
gransoverskridande fragor, men det har blivit nagot battre. Dock ser det valdigt olika ut
i landerna hur man hanterar anvandandet av ESI-fonderna for gransoverskridande
aktiviteter, darfor svart att fa till denna finansiering.
De finansiella programmen ar anpassade efter att man genomfor projekt och inte
utvecklingsprocesser. Det kan i vissa perioder vara svart att hitta finansiering, ar ganska
hard konkurrens samt att programmen inte ar tillrackligt flexibla for att hantera de
utmaningar som uppstar i regionen.

6.2 Tänkbara förändringar efter 2020
Interact har tagit fram ett diskussionsdokument som underlag infor deras arbete med
kommande programperiod. I detta dokument listar de ett antal mojliga punkter att
fokusera sitt arbete pa. Vid ett ERFA-mote fick de svenska forvaltningsmyndigheterna
for Interreg-programmen ta del av detta dokument och lista de punkter som de ansag
vara viktigast infor nasta programperiod. De vinnande punkterna beskrivs nedan.
Forvaltningsmyndigheterna framforde dock som sarskilt viktigt att den storsta
forenkling kan vara att inte forandra for mycket, bland annat da det tar tid att bygga upp
relationer over landsgranserna.

Tematik
Sarskild tematik som ar utformad for Interreg ÖCH tillat mer flexibilitet att anpassa
denna tematik till regionala sardrag inom programmen ÖCH for ovantade handelser
(t.ex. migrationshandelse). Viktiga tematiska omraden for gransoverskridande arbete ar
exempelvis gransoverskridande affarsmojligheter, affarsutveckling, miljorelaterade
utmaningar och transportinfrastruktur. Dessa omraden ar sadana som ar viktiga for
EU:s utveckling och dar arbetet nedprioriteras eller inte kan genomforas lika effektivt
pa enbart nationell eller regional niva.

Förenkling
Fortsatt arbete med forenkling. Slopa statsstod inom Interreg eller skapa ett GBER
(gruppundantag) som tar hojd for det som behover goras gransoverskridande och ger
administrativ frihet for program och projekt att arbeta for det pa ett enkelt satt.
Statsstod har upplevts sa som valdig svart och komplicerat for privata stodmottagare
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och anses bara har en mindre paverkan av konkurrensfordelar vid gransoverskridande
samarbete.
Fokusera pa proportionalitetsprincipen och pa risker och fel med stor inverkan. Vid
gransoverskridande samarbete kan fel i ett land medfora stora konsekvenser for de
ovriga deltagande landerna, aven fast nagot fel inte begatt i dessa lander. Exempelvis att
utbetalningar stoppas till samtliga projektaktorer pa grund av problem i ett enskilt land.
Gemensamma rapporteringssystem for alla Interreg-program, exempelvis eMS
framtaget av Interact.
Minska antalet program med liknande programgeografi och tematik. Enklare och
tydligare forvaltning gentemot stodmottagare. Enklare att samordna, billigare och
minskar antalet program i Sverige. Totalt ar det 14 program som beror Sverige och det
kan vara svart for mindre erfarna organisationer att orientera sig bland dessa. Manga
program med tillsynes samma tematik och geografi skapar forvirring och programmen
tvingas tavla om medfinansiering och projektideer.
Tillvaxtverket ar positivt till att gora TNK obligatoriskt for regionalfondsprogrammen.
Det skulle oka nyttan av projektresultaten och ge ett mervarde till stodmottagarna att
ha mojlighet att samarbeta over granserna med samtliga Östersjolander. Tillvaxtverket
anser dock att all form av oronmarkning och den administration som det medfor
innebar en negativ utveckling for samarbetet i de regionala programmen. Incitament
som gynnar gransoverskridande samarbete ger en mer gynnsam utveckling. Exempel pa
gynnsamma incitament kan vara tex en hogre medfinansieringsgrad eller
klumpsummor.
Tillvaxtverket ser stora problem i det nuvarande regelverket som styr kostnader utanfor
programomradet, artikel 70 i EU-forordning 1303/2013. Nuvarande forordning innebar
en okad belastning for programmen sa val som stodmottagare i form av uppfoljning da
kostnaderna maste sarskiljas. Tillvaxtverket anser att detta ar ett hinder for
genomforandet av Östersjostrategin. Tillvaxtverket anser att stodmottagarnas
redovisning i gransoverskridande projekt bor forenklas, vilket sannolikt leder till att fler
projekt med en transnationell komponent genomfors. Vidare bor kraven pa Forvaltande
myndigheters rapportering till KÖM forenklas.

Uppföljning
Forbattra mojligheter att mata och utvardera resultat genom att ta fram/hitta
indikatorer som kan mata internationaliserings/gransoverskridande resultat. Utforma
en uppsattning gemensamma indikatorer anpassade till Interreg-programmets behov.
Utvardering av Interreg-program 2007–2013 har visat pa brister i
utvarderingssystemet.

Organisation
Vi ser att det skulle kunna vara en fordel att placera alla svenska
forvaltningsmyndigheter och dess FLC under samma organisation, exempel
Tillvaxtverket. Tillvaxtverket ar en nationell myndighet som har en god regional
koppling och storre kapacitet till samordning och mojlighet att skapa synergieffekter
mellan olika program och satsningar.
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6.5 Slutsatser
En rad av de brister som papekats i utvarderingen av Interreg-programmen har man
forsokt atgarda for programperioden 2014–2020. Dock aterkommer vissa av de
problem som papekats i utvarderingen aven i innevarande programperiod. Sa som
uppfoljning och utvardering, samarbete mellan fonder och program, svarigheter att
hitta tematik och som passar Interreg-programmen.
Utvarderingen beskriver att de i de transnationella programmen har svart att finna
positiva effekter som skapats for hela programomradet (enskilda positiva
projektresultat kan man pavisa men svarare att pavisa positiv effekt pa ett storre
programomrade). Ett undantag ar Östersjoprogrammet som tillsammans med
Östersjostrategin kunnat bidra till mer overgripande strategiska resultat som beror hela
Östersjoomradet. Man belyser har samarbetet mellan Interreg-programmet och den
makroregionala strategin som nyckel till framgang. I och med Östersjostrategin har
landerna i regionen redan prioriterat de utmaningar som behover losas genom
samarbete over granser. Östersjostrategin kan darfor ses som ett naturligt strategiskt
dokument for att anvanda vid utformandet av kommande programperiod.
Handlingsplanen ar starkt kopplad till Europa 2020 och kommer att revideras for att
passa ihop med en eventuell ny strategi pa EU-niva.
Beloppen som tilldelats Interreg ar relativt sma. De gransoverskridande programmen,
som utgor huvuddelen av finansieringen, uppgick till endast cirka 20 euro per invanare i
de regioner som omfattas av perioden 2007–2013. Programmen maste darfor vara
mycket strategiska och fokuserade for att ge effekt. Sarskild tematik bor utformas for
Interreg. Tematiken bor tillata en viss flexibilitet sa att det gar att anpassa den till
regionala sardrag och ovantade handelser. Det ar viktigt att EU fokuserar pa viktiga och
gemensamma utmaningar och losningar som geografiskt, ekonomiskt eller tidsmassigt
ar sadana till sin skala att nationsstaterna inte prioriterar eller har samma mojlighet att
losa dem.
De regionala programmen bor arbeta vidare med att underlatta for gransoverskridande
aktiviteter for att kunna hantera de utmaningar som finns i regionen. Manga av dessa
utmaningar lyfts upp i Östersjostrategin. Programmen bor utformas med viss flexibilitet
for att kunna hantera nya utmaningar, som framkommer efterhand, inom delomraden i
Östersjostrategin.
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BILAGA 1 Förenkling: ERUF-uppgiftsinsamling att
ifrågasätta inför 2020+
Förslag
I syfte att forenkla ERUF-genomforandet kommande programperiod bor nyttan av
foljande EU-bestammelser 2014–2020 ifragasattas.

Begränsningen av verksamhet utanför programområdet
Detaljerat rapporteringskrav av kostnader utanfor programomradet finns i tabell 8 i
bilaga V till EU-forordning 2015/207, dar artikel 5 reglerar innehallet i de arliga
genomforanderapporterna. Grunden finns i artikel 70 i EU-forordning 1303/2013.

Effekter av att slopa nuvarande krav
Stodmottagarnas redovisning i gransoverskridande projekt forenklas, vilket sannolikt
leder till att fler sadana projekt genomfors.
Forvaltande myndighets IT-struktur och rapportering till KÖM forenklas.

Alternativ till nuvarande reglering
Satt helt enkelt tillit till att medlemsstaterna och projekten i huvudsak anvander
respektive fonds och programomrades pengar till avsedda syften och malgrupper. Da
behovs ingen motsvarighet till nuvarande artikel 70.

Begränsningen av korsfinansiering mellan fonder
Rapporteringskravet som leder till krav pa separat redovisning av ESF-liknande
kostnader i ERUF-projekt och ERUF-liknande kostnader i ESF-projekt preciseras i tabell
9 i bilaga V till EU-forordning 2015/207, dar artikel 5 reglerar innehallet i de arliga
genomforanderapporterna. Grunden finns i artikel 98 i EU-forordning 1303/2013.

Effekter av att slopa nuvarande krav
Stodmottagarnas redovisning i projekt som innehaller verksamheter som paminner om
andra fonder forenklas, vilket sannolikt leder till att fler sadana projekt genomfors.
Ett av dagens hinder for verklig fondsamverkan rivs.
Forvaltande myndighets IT-struktur och rapportering till KÖM forenklas.

