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Sammanfattning
Regeringen har som mål att de administrativa kostnaderna för företag
till följd av regler ska minska. Som en del i detta arbete följer
Tillväxtverket sedan 2014 på regeringens uppdrag hur företagens
administrativa kostnader utvecklas. Från och med 2016 beaktar
analysen även andra kostnadstyper, inklusive produktions- och
investeringskostnader, skatter, avgifter och subventioner, samt den
potentiella påverkan på konkurrensen.
Sammanlagt uppskattas företagens årliga administrativa kostnader ha
ökat med omkring 600 miljoner kronor 2018. Resultatet inkluderar
dock inte EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som redovisas separat i
rapporten. Kostnadsökningarna följer av fyra nya eller ändrade regler,
däribland slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård och krav
på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och
persontransport. En åtgärd medför minskade administrativa
kostnader och avser införande av möjlighet till digital ingivning av
årsredovisning.
Företagens årliga administrativa kostnader har i genomsnitt ökat
sedan 2013 med 1,2 miljarder kronor per år i löpande priser. Den
totala förändringen varierar dock från år till år, med ökningar vissa år
(2014, 2016, 2017 och 2018) och minskningar andra år (2013 och
2015). Även under ett år där kostnaderna totalt sett har ökat kan en
viss typ av företag eller bransch ha upplevt en kostnadsminskning.
Regeländringarna avser vitt skilda områden och berör olika många och
olika typer av företag.
Fem regeländringar har identifierats som medför betydande årliga
produktions- och investeringskostnader 2018, motsvarande totalt 1,4
miljarder kronor i ökade kostnader (exklusive EU:s
dataskyddsförordning). Regeländringarna inkluderar bland annat
skriftlighetskrav för ingång av avtal vid telefonförsäljning och krav på
att dekontaminera arbetskläder i syfte att minska smittrisker.
Tio av de totalt 18 ärendena som identifierats medföra betydande
årliga kostnadsförändringar för företag rör olika typer av skatter,
avgifter eller subventioner. Dessa medför sammanlagt 4,3 miljarder
kronor i minskade kostnader. Tillväxtverket föreslår dock att denna
kostnadskategori exkluderas från rapporteringen för de kvarvarande
åren av målperioden (2019 och 2020). Skatter och subventioner syftar
ofta till att förändra beteenden, och kan i allra högsta grad påverka
företagens verksamhet och konkurrenssituation på betydande sätt.
Tillväxtverket anser dock inte att själva kostnaden för skatten, avgiften
eller subventionen är, eller bör vara, föremål för arbetet med
regelförenkling. Däremot bör kostnaderna för hantering av skatter
eller subventioner fortsatt omfattas av uppdraget.

Den samlade bilden för 2018 antyder att företagens samtliga
kostnader till följd av regler eller andra åtgärder har minskat med
totalt knappt två miljarder kronor (exklusive EU:s
dataskyddsförordning).
I ljuset av resultatet i denna rapport är det viktigt att ha med sig att
regler generellt sett är nödvändiga för att uppnå en rad olika syften
som är eftertraktade ur ett samhällsperspektiv, alltifrån konkurrens på
lika villkor till konsumentsäkerhet och miljönytta. Regelkostnader för
företag och eventuell konkurrenspåverkan måste därför alltid ställas i
relation till reglernas syfte, grad av måluppfyllelse och nyttorna som
uppstår. Därutöver är utformningen av reglerna av stor vikt, regler ska
vara enkla att förstå och följa. Att analysera sådana aspekter ingår
dock inte i Tillväxtverkets uppdrag att följa utvecklingen av företagens
regelkostnader.
Tillväxtverket konstaterar att det krävs omfattande åtgärder för att nå
målet att företagens administrativa regelkostnader ska vara lägre
2020 jämfört med 2012 och understryker bland annat vikten av att fler
regelgivare arbetar systematiskt med att utvärdera befintliga
regelverk utifrån ett förenklingsperspektiv. Tillväxtverket belyser
också att det förslag som myndigheten har tagit fram tillsammans med
Bolagsverket och Skatteverket om att utveckla samordnade lösningar i
ett ekosystem för digitala myndighetskontakter har stor potential att
minska företagens regelkostnader till följd av enklare tillämpning av
regler.

Ordlista

Tillväxtverkets kategorisering av regelkostnader
Regelkostnader

Förklaring

Administrativ
kostnad

Ekonomisk påverkan till följd av krav om att upprätta, lagra eller överföra
information. Relaterar ofta till personalkostnader.

Produktionskostnad

Direkt inverkan på användningen av företagets produktionsresurser till följd
av regelkrav (förutom administration). Handlar till exempel om utbildning av
personal eller om inköp av förbrukningsmaterial och tjänster.

Investering

Kapitalkostnad påkallad av regelkrav. En investering karaktäriseras av en
längre livslängd där kostnaden skrivs av under en period av flera år.

Skatt, avgift och
subvention

Kostnad eller intäkt till följd av regelkrav som avser skatter, avgifter och
subventioner.

Övriga termer som återfinns i rapporten
Övrigt

Förklaring

Alternativkostnad

Uppstår (i detta sammanhang) när ett företag till följd av regler måste låsa
resurser som annars hade kunnat användas till annat. Kan till exempel
beräknas genom utebliven avkastningsränta.

Annan åtgärd

Åtgärder som inte är bindande regler men som kan medföra betydande
kostnadsförändringar för företag. Det kan till exempel handla om
förändringar i tillämpningen av regler, bland annat genom e-lösningar på
myndigheter.

Betydande krav

Enskilt krav som inom ramen för Tillväxtverkets uppföljning leder till årliga
kostnadsförändringar som överstiger gränsvärdet om 28 miljoner kronor.

Gränsvärde/
Tröskelvärde

Gräns för när ett regelkrav inom Tillväxtverkets uppföljning betraktas som
betydande, fastställt till årliga kostnader om 28 miljoner konor.

Krav

Krav till följd av regel som förbinder företagen att genomföra eller undvika
vissa aktiviteter eller beteenden.

Löpande kostnad

Används i denna rapport synonymt med årliga kostnader.

Löpande priser

Uttrycker det nominella värdet och beaktar inte värdeförändringar som
inflation.

Regelrådet

Regelrådet är ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket,
utsett av regeringen, med uppdrag att granska hur väl konsekvenserna av
olika författningsförslag som påverkar företagen utretts.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Regeringen har som mål att företagens administrativa kostnader till
följd av regler ska minska. Som ett led i detta arbete har Tillväxtverket
sedan 2014 regeringens uppdrag att följa utvecklingen av hur
företagens administrativa kostnader påverkas av nya eller ändrade
regler. 1 Med administrativa menas i det här fallet kostnader som följer
av krav på företagen att upprätta, lagra eller överföra information. Ett
förändrat regelkrav kan leda till såväl en ekonomisk lättnad som en
börda för företagen. Sedan 2016 inkluderar Tillväxtverkets uppdrag
även att analysera hur företagens andra kostnader än administrativa
påverkas av reglerna, samt att resonera kring eventuell
konkurrenspåverkan.2

1.2

Mål

Denna rapport redovisar en uppskattning av utvecklingen av
företagens regelkostnader och konkurrenskraft till följd av nya eller
ändrade regler som trätt ikraft 2018. Rapporten syftar till att
synliggöra och analysera utfallet för 2018 och att i viss mån relatera
resultatet bakåt i tiden.

1.3

Metod

Identifieringen av effekter för företagen av nya och ändrade regler
bygger på den metod som Tillväxtverket utvecklat och använder sedan
2014.3 Regelgivarnas konsekvensutredningar är den primära källan
för analysen, som i huvudsak fångas upp genom inkomna remisser till
Regelrådet. Tillväxtverket bedömer om förslagen som inkommer till
Regelrådet förväntas medföra betydande kostnader för företag och
kompletterar regelgivarnas beräkningar i den mån
konsekvensutredningarna redovisar otillräckliga beräkningar.
Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv,
regeringsbeslut 2013-12-19, N2013/5881/RT, N2013/5657/KLS (delvis),
N2013/5047/RT (delvis).
2 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv,
regeringsbeslut 2013-12-22, N2016/08059/FF, N2016/07822/KLS (delvis) och
Tillväxtverket (2015) Slutrapport för regeringsuppdraget att ta fram ett arbetssätt för
att följa och tydliggöra företagens kostnader till följd av regler, dnr 1.2.2-Ä2015-1259.
3 Tillväxtverket (2013) Slutrapport för uppdraget att ta fram förslag på en metod för
att kunna följa utvecklingen av företagens administrativa kostnader efter 2012,
redovisning av regeringsuppdraget N2013/3173/ENT
1
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Metoden innebär att regeleffekterna uppskattas innan reglerna har
trätt i kraft. Analysen bygger därför på ett antal antaganden om vilka
företagsgrupper som berörs och hur de kan tänkas agera för att
uppfylla kraven. Hur företagen förhåller sig till regelefterlevnad i
praktiken går inte att fastställa med denna metod. I analysen förutsätts
därför att kostnaden för samtliga berörda företag uppstår vid den
tidpunkt som regeln stipulerar, även om kostnaden redan kan ha tagits
vid ett tidigare tillfälle eller planeras att tas senare. Varje enskilt
regelkrav som förväntas leda till en årlig ekonomisk påverkan om
minst 28 miljoner kronor beaktas i analysen. Ett regelförslag kan
innehålla flera krav.
Eftersom det inte enbart är bindande regler som har betydande
effekter för företagens kostnader och konkurrenskraft försöker
Tillväxtverket även fånga upp andra typer av åtgärder. Det kan till
exempel handla om e-lösningar på myndigheter eller förändringar i
tillämpningen av regler. Då sådana förändringar ofta inte utreds i
konsekvensutredningar remitteras de inte heller till Regelrådet.
Istället fångar Tillväxtverket upp dessa genom generell
omvärldsbevakning. I årets rapport är Bolagsverkets tjänst som
möjliggör digital ingivning av årsredovisning ett exempel på ett sådant
ärende.
1.3.1

Kostnadskategorier och konkurrensanalys

Från och med 2016 identifierar Tillväxtverket även andra kostnader
än administrativa. Dessa kategoriseras produktionskostnader,
investeringskostnader samt skatter, avgifter och subventioner.4
Alternativkostnader beräknas i vissa fall, när det är särskilt motiverat
enligt Tillväxtverkets bedömning. Alternativkostnaden uppstår i detta
sammanhang när ett företag på grund av regelkrav tvingas allokera
sina resurser på ett sätt som det annars inte skulle ha gjort.
Produktionskostnader avser till exempel kostnader för utbildning av
personal eller inköp av förbrukningsmaterial och tjänster till följd av
regler. Investeringar är inköp som överstiger ett halvt prisbasbelopp
och som skrivs av under en särskild tidsperiod och ger en löpande
(årlig) kostnad.5 Både ökade och minskade kostnader beaktas i
analysen.
Tillväxtverket analyserar även den tänkbara påverkan på
konkurrensen som följer av de nya eller ändrade reglerna. Analysen är
kvalitativ och tar sin utgångspunkt i OECD:s checklista för regler och
konkurrensanalys.6 Regler kan antingen vara neutrala, främjande eller

Detta är en renodling av förslaget i Tillväxtverket (2016), dnr 1.2.2-Ä2015-1259.
Bokföringsnämndens redovisningsregler,
http://bfn.se/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk
6 OECD (2016) Competition Assessment Checklist, Volume II: Guidance, Version 3.0,
OECD Publishing, Paris.
4
5
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hämmande för konkurrensen. En enskild regel kan ha som direkt syfte
att påverka konkurrenssituationen på marknaden och ibland påverkas
konkurrensen som en oavsiktlig sidoeffekt.
I analysen delas konkurrenseffekterna in i fyra olika grupper,
beroende på om något av följande påverkas (hämmas eller främjas):
1.
2.
3.
4.

Antalet företag på marknaden.
Företagens förmåga att konkurrera.
Företagens incitament att konkurrera.
Konsumenters valmöjligheter och beteende.

Konkurrenseffekter kan förekomma inom en bransch, mellan
branscher eller mellan företag i olika länder.
1.3.2

Begränsningar

Metoden har ett antal begränsningar.
Analysen synliggör kostnadsförändringarna som följer av regler med
olika syften och som berör ett varierat antal och olika typer av företag.
Resultatet är således bäst lämpat för att se på varje enskild regels
effekter, och inte den samlade kostnadsförändringen för alla
identifierade regler.
Tröskelvärdet om 28 miljoner kronor per krav innebär att de
regelkrav och andra åtgärder som faller under angivet belopp inte
inkluderas i analysen. Många små förändringar kan samlat vara
betydande för företagen, både vad gäller ökade och minskade
kostnader samt påverkan på konkurrensen. Vidare kan summan av en
ökad mängd regler på ett område överstiga den samlade kostnaden av
varje enskild regel, eftersom fler regler kan bidra till en ökad
komplexitet och göra det svårare för företagen att navigera bland
regelkraven. För att skapa en mer nyanserad bild av företagens
förändrade regelbörda behöver därför kompletterande
informationskällor beaktas, till exempel avseende företagens
upplevelser av regler. Ett sådant exempel är Tillväxtverkets
enkätundersökning Företagens Villkor och Verklighet, där bland annat
företagens upplevelser av regler som ett potentiellt hinder för tillväxt
undersöks.7
Tillväxtverket beräknar effekterna för företag av regler innan de har
trätt i kraft. Analysen bygger på ett antal antaganden om vilka
företagsgrupper som berörs och hur de agerar för att uppfylla kraven.
Resultatet återger således inte nödvändigtvis den reella påverkan på
företagen. För information om vilka effekter reglerna får i praktiken
behöver kompletterande analyser göras efter reglernas ikraftträdande.

Tillväxtverket (2018) Företagens Villkor och Verklighet: Förenkla för företagen –
regler och myndighetskontakter som tillväxthinder
7
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I Tillväxtverkets metod för att följa regelkostnader ingår inte att
särskilja mellan kostnader som följer direkt av EU-lagstiftning och
kostnader som uppkommer till följd av utnyttjande av nationellt
handlingsutrymme eller eventuell överimplementering av EU-regler.
En sådan analys framkommer dessutom väldigt sällan i regelgivares
konsekvensutredningar.
Analysen av kostnadseffekter andra än administrativa påbörjades för
regelförslag givna från och med 2016. Eftersom förslag på nya och
ändrade regler kan remitteras första gången flera år innan reglerna
träder ikraft innebär detta att det fortfarande under 2018 kan
förekomma nya regler som inte beaktas i denna sammanställning, ifall
de remitterades före 2016. Det innebär också att det inte finns en
tidsserie för andra kostnader än administrativa.
I Tillväxtverkets uppdrag ingår endast att beakta reglernas påverkan
på företagens kostnader och konkurrens. Syftet med reglerna och
reglernas eventuella nytto- eller kostnadseffekter i övrigt inkluderas
således inte i analysen.
Det bör även noteras att Tillväxtverket endast fångar upp
avgiftsförändringar som inkommer på remiss till Regelrådet och
beaktar inte avgifter som endast remitteras till
Ekonomistyrningsverket i enlighet med Avgiftsförordningen.8

1.4

Disposition

I de följande avsnitten redovisas utvecklingen av företagens
administrativa kostnader 2018 och över tid (2) samt utvecklingen av
övriga regelkostnader och påverkan på konkurrensen för 2018 (3).
Därefter följer en analys av effekterna för företag av EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) (4). Rapporten avslutas med slutsatser
och rekommendationer (5).

8

Avgiftsförordningen, (SFS 1992:91).
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2

Utvecklingen av företagens administrativa
kostnader

Tillväxtverket identifierar sedan 2013 nya eller ändrade regler med
krav som medför betydande administrativa kostnadsförändringar för
företag. Under 2018 har fem sådana regler eller andra åtgärder
identifierats som sammanlagt medför cirka 600 miljoner kronor i
ökade administrativa kostnader.
Sedan 2013 har de administrativa kostnaderna totalt sett ökat med i
genomsnitt cirka 1,2 miljarder kronor per år i löpande priser.
Kostnadsförändringarna är dock ojämnt fördelade över tid, med ökade
kostnader några år (2014, 2016, 2017 och 2018) och minskade
kostnader andra år (2013 och 2015). Kostnadsförändringarna är också
ojämnt fördelade mellan olika branscher, där vissa berörs av ökade
kostnader och andra av minskade.
Antalet regler med betydande påverkan på företagens administrativa
kostnader, liksom den sammantagna ekonomiska effekten i löpande
priser per år, framgår av Diagram 2.1.1.1.
2.1.1.1

Administrativa kostnader till följd av nya eller ändrade regler, 20132018

Miljarder kronor, löpande priser

Antal regler
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8
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4
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3

1

2
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Årlig kostnad
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Ackumulerad kostnad

2018

0

Antal regler

Anmärkning: Årlig innebär kostnadsförändring det år regeln träder i kraft. Ackumulerad
kostnad innebär det sammanlagda värdet av hur de administrativa kostnaderna har
utvecklat sig sedan 2013. Antal regler anger mängden nya eller ändrade regler (eller annan
åtgärd) per år med betydande ekonomisk påverkan på företagen.
Källa: Tillväxtverket

Notera att resultatet för 2017 har reviderats i denna rapport och
inkluderar ytterligare tre ärenden med betydande administrativa
kostnader som retroaktivt har identifierats för 2017. De nytillkomna
ärendena avser lönekartläggning, hållbarhetsrapportering och tillgång
till betalkonto med grundläggande funktioner. De årliga administrativa
kostnaderna ökade således med 1,9 miljarder kronor 2017, istället för
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1,2 miljarder kronor som angavs i 2017 års delrapport. Se Bilaga 1 för
ytterligare information om ärendena.

2.2

Betydande administrativa kostnader 2018

Under 2018 har fem regler eller andra åtgärder med betydande årliga
administrativa kostnadsförändringar identifierats. I detta avsnitt
beskrivs reglerna och dess effekter. Notera att effekterna till följd av
dataskyddsförordningen (GDPR) redovisas i ett separat avsnitt och
inte inkluderas här (se Avsnitt 4).
2.2.1

Regelgivare, regel eller annan åtgärd och årlig administrativ
kostnadsförändring, 2018 (miljoner kronor)

Regelgivare

Regel/Annan åtgärd

Finansdepartementet
Transportstyrelsen
Socialdepartementet
Skatteverket
Bolagsverket

Slopad skattfrihet för privat hälso-och sjukvård
Undersökningsplikt av trafiktillstånd
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Personalliggare i fler branscher
Möjlighet till digital ingivning av årsredovisning
Summa

Administrativ
kostnad
Årlig
372
112
96
47
-28
599

Källa: Tillväxtverket

2.2.2

Slopad skattfrihet för hälso- och sjukvård,
Finansdepartementet

Skattefriheten för privat hälso- och sjukvård slopas (med vissa
undantag, bland annat i samband med utlandstjänstgöring), vilket
innebär att anställda som har en arbetsgivarbetald privat
sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas. Enligt
Finansdepartementet är det en huvudprincip för beskattning att löner,
arvoden, kostnadsersättningar, förmåner och andra inkomster som
erhålls på grund av tjänst ska tas upp för beskattning. Med den tidigare
skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård frångicks denna
princip. Kravet innebär enligt Finansdepartementets uppskattningar
ökade löpande administrativa kostnader om cirka 372 miljoner kronor
för företagen. Uppskattningen utgår ifrån tiden det tar att hantera en
förmån och uppgifter från slutet av 2016 då omkring 468 000
personer hade en privat sjukvårdsförsäkring som helt eller delvis
betalades av arbetsgivaren.
Enligt Finansdepartementet uppskattas även företagens
skattekostnader öka med 53 miljoner kronor. Kostnaden består i
ökade arbetsgivaravgifter för företagen. Finansdepartementet antar i
sin beräkning att antalet anställda med arbetsgivarbetald försäkring
kommer minska med omkring 25 procent, motsvarande 120 000.
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2.2.2.1

Effekter av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*


Administration
Årlig

Skatt
Årlig

372

53

Skatt på förmån för hälso- och sjukförsäkringar
Antal

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.

* Lagrum: Inkomstskattelag (1999:1229). Skatteförfarandelag (2011:1244)

2.2.3

Undersökningsplikt av trafiktillstånd, Transportstyrelsen

I syfte att komma till rätta med missförhållanden inom den
yrkesmässiga trafiken har Transportstyrelsen utökat det straffrättsliga
ansvaret för den som beställt otillåten gods- eller persontransport. I
samband med de skärpta reglerna införs även en undersökningsplikt,
det vill säga att det åligger den som beställt gods-, buss och
taxitransport att kontrollera om transportören innehar nödvändiga
och giltiga trafiktillstånd. Vid styckvisa kontroller av enskilda
transportörer erbjuder Transportstyrelsen en telefon- och webbtjänst
där beställaren manuellt kan kontrollera trafiktillstånd. Beställare har
även möjlighet att ansluta sig till en extern systemlösning för dagliga,
automatiserade kontroller av trafiktillstånd.
Samtliga svenska företag som avtalar om vägtransporter berörs av
förslaget. Dock anges i Transportstyrelsens konsekvensutredning att
det främst är företag som handlar med varor samt
transportförmedlare i egenskap av beställare som påverkas.
Tillväxtverket uppskattar att undersökningsplikten av trafiktillstånd
medför årliga administrativa kostnader om 112 miljoner kronor
(Tabell 2.2.3.1). Kostnaden består av tidsåtgången för
tillståndskontroller via Transportstyrelsens tjänster samt den löpande
transaktionskostnaden som är kopplad till den externa
systemlösningen. Tillväxtverket uppskattar också att det uppstår
produktionskostnader om totalt 10 miljoner kronor till följd av inköp
av den externa systemlösningen i form av anslutnings- och
månadskostnad.
2.2.3.1

Effekter av undersökningsplikt av trafiktillstånd, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*
 Undersökningsplikt gällande trafiktillstånd

Administration Produktion
Årlig
Initial Årlig
112
1
9

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga

Incitament

Konsumenter

Främjande
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* Lagrum: 5 kap. 2 § yrkestrafiklag (2012:210). 5 kap. 3 § taxitrafiklag (2012:211). 6 §
förordning om internationella vägtransporter inom EES (1998:786).

Ett tydligare ansvar främjar konkurrensen
Undersökningsplikten av trafiktillstånd bedöms kunna medföra
främjande konkurrenseffekter för svenska transportföretag genom ett
tydligare ansvar för beställare att använda sig av transportörer med
giltiga tillstånd, enligt Tillväxtverket. Beställare med många utländska
transportörer skulle kunna välja att övergå till svenska
transportföretag, eftersom det saknas möjlighet att kontrollera
utländska tillstånd genom den externa systemlösningen och det tar
längre tid att kontrollera utländska tillstånd än svenska.
2.2.4

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Socialstyrelsen

Nya regler om att arbetsgivare är skyldiga att upprätta
rehabiliteringsplan med arbetstagare syftar till att stärka
rehabiliteringsinsatserna för individen inom ramen för den så kallade
rehabiliteringskedjan. Därutöver anges syftet vara att stabilisera
sjukfrånvaron och bryta den kraftiga uppgången av antalet påbörjade
sjukfall som blir allt längre. De nya kraven innebär att arbetsgivare blir
skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om
en arbetstagare kan antas ha nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar.
Enligt Tillväxtverkets uppskattningar medför upprättande av
rehabiliteringsplan för återgång i arbete årliga administrativa
kostnader om 96 miljoner kronor för företagen (Tabell 2.2.4.1).
Beräkningen är baserad på att det tar i genomsnitt 70 minuter per
rehabiliteringsplan. Exempel på information som kan komma att ingå i
rehabiliteringsplanen är anpassning av arbetsplats eller
arbetsuppgifter, behov av arbetstekniska hjälpmedel och hur kontakt
med arbetsgivare ska se ut under pågående sjukskrivning.
Det framgår av Socialstyrelsens konsekvensutredning att alla företag
inom samtliga branscher omfattas av kravet. Däremot framgår också
att sjukfrånvaron är mer vanligt förekommande inom vissa branscher,
varför kravet kan resultera i olika effekter beroende på bransch.
Exempelvis förekommer sjukfrånvaro mer frekvent inom
välfärdsyrken inom vård och omsorg samt utbildning än
informationsbranschen. Därutöver tenderar stora företag att ha fler
men kortare sjukfall än små och medelstora företag, medan små
företag tenderar att ha färre men längre sjukfall.9

9

Försäkringskassan (2018:1) Sjukfrånvaro, sektor och företagsstorlek, Korta analyser
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2.2.4.1

Effekter av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)
Administration
Årlig
96

Nya eller ändrade krav*


Upprätta rehabiliteringsplan

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga

Incitament

Konsumenter

Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade
* Lagrum: 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken

2.2.5
Personalliggare i fler branscher, Skatteverket
I syfte att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens
införs krav på personalliggare i ytterligare branscher, de tillkomna är
verksamheter inom fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossister
samt kropps- och skönhetsvård. Sedan tidigare finns krav på
personalliggare inom bygg-, restaurang-, frisör-, och
tvätteribranscherna. Det framgår av Skatteverkets
konsekvensutredning att drygt 8 500 företag påverkas. De årliga
administrativa kostnaderna till följd av kravet uppskattas uppgå till 47
miljoner kronor (Tabell 2.2.5.1). Kostnaden uppstår till följd av
företagens skyldighet att tillhandahålla information om vilka som är
verksamma i näringsverksamheten och vilken tid de är verksamma.
Kostnaden per företag varierar beroende på företagsstorleken och
antalet anställda i företaget.
2.2.5.1

Effekter av personalliggare i fler branscher, kostnader och konkurrens
(miljoner kronor)
Administration
Årlig
47

Nya eller ändrade krav*
 Löpande föra personalliggare

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga
Främjande

Incitament

Konsumenter

* Lagrum: 39 kap. 11 § skatteförfarandelag (2011:1244)

Främjar sund konkurrens
Syftet med kravet på personalliggare är enligt regelgivaren att
motverka förekomsten av svartarbete och att främja sund konkurrens
på marknaden.
2.2.6

Möjlighet till digital ingivning av årsredovisning, Bolagsverket

Möjligheten till digital ingivning av årsredovisning införs i syfte att
underlätta företagens uppgiftslämnande och effektivisera
myndigheters och näringslivets informationshantering. Tjänsten att
lämna in årsredovisningen digitalt omfattar sedan mars 2018 de
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aktiebolag som följer regelverket Årsredovisning i mindre företag (K2)
och uppgår enligt Bolagsverket till 340 000.
För de som hade möjlighet att lämna in årsredovisningen digitalt 2018
uppskattar Tillväxtverket att tjänsten skulle kunna generera årliga
kostnadsbesparingar om totalt 33 miljoner kronor (Tabell 2.2.6.1), 28
miljoner kronor avser administrativa besparingar och fem miljoner
avser minskade förseningsavgifter. Besparingarna inkluderar bland
annat att det tar mindre tid att skriva under fastställelseintyg och att
skicka in handlingarna, ett minskat antal förelägganden samt
minskade förseningsavgifter. Beräkningen utgår ifrån att alla 340 000
företag som har möjlighet att använda tjänsten gör det.
2.2.6.1

Effekter av digital ingivning av årsredovisning (miljoner kronor)
Administration
Årlig
- 28

Nya eller ändrade krav
 Möjlighet till digital inlämning av årsredovisning

Avgift
Årlig
-5

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga

Incitament

Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade
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Konsumenter

3

Utvecklingen av företagens andra regelkostnader
och påverkan på företagens konkurrenskraft

I detta avsnitt redovisas effekterna av nya och ändrade regler för
företag avseende andra kostnader än administrativa under 2018, först
produktions- och investeringskostnader (3.1), sedan skatter, avgifter
och subventioner (3.2).

3.1

Produktionskostnader och investeringar

Tillväxtverket har under 2018 identifierat fem ärenden som medför
betydande produktions- och/eller investeringskostnader. Notera att
effekterna till följd av dataskyddsförordningen (GDPR) redovisas
separat i Avsnitt 4 och inte inkluderas här.
Den samlade bilden för 2018 antyder att företagens löpande
produktionskostnader har ökat med drygt en miljard kronor och
investeringskostnaderna har ökat med omkring 368 miljoner kronor.
De olika reglerna påverkar dock olika företagsgrupper. De betydande
kostnadsförändringarna som följer av reglerna redovisas i tabell 3.1.1.
3.1.1

Sammanfattning, regelgivare, regel och årlig
kostnadsförändring 2018 (miljoner kronor)

Regelgivare

Produktions- Investeringskostnader
kostnader

Regel

Finansdepartementet
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket
Näringsdepartementet
Miljö- och
energidepartementet

Skriftlighetskrav vid
telefonförsäljning
Åtgärder för att minska smittrisker
Gränsvärden vid exponering för
vissa kemikalier
Tvådagarsbastjänst för
brevbefordran
Reduktionsplikt för minskning av
växthusgasutsläpp
Summa

1 043

18

98
140

350

-275
28
1 034

368

Källa: Tillväxtverket

3.1.2

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, Finansdepartementet

Införandet av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning syftar till att
skapa ökad trygghet för konsumenter som ingår avtal via telefon och
att göra avtalens innehåll tydligare. Kravet innebär att företag ska
bekräfta sina anbud i en handling eller någon annan läsbar och
varaktig form, till exempel brev, e-post eller sms. Ett avtal ingås genom
att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar
erbjudandet.
Telefonförsäljning i organiserad form bedrivs inom flera branscher,
men de som påverkas mest är telekom, media, försäkring, el/energi
samt callcenterföretag. Det saknas statistiska uppgifter om exakt hur
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många företag som arbetar med telefonförsäljning i Sverige. Baserat på
samtal med branschorganisationen Kontakta utgår beräkningarna från
att cirka 164 företag och cirka 30 000 telefonförsäljare inom dessa
branscher påverkas.
Skriftlighetskravet innebär bland annat att företagen behöver införa
nya rutiner, utbilda personal, stå för kostnader för licensavtal och
utföra påminnelsesamtal. Totalt uppskattar Tillväxtverket att de årliga
produktionskostnaderna till följd av kravet uppgår till drygt en miljard
kronor. Denna uppskattning ska dock tolkas med försiktighet då flera
av de underliggande parametrarna i beräkningen är förknippade med
osäkerhet.
För att uppfylla skriftlighetskravet tillkommer även kostnader för att
hantera avtal för anbud och accept. För att kunna hantera anbud och
accept via brev uppger branschorganisationen Kontakta att företagen
behöver investera i system för hantering av fysiska avtal, teknik för
skanning, lagring och utskrifter av avtal. Baserat på information från
Kontakta beräknas den årliga investeringskostnaden för företagen
uppgå till 18 miljoner kronor.
3.1.2.1

Effekter av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*
 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Antal
Hämmande

Produktion

Investering

Initial Årlig
26 1 043

Årlig
18

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Hämmande/främjande
Främjande

* Lagrum: 2 kap. 3a § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Mångfacetterade konkurrenseffekter samt omfattande indirekta
effekter
Enligt Kontakta skulle skriftlighetskravet kunna göra det svårare för
nya företag att etablera sig på marknaden jämfört med företag som har
befintliga kundrelationer. För nya företag kan försäljning på distans
vara ett viktigt första steg för att ta sig in på en marknad. Vidare
förväntas skriftlighetskravet göra att färre avtal tecknas vid
telefonförsäljning jämfört med idag och därmed bidra till lägre
omsättning. Det råder delade meningar om försäljningsbortfallet ska
ses som övergående eller som bestående – i Finansdepartementets
konsekvensutredning anges effekterna vara övergående medan
Kontakta bedömer det som bestående. Baserat på ett
försäljningsbortfall om 30 procent beräknas minskningen av
företagens omsättning sammanlagt uppgå till drygt två miljarder
kronor per år. I konsekvensutredningen framgår dock att i ett längre
perspektiv väntas skriftlighetskravet skapa ett större förtroende hos
konsumenter för telefonen som försäljningskanal och ge positiva
effekter för marknadens aktörer.
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Slutligen förväntas de nya reglerna bidra till att göra avtalen tydligare
och därmed ge konsumenter bättre förutsättningar att ta ställning till
erbjudanden från telefonförsäljare, vilket främjar konkurrensen på
marknaden.
3.1.3

Åtgärder för att minska smittrisker, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter innehåller regler för att förebygga
att arbetstagare utsätts för smittrisker i sitt arbete. Kraven innebär att
arbetsgivaren ska säkerställa att arbetskläder och personlig
skyddsutrustning dekontamineras, tvättas i minst 60 grader och
förstörs vid behov.
Enligt Arbetsmiljöverket omfattas primärt företag inom hemtjänst och
övriga omsorgsverksamheter. Uppgifter i konsekvensutredningen
antyder att en stor del av dessa företag redan uppfyller kraven och att
de tillkommande företagen som berörs utgörs av cirka 240 företag
verksamma inom äldreomsorgen.
Kravet uppskattas innebära årliga produktionskostnader om 98
miljoner kronor totalt. Beräkningen baseras på ett antagande att
arbetsgivare hyr in arbetskläder och tvätt från en extern leverantör.
Föreskrifterna uppskattas även innebära initiala
produktionskostnader om 10 miljoner kronor totalt, detta för att
planera och införa nya rutiner samt upphandla tjänster. De initiala
kostnaderna kan variera mellan företag eftersom aktiviteterna som
behöver genomföras skiljer sig åt.
3.1.3.1

Effekter av att dekontaminera, tvätta och destruera arbetskläder,
kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Produktion
Initial
Årlig
10
98

Nya eller ändrade krav*
 Dekontaminera, tvätta och destruera arbetskläder
Antal

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.

* Lagrum: 16 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (AFS
2018:4)

3.1.4

Gränsvärden vid exponering för vissa kemikalier,
Arbetsmiljöverket

EU har fastställt ett nytt kommissionsdirektiv (2017/164/EU) som
innehåller 31 nya hygieniska gränsvärden för kemikalier.
Arbetsmiljöverket inför därmed nya föreskrifter för att införliva
gränsvärdena i nationell lagstiftning. Syftet med hygieniska
gränsvärden för kemikalier är att minska arbetstagarnas exponering
vid hantering av kemikalier i arbetsmoment och processer. Det
framgår i konsekvensutredningen att det är cirka 233 000 företag
inom ett stort antal branscher som berörs av de förändrade
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gränsvärdena, men att det är cirka 45 000 företag som kan komma att
behöva vidta tekniska åtgärder. Detta bedöms generera betydande
kostnader.
Baserat på uppgifter från Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning
uppskattar Tillväxtverket att kravet på att vidta tekniska åtgärder
efter exponeringsmätning genererar ökade årliga investerings- och
produktionskostnader om 350 respektive 140 miljoner kronor (Tabell
3.1.4.1). Investeringskostnaden uppstår till följd av inköp av
ventilationsteknik som reducerar kvarts, oorganiskt damm samt
övriga dammpartiklar. Produktionskostnaderna följer i sin tur av
inköp av arbetsmaterial för skydd mot kvarts, oorganiskt damm och
övriga dammpartiklar. Det bör noteras att Arbetsmiljöverket påtalar
att informationen som framgår i konsekvensutredningen är förenad
med stor osäkerhet, varför beräkningarna ska tolkas med försiktighet.
3.1.4.1

Effekter av gränsvärden vid exponering för vissa kemikalier,
kostnader och konkurrens (miljoner kronor)

Nya eller ändrade krav*
 Vidta tekniska åtgärder efter exponeringsmätning
Antal

Produktion Investering
Årlig
Årlig
140
350

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Hämmande

Konsumenter

* Lagrum: 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska
gränsvärden (AFS 2018:1)

Svårbedömda konkurrenseffekter
Det framgår i konsekvensutredningen att de ekonomiska effekterna av
kravet är svårbedömda och att investeringarna kan komma att variera
beroende på hur investeringsbehoven ser ut i det enskilda fallet.
Arbetsmiljöverket kan inte utesluta att små företag kommer att
påverkas av kravet på ett särskilt kännbart sätt, vilket i vissa fall skulle
kunna leda till att företag måste förändra sin verksamhet eller till och
med tvingas lägga ner.
3.1.5

Krav på övernattbefordran i posttjänsten ersätts med
tvådagars bastjänst, Näringsdepartementet

Postlagen har tidigare anvisat att 85 procent av alla inrikes
postförsändelser ska vara utdelade nästkommande dag
(övernattsbefordran) och att 97 procent ska vara utdelade inom tre
dagar. Med de nya bestämmelserna tas övernattsbefordran bort och
ersätts med en bastjänst som kräver att 95 procent av alla inrikes
brevförsändelser ska vara utdelade inom loppet av två arbetsdagar.
Kravet berör endast den aktör som är utsedd av Post- och
Telestyrelsen (PTS) att tillhandahålla hela den samhällsomfattande
posttjänsten, det vill säga Postnord. I konsekvensutredningen anges
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att Postnord bedömer att ett borttagande av övernattsbefordran skulle
leda till en nedskärning av flygtransporter om 80 procent, vilket
uppskattas innebära minskade transportkostnader om 250–300
miljoner kronor per år. Tillväxtverkets uppskattning av förslagets
kostnadseffekter utgår ifrån ett medelvärde av de minskade
transportkostnaderna, alltså 275 miljoner kronor.
3.1.5.1

Effekter av att krav på övernattbefordran ersätts med tvådagars
bastjänst, kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Produktion
Årlig
-275

Nya eller ändrade krav*
 Tvådagars bastjänst för brevbefordran
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga

Incitament
Främjande

Konsumenter

* Lagrum: 6 § postförordning (2010:1049)

Begränsade effekter för vissa företagares verksamhet
Regeländringen skulle kunna medföra att konkurrenter till Postnord
ges nya affärsmöjligheter genom att erbjuda övernattsbefordran där
Postnord väljer att endast ha tvådagarsbefordran. Vidare skulle
företag i regioner där Postnord kommer behålla en större del av
övernattsbefordran kunna gynnas något jämfört med företag i
regioner med tvådagarsbefordran. Enligt en rapport av PTS anser en
majoritet av företagare att övernattsbefordran inte har en avgörande
betydelse för företagens verksamhet.10 Samtidigt anges dock att
företagare i områden med mycket låg tillgänglighet i högre
utsträckning tenderar att anse att övernattsbefordran har större
betydelse för företagens verksamhet.
3.1.6

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp, Miljö- och
energidepartementet
Lagändringarna som ligger inom ramen för reduktionspliktssystemet
syftar till att bidra till målen om en fossilfri fordonsflotta genom att
skapa långsiktiga och hållbara konkurrensförutsättningar för
förnybara bränslen. Ändringarna innebär att flera skattesatser höjs
eller sänks samtidigt som det ställs nya kravnivåer på
bränsleblandningar, ändringarna sker över tre år (2018 till 2020). I
detta avsnitt tas enbart hänsyn till de produktionskostnader som
uppstår, förändrade skattekostnader som följer av
reduktionspliktsystemet presenteras i Tabell 3.2.1.1.

10

Post- och Telestyrelsen (2016), Användares behov av posttjänster
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Det framgår av Miljö- och energidepartementets konsekvensutredning
att det är företag som är skattskyldiga för bensin och diesel som direkt
berörs av de ändrade kraven. Detta inkluderar drivmedelsleverantörer
och yrkesmässiga användare av stora mängder bränsle, till exempel
åkerier och gruvbolag. Miljö- och energidepartementet bedömer att
antalet företag som direkt berörs av reduktionsplikten för bensin
uppgår till cirka 30 stycken, medan antalet företag som direkt omfattas
av reduktionsplikt för diesel uppgår till cirka 80 stycken.
Av reduktionsplikten följer produktionskostnader, av Tillväxtverket
beräknade till 28 miljoner kronor (Tabell 3.1.6.1), vilka härstammar
från krav på reducering av utsläpp från dieselbränsle. Beräkningen
baseras på prisskillnaden för att uppfylla de nya kravnivåerna för
dieselblandningar genom att jämföra andelen fossilt och förnybart
bränsle som dieselblandning måste innehålla i förhållande till tidigare
nivåer för att minska utsläppen med 19,3 procent.
3.1.6.1

Effekter av reduktionsplikt, reducering av utsläpp från dieselbränsle,
kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Produktion
Årlig
28

Nya eller ändrade krav*
 Reducering av utsläpp från dieselbränsle
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal

Förmåga
Främjande/Hämmande

Incitament

Konsumenter

* Lagrum: 5 § lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av
biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Förändrad bränslemix påverkar konkurrensförutsättningarna för fossila
och förnybara bränslen
De förändrade kravnivåerna och produktionskostnaderna som
reduktionsplikten medför kan resultera i att företag verksamma inom
produktion och distribution av biodrivmedel får en stärkt
konkurrenskraft i förhållande till producenter av fossila bränslen.
Detta i och med att förnybara bränslen gynnas av
reduktionspliktsystemets utformning.

3.2

Skatter, avgifter och subventioner

Över hälften av ärendena som identifierats som betydande 2018
medför förändrade kostnader för företag i form av skatter, avgifter
eller subventioner (10 av 18) och endast ett av dessa medför
betydande administrativa kostnader (slopad skattefrihet för privat
hälso-och sjukvård, se avsnitt 2.2.2). Regeländringarna införs av en rad
olika anledningar, allt från att minska koldioxidutsläpp till att
stimulera företag att anställa personal. Nettoförändringen motsvarar
drygt fyra miljarder kronor i minskade kostnader. Det är dock olika
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typer av företag som berörs av de tio olika ärendena, och en del
företag berörs av minskade kostnader, andra av ökade kostnader.
Tabell 3.2.1.1 redovisar de nya eller ändrade reglerna som medför
kostnadsförändringar i form av skatt, avgift eller subvention. I tabellen
framgår syftet med förändringarna, vilka som berörs samt
nettoförändringen för företagen.
3.2.1.1

Regler som medför förändrade skatter, avgifter och subventioner
samt deras syfte och totala kostnadsförändring 2018

Regelgivare, regel

Kostnadsförändring
(miljoner
kronor)

Syfte

Berörda företag

Finansdepartementet, Ett
bonus-malus-system för
nya lätta fordon

Öka andelen miljöanpassade fordon
med låga koldioxidutsläpp.

Företag som äger
lätta fordon inom
samtliga
näringsgrenar

387

Finansdepartementet,
Sänkt mervärdesskatt vid
förevisning av
naturområden

Öka möjligheterna att bedriva
naturturism samt likställa naturturism
med liknande turismtjänster.

Företag som bedriver
naturturism

-320

Minska utsläppen av koldioxid från
svenska anläggningar och för att bidra
till en globalt hållbar utveckling,

Kraftvärmeverk

59

Motverka konkurrenssnedvridning och
underlätta förutsättningarna för
fjärrkyla eller fjärrvärme,

Företag verksamma
inom fjärrkyla och
fjärrvärme

-28

Datacenter

-103

Finansdepartementet,
Vissa punktskattefrågor

Göra reglerna mer lättöverskådliga,
underlätta hanteringen och minska
likviditetspåverkan för de som inte är
skattskyldiga.
Finansdepartementet,
Skatter till följd av
energiöverenskommelsen
Finansdepartementet,
Förändring av
avgiftsuttaget till
resolutionsreserven
Finansdepartementet,
En svensk flygskatt

Möta de miljö- och säkerhetsmässiga
investeringsbehov som finns för att
kunna trygga en stabil och säker
elförsörjning.
Bidra till en förstärkning av stabiliteten
på finansmarknaden så att statens
verksamhet blir mer förutsägbar och att
statsapparaten fungerar bättre i en
finanskris.
Minska flygets klimatpåverkan och
bidra till att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan.

Vattenkraftverk

-1 167

Kärnkraftsreaktorer

-2 753

Tjänsteföretag
Kreditinstitut,
värdepappersbolag
samt EES-filialer med
tillstånd att bedriva
verk-samhet i Sverige.
Flygföretag

306

2 630

758

Finansdepartementet,
Utvidgat växa stöd

Stimulera fler företag att nyanställa.

Enmansföretag
(aktiebolag)

-1 872

Finansdepartementet,
Slopad skattefrihet för
privat hälso-och sjukvård

Det är en huvudprincip för beskattning
att löner, arvoden,
kostnadsersättningar, förmåner och
andra inkomster som erhålls på grund
av tjänst ska tas upp för beskattning,
undvika samhällsekonomiska
snedvridningar.

Alla branscher

53

Miljö- och
energidepartementet,
Reduktionsplikt för
minskning av
växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantör
Minska växthusgasutsläppen från
er och yrkesmässiga
bensin och dieselbränsle för att bidra till användare av stora
målen om en fossilfri fordonsflotta.
mängder bränsle, till
exempel åkerier samt
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-2 368

gruvbolag.

Sjöfartsverket,
Farleds- och lotsavgifter

Förbättra Sjöfartsverkets ekonomiska
situation samt göra
farledsavgiftsintäkterna mindre
beroende av konjunktur.

118
Fartygsagenter samt
rederier
Summa

-4 300

Källa: Tillväxtverket

Det bör noteras att ärendet om skatter till följd av
energiöverenskommelsen fanns med i Tillväxtverkets rapportering av
företagens kostnader 2017. Det återfinns även i denna rapport
eftersom förändringarna införlivas i fyra etapper och Tillväxtverkets
kostnadsuppföljning bygger på förändringen av företagens kostnader
per år. Likaså skulle vara fallet med till exempel ärendet om
resolutionsreserven, där avgiftsuttaget gradvis minskar årligen fram
till och med 2020, efter en höjning 2018.
I Bilaga 2 finns samlad information om samtliga förslag avseende vilka
och hur många företag som uppskattas beröras, samt vilken
branschtillhörighet de har.
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4

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Tillväxtverkets kostnadsuppföljning inkluderar EU-regler, oavsett om
de är direktverkande, minimidirektiv eller om de svenska kraven går
utöver EU-reglernas miniminivå. EU:s dataskyddsförordning
2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR), som började
tillämpas den 25 maj 2018, är ett sådant exempel.
Inom ramen för uppdraget att följa företagens regelkostnader
uppskattar Tillväxtverket alltid skillnaden mellan nya och eventuellt
befintliga krav på området. När det gäller kostnaderna för företagen
till följd av dataskyddsförordningens föregångare,
Personuppgiftslagen (PuL), har Tillväxtverket dock inte kunnat få fram
tillräckligt tillförlitliga uppgifter.
Eftersom kostnaden som uppskattas följa av GDPR inte reflekterar
skillnaden mellan GDPR och PuL redovisas effekterna av ärendet
separat i ett eget avsnitt. Därför inkluderas inte heller resultatet i det
totala resultatet för 2018.

4.1

Kostnadseffekter av dataskyddsförordningen

Dataskyddförordningen syftar till att skapa en enhetlig och likvärdig
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU. Med personuppgifter
menas all information som direkt eller indirekt kan knytas till en
person som är i livet.
Följande krav i GDPR som åläggs företagen har identifierats:







Upprätta registerbeskrivning
Utökad informationsplikt
Utökade rättigheter för de registrerade
Utse dataskyddsombud
Genomföra konsekvensbedömning vid särskilda risker
Anmäla personuppgiftsincidenter

För att kunna beräkna kostnaderna som följer av kraven har de delats
upp i aktiviteter som företagen behöver göra. Dessa återfinns i tabell
4.1.1.1 tillsammans med de uppskattade initiala och årliga
kostnaderna. Sammanlagt uppskattas kraven generera årliga
kostnader för företagen om 6,6 miljarder kronor. Av dessa bedöms 1,2
miljarder vara administrativa kostnader, resten
produktionskostnader. Nästintill alla företag i Sverige berörs av
bestämmelserna i förordningen, men i olika grad beroende på
företagens storlek och inriktning. För att underlätta för mindre företag
att förhålla sig till de nya kraven har Tillväxtverket tillsammans med
Datainspektionen tagit fram en interaktiv GDPR-guide som finns på
verksamt.se. I guiden får företag information om vilka åtgärder de
behöver vidta utifrån deras verksamhet och behov.
Den analys som gjorts av dataskyddsförordningens effekter baseras på
information från ett fåtal företag (ett stort, ett medelstort, ett litet och
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ett enmansföretag) och branschorganisationer, vilka inte kan anses
vara representativa för hela populationen som berörs. Det finns
således en stor osäkerhet i uppgifterna som ligger till grund för
beräkningarna och resultatet bör tolkas med försiktighet.
4.1.1.1

Effekter av dataskyddsförordningen, kostnader och konkurrens
(miljoner kronor)

Aktiviteter till följd av nya eller ändrade krav





Kartlägga och upprätta register
Formulera kommunikationsmaterial
Se över, anpassa och hantera IT-system
Se över och anpassa rutiner, samt löpande
ansvara för GDPR (t. ex. dataskyddsombud)
Utbilda personal



Administration
Produktion
Initial
Årlig Initial
Årlig
10 262 1 157
1 853
10 520
2 099
2 635
1 318

Summa 10 262
Antal
Hämmande/
främjande

3 387

1 157

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Hämmande/
främjande

16 326

5 486

Konsumenter
Främjande

Källa: Tillväxtverket

4.2

Konkurrenseffekter

Dataskyddsförordningen förväntas beröra företag i olika utsträckning,
bland annat beroende på verksamhetens inriktning. Reglerna skulle
kunna få en betydande påverkan på företag som är beroende av stora
annonsintäkter eller företag vars affärsidé bygger på att tillhandahålla
användardata till andra företag. Dessa företag skulle eventuellt kunna
få svårt att fortsätta sin verksamhet, om de inte hittar sätt att anpassa
sitt arbete inom ramen för de förändrade förutsättningar som GDPR
medför gällande behandling av personuppgifter och möjlighet till
riktad marknadsföring. Däremot kan GDPR öka efterfrågan på tjänster
förknippade med datasäkerhet och vägledning för efterlevnad av
förordningen. Det kan skapa utrymme för nya företag att etablera sig
på marknaden, samt ge möjlighet för företag som arbetar inom
området att utvidga sin verksamhet.
Grundtanken med dataskyddsförordningen att skapa enhetliga regler
för hur personuppgifter hanteras inom EU förväntas enligt
Datainspektionen bidra till att främja den fria konkurrensen och
underlätta för företag att verka i flera EU-länder. Genom att samma
bestämmelser för hantering av personuppgifter gäller inom EU
behöver ett företag som expanderar till andra medlemsländer inte
anpassa sin verksamhet till enskilda länders regelverk.
GDPR påverkar hur företag kan arbeta med exempelvis
marknadsföring, vilket skulle kunna medföra hämmande
konkurrenseffekter. Användares möjlighet att tacka nej till riktad
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reklam kan försvåra för företag att optimera sin marknadsföring och
nå ut till specifika kundgrupper.
Avslutningsvis innebär kraven som följer av GDPR till exempel att
personuppgifter måste behandlas i enlighet med det syfte som de
samlats in för, att det ska vara möjligt att flytta personuppgifterna till
ett annat företag och att individen kan invända mot att
personuppgifterna används för direkt marknadsföring. Möjligheten att
flytta personuppgifterna, till exempel till ett konkurrerande företag,
kan förväntas göra det enklare att byta leverantör och bidra till ökad
konsumentrörlighet på olika marknader.
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5

Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverkets uppföljning av företagens administrativa kostnader till
följd av nya och ändrade regler 2018 visar att kostnaderna totalt sett
fortsätter att öka. Därutöver tyder Tillväxtverkets undersökning
Företagens villkor och verklighet 2017 på att andelen företag som
upplever regler som ett stort tillväxthinder har ökat något sedan 2014,
även om undersökningen också visar att upplevelserna skiljer sig
mycket åt mellan branscher. För att regeringen ska kunna nå målet att
företagens administrativa regelkostnader ska vara lägre 2020 jämfört
med 2012 krävs omfattande åtgärder. Detta förutsätter i förlängningen
att regelgivare känner ett ansvar för att målet uppnås. Fler regelgivare
behöver arbeta systematiskt med att utvärdera befintliga regelverk
utifrån ett förenklingsperspektiv, till exempel genom sektorsvisa
utvärderingar. Regelgivare behöver också arbeta för att nya regler
utformas på ett sätt som minimerar den administrativa bördan.
Arbetet behöver ske i samråd med de som berörs. Ovanstående
åtgärder förutsätter tydlig politisk prioritering av frågorna och
uttrycklig styrning, exempelvis i regleringsbrev och andra styrande
dokument.
Möjligheterna att förenkla regelefterlevnad genom förändrad
tillämpning, till exempel genom digitala lösningar, har stor potential
att minska regelkostnaderna. Det förslag som Tillväxtverket tagit fram
tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket om att utveckla
samordnade lösningar i ett ekosystem för digitala
myndighetskontakter är ett sådant exempel. Ekosystemet har
uppskattats kunna medföra en årlig besparing för företag till följd av
enklare regelefterlevnad om cirka 1,7 miljarder kronor per år.
Skatter, avgifter och subventioner har stor betydelse för företag och
kan i allra högsta grad påverka företagens verksamhet och
konkurrenssituation på betydande sätt. Tillväxtverket anser dock inte
att själva kostnaden för skatten, avgiften eller subventionen är, eller
bör vara, föremål för arbetet med regelförenkling. Däremot är
kostnaderna för hantering av skatter eller subventioner relevanta i
sammanhanget. Tillväxtverket rekommenderar därför att
kostnadskategorin skatter, avgifter och subventioner exkluderas från
uppföljningen av regelkostnader under de kvarvarande åren av
målperioden 2019 och 2020. Kostnader för exempelvis
skattehantering skulle däremot även fortsättningsvis beaktas inom
ramen för uppdraget. Detta förfarande stämmer även överens med
andra jämförbara länders metoder för att följa regelkostnader,
däribland Storbritannien, Tyskland och Danmark, som inte heller
inkluderar skattekostnader.
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Bilaga 1

Reviderat resultat för 2017

I detta avsnitt redogörs för ytterligare tre ärenden som retroaktivt har
identifierats medföra betydande administrativa kostnader för företag
från och med 2017. Ärendena härstammar från Kulturdepartementet
och avser lönekartläggning, Justitiedepartementet gällande
hållbarhetsrapportering, samt från Finansdepartementet rörande
tillgång till betalkonto. Tillväxtverket har beräknat kostnadseffekterna
för företag som följer av ärendena och har reviderat resultatet för
2017 i enlighet med resultatet (se Avsnitt 2 i denna rapport). I och
med revideringen är den samlade bilden för 2017 att de årliga
administrativa kostnaderna för företag ökade med 1,9 miljarder
kronor.
B 3.1

Sammanfattning, kostnadseffekter av ärendena
lönekartläggning, hållbarhetsrapportering och tillgång till
betalkonto (miljoner kronor)
Administration

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav
 Årlig lönekartläggning

Kulturdepartementet,
Lönekartläggning

1

Justitiedepartementet,
Hållbarhetsrapportering

2



Årlig dokumentation av aktiva
åtgärder

136



Upprätta hållbarhetsrapport

185



Skyldighet att tillhandahålla
betalkonto med grundläggande
funktioner
Årlig sammanställning av
kontoinformation samt information
om villkor och avgifter

Finansdepartementet,
3

Tillgång till betalkonto

Årlig
302



Summa
1

31

75
729

2

3 kap. 8 §, 13-14 §§ diskrimineringslag (2008:567) 6 kap. 10 och 12 §§ årsredovisningslag
3
(1995:1554), 4 a kap. 1 och 5 §§, lagen (2010:751) om betaltjänster
Källa: Tillväxtverket

Kulturdepartementet Lönekartläggning
Förändringarna i diskrimineringslagen (2008:567) medför att
lönekartläggning och samlad dokumentation av aktiva åtgärder ska
genomföras varje år istället för vart tredje. Lagkravet på årlig
rapportering har funnits tidigare, men reducerades till vart tredje år
2009 i syfte att minska företagens administrativa börda. Kravet på
skriftlig dokumentation omfattar även återigen företag med minst 10
arbetstagare, istället för 25 som var fallet efter förenklingen från 2009.
Enligt Kulturdepartementet syftar de ändrade kraven till att verka
pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att motverka
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diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom
arbetslivet.
Enligt Kulturdepartementet påverkas alla företag med minst en
anställd av de ändrade bestämmelserna om årlig lönekartläggning,
motsvarande cirka 238 000 företag år 2016. Avseende ändrade
bestämmelser kring dokumentation av aktiva åtgärder berörs företag
med 10 eller fler anställda, detta motsvarade 40 200 stycken.
Tillväxtverket uppskattar att de ändrade kraven medför årliga
administrativa kostnader om 438 miljoner kronor. Beräkningarna är
baserade på regelgivarens beräkningar, som utgår från Tillväxtverkets
databas Malin.
Rapportering om hållbarhet och mångfald
Genom ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) ställs krav på
att företag av viss storlek upprättar hållbarhetsrapport med
upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga
rättigheter och motverkande av korruption. Syftet med kravet på
upprättande av rapport är att göra denna information tillgänglig och
jämförbar.
Lagändringen härstammar från EU-direktiv (2014/95/EU) som kräver
att stora företag med fler än 500 anställda omfattas av kravet på
hållbarhetsrapportering. Den svenska lagstiftningen har ett lägre
tröskelvärde och omfattar bolag som uppfyller minst två av följande
kriterier, i enlighet med den svenska definitionen av stora företag: fler
än 250 anställda, årsomsättning om minst 350 miljoner kronor och
balansomslutning om minst 170 miljoner kronor. Kravet på
hållbarhetsrapportering uppskattas enligt Justitiedepartementet
beröra cirka 1 600 företag.
Baserat på information från regelgivarens konsekvensutredning om
den genomsnittliga administrativa kostnaden för ett företag att
upprätta en hållbarhetsrapport uppskattar Tillväxtverket att kravet
genererar årliga administrativa kostnader om 185 miljoner kronor för
företagen. Med anledning av att den svenska lagstiftningen går längre
än vad som krävs enligt EU-direktivet kan svenska företags förmåga
att konkurrera med företag i andra EU-länder hämmas, då de får
jämförelsevis högre kostnader. Enligt regelgivaren kan emellertid
affärsmässiga fördelar i form av stärkt varumärke uppstå genom
hållbarhetsrapportering, vilket skulle främja företagens
konkurrenskraft.
Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Genom författningsförändringarna genomförs betalkontodirektivet
(2014/92/EU) i svensk rätt, huvudsakligen genom ändring i lagen
(2010:751) om betaltjänster. Betalkontodirektivet syftar till att öka
insynen avseende avgifter och villkor för betalkonton, vilket därmed
underlättar jämförbarheten mellan olika tjänster. Dessutom resulterar
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direktivet och införlivandet i svensk rätt att lagligen bosatta
konsumenter inom EES-området har rätt till betalkonto med
grundläggande funktioner.
Enligt Finansdepartementet berörs svenska kreditinstitut samt
betaltjänsteleverantörer av kraven som lagändringarna medför. Enligt
Finansinspektionens företagsregister uppgick dessa till totalt 157
stycken 2017.
Tillväxtverket bedömer att rätten till betalkonto med grundläggande
funktioner samt tillhandahållandet av kontoinformation om villkor och
avgifter medför betydande årliga administrativa kostnader om 106
miljoner kronor. De årliga kostnaderna består av identitetskontroller,
öppnande av konto, kontosammanställningar samt utskick. Därutöver
uppkommer initiala produktionskostnader på grund av
utbildningsinsatser samt utveckling av IT-system.
Författningsförändringarna innebär även att information om villkor
och avgifter ska samlas på en gemensam webbplats, detta för att
konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika bankers
villkor. Detta kan, enligt Tillväxtverket, främja konsumenternas
rörlighet på marknaden.

35

Bilaga 2

Nya eller ändrade regler med betydande
kostnader för företag 2018

B 2.1

Sammanfattning av regelförändringarna med betydande
ekonomisk påverkan på företagen 2018, rangordnade
enligt ordningsföljden i rapporten (miljoner kronor)

Regelgivare

Regel

Administration
Initial

Finansdepartementet
Transportstyrelsen
Socialdepartementet
Finansdepartementet

Slopad skattefrihet för privat
hälso- och sjukvård
Undersökningsplikt av
trafiktillstånd
Förstärkt rehabilitering för
återgång i arbete

112

Finansdepartementet

Årlig

Skatt,
avgift &
subvention

Årlig

Årlig
53

1

9

96

Personalliggare i fler branscher

47

Möjlighet till digital invigning
av årsredovisning
Skriftlighetskrav vid
Finansdepartementet
telefonförsäljning
Åtgärder för att minska
Arbetsmiljöverket
smittrisker
Gränsvärden vid exponering
Arbetsmiljöverket
för vissa kemikalier
Tvådagarsbastjänst för
Näringsdepartementet
brevbefordran
Ett bonus-malus-system för
Finansdepartementet
nya lätta fordon
Sänkt mervärdesskatt vid
Finansdepartementet
förevisning av naturområden

Finansdepartementet

Initial

Investering

372

Bolagsverket

Finansdepartementet

Årlig

Produktion

-28

-5
26

1 043

10

98
140

18

350

-275
387
-320

Vissa punktskattefrågor

-72

Skatter till följd av
energiöverenskommelsen
Förändring av avgiftsuttaget
till resolutionsreserven

-3 614
2 630

Finansdepartementet

En svensk flygskatt

758

Finansdepartementet

Utvidgat växa stöd

-1 872

Miljö- och
energidepartementet

Reduktionsplikt för minskning
av växthusgasutsläpp

Sjöfartsverket

Farleds- och lotsavgifter

28

118

Summa
Justitiedepartementet

Dataskyddsförordningen,
(GDPR)

-2 368

10 262

36

599

37

1 043

1 157

16 326

5 486

368

-4 305

Bilaga 3

Berörda företag utifrån antal och bransch

B 2.1

Sammanfattning av företagen utifrån antal och bransch
som berörs av de betydande regelförändringarna 2018,
rangordnade enligt ordningsföljden i rapporten

Regel
Slopad skattefrihet för privat hälsooch sjukvård
Undersökningsplikt av
trafiktillstånd
Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete
Personalliggare i fler branscher
Möjlighet till digital invigning av
årsredovisning
Skriftlighetskrav vid
telefonförsäljning
Åtgärder för att minska smittrisker
Gränsvärden vid exponering för
vissa kemikalier
Tvådagarsbastjänst för
brevbefordran
Ett bonus-malus-system för nya
lätta fordon
Sänkt mervärdesskatt vid
förevisning av naturområden
Vissa punktskattefrågor
Skatter till följd av
energiöverenskommelsen
Förändring av avgiftsuttaget till
resolutionsreserven
En svensk flygskatt

Uppskattat antal
berörda företag*

SNI 2007

Företag inom samtliga branscher

Ca 1 miljon

A-S, ej O

Stödtjänster till transport samt alla
företag som avtalar om transporter

Ca 1 miljon

A-S, ej O

Företag inom samtliga branscher

Ca 1 miljon

A-S, ej O

Fordonsservice, livsmedels- och
tobaksgrossister, kropps- och
skönhetsvård

8 500

G, G, S

340 000

A-S, ej O

164

J, G, K, D, G

240

Q

45 000

C, G, F

1

H

Företag som äger fordon i samtliga
näringsgrenar

237 000

A-S, ej O

Företag som bedriver naturturism

2 700

R

450

D, J

783 000

D, D, G-R

Kreditinstitut, värdepappersbolag

180

K

Flygföretag

47

H

40 000

A-S, ej O

100

G, H, B

1 500

H

Ca 1 miljon

A-S, ej O

Berörda företag (SNI 2007)

Företag i samtliga branscher
Telekom, media, försäkring,
el/energi, callcenter
Hemtjänst och övrig
omsorgsverksamhet
Tillverkning, Handel med kemiska
produkter, Byggverksamhet
Postbefordransverksamhet

Företag som bedriver leverans
och/eller produktion av värme samt
kyla. Datacenter
Vattenkraftverk, Kärnkraft och
tjänsteföretag

Reduktionsplikt för minskning av
växthusgasutsläpp

Enmansföretag i samtliga branscher
(aktiebolag)
Drivmedelsleverantörer, Åkerier,
Gruvbolag

Farleds- och lotsavgifter

Fartygsagenter samt rederier

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Företag inom samtliga branscher

Utvidgat växa stöd

Anmärkning: A-S avser samtliga branscher utom O (offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring), GR tjänsteföretag, B utvinning av mineral, C tillverkning, D försörjning av el, gas, värme och kyla, F byggverksamhet, G
handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, H transport och magasinering, I hotell- och
restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, K finans- och försäkringsverksamhet, L
fastighetsverksamhet, M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, R Kultur, nöje och fritid samt S
annan serviceverksamhet i enlighet med SNI2007 (http://www.sni2007.scb.se/).
* Avrundat till närmaste hundratal, där relevant.
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