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Företagarnas  önskelista

annons annonsHela denna bilaga är en annons från Den nya Välfärden

saknar politiken 
framtidsvisioner?

oktober 2013 • en tidning utgiven av den nya välfärden • nu över 850 000 läsare!

Vad beror 
ungdoms arbets
lösheten på?

slöseriombuds 
mannen sid 4

näringsdepartementets 
misslyckade tillVaro sid 8-9

Göran Skytte:
Mitt i blödande lågkonjuktur 
ökade Epsilon antalet anställda. 
Det är sådant som gör att jag 
älskar kapitalismen. sid. 4

Vad tycker  
företagarna?

integritets
ombudsmannen

sidorna 11 och 24

”de kallade mig konspirationsteoretiker” 

Redan 2003 varnade Integritetsombudsmannen Pär Ström 
vid Den Nya Välfärden för övervakningssystemet  
Echelon. Han har sedan dess kämpat för den  
personliga integritetens ställning i IT-samhället.  
Nu är han aktuell med en ny bok om  
integritetshoten som berör oss alla. 

Den Nya Välfärdens med- 
arbetare pratar varje år med  
uppemot 100 000 företagare.  
Här redovisar vi vad företagare anser  
om företagarklimatet, nystartszoner,  
sjuklöneansvaret och fusket i yrkestrafiken.

sid. 5

Om 20 år kan 100  
arbetande behöva  
försörja 100 som inte  
arbetar. Vad blir följderna 
av denna utveckling?

Den höga ungdomsarbetslösheten banar väg 
för ett växande utanförskap. Vems är felet?

sid. 10

krönikor:

Johan Hakelius:
Företagen är idealiska statister 
för politiker som vill demonstre-
ra sin egen förträfflighet. sid. 5

Paulina Neuding:
När det kommer till brott mot 
staten är svenska lagstiftare mer 
än villiga att lagstifta om hårda 
straff – till och med olagligt hårda 
straff. sid. 17

Henry Bronett:
Låt oss välja att inte lämna över 
en fattig kultur till våra barn och 
låt oss kräva av våra ledare att ge 
plats för en bättre kultur. sid. 20

sid. 12–13

Ett rundabordssamtal med fem av 
framtidens ledare visar på motsatsen.

Försörjningsbördan – 
en tidsinställd bomb

sid. 28
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6  lärlingsutbildning 
 med stora utmaningar 

Nyckeln till en lyckad bekämpning av ungdomsarbetslösheten lig-
ger bland annat i ungdomarnas egen motivation att ta de jobb som 
erbjuds – eller genomgå lärlingsutbildning.

12  Framtidens politiker 
 talar om sina Visioner 

Det sägs att dagens politiker saknar framtidsvisioner. Men hur är 
det med framtidens politiska ledare? Vi samlade några av dem i ett 
rundabordssamtal.

14 återinFör ämbets 
mannaansVaret

Handlingar som hade gett fängelse för styrelsen i ett privat aktie-
bolag kan ibland genomföras utan påföljd i den offentliga sektorn.

16  sVenskarna eFterlyser 
bättre Företagarklimat 

9 av 10 svenskar anser att det är viktigt att företagarklimatet 
förbättras i Sverige, visar en färsk opinionsundersökning som 
genomförts av SKOP på uppdrag av Den Nya Välfärden.

17  utländska åkare  
 snedVrider konkurrensen 

Utländska åkare bryter mot cabotageregler och trafikregler. Polisen 
behöver mandat och resurser för att kontrollera att reglerna följs. Därför 
kräver Företagsombudsmannen skärpta regler för yrkestrafiken.

18  granskade aV  
 Företagarombudsmannen

Den Nya Välfärden presenterar flera fall där kommuner gett olagliga 
stöd och brutit mot konkurrenslagen.

19 oskyldiga  
Företagare berättar

Skatteverket har utan bevisning anklagat företagare för skattefusk. I en 
öppenhjärtig intervju avslöjas hur verkets anklagelser drabbat en småfö-
retagare och hur kampen för rättvisa går vidare. 

21  Vi skapar rättspraxis 
 som gynnar Företagare

Pär Cronhult, chefjurist vid Den Nya Välfärden, uppmanar småföretag 
som drabbats av myndigheter som bryter mot lagen och snedvrider 
konkurrensen att anmäla detta till Konkurrenskommisionen.

den nya Välfärden är en parti politiskt  
oberoende tanke- och handlingssmedja.  
Vi tror att det blir bättre om makt och 
pengar flyttas från valda ombud till  
medborgarna själva.

Vi Har PrEsEnTEraT konkrETa Förslag för ett 
företagarvänligare Sverige och för en ny välfärd 
sedan 1988. Hittills har vi publicerat drygt sjuttio 
skrifter. Vi finansieras genom stöd från närmare 
18 000 företagare.

Det finns mycket att önska för en företagare. Vi 
säger: förbättra företagarklimatet, halvera arbets-

givaravgifterna åtminstone för upp till tio anställda 
och förändra arbetsrätten så att det blir mindre 
riskabelt att anställa folk. Vi har startat Konkurrens-
kommissionen och Företagarombudsmannen för att 
få ordning på offentliga upphandlingar och för att 
hjälpa företagare i nöd.

Den personliga integriteten är en del av demo-
kratin. Vi har startat Integritetsombudsmannen till 
skydd för medborgarnas privatliv. Onödig övervak-
ning ska vi inte ha.

Vår röst behövs. Vi försöker göra något åt sa-
kerna. Och det gör vi – med god hjälp av Sveriges 
företagare. Den Nya Välfärdens arbete för ett bättre 
företagar klimat fortgår.

krönikor:

För att läsa mer om den nya Välfärden, 
gå in på vår nya hemsida: www.dnv.se
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Peter Santesson: 

De värden som förloras i de 
företag som aldrig startas inför 
en vägg av krångel kan man bara 
drömma om. sid. 9

Lotta Gröning: 
Näringar som skulle behöva växa 
tar politikerna livet av genom att 
specialdesigna bidragen utifrån 
storskalighet. sid. 24

Peter Elmlund: 
Det svenska invandrarföretagan-
det begränsas inte bara av ett 
företagarskeptiskt samhällskli-
mat utan också av våra städers 
fysiska struktur. sid. 15

Tanja Bergkvist: 
Fördumningsindustrin har blivit 
institutionaliserad. Talet om 
Sverige som en kunskapsnation 
känns inte trovärdigt. sid. 16

Thomas Gür: 
Det är dags att diskutera företa-
gandets villkor som ett sätt att 
stärka det civila samhället och 
sammanhållningen. sid. 11
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ledare

F
ör näsTan 40 år sEdan till-
trädde jag jobbet som chef för 
svenska ambassaden i Guinea-
Bissau, ett nytt land som just 

blivit fritt från kolonialmakten Portu-
gal. Den nya regeringen, som bestod av 
den tidigare befrielserörelsens ledning, 
och jag kom till huvudstaden ungefär 
samtidigt. Sedan kamperade vi ihop 
under några år.

Sverige var den överlägset största 
och viktigaste biståndsgivaren. Jag 
hade 250 miljoner kronor om året i 
dagens penningvärde på fickan. Det var 
långt mer än nationens statsbudget. 
Om ett väl tilltaget bistånd skulle göra 
skillnad så var det i Guinea-Bissau.

BisTåndET gjordE skillnad. Det kom 
att påverka statens funktionssätt och 
mål. Regeringen upptäckte snart att det 
var lättare att försörja sig med bistånds-
medel än att utstå de vedermödor som 
det hade inneburit att mobilisera folket 
för en ekonomisk tillväxt som kunde 

beskattas. Inte minst tillät biståndet 
den nya regeringen att syssla med ut-
siktslösa socialistiska experiment. Man 
kunde till exempel göra förödande jord-
bruksreformer i vetskap om att sida 
skulle skicka båtlaster med ris från 
Kina om reformerna slog fel. (Vilket 
de gjorde. Jag begärde extra katastrof-
bistånd från hemmamyndigheten med 
anledning av ”missväxten”. Båten kom 
på bara några månader).

Idag är Guinea-Bissau en knarkstat. 
Sverige och en del andra biståndsgivare 
har dragit sig tillbaka och landets led-
ning drygar ut inkomsterna med pake-
tering och vidareförsäljning av kokain 
på väg från Latinamerika till Europa. 
Funkar inte det ena snabba klippet så 
tar man det andra.

jag sägEr inTE att biståndet var 
orsaken till denna utveckling, men jag 
säger att biståndet gav nationens ledare 
möjlighet – och vande dem vid – att 
göra dumheter.

Internationellt bistånd är bidrag, ett 
snällt och välmenande bidrag visserli-
gen, men en farlig drog om doserna blir 
för stora.

Man bör kunna tänka sig att mot-
svarande mänskliga mekanismer kan 
vara för handen även när det gäller 
nationella bidrag. Låt mig presentera 
några förbjudna funderingar.

jag Har FrågaT PErsonEr med goda 
kunskaper i invandringsfrågor hur 
lång tid det tar för en normal illegal 
mexikansk invandrare i usa att hitta 
ett jobb. Svaren varierar mellan ett par 
dagar och en vecka. Vi kan jämföra 
med invandrare till Sverige, varav bara 
hälften fått jobb efter sju år. 

Det är tänkbart, men inte särskilt 
troligt, att svenska arbetsgivare diskri-
minerar hårdare mot invandrare än vad 
deras amerikanska motsvarigheter gör. 
Det är möjligt, men knappast sanno-
likt, att svenska invandrare skulle vara 
mindre arbetsförmögna än amerikan-
ska. Däremot är det uppenbart att den 
svenska invandringspolitiken erbjuder 
åtminstone drägliga försörjningsmöjlig-
heter för den som inte jobbar.

De flesta jobb är inte så kul. Att 
de ändå blir utförda beror på att folk 
måste tjäna pengar för att försörja sig. 
Att bli försörjd av någon annan är en 
lyx som historiskt sett endast varit för-
unnad överklassen. Välfärdsstaten har 
demokratiserat den möjligheten och 
öppnat den även för andra befolknings-
skikt. Man kan anta att en del, som 
nöjer sig med den i och för sig modesta 
försörjningsnivå som välfärdsstaten 
erbjuder, med glädje tar chansen. 