Alternativ till nuvarande reglering
Satt helt enkelt tillit till att medlemsstaterna och projekten i huvudsak anvander
respektive fonds pengar till avsedda syften och malgrupper. Da behovs ingen
motsvarighet till nuvarande artikel 98.

Lagring av uppgifter om upphandlingsförfaranden
Krav pa de forvaltande myndigheterna att elektroniskt lagra uppgifter om kontrakt och
upphandlingsforfaranden for faktiska utgifter stalls i punkterna 2 d) och 8 i artikel 125 i
EU-forordning 1303/2013. Kraven preciseras i punkterna 55–59 i bilaga III till EUforordning 480/2014, dar artikel 24 styr vad som maste lagras elektroniskt.
For att de forvaltande myndigheterna ska ha uppgifter av detta slag att lagra maste
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stodmottagarna leverera in dem. Det ar uppgifter som inte ingar i nagra
bokforingssystem utan stodmottagarna tvingas registrera dem manuellt i samband med
ansokan om utbetalning.

Effekter av att slopa nuvarande krav
Mojligheten att enkelt overfora information fran stodmottagarnas bokforingssystem till
Min ansokan okar om de slipper redovisa extra uppgifter jamfort med vad
bokforingslagen kraver.
Forvaltande myndighets IT-struktur forenklas.

Alternativ till nuvarande reglering
Forvaltande myndigheters ekonomer och revisionsmyndigheternas revisorer far forlita
sig till stickprov baserat pa t.ex. beloppsstorlek i stallet for att kunna salla fram
upphandlingsrelaterade verifikat for granskning. Det borde inte medfora nagra storre
nackdelar, eftersom det sannolikt ar hog korrelation mellan hoga belopp och att
utgifterna grundar sig pa upphandlingar.

Mängden klassificeringsdimensioner och kategorier
I enlighet med bilagan till EU-forordning 184/2014 kravs att varje projekt klassificeras i
sju dimensioner. Dimensionen Insatstyp ar indelad i 123 koder.
Detaljeringsgraden gor att det ibland ar svart att hanfora ett projekt till den mest
relevanta klassificeringen. Speciellt om det ar ett stort projekt med insatser som
spanner over flera amnesomraden. Det ar dessutom latt hant att man av misstag valjer
fel i den omfattande listan.

Effekter av att slopa nuvarande krav
Sannolikheten att varje projekt far en relevant klassning okar med ett forenklat och mer
overskadligt klassificeringssystem.
Uppfoljningsmojligheterna forbattras av att risken for felklassificeringar minskar.
Rapporteringen till kommissionen forenklas.
Forvaltande myndighets IT-struktur forenklas.

Alternativ till nuvarande reglering
Sank den teoretiskt sett hoga nivan pa uppfoljningssystemet, till forman for okad faktisk
kvalitet nar overskadligheten okar och risken for fel minskar.

Mängden uppgifter som ska lagras elektroniskt och rapporteras
Krav pa de forvaltande myndigheterna att lagra 113 olika uppgifter elektroniskt
preciseras i bilaga III till EU-forordning 480/2014. De flesta av kraven motsvaras av
aterrapporteringskrav av olika detaljeringsgrad. Exempelvis kravs i samband med de
arliga rakenskaperna att belopp som aterkravts fran stodmottagarna ska delas upp i en
rad kategorier beroende pa aterkravsorsak och vilken myndighet som hittat grunden for
aterkravet.
Motsvarande lista over vad som ska lagras, och de bakomliggande rapporteringskraven
som tvingar fram lagringen, bor ses over noga i samband med forhandlingarna om
forordningstexter infor nasta programperiod. Fragor av foljande art bor stallas pa punkt
efter punkt.
- Vilken eller vilka aktorer efterfragar varje detalj? Av vilket skal?
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Hur har motsvarande data i praktiken anvants under perioden 2014–2020? Vad
var verksamhetsnyttan av det? Pa vilket vis har det hjalpt fram ett battre
genomforande av ESI-fondsprogrammen?

Effekter av att slopa delar av nuvarande krav
Den administrativa bordan for stodmottagarna minskar.
Forvaltande myndighets IT-struktur forenklas.
Risken for fel i statistikuppgifterna minskar, eftersom det ar lattare att gora ratt i alla led
ju farre detaljer man behover administrera.

Alternativ till nuvarande reglering
Sank ambitionsnivan i uppfoljning av detaljer som inte ar absolut nodvandiga for
genomforandet av ESI-fonderna. Öm kommissionen eller parlamentet i efterhand
kommer pa att det ar valdigt viktigt att analysera nagon detalj som man inte tagit hojd
for genom specifika rapporteringskrav fran borjan – gor da stickprovsvisa enkater eller
liknande hos medlemsstater eller operativa program dar just den detaljen kan antas ha
extra stor betydelse.
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