Vem skulle inte välja en arbetsfri 
försörjning om bara försörjningen var 
tillräckligt generös? En del nöjer sig 
med 5 000 kronor i månaden, andra 
skulle vilja ha tio eller tjugo gånger så 
mycket, men alla har ett pris. Har man 
väl sin försörjning ordnad kan man 
ju använda sin tid till ädlare saker än 
arbete, vare sig det är måleri, kropps-
byggande, internationella resor, schack, 
samhällsdebatt eller välgörenhet.

I vilket fall som helst måste man 
fråga sig varför Sverige, som har 
världens kanske mest generösa och 
välvilliga invandringspolitik, ligger på 
topp när det gäller arbetslöshet bland 
invandrare. 

Det kan ha sitt gruvliga pris att välja 
bidragsförsörjning. De flesta människor 
är inte iskalla nog att utan samvetsföre-
bråelser leva på pengar som är avsedda 
för svaga och utslagna. Det verkar fin-
nas en psykologisk mekanism som gör 
att den bidragsförsörjde gradvis lever 
sig in i rollen som offer.

För ETT Tag sEdan beskrevs den här 
processen för mig av ett antal lärare i 
invandrartäta skolor. ”Andra och tredje 
generationens invandrarbarn tar ofta 
på sig offerkoftan”, sa de. ”De har redan 
definierat sig själva som chanslösa 
och utslagna eftersom nästan alla i 
deras omvärld lever på bidrag som är 
avsedda för svaga och utsatta männis-
kor. När man säger åt dem att de har 
alla chanser att lyfta sig och bli piloter 
eller något annat tjusigt blir de nästan 
förnärmade.”

Kanske har de inte stickat offer-
koftan själva, utan tacksamt tagit  
emot den av en vänligt sinnad omvärld. 
Återkommande deklarationer, inte 
minst från politiker och debattörer,  
förklarar ju ständigt att invandrare 
lever i ett strukturellt diskriminerande 
och rasistiskt samhälle.

Hur kan man annars förklara de tid-
vis återkommande kravallerna i utsatta 
områden, där frustrerade ungdomar 
kastar sten på ambulanser och bränner 
fritidsgårdar? Vi ser människor som 
verkar ha låtit allt hopp om att själva 
åstadkomma något fara, och i stället 
vänder sin ilska mot den omtänk-
samma och välvilliga hand som tagit 
ansvaret för deras framtid och försörj-
ning, nämligen välfärdsstaten.

Ett annat – eller kanske samma – 
problem är den svenska ungdomsar-
betslösheten. Vi har kanske världens 
mest finmaskiga och välutvecklade sys-
tem för att hjälpa ungdomar att få jobb 
och att försörja dem medan de letar. 
Ändå är en fjärdedel av ungdomarna 
arbetslösa. Eller kan det vara så att den 
välvilliga politiken ger dem möjligheter 
att vara arbetslösa som många väljer att 
utnyttja? 

Människan lever av arbete, eget eller 
andras. Om allt annat är lika väljer de 
flesta att leva av andras arbete inte 
sällan för att kunna ägna sig åt ädla 
verksamheter som andra inte vill betala 
för.

Liksom u-landsbiståndet är välfärds-
staten en godhjärtad och omtänksam 
idé som blir skadlig om den drivs för 
långt. Jag tror att det är dags för denna 
insikt att börja påverka den politiska 
debatten. Jag vet att tanken är stötande 
för många. Men sanningar är inte alltid 
behagliga. o

PaTrik EngEllau
ordförande, stiftelsen den nya Välfärden

när välviljan blir skadlig

15
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den nya vÄlfÄrden

martin borgs är  
slöseriombudsman

Han granskar slöseri med dina skattepengar på uppdrag 
av Skattebetalarnas förening. Utan fruktan åker han land 
och rike runt för att avslöja bidragsfuskande ungdomsför-
bund, trafikfarliga dimmaskiner, överprisade legionärspor-
trätt och vargar med klippkort på helikopterfärder. Han 
spelar in en dokumentär om slöseri och passar samtidigt 
på att skriva en bok om samma ämne. Det vore ju slöseri 
att inte göra bägge, menar han. 

Vad är slöseri med skattepengar  
enligt dig? 
– Slöseri är en definitionsfråga. Jag skulle 
säga att det viktigaste är att tänka på alter-
nativkostnaden, vad som pengarna kunde 
ha använts till istället. Det är den diskus-
sionen jag vill få igång. Det här är inte 
en politisk höger-vänsterfråga . Det var 
den socialdemokratiska socialministern 
Gustav Möller som sa att varje förslösad 
skattekrona är en stöld från folket. Frågan 
om hur våra skattepengar används går 
över blockgränserna.

Varför är slöseriet så utbrett? 
– Kommunpolitiker vill gärna leka före-
tagare med andras pengar. Som Milton 
Friedman sa så finns det fyra sätt att spen-
dera pengar på; sina egna pengar på sig 
själv, sina egna pengar på någon annan, 
någon annans pengar på sig själv och nå-
gon annans pengar på någon annan. Det 
är det sistnämnda sättet som psykologiskt 
är enklast att motivera. Någon annan är i 
detta fall skattebetalarna. 

Det intressanta är att jag inte stött på 
ren korruption. Det handlar mer om att 
politiker inte vill framstå som att de inte 
gör något. Det är svårt för politiker, både 
de som styr och opposition att argumen-
tera för att inte vilja göra något. Då är det 
enklare att visa på handlingskraft och 
slösa pengarna.

Tror du att politiker tar alldeles för  
lätt på slöseri med skattemedel, dvs 
någon annans pengar, eftersom det  
inte finns några kännbara sanktioner?
– Exakt! Det finns inga sanktionsmöjlig-
heter i kommuner. Det skulle jag vilja se. 
Och en förstärkt kommunal revision med 
oberoende revisorer i kommuner som 
granskar vad kommunen gör.

På önskelistan står dessutom en för-
stärkt transparens, en möjlighet för med-
borgare att få ut handlingar som är begrip-
liga utan att försöka mörka och försvåra. 
Jag skulle också vilja se en ”Slösopedia” 
- där många medborgare tillsammans kan 
hjälpas åt att granska slöseri. Vi behöver 
en ständigt pågående debatt om hur våra 
pengar används.

Du driver även ett slöserimuseum i  
Garpenberg. Vad hittar vi för roligt där? 
Där har jag samlat exempel på slöseri ute 
i landet. Kommunalrådet i Hörby bad 
en bekant att porträttera honom som 
romersk legionär som en del av en jät-
tetavla. Den kostade 600 000 kronor och 
upphandlades självklart inte. Skissen är 
en allmän handling och hänger i muséet.  
Arbetsförmedlingen betalade 125 000 
kronor för en spökskriven debattartikel 
som var så dålig att den inte publicerades. 
Jag har ramat in den och hängt upp den 
på väggen.

Du har även en önskelista på nya före-
mål till muséet. Bland annat dimmaski-
nen från Landskrona.
– Landskrona kommun skulle profilera 
sig och köpte in en dimmaskin till en 
infartsrondell. Dimman i rondellen skulle 
skapa ett mystiskt intryck men skymde 
istället sikten och gjorde vägbanan ishal. 
Den kostade 200 000 kronor. Den skulle 
jag vilja ha till min utställning.

När du samlade in pengar till  
dokumentären slog du rekord i  
fundraising. Hur kommer det sig?  
– Det är ett klart bevis på att svenska 
folket tycker att det här är en viktig fråga 
att driva. Jag är extremt tacksam för de 
bidrag, tips och stöd som jag fått från 
allmänheten. Utan detta stöd hade jag inte 
haft möjlighet att driva verksamheten. o

M
Ellan 2003 ocH 2013 var jag 
sysselsatt med att skriva i 
tidningar, göra dokumentär TV, 
hålla föredrag, författa böcker. 

Bredvid dessa offentliga uppgifter hade jag i 
all tysthet ett uppdrag i näringslivet. Dessa 
10 år var jag personlig rådgivare till Mats 
Boström, ung koncernchef i Epsilon, då 
privatägt av Dan Olofsson. 

2003 var Epsilon ett oansenligt företag, 
fula ankungen i dåvarande Sigma-kon-
cernen. Mats Boström var då fortfarande 
ganska opolerad. Men allt detta skulle 
förändras. Fula ankungen Epsilon skulle bli 
en ståtlig vit svan, och Mats skulle bli en av 
Sveriges mest framgångsrika unga företags-
ledare. 

Tio år senare var Epsilon ett av Sveriges 
tio största konsultföretag inom området 
FoU, rankad bland Sveriges bästa arbets-
givare, därtill en storartad vinstmaskin för 
ägaren. 

Under denna resa, från 2003 till 2013, 
inträffade en händelse som jag tidigare inte 
kunde berätta, men nu är det OK.

Epsilon hade 2008 cirka 1 100 anställda, 
alla högt kvalificerade ingenjörer och sys-
temvetare. Dessa anlitades på konsultbasis 
av andra företag, som ofta tillhörde eliten av 
svensk industri.

När lågkonjunkturen rullade in över Sve-
rige under 2008 drabbades just dessa stora 
företag, därmed också Epsilon.

Andra företag i vår bransch och storlek 
började då dra ner, varsla, friställa. Räddas 
det som räddas kan. 

Då händer följande.
En sen kväll sitter jag och Mats kvar på 

huvudkontoret i Malmö hamn. Utanför väll-
de mörkret in, allt dränkt i sur pessimism. 
Tidningar, radio och TV siade om soppkök 
och köer av tiggare på gatorna. 

Hotet var påtagligt. Hot mot svensk indu-
stri. Mot företagen på alla nivåer. Mot ägare 
och anställda. Just den kvällen kändes det 
som om Sverige balanserade vid randen till 
en avgrund. 

Just då säger Mats, på släpig skånska med 
rötter i Landskrona:

”Du… jag funderar på en sak.”
Mmm. Varsel?
”Nä. Tvärtom. Vi skall göra tvärt emot alla 

andra. Istället för att varsla och lägga ner, 
ska vi satsa, bygga upp.”

Hm? Du vet, det är blödande lågkonjunk-
tur? Och du vill…

”Göra något helt nytt. Vi varslar inte. Vi 
behåller de anställda. De är den fasta krop-
pen i företaget. Kring denna kropp ska vi 
bygga tre nätverk.”

 Hur?
”Vi samlar ingenjörer i pensionsåldern i 

ett nätverk – många av dem vill fortsätta 
jobba. Vi samlar unga som studerar för att 
bli ingenjörer i ett andra nätverk. Ett tredje 
nätverk samlar mindre ingenjörsföretag, 
som idag inte har en chans att operera på 
egen hand. Sedan knyter vi samman dem 
med varandra. Samtidigt knyter vi dem till 
oss.”

Utan att avskeda, utan att anställa?
”Ja”.
Och sedan?
”När tiderna blir bättre är vi rustade. Då 

har vi använt krisen för att bygga något helt 
nytt. Det här är en unik företagskonstruk-
tion. Finns ingenstans.”

Då var det många som målade framtiden 
i mörka färger. Journalister, politiker. Men 
i vårt lilla rum i det kapitalistiska företaget 
byggde en entreprenör denna mörka kväll 
en ljus vision om ett liv efter krisen. Nytt liv. 

Och hur gick det sedan?
1½ år senare hade Epsilon – mitt i blödan-

de lågkonjunktur – ökat antalet anställda 
med 100 samt därtill byggt tre nätverk med 
2 500 ingenjörer.

Det var iskallt, modigt, genialiskt. Allt 
var hemligt. Inget fick läcka till media och 
konkurrenter. Och det var bara början. 

Mats Boströms strid mot strömmen 
gjorde att det regnade jobb och vinster när 
konjunkturen sedan vände upp. Och 2012 
hade antalet ingenjörer i nätverken stigit till 
16 000.

Det är – bland annat – sådant som gör att 
jag älskar kapitalismen. 

ps1.
Epsilon såldes i oktober 2012 för 2,0 mil-
jarder i basköpeskilling till ÅF. Mats gick 
vidare till annat och nytt. 
ps2. 
Regeringen var underrättad om Epsilons 
framgångsrecept. Vi hade ett möte. Men den 
ansvarige ministern tycktes inte förstå. o

göran skytte
kolumnist, författare

krönika att gå mot strömmen

därför älskar jag 
kapitalismen

»kommunalrådet i 
Hörby bad en be
kant att porträtt
tera honom som 

romersk legio
när. det kostade 
skattebetalarna 

600 000 kr.«
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den som tvivlar på behovet av en 
företagarvänlig politik som främjar 
tillväxt och sysselsättning kan med 
fördel läsa det senaste delbetänkan-

det på 515 sidor från den statliga Pensions-
åldersutredningen (SOU 2012:28 Längre liv, 
längre arbetsliv).

Den handlar bland annat om de arbetande 
svenskarnas försörjningsbörda, alltså hur 
många andra människor, utöver sina barn, 
som den som arbetar ska försörja. De för-
sörjda indelas i två grupper, dels pensionärer, 
dels alla andra offentligförsörjda, till exempel 
arbetslösa, förtidspensionärer, sjukskrivna 
och så vidare. (Underligt nog verkar de här 
grupperna vara ungefär lika stora över tiden. 
När pensionärerna blir fler ökar också antalet 
övriga bidragsförsörjda.) 

oM Man slår iHoP de två grupperna kan 
man konstatera att 100 arbetande år 1970 
försörjde lite över 60 stycken som inte arbe-
tade. År 2010 hade detta ökat till 75 försörjda 
per 100 arbetande. 

Till år 2035, har Pensionsåldersutredningen 
räknat ut, kommer försörjningsbördan att 
stiga till 89 försörjda per 100 arbetande. Om 

vi har tur, vill säga. För under de senaste årti-
ondena har andelen sysselsatta trendmässigt 
sjunkit. Om den trenden fortsätter framöver 
kommer de 100 arbetande år 2035 tvingas 
försörja 100 personer som inte arbetar.

dEnna Prognos gEr kalla kårar. Vårt väl-
färdssystem byggdes för ett folk av flitiga och 
solidariska människor. Men dagens svenskar 
är annorlunda. Vi är mindre flitiga. Vi har 
blivit individualister som bryr oss mindre 
om kollektivet (annat än att vi kräver att bli 
försörjda av kollektivet om det kniper). 

Här ligger en tidsinställd bomb. Rätt som 
det är kommer de 100 som arbetar att ha 
fått nog och vägra försörja 100 främmande 
människor. Då kan vi snacka åtstramningar. 
Troligen kommer det i första hand att drabba 
pensionärerna, inte minst eftersom de inte 
kan förväntas slå tillbaka med bilbränning 
och stenkastning mot ambulanser.

Kan man tänka sig en tydligare beskriv-
ning av behovet av ett bättre företagar-
klimat? o

Försörjningsbördan  
– en tidsinställd bomb

d
ET är BEkyMMErsaMT aTT 

det politiska livet inte  
är mer intresserat av  
företagande. Men det 

kan bli värre, för nu verkar politi-
kens intresse ha väckts.

I en mening har politiken alltid 
begripit företagens betydelse. På 
något sätt måste ju politiken finan-
sieras och företagen är leverantörer 
av skatt, både direkt och indirekt 
genom att anställa medborgare. 
Det kanske inte påpekas så ofta, 
men företag är i själva verket 

samhällets enda leverantörer av 
skatt. Det finns inget välstånd och 
därför inga skatteintäkter, som 
inte har sitt ursprung i någon form 
av företagsamhet. 

Men vid sidan av den insikten, 
som varje politiker med självbe-
varelsedrift måste skaffa sig, har 
det gått lite upp och ned med 
intresset.

Ett tag bestod intresset mest 
i hur politiken skulle hantera 
företagen, under den korta tid som 
privatkapitalismen skulle finnas 

kvar. Det gick över, men känslan – 
ibland uttalad, men ofta outtalad – 
av att företagare var en folkgrupp 
som var passé, levde kvar. Det var 
något märkligt med företagarna. 
De var inte anställda. De stod 
utanför flera av de obligatoriska 
system som staten så generöst 
hade inrättat. När alla skulle med 
envisades företagarna med att 
hitta på något eget. Gammaldags, 
tjurskalligt och antagligen osoli-
dariskt.

Så vände tiden och företagaren 
döptes om till entreprenör. Nu blev 
företagaren kreativ. En visionär. 
En artist som såg runt hörn, in i 
framtiden, som en balansräknande 
Lord Byron, fast utan klumpfot.

Plötsligt var det lika viktigt för 
en politiker att känna en entre-
prenör, som att bli inbjuden att 
sjunga schlager på Pridefestivalen.

Men ingen entusiasm är evig. 
Nu har vi en koalitionsregering 
vars största parti avspisat före-
tagare som om de vore gnälliga 
utlandssvenskar, en belastning i 
opinionsarbetet.

Och nu är det också på väg att 
ändras.

Allt oftare hör man politiker 

tala om vikten av att företag blir 
”samhällsmedborgare”. Som  
kriarättande lektorer delar de ut 
moraliska betyg till företag. Ett 
plus till Malmö Aviation för att  
de infört köttfria måndagar. Ett  
minus för bristen på kvinnor i 
Wallenbergsfärens styrelser. Det 
finns hela analysmodeller för 
sådant numera. Ibland kallas det 
csr, Corporate Social Responsi-
bility

Jag tror att jag anar vad det 
handlar om: Politiken har fått korn 
på att företagen är idealiska statis-
ter för den som vill demonstrera 
sin egen förträfflighet. Ett företag 
som inför köttfri måndag är en 
utmärkt allierad för en politiker 
som vill visa sig klimatmedveten. 
Ett företag med helmanlig styrelse 
en utmärkt fiende för en politiker 
som vill understryka sitt engage-
mang för jämställdhet. Företag är 
särskilt bra, eftersom de ogärna 
gör sig ovänner med politiken. Det 
kan kosta för mycket. Så risken att 
få mothugg är minimal.

Aktiebolagsformen befriar inte 
någon från moraliskt ansvar, så 
det är inte där problemet ligger. 
Man kan och ska ställa moraliska 

krav på företagare. Men det här är 
uppvisningsmoralism. Som så ofta 
när politiken väl uppmärksammar 
 företagande, gör den det utan 
minsta intresse för företagandets 
praktik.

Det finns en rad moraliska  
värden som företagsamhet alltid 
vilat på och ofta försvarat. Inte  
sällan i konflikt med politiken:

Flit. Ärlighet. Mod. Tillit. Själv-
ständighet. Långsiktighet. Ansvar. 
För att nämna några.

Om politiken ska börja tala mo-
ral med företagen, borde diskus-
sionen börja där. Och den borde 
fortsätta i ett politiskt program 
som i varje led uppmuntrade de 
moraliska värden företagsamheten 
underhåller och är beroende av.

När det är gjort kan vi tala kött-
fri måndag så mycket de vill. o

Johan Hakelius
skribent

krönika moraliska värden

brickor i spelet – företagens roll i politiken

För 40 år sedan försörjde 100 personer 60 stycken som 
inte arbetade. Om 20 år kan 100 arbetande komma att 
försörja 100 som inte arbetar. Det kan gå riktigt illa. 

antal ej sysselsatta  
personer och personer 
65+ per 100 sysselsatta

alt. 1 antalet sysselsatta antas förändras i samma takt som befolkningen 15–64 år.

alt. 2 antalet sysselsatta i relation till befolkningen 15-64 år antas minska i samma 
takt som under perioden 1980-2010, dvs med 0,3 procent per år.

Källor:  sCB, arbetskraftsundersökningar (aKU), befolkningsstatistik och befolkningsprognos 2011.
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vägen dit är kantad av svårigheter. Det 
finns redan tillräckligt med bidrag att få 
för ett företag som vill lära ungdomar ett 
yrke. Problemet är snarare att ungdomar-

na inte verkar vilja ha någon lärlingsutbildning.
Det går inte att kopiera lärlingsutbildningar 

från andra länder eftersom förutsättningarna 
skiljer sig radikalt. Tyskland, som ofta prisas för 
sina lärlingsutbildningar, har en arbetsmarknads-
struktur som kraftigt skiljer sig från Sveriges. I 
Tyskland finns det 348 erkända yrken. Denna 
indelning återspeglar en långtgående reglering på 
arbetsmarknaden där godkända yrkeskvalifikatio-
ner är en förutsättning för tillträde till arbets-
marknadens olika segment. 

I Tyskland betalas lärlingslönen helt av arbets-
givarna, men facken har gått med på en lönenivå 
på 30 procent av lönen för en utbildad arbetsta-
gare, något som svenska fackförbund sagt nej till 
eftersom de vill ha avtalsenliga löner.

EFTErsoM rEgEringEn inte vill gå emot facket 
krävs därför att lärlingslönerna subventioneras 
om det ska bli någon lärlingsutbildning över hu-
vud taget. Jan Björklund föreslog i sitt almedalstal 
i somras att 80 procent av arbetsgivarens kostnad 
ska ges i stöd från staten. 

Men det är tveksamt om det behövs något nytt 
subventioneringssystem för att få fart på lärlings-
utbildningen. Om ett företag och en potentiell 
lärling på egen hand kommer överens så finns 
tillräckligt med bidragsformer redan idag för att 
en stor del av kostnaderna ska kunna läggas på 
skattebetalarna. Det är sannolikt inte där skon 
klämmer.

Problemet för företagen ligger inte minst i 
las. En företagare vill inte riskera att få en fast 
anställd på halsen bara för att han hjälper en ung-
dom att skaffa sig yrkeskunskaper. Om företagare 
ska göra en insats för ungdomen får det inte bli 
för jobbigt för dem; att sköta själva lärlingsutbild-

ningen tar kraft nog. Å andra finns redan idag 
hyggliga metoder att slippa undan las. Till exem-
pel finns något som heter utvecklingsanställning 
och ger i vissa fall rätt till provanställning under 
ett år. Det regelverket skulle regeringen kunna 
tillämpa även för lärlingsutbildningar.

MEn nyckEln till en lyckad bekämpning av ung-
domsarbetslösheten ligger i slutändan i ungdo-
marnas egen motivation att genomföra studier, 
ta eget ansvar för att göra sig själva attraktiva på 
arbetsmarknaden och ta de jobb som erbjuds –  
eller genomgå lärlingsutbildning. 

I den allmänna debatten råder föreställningen 
att ungdomar (och vuxna) hellre än allt annat vill 
ha en löneanställning. Den föreställningen växer 
troligen ur en bild av samhället så som det såg 
ut för femtio år sedan eller mer, när arbetslöshet 
kunde betyda svält och social förnedring.

MEn så är dET inTE i dagEns saMHällE. Med hjälp 
av bidrag kan man lätt hålla misären från dörren, 
framför allt, om man är en ungdom, om mamma 
och pappa hjälper till. Ej heller behöver brist på 
löneanställning betyda att man skäms, förnedras 
eller klättrar på väggarna i sin ensamhet. Kreativa 
ungdomar hittar lätt mer stimulerande syssel-
sättningar än en halvtrist lärlingsutbildning i 
ett yrke som man helst inte vill ägna sig åt, och 
därtill med krav på närvaro under fasta tider. 
Kanske programmerar de dataspel, kanske är de 
konstnärer eller författare, kanske komponerar de 
house-musik och hoppas på ett genombrott som 
disc jockeys.

Troligen skulle vi hantera ungdomsarbetslöshe-
ten bättre om vi lärde mer av verkligheten än av 
Tyskland. o

den Nya Välfärden, som stöds av 
runt 18 000 svenska företagare, 
kritiserade förslaget i kampanjer 
och mobiliserade företagarna att 

protestera. Enligt regeringens förslag skulle 
företag rapportera löner och förmåner på 
individnivå varje månad, istället för en 
årlig kontrolluppgift. Detta skulle ha ökat 
företagens administrativa börda på ett oac-
ceptabelt sätt.

–Förslaget var ett exempel på politisk klå-
fingrighet som rimmade illa med regeringens 

utsagor om att vilja minska regelkrånglet. 
Förslaget hade inneburit ökade kostnader 
om cirka 3,4 miljarder kronor per år för 
Sveriges företagare. Därför är det glädjande 
att regeringen varit lyhörd för vår kritik och 
backat från kravet, säger Adam Rydström 
vid Den Nya Välfärden. o

lärlingsutbildning  
med stora utmaningar

Lärlingsutbildningar har länge förespråkats av både politiker och 
företagarorganisationer som ett bra sätt att minska ungdomsar-
betslösheten. Företagare har önskat det och nu har regeringen i 
höstbudgeten lagt fram ett förslag till nytt lärlingssystem med 
förhoppningen att Sverige ska ”slå in på samma väg som Tyskland 
och Österrike”.

den nya Välfärdens krav får gehör  
– förslag om månadsuppgifterna slopas
Regeringen har slopat förslaget 
om att alla företag skulle bli 
skyldiga att rapportera löner 
och förmåner på individnivå 
varje månad. 

nyckeln till en lyckad bekämpning av ungdomsarbetslösheten ligger i slutändan i 
ungdomarnas egen motivation att genomföra studier, ta eget ansvar för att göra sig 
själva attraktiva på arbetsmarknaden och ta de jobb som erbjuds – eller genomgå 
lärlingsutbildning.

Den nya Välfärdens öppna brev till Finans-
minister anders Borg i Dagens nyheter,  
21 mars 2013.
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Man kunde tro att arbetsgi-
varavgifterna var just avgifter, 
alltså betalningar för olika 
sociala ändamål som pension 
och sjukförsäkring. om man 
tror det föreställer man sig 
nog också att avgifterna skulle 
sänkas om de kostnaderna 
sjunker för det som avgifterna 
ska betala.

Ta sjukförsäkringsavgiften, som 
är en av arbetsgivaravgifterna, 
som exempel. Den sjönk från 11 
procent år 2004 till 4,35 procent i 
år eftersom sjukfrånvaron gått ned 
och statens kostnader minskat. 
Man hade som sagt kunnat tro 
att arbetsgivaravgifterna då skulle 
sänkas med sju procentenheter.

Men så är det inte. En av de sju 
arbetsgivaravgifterna är nämligen 
ingen avgift, utan en skatt. Den 
kallas ”den allmänna löneavgiften” 
och fungerar som finansdeparte-
mentets egen behändiga regulator 

som används för att slippa sänka 
arbetsgivaravgifterna. 

Medan sjukförsäkringsavgiften 
alltså sjunkit med sju procentenhe-
ter har den allmänna löneavgiften 
kompensationshöjts med sex 
procentenheter från 3,13 procent 
till 9,88 procent. Den allmänna 
löneavgiften har därmed blivit den 
näst största posten i arbetsgivar-
avgifterna efter ålderspensionsav-
giften.

 Försäkringskassan brukar 
framhålla att bara försäkringsmäs-
siga socialförsäkringsförmåner bör 
finansieras med avgifter medan 
bidrag bör finansieras med skatter. 
När löneavgiften, som är en ren 
skatt, utgör nästan en tredjedel 
av arbetsgivaravgifterna kan man 
undra om arbetsgivaravgifterna är 
försäkringsmässiga på det sätt det 
var tänkt när de infördes. 

Staten förväntar sig att medbor-
garna ska vara ärliga med skatten. 
Det borde även staten vara. o

arbetsgivaren är skyldig att 
betala sjuklön för en arbets-
tagare som inte kan arbeta på 
grund av sjukdom. sjuklön be-
talas ut de 14 första dagarna. 

Arbetsgivarens sjuklöneansvar 
har de senaste 20 åren varierat 
mellan två och fyra veckor. Men 
statistiken visar inte på något klart 
samband mellan antalet sjukskriv-
ningar och längden på sjuklönean-
svaret.

Sjuklönereglerna syftar till att 
få arbetsgivarna att ta ansvar för 
att minska sjukskrivningarna. 
Men om en anställd skadar sig i 
en fritidsaktivitet, som inte har 
något med jobbet att göra, är det 
ändå arbetsgivaren som får betala 
sjuklönen.

Sjukfrånvaron i små företag 
är betydligt lägre än vad den är 
i offentliga sektorn och i större 
företag. Det medför att småföre-
tagare i praktiken subventionerar 
stora organisationer som uppvisar 
högre sjukfrånvaro och högre sjuk-
kostnader. 

I en undersökning som Den Nya 
Välfärden genomförde 2012 skulle 
upp till 150 000 nya jobb skapas 
om sjuklöneansvaret avskaffades, 
och uppskattningar visar att en 
sådan reform skulle bli självfinan-
sierad redan vid 40 000 nya jobb. 

Den Nya Välfärden anser att 
regeringen bör avskaffa arbetsgi-
varnas sjuklöneansvar helt och 
hållet. o

Att driva eget

i ett samhälle, som vårt, finns det möjligheter 
att välja. Bli anställd eller driva eget. 

Jag har numera valt att driva eget företag. 
Tidigare har jag jobbat inom den offentliga 

sektorn. 
Att jag driver eget har med min vision att göra. 

Jag har valt att anställa. Därmed har jag sett till 
att det finns ytterligare en arbetsplats att välja 
bland.

Utan mina anställda, inget företagande för min 
del. Utan företaget skulle det inte finnas några 
arbetsplatser att erbjuda. Vi tillför varandra nya 
livschanser. 

Ett företags kapital är alltid de anställda och 
deras välmående. Ett företag är bara så bra som 
dess anställda.

Jag är stolt över att få driva något som gör att 
personer har ett arbete att gå till. De får känna att 
de är behövda. De kan fylla något mer än enbart 
sina plånböcker. Rent socialt har alla dessa små 
arbetsplatser en oerhört stor betydelse.

Anställda betalar skatt på sin lön. Företaget 
betalar skatt på sitt överskott.

Därutöver betalar företaget arbetsgivaravgifter 
på 31,42 procent av lönerna. 

Dessutom tillför företaget annat mervärde. Det 
köper tjänster av andra företag. Mobiltelefoner, 
kommunikation via kollektivtrafiken eller kanske 
bensin…

Listan kan göras lång över hur mycket ett 
litet företag bidrar till den stora samhällskedjan. 
Genom sin existens bidrar företaget till sjukvård, 
skolor, äldreomsorg – och till politikernas löner. 
Som litet företag bär man mycket på sina axlar.

Så till saken. När en anställd blir sjuk SKA fö-
retaget stå för lönen under de 14 första sjukskriv-
ningsdagarna. Även om företaget inte har minsta 
ansvar för sjukdomsanledningen. Även om den 
anställda brutit benet på fritiden för att hon ram-
lat i skidbacken eller ska genomgå en operation 
för något företaget EJ orsakat.

Om någon skadas eller blir sjuk på arbetet 

under arbetstid kan jag förstå företaget har ett 
ansvar. Men inte annars.

Samtidigt som någon är sjukskriven i 14 dagar 
lider företaget (utöver skyldighet att betala för nå-
got det ej orsakat) ett inkomstbortfall. Den sjuke 
skapar inga intäkter åt företaget.

Att tro att man kan sätta in en vikarie på 14 da-
gar är ganska dumt. Den som tänker i de banorna 
inser inte att de anställda är ”inskolade” på sin 
uppgift. Alla i ett företag fyller en viktig funktion. 
Det går inte alltid att ”bara sätta in” en vikarie. 

Sååå… ett företag med en sjukskriven anställd 
blir alltså straffat två gånger så som jag ser det. 
Kostnaderna upphör ju inte för att en anställd är 
sjuk.

Med tanke på att företaget betalar skatt, ar-
betsgivaravgift och ser till att anställda betalar sin 
skatt tycker jag att det redan mer än väl gjort sitt 
för den sjukskrivning som det nu tvingas betala 
igen. 

Den som inte driver eget företag kan nog aldrig 
inse hur beroende anställda och företag är av 
varandra. Det är absurt att bara ta för givet att 
en anställd ska kunna vara sjukskriven oavsett 
orsak, och att ett litet företag, arbetsgivaren, ska 
stå för fiolerna.

Nu handlar allt mer och mer om upphandlingar. 
Där uppmuntras prispress och prisdumpningar 
av både politiker och upphandlare. Företagen ska 
sänka priserna och ändå stå för alla utgifter som 
jag tidigare nämnt.

Dags att ni politiker vaknar upp och ser att det-
ta är orimligt och ohållbart! Ni vill väl uppmuntra 
småföretagandet? Ge oss då en rimlig chans att 
få leva med bra företagarvillkor i ett land som till 
merparten består av små företag. o

Lena Wänerskär
VD LW Tolkservice AB med 12 heltidsanställda. 
Tolkverksamhet för döva, dövblinda och hörsel-
skadade. Har jobbat som tolk i 27 år och drivit 
företaget sedan 2008.

En småföretagare funderar...

Fakta: Sjuklöneansvaret

Fakta: Löneavgiften
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att mena väl är nödvändigt men 
otillräckligt. Vad menar Näringsde-
partementet, när det menar väl? I en 
debattartikel av Annie Lööf (Di 30 au-

gusti 2013) finns ledtrådar till svaret. Näringsmi-
nistern inleder med att dra en koppling mellan 
Sveriges goda konkurrenskraft och regeringens 
arbete med regelförenkling för företagen.

En minskning av regelbördan med åtta 
procent på sju år kan låta som en framgång, när 
det ursprungliga målet om en minskning på 25 
procent inom fyra år utelämnas. Regelförenkling 
för företagen har varit regeringens retoriska 
flaggskepp, men har i praktiken fått vika sig för 
saker som i Anders Borgs ögon verkat viktigare. 
I artikeln utlovas budgeten för 2014 innehålla 
ett anslag om 844 miljoner till kampen mot re-
gelkrångel. Frågan är vem som har anledning att 
glädjas över dessa pengar, det svenska näringsli-
vet eller personalen på Tillväxtverket?

jag Har sökT sVarET på frågor som dessa och 
granskat den borgerliga regeringens näringspoli-
tik så som den kommer till uttryck i propositio-
ner och skrivelser och mycket annat. Syftet har 
varit att utröna vad Näringsdepartementet har 
gjort under de borgerliga regeringsåren för att 
bistå svenska företag, ifall det gjort något alls. 
I den ovan nämna artikeln verkade näringsmi-
nistern vilja ha beröm för regeringens beslut att 
inte genomföra sitt eget förslag om månadsrap-
portering för företagen.

Företagare och deras villkor var även grund-
temat i näringsministern Annie Lööfs som-
martal den 15 augusti. Det började, fortsatte och 
slutade med företagarna. Uppmärksamheten 
som Annie Lööf regelbundet riktar mot dessa 
oumbärliga samhällsmedborgare är nödvändig, 
och med tanke på de andra statsrådens noncha-
lanta inställning till desamma, beundransvärd. 
Regeringen skriver under på småföretagens och 
entreprenörernas roll som tillväxtmotor och 
välfärdens möjliggörare. De nämns nästan lika 
ofta som sjuksköterskor och lärare. Även om en 
borgerlig regering dröjer med att bereda före-
tagaren plats på samma piedestal, är retoriken 
långt mer tilltalande än den var på ”illviljans och 
hatets” tid. Så långt retoriken.. 

MEn nu är TidEn MogEn för ett samtal i kon-
kreta termer. Den andra mandatperioden med 
borgerligt styre går mot sitt slut. Märker den 
vanliga företagaren det, den som inte smickras 
av vackra ord?

Regeringen får ändå sägas ha uträttat en del. 
Arbetsgivaravgiften för unga har halverats. Den 
sänkta restaurangmomsen har gjort branschen 
mer lönsam och nyanställningar lättare. RUT- 
avdraget har erhållit blocköverskridande erkän-
nande för att ha omvandlat svarta jobb till vita, 
i branscher där det behövdes som mest – som 
bygg och städ.

Jobbskatteavdraget har gjort arbete mer 
attraktivt, och arbetarna till rikare konsumen-
ter vars efterfrågan är företagarens levebröd. 
Ett femte jobbskatteavdrag kan ge en ytterli-
gare knuff åt en positiv spiral som har förlorat 
momentum. I ett land där det fortfarande 
propageras vara häftigt att betala skatt, är det 
en pedagogisk uppgift för främst regeringen att 
påvisa varför världens högsta skattetryck tål att 
sänkas ett snäpp till.

En Bra Början är att föregå med gott exempel, 
även om det är svårt. Näringsdepartementet 
har haft ytterst lite med jobbskatteavdragen 
att göra, varav även det lilla kunde ha lämnats 
ogjort. Just den pedagogiska uppgiften att 
föregå med gott exempel i användningen av 
skattemedel har Näringsdepartementet skött 
exceptionellt slarvigt. Ett exempel där symboli-
ken är viktigare än den summa – 100 miljoner 
kronor – som offrades, är Annie Lööfs gåva till 
Facebook för att lägga servrar i Luleå. Någon 
rimlig anledning annat än att ”det är häftigt med 
Facebook-servrar i Luleå” är svår att utröna. Al-
ternativkostnad är ett användbart uttryck som 
ekonomerna trots många försök inte lyckats 
plantera i allmänhetens och uppenbarligen inte 
heller i politikernas vokabulär. Det är mer än 
bara ett uttryck, det är ett sätt att tänka. Om de 
färgstarka förslagen från Näringsdepartementet 
hade hälsats med måttstocken: Vad hade vi 
kunnat få för samma pengar istället? – skulle 
färgerna snabbt flagna. 

sTaTEn Har sEdan 2007 gett 18 miljarder kronor 
i landsbygdsbidrag. Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi, eso, har i en färsk rapport 
dömt ut landsbygdsstödet som verkningslöst. 
Annie Lööf håller inte med. I sommartalet fick 
vi besked om att stödet ska hållas borta från 
finansministerns klor och levereras intakt även i 
budgeten för 2014, det tänker hon se till. 

Detta, alltmedan en pappershög av angelägna 
ärenden samlar damm på näringsministerns 
bord, och förhoppningsvis ger henne dåligt 
samvete. En ansenlig bunt av dessa ärenden 
kommer från näringslivet, varav en pärm 
handlar om sjuklöneansvar. Pärmen plockades 
ned till sommartalet, i vilket Annie Lööf med 
klarhet påminde om den orättvisa börda som 
tynger varje småföretagare närhelst en anställd 
blir långtidssjuk. Den bestämdhet med vilken 
näringsministern förespråkade avlägsnandet av 
denna börda från företagarens axlar gick inte att 
ta miste på. Det som kan ifrågasättas är huru-
vida föremålet för Annie Lööfs passion någonsin 
kommer att få se dagens ljus.

näringsdEParTEMEnTETs stora nummer, regel-
förenkling för företagen, har redan misslyckats. 
Företagens totala administrativa kostnader 
minskade från 96,5 miljarder kronor 2006 till 

näringsdepartementet 
har fina ambitioner
Men en genomgång av Näringsdepartementets verksamhet under 
alliansregeringen visar knappast på några lysande resultat.

»en minskning av regel
bördan med åtta procent 

på sju år kan låta som 
en framgång, när det ur
sprungliga målet om en 

minskning på 25 procent 
inom fyra år utelämnas.«
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V inTErVikEn HETEr ETT VackErT sTröVoMrådE i södra sTock-

HolM. Gamla tegelbyggnader vittnar om historien. På 1860-talet 
skapade Alfred Nobel här en liten nitroglycerinfabrik där den 
revolutionerande dynamiten utvecklades och förändrade värl-

den till det bättre. Men tyvärr satte den även ett smärre lokalt avtryck 
– miljögifter i marken. I dag skulle det aldrig blivit någon nitroglycerinfa-
brik, dynamit eller Nobelindustri. Det skulle regelverken stoppat.

Jag tänkte på Vinterviken när jag nyligen satt på ett seminarium om 
reformer för småföretag. Det kunde lika gärna ha ägt rum för femton år 
sedan. Ty här har vi ett politikområde där man kan vara säker på déjà 
vu-upplevelser. Politiker älskar småföretag och entreprenörer. Likväl 
kroknar företagarna under en hopplös byråkrati. Det behövs en regelför-
enklingsreform! Ingen säger emot. Och vi har hört allting förut.

Någon som minns Simplex-enheten? På det nyskapade Näringsdepar-
tementet drog man 1998 igång en enhet som systematiskt skulle ordna 
regelförenklingar för småföretag. Nu skulle krånglet bort. Regelproblemet 
skulle vara ”lätt att ändra på” trodde ministern, Mona Sahlin. Utfallet? 
Ansvarig statssekreterare byttes fyra gånger på två år. Sedan flyttades 
ministeransvaret över till Björn Rosengren. 2006 förklarade den nya 
näringsministern Maud Olofsson att hon hade en högprioriterad fråga: 
Minska regelkrånglet. Se där. Men på seminariet lät det som om detta 
aldrig hade hänt. Ingen hade märkt något.

Hur uppstår krångel? Vad får snårskogen att växa? En vanlig förklaring 
är klåfingriga politiker och undersysselsatta byråkrater. Likt ett under-
stimulerat immunförsvar som utvecklar allergiska överreaktioner, tänker 
vi oss att byråkrater fyller ut tomma kalendrar med nonsensuppgifter 
bara för att ha någonting att administrera. Det är en kul bild, men är den 
trovärdig? Varför skulle två regeringar, tre statsråd, fyra statssekreterare, 
politisk enighet över blockgränsen och särskilda enheter på regerings-
kansliet trots uttalade ansträngningar ändå misslyckas med att kontrol-
lera ett gäng uttråkade byråkrater?

Nej, den viktigaste förklaringen till regelkrångel är både enklare och 
allvarligare: Det mesta som vi kallar för krångel finns det andra som kall-
lar för reformer. När vi säger ”ökad regelbörda” säger andra ”ytterligare 
insatser för att motverka problemet” – om nu problemet är arbetsplatso-
lyckor, svartarbete, lågfrekvent buller eller höga trösklar i entrén till 
matbutiker. 

Visserligen är alla för att minska regelkrångel. Men det går också att 
mobilisera lika stort stöd för att lösa bullerproblem och motverka skatte-
fusk. Alltsammans behjärtansvärda målsättningar, omöjliga att motsätta 
sig, men som i slutänden resulterar i ökad regelbörda. Som så ofta står 
vackra mål i strid med varandra.

Svårigheten är att hitta balanspunkten i målkonflikten – det välav-
vägda krånglet. Ingen hävdar att nitroglycerintillverkning borde vara 
oreglerad. Men dragkampen mellan enkelhet och regleringar är systema-
tiskt ojämn. Det är lätt att peka ut bieffekter av all mänsklig verksamhet. 
Problemen som reglerna ska komma åt är konkreta: bullret, utsläppen, 
kassafusket. Samtidigt är den andra sidan av vågskålen mer eller mindre 
osynlig: Det uteblivna företagandet, alla de nobelföretag som vi helt går 
miste om. Seminarier fyllda med irriterade företagare är småpotatis i 
sammanhanget. De kämpar i alla fall. Men de värden som förloras i de 
företag som aldrig startas, alla idéer som avförs inför en vägg av krångel, 
kan man bara drömma om under träden i Vinterviken. o

peter santesson 
chef för opinionsanalys på demoskop

näringsdepartementet 
har fina ambitioner

krönika regelbördan

det välavvägda 
krånglets dilemmacirka 89,5 miljarder kronor netto 2010. Detta 

innebär en minskning med ungefär 7,3 procent, 
att jämföra med målet om en minskning på 25 
procent. 

Misslyckandet har varit förutsägbart, efter-
som 25 procentsmålet aldrig varit finansminister 
Anders Borgs högsta prioritet. I regeringens 
skrivelse 2009/10:226 kan man på sida 65 läsa att 
”genomförda mätningar och övriga förenklings-
möjligheter i hög grad präglats av avvägningar 
mot andra politiska mål och prioriteringar såsom 
t.ex. statsfinansiella mål, kampen mot fusk, 
svartarbete och penningtvätt, stabilitet på finans-
marknaderna, kvalitet i statistiken med mera.” 
Vid sådana avvägningar har finansministern i 
regel prioriterat bort regelförenkling till förmån 
för annat. 

nya rEglEr På skaTTEoMrådET har därför ökat de 
administrativa kostnaderna, med summor som 
vida överträffar de flesta besparingar som regel-
förenklingarna gett upphov till: personalliggare i 
frisör- och restaurangbranschen (365,6 miljoner), 
omvänd skattskyldighet för byggtjänster (453,8 
miljoner), dokumentationsskyldighet vid intern 
prissättning (305,5 miljoner).

Riksrevisionen har i sin rapport Regelförenk-
ling för företag – regeringen är fortfarande långt 
ifrån målet från 2012 undersökt varför just skat-
teområdet blivit mer administrativt betungande 
istället för mindre. Mycket kortfattat handlar 
det om regeringens prioriteringar, där en liten 
regelförenkling många gånger åtföljs av en större 
regelförsvåring.

Lägger finansminister Anders Borg beslag på 
en fråga, och han tar alltid de största, kunde vare 
sig nuvarande eller tidigare näringsministern göra 
något åt saken. Annat än att tala passionerat, 
om uppluckring av las, om regelförenkling för 
företagen. Om allt det som Borg inte verkar ha 
något större intresse för. Han gillar den svenska 
modellen och arbetsmarknadsparterna, därför 
rör ingen las. Han gjorde 3:12 reglerna enklare, 
och nu tänker han göra dem svårare, den massiva 
kritiken från företagen till trots. 

Därmed inte sagt att näringsministern saknar 
makt, tvärtom. Däremot är regeringskonstel-
lationen sådan att varken den tidigare eller den 
nuvarande näringsministern vågat använda den. 
Istället har de sedan 2006 fört en desperat kamp 
om politisk överlevnad, och relevans. 

ETT Försök koM i ForM av en debattartikel 
(Brännpunkt 6 juli 2013), där regelförenklings-
minister Annie Lööf propagerar för ”en giftfri 
vardag” och föreslår ett förbud mot ett antal ke-
mikalier, hårdare krav i offentliga upphandlingar, 
grön skatteväxling, samt skärpt tillsyn över allt 
detta. ”Kemikalier finns i nästan allt som vi kom-
mer i kontakt med”, skrev näringsministern. 

Svaret från VD:n för Kemisk-Tekniska Leve-
rantörförbundet Olof Holmer var inte nådigt: 

”För det första finns inte kemikalier i nästan allt 
vi kommer i kontakt med. Det finns i allt. (…) 
Annie Lööf består själv av 100 procent kemika-
lier.” Om detta citat inte vore tillräckligt för att 
infånga branschorganisationens andemening 
borde artikelrubriken göra susen: ”Okunnighet 
skapar inte konkurrenskraft”. (Brännpunkt 9 juli 
2013)

skullE MoT FörModan Tankarna och förslagen 
i Lööfs debattartikel omvandlas till svensk lag, 
vore priset inte bara en hel skog till med fällda 
träd för all ny pappersexercis, utan att en kon-
kurrenskraftig multimiljardindustri förmodligen 
försvinner för gott. Utan någon plan B. Vi får 
hoppas att det var okunskapen som talade, för 
alternativet vore värre. 

Centern, som uppger sig vara småföretagarnas 
och frihetens parti har som Näringsdeparte-
mentets besättare specialiserat sig på att dra 
igång projekt av tvivelaktigt slag och oviss effekt 
(Kvinnligt företagande, Förenklingsjakten), bilda 
nya myndigheter av tveksamt existensberätti-
gande (Tillväxtverket) och riskkapitalfonder utan 
risk (Inlandsinnovation AB, FourierTransform 
AB).

iFall dET är På så Vis som Näringsdepartementet 
ämnar hjälpa företagen, kan de mest skräm-
mande elva orden på svenska språket snart bli: 
”Jag kommer från Näringsdepartementet och är 
här för att hjälpa till.” o

alEn MusaEFEndic

naTionalEkonoM ocH FrilansanalyTikEr.

Den Nya Välfärden kommer under 
hösten att ge ut en rapport om Närings-
departementets arbete för ett förbättrat 
företagarklimat.
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europeiska länder med 
hög arbetslöshet i allmän-
het brukar även ha hög 
ungdomsarbetslöshet. 

Sverige bryter mönstret genom 
att ha en total arbetslöshet långt 
under eu-snittet medan ung-
domsarbetslösheten ligger strax 
över snittet.

Den höga arbetslösheten bland 
ungdomar banar väg för framtida 
problem i takt med att nationen 
får en växande underklass i 
utanförskap.

Vems är felet? Tre parter är 
inblandade: de arbetssökande 
själva, det näringsliv som för-
hoppningsvis ska anställa dem 
samt politikerna, som med hjälp 
av arbetsmarknadspolitik försö-
ker få ungdomarna i arbete.

sVEnsk arBETsMarknadsPoli-

Tik har sannolikt världens mest 
välsorterade verktygslåda när det 
gäller att få ungdomar i arbete. 
Regeringen har genomfört en 
rad reformer för att uppmuntra 
arbetsgivare att anställa unga 
arbetslösa: halverad arbetsgivar-
avgift, kraftiga lönesubventioner i 
form av nystartsjobb, subventio-
nerad praktik, sänkt restaurang-

moms och stora satsningar på 
yrkesvux och praktikplatser. 

Det finns ingen brist på politisk 
vilja. Men resultaten är skrala. 
Ungdomsarbetslösheten verkar 
ha bitit sig fast kring fjärdedelen. 
Det sannolika är helt enkelt att 
smörjmedlet arbetsmarknadspo-
litik inte fungerar när det brister 
i utbudet och efterfrågan på den 
unga arbetskraften.

Vi kan börja med efterfrågan. 
Den är otillräcklig. Företagen 
vill inte anställa alla människor, 
vilket beror på att tillväxten är 
otillräcklig. Förr i tiden, när Sve-
rige hade full sysselsättning, låg 
tillväxten kring fyra procent. Med 
en eller två procents tillväxt är vi 
dömda till hög arbetslöshet, vil-
ket till stor del drabbar ungdomar 
(och invandrare). 

Så politiken borde ägna sig 
åt att främja företagandet och 
tillväxten i stället för att satsa på 
verkningslösa specialinsatser för 
arbetslösa ungdomar. Det skulle 
exempelvis göra mer nytta att ta 
bort fåmansbolagsreglerna än att 
hitta på nya ungdomssatsningar.

Enligt en undersökning från 
Svenskt Näringsliv uppger över 
hälften av företagen att de haft 

problem med rekryteringar för att 
kompetensen saknas. Studenter 
väljer i alltför hög utbildningar 
som arbetsmarknaden inte 
efterfrågar och tar lång tid på 
sig för att slutföra studierna. 
Enligt Statistiska centralbyråns 
prognoser kommer efterfrågan på 
utbildad arbetskraft år 2030 inte 
att matchas av de inriktningar 
som väljs av studenter.

därMEd koMMEr Vi in på utbudet 
av arbetskraft. Att få ungdomar 
att välja bra utbildningar, att få 
dem att anstränga sig i skolan 
och att förmå dem att sänka den 
genomsnittliga inträdesåldern 
till arbetslivet från dagens 29 
år är inte så lätt för politikerna. 
Politikerna har inga bra metoder 
att uppfostra ungdomar till flitiga, 
engagerade, kunskapstörstande 
och arbetssugna medborgare. Men 
det skulle nog hjälpa om skolan 
fick tyst i klassrummen och satte 
matten högre än genusvetenska-
pen. Bara som exempel. o

Vad beror ungdoms
arbetslösheten på?
Ungefär hälften av Sveriges ungdomar mellan 15 och 24 år befinner 
sig i arbetskraften, medan resten håller på med något annat, i första 
hand studier. Av dem som finns i arbetskraften är 23 procent arbets-
lösa, nästan en fjärdedel.

subventionerade anställ-
ningar är en av de populä-
raste åtgärderna för att få 
arbetslösa i arbete. Från 

början var syftet med lönesub-
ventioner att ge människor med 
nedsatt arbetsförmåga en chans till 
anställning. Men med åren har nya 
lönesubventioner kommit att om-
fatta en stor del av den arbetslösa 
befolkningen, även de som är fullt 
arbetsföra. Detta återspeglas även 
i att utgifterna för lönebidrag är 
högre än utgifterna för A-kassan. 

Subventionerade anställningar 
kan leda till att osubventione-
rade arbetstillfällen konkurreras 
ut, vilket leder till en minskad 
skattebas och sämre välfärd. När 
praktikanten efter ett halvår inte 
längre är gratis för arbetsgivaren 
är det frestande att ta in en ny 
praktikant. Eller en ungdom som 
får nystartsjobbsbidrag på 63 pro-
cent av lönen. Eller en nyanländ 
invandrare som med instegs-
jobbsbidrag på 80 procent sänker 
lönekostnaden rejält.

konkurrEnsEn snEdVrids när 
företag som anställer personal med 
subventioner har lägre lönekostna-
der. Taxibranschen har varit extra 
utsatt. Enligt arbetsförmedlingen 
har närmare var tionde taxiförare 
en subventionerad anställning, i de 
flesta fall ett nystartsjobb. Och när 
ett företag missbrukar subventio-
nerna måste konkurrenterna följa 
samma exempel för att kunna 
hävda sig, inte minst i offentliga 
upphandlingar. Det är inte ovanligt 
att arbetsgivare i platsannonser 
uttryckligen söker någon som är 
berättigad till lönesubventioner. 
Denna upptrappning av bidragsut-
nyttjande hotar att slå ut seriösa 
företag och paradoxalt nog skapa 
nya arbetslösa. Knappast något för 
arbetsförmedlingen att skryta med. 

Genom att berättiga allt fler 
grupper till lönesubventioner 
slår man också indirekt mot de 
svagaste i samhället. Funktions-

hindrade och andra, som verk-
ligen behöver lönestöd, riskerar 
att väljas bort när arbetsgivaren 
istället kan anställa arbetslösa som 
är fullt arbetsföra och berättigade 
till lika stora subventioner. Men 
även bland kandidater som är 
fullt arbetsföra riskerar den som 
är berättigad till bäst subventio-
ner få förtur framför kandidaten 
med bäst kompetens. I slutändan 
skadar detta landets ekonomi 
och konkurrenskraft, säger Adam 
 Rydström vid Den Nya Välfärden.

rEgEringEns Försök att minska 
arbetslösheten bland fullt arbets-
föra med hjälp av bidragsjobb är 
fel väg att gå. Sänkta arbetsgivar-
avgifter, slopat sjuklöneansvar, 
mindre regelkrångel och en  
reformerad arbetsrätt skulle  
skapa långsiktigt hållbara incita-
ment för företagare att anställa  
och minska behovet av bidrags-
jobb, som skulle kunna fasas ut. 
De som verkligen behöver och  
ska ha lönebidrag skulle gynnas  
av en sådan reform. o

arbetslöshet  
av bidragsjobb?
Räkna ut hur mycket du kan få i stöd – skriver 
Arbetsförmedlingen på sin hemsida. Sidan är riktad 
till arbetsgivare och informerar om rabattsatsen 
på de 13 lönesubventioner som erbjuds. Det bästa 
erbjudandet gäller för praktikanter där arbetsgivaren 
får 100 procent av lönen betald i upp till ett halvår. 
Men hur påverkas arbetsmarknaden egentligen av 
att arbetsförmedlingen har gått över till att bli en 
bidragsförmedling?

adam Rydström är kommunikations-
ansvarig vid Den nya Välfärden
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Du joBBar på eN Ny Bok om iNTeGriTeT som sNarT  
Ges uT aV DeN Nya VäLfärDeN. VaD iNNeHåLLer DeN?
Utgångspunkten är en beskrivning av hur långtgående en enskild män-
niska kan övervakas i dagens digitala samhälle. Det åskådliggörs i form 
av ett scenario, ”Evas mardöm”. Sedan följer jag upp detta, bland annat 
genom en genomgång av vilka elektroniska fotspår vi lämnar efter oss, var 
de uppstår och hur de kan avslöja väldigt mycket om en människas liv.

kaN Du Ge NåGra exempeL på eLekTroNiska  
foTspår som iNTe är så käNDa?

Ja, exempelvis går det i vissa fall att titta in i människors bostäder via deras teveapparat och 
dataspel. Och höra vad de säger. Man kan ju fundera på om den amerikanska avlyssnings-
myndigheten NSA redan idag gör det. En annan sak jag kan nämna är de enorma möjlighe-
ter som finns för helt vanliga människor att spionera på en vän, partner eller anställd genom 
att installera en spionprogramvara för några hundralappar på personens mobiltelefon.

meN DaTaBaser ocH LikNaNDe sTora iNformaTioNsLaGer  
är VäL äNDå säkerT skyDDaDe moT iNTråNG?
Alla databaser läcker, mer eller mindre. Faktum är att jag tar med en lista  
på kända dataläckor i min bok. Ibland är det personalen som  
missbrukar databaserna.

DeT Här LåTer myckeT oroaNDe. kaN maN som  
VaNLiG mäNNiska Göra NåGoT för aTT Värja siG?
I viss utsträckning kan man faktiskt det. Boken innehåller  
avslutningsvis ett kapitel om skyddsåtgärder, liksom en lista  
på programvaror och tjänster för olika typer av skydd. o

en ombudsman för integritet

Fakta: integritets ombudsmannen
Integritetsombudsmannen på Den Nya Välfärden kämpar för den personliga 
integritetens ställning i IT-samhället. I ett civiliserat samhälle krävs en viss 
övervakning, men den ska inte gå för långt. Digital övervakning bör i princip 
bara riktas mot personer som misstänks för ett grovt brott. Vi håller på att 
få ett samhälle med automatisk övervakning av alla medborgare – enligt 
synsättet att vem som helst kan komma att begå ett brott i framtiden. Den 
personliga integriteten är en del av demokratin och Integritetsombudsman-
nen har inrättats till skydd för medborgarnas privatliv.

E-mail: par.strom@dnv.se 

Några frågor till Integritetsombudsmannen Pär Ström.

Pär ström

d
ET Finns En Tydlig EFFEkT 

aV FörETagandE som 
nästan aldrig uppmärk-
sammas, trots att den 

medför en oerhörd samhällsnytta. 
Ett skäl till den ringa uppmärk-
samheten är att denna effekt, lyck-
ligtvis ska sägas, inte manifesterar 
sig så ofta i våra relativt välordna-
de samhällen. Men närvaron eller 
avsaknaden av den kan innebära 
skillnaden mellan inte bara tiotals 
miljoner kronor i skador utan 
också mellan liv och död.

Om man ska definiera denna 
effekt kan man beskriva den som 
att förekomsten av små och med-
elstora företag som är förankrade 
bland de människor som bor i ett 
storstadsområde, har en förmåga 
att stävja oroligheter eller plund-
ring när upplopp äger rum eller 
våldsamheter uppstår.

Hösten 2005 drabbades Paris 
av omfattande kravaller. Närmare 
9 000 bilar stacks i brand och 
hundratals offentliga och privata 
lokaler vandaliserades. Medan 
debatten pågick om vad upploppen 
berodde på och vad ”samhället” 
kunde göra för att få bukt med 
dem, organiserade de pakistanska 
och indiska affärsinnehavare som 
ägde och drev de plundrade buti-
kerna i förstäderna, egna skydds-
styrkor. Avsikten var givetvis att 
skydda affärslokaler och lager, 
men närvaron av väktarna minska-
de också förstörelse och vandalism 
av privatpersoners egendomar och 

offentlig egendom.
I Bryssel, dit en revoltunge från 

Paris anlände, organiserade de tur-
kiska köpmännen en demonstra-
tion utanför stadshuset och krävde 
att polisen skulle skydda dem och 
deras affärslokaler från samma 
slags mobb som den i Paris.

Det finns historiska parallel-
ler. När kinesiska ungdomsligor 
tillsammans med vänsteraktivister 
gjorde livet surt för invånare och 
turister i San Franciscos China 
Town på 1970-talet, krävde de 
kinesiska köpmannaorganisatio-
nerna i stadsdelen hårdare tag 
av polisen och kritiserade den 
för att inte tagit itu med buset 
resolut nog. Lokala medier kunde 
rapportera att kraven mötte stor 
förståelse också bland de fattigare 
delen av befolkningen, vars intres-
sen vänsteraktivisterna sade sig 
företräda, men vilken var beroende 
av turismen för sina inkomster.

När det finns många företag i ett 
område finns det, naturligt nog, 
många företagare. Ju fler de är, 
desto större förankring kommer 
de att ha i sitt närsamhälle som fa-
miljeförsörjare, föräldrar, barn till 
äldre personer eller rätt och slätt 
som medborgare. Deras engage-
mang för sin närmiljö kommer att 
innefatta också dessa dimensioner 
av tillvaron. När de vill skydda 
sina egendomar, kommer de också 
att ha större fäste i sitt samhälle 
och legitimitet för sina krav. Före-
tagen tillhör visserligen markna-

den, men företagarna agerar som 
en del av det civila samhället, de 
nära, frivilliga gemenskaperna.

Ser vi till Sverige och de upplopp 
som ägde rum i Stockholmsför-
orten Husby i maj i år och hur 
samhället i stort sökte få bukt med 
dem, var det uppenbart att företag 
och företagare med förankring i 
det lokala samhället saknades. 
De initiativ som togs handlade 
om torgmöten på dagtid och om 
uppstädning efter upploppen. 
Mycket hedervärda handlingar gi-
vetvis, men oroligheterna var inte 
begränsade till torgen, utan ägde 
rum utmed hela stadsdelen, ofta 
på natten, och att städa upp när 
skadan är skedd är inte samma sak 
som att hindra att skadan sker alls. 
I Husby saknades de många lokalt 
anknutna företagare som slår vakt 
om både sin egendom och sitt 
lokalsamhälle.

I den mån vi diskuterar före-
tagandets villkor i Sverige gör vi 
det huvudsakligen som en fråga 
om jobb och skatteintäkter till of-
fentligt finansierad välfärd. Det är 
också dags att diskutera företagan-
dets villkor som ett sätt att stärka 
det civila samhället och samman-
hållningen. o

thomas gür
Företagare och författare

krönika civila samhället

upplopp och företagare
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sakNas DeT VisioNer?
Hanna: Ja, det gör det, framför allt inom 
företagarpolitiken. Under årens lopp har 
man flyttat ansvar från arbetstagare till 
arbetsgivare, till exempel genom las. Man 
visste redan från början att las skulle gynna 
i huvudsak medelålders människor med 
fast anställning och missgynna alla andra. 
Det vågar man inte röra. Man törs inte reta 
insiders trots de problem som privilegie-
lagstiftningen medför.

sara: Den borgerliga regeringens huvudmål 
är att vinna val, inte att bedriva borgerlig 
politik. Det skapar visionslöshet.

emil: Man vinner trots allt inte val om 
man inte har idéer och visioner. Det gäller 
även om svenskarna är mycket partitrogna. 
Långt ifrån alla är nöjda. Regeringen har ett 
mycket lågt väljarstöd enligt opinionsmät-
ningarna.

Li: Regeringen har tappat visionen om att 
få bukt med utanförskapet. Man gjorde 
en del bra saker som skapade nya jobb, 
jobbavdraget och en del bidragsreformer 
och så vidare. Men nu när man plockat de 
lågt hängande frukterna har man inget mer 
att komma med. Nästa steg som borde ha 
tagits är att göra något rejält för att förbättra 
företagarklimatet.

jonas: Ja, jag tycker att de politiska partier-
na oftast talar för lite om hur de konkret vill 
att det framtida samhället ska se ut. Ibland 
finns inga enkla lösningar. Jag och mitt parti 
har i alla fall visioner och förslag. Politiken 
måste ta ett större ansvar för helheten. 
Företagare har sitt främsta fokus på det egna 
företaget. Någon måste ta ansvar för dem 
som inte kan tala för sig och för att vi inte 
förbrukar våra resurser på ett långsiktigt 
ohållbart sätt.

sara: Visionslösheten i politiken gäller mer 
än bara företagande. Förfallet i försvaret är 

också en del av visionslösheten i politiken. 
Detsamma i rättspolitiken. Det är till ex-
empel inte olagligt att rymma från fängelse. 
Inte heller att begå nya brott på anstalten.

Varför LeVereras DeT Då iNGa koN-
kreTa sVar på samHäLLsfråGorNa?
Hanna: Därför att svaren inte är populära. 
Ska man skapa förutsättningar för jobb-
skapande så måste man minska riskerna 
med att vara företagare. Antingen flyttas 
en del av riskerna till skattekollektivet eller 
tillbaka på arbetstagarna. Bägge alternativen 
är impopulära.

sara: Till skillnad från regeringen så tror vi i 
kdu på förändrade turordningsregler och ett 
avskaffande av företagens sjuklöneansvar.

Li: Man vill inte se problemen om man slip-
per. Jag är livrädd för utländska tidningsar-
tiklar som hyllar Sverige. De gör att vi lutar 
oss tillbaka och drömmer i stället för att 
göra Sverige till det framtidsland vi skulle 

kunna vara. För mig är det ett mysterium 
att regeringen inte gör något åt företagarkli-
matet.

emil: Vi måste få bort bilden av företagaren 
som en ensamseglare – risktagaren som är 
beredd att offra allt. Ska vi få fler att vilja bli 
företagare måste vi även erbjuda en enklare 
väg till trygghet för företagare. Då måste vi 
erbjuda möjlighet till att klara en sjukperiod 
eller att företaget ligger vilande ett tag.

Var fiNNs moTsTåNDeT moT eN BäTTre 
föreTaGarpoLiTik?
sara: Bromsklossen är finansdepartemen-
tet. Där stoppas mycket av det som andra 
vill göra. Man verkar tycka att det är ett 
problem att det finns för många kapitalister. 
I själva verket finns det alldeles för få.

Hanna: Men se bara på den allmänna 
löneavgiften, som är en ren skatt som utgör 
en tredjedel av arbetsgivaravgifterna, och 
som är så gott som okänd hos allmänheten. 

rundabordsamtal

Hur vill vi  
förändra sverige?
Framtidens politiker presenterar sina visioner

Det sägs att dagens politiker 
saknar framtidsvisioner. Men 
hur är det med framtidens  
politiska ledare? Följ med på 
ett rundabordssamtal med:

Hanna Wagenius, 
förbundsordförande 
Centerpartiets ung-
domsförbund. 

Emil Högberg, opposi-
tionsråd och gruppledare 
för Social demokraterna i 
Huddinge. 

Li Jansson, national-
ekonom på Svenskt 
Näringsliv och tidigare 
politisk tjänsteman för 
Moderaterna. 
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En ren skatt som går in i Anders Borgs ficka 
utan att vara knuten till försäkringssyste-
men. Och om du inte vet vad skatten går till 
är det brist i transparensen i skattesystemet, 
vilket är ett generellt problem idag.

Man vill vinna valet och vågar inte röra 
om i grytan för man tror att svenska folket 
inte vill ha några förändringar. Vilket är en 
felaktig analys.

emil: Det är viktigt att företagandet genom-
syrar samhället. Jag har ett positivt exempel 
från Huddinge kommun. Där har arbetet 
med Ung Företagsamhet i gymnasiet med 
bland annat entreprenöriellt lärande höjt 
företagandet med 20 procent.

Hanna: När jag gick i gymnasiet fick alla 
lära sig att skriva ett cv, men vi fick inte 
lära oss om årsbokslut eller något annat 
som har med företagande att göra. Skolan 
lär eleverna att bli anställda, inte att bli 
företagare.
 
Li: Det finns inte någon ambition längre att 
klättra i välståndsligan. Ungdomar har inte 
ambitioner att bli exempelvis ingenjörer 
längre. Vi behöver visioner för att veta var vi 
är på väg och för att veta vilka satsningar vi 
behöver genomföra.

sara: Och för att öka sannolikheten att åka 
fast måste det finnas tillräckligt med poliser. 
Regeringen skryter ofta om att det finns 
fler poliser än tidigare, men Sverige har 2,2 
poliser per 1000 invånare medan eu-snittet 
ligger på 3,5 poliser. Dessutom så är polisen 
helt dysfunktionell.

Hanna: Och regeringen tror att justitiepoli-
tiken enbart går ut på straffrätt. Vi har länge 
behövt en ny konkursrätt, vilket är en fråga 
som har varit aktuell i åratal och påverkar 
företagandet i allra högsta grad.

meN VeT poLiTikerNa eNs VaD De ska 
Göra? VaD ska Vi Göra meD skoLaN, 
iNVaNDriNGeN? käNNer poLiTikerNa 
aTT DeT är Bra som DeT är?
emil: Ja regeringen jämför ofta Sverige med 
Grekland och andra europeiska problemlän-
der, och då är det ju förhållandevis bra som 
det är.

sara: Det är inte så många som efterfrågar 
stora förändringar. Det skulle väl vara vi i 
ungdomsförbunden.

Hanna: En faktisk förändring är arbets-
kraftsinvandringsreformen. Den ger möjlig-
het för fattiga att höja sin levnadsstandard 
och även skicka hem pengar, vilket kan göra 
mer skillnad än biståndet.

emil: Jag är för en generös arbetskraftsin-
vandring. Problemet är att reformen inte 
blev så lyckad i praktiken. Den behöver 
kompletteras, till exempel med krav på bin-
dande avtal så att människor inte utnyttjas. 
En förändring som alla kan skriva under på 
är att minska regelkrånglet.  

Li: Samhället förändras och trycket på till 
exempel integrationsåtgärder kommer att 
öka. Det kommer att tvinga politikerna att 
bli mer resultatinriktade och tvinga fram en 
ny arbetsmarknadspolitik.

Hur ser Ni på eTT miNskaT reGeL-
kråNGeL?
Li: Vi måste få tillbaka modet att ta bort reg-
ler som inte uppnår det som de är avsedda 
att göra. Det finns 17 stycken olika lönesub-
ventionerade anställningsformer. Ingen kan 
hålla ordning på det där. Politikerna tar sig 
inte tid till annat än den dagliga ärendehan-
teringen. Man måste få fram ett samhälls-
tryck för att få till en ny politisk kultur. I 
Storbritannien måste man ta bort en regel 
när man skapar en ny. Nederländerna är ett 
annat eu-land som skurit kraftigt i regelbör-
dan.

Hanna: Alla gillar att säga att regelkrånglet 
måste minska, men vilka regler ska bort? 
Är det att korvkiosken ska sluta kolla av 
temperaturen på grillen med jämna mel-
lanrum? Då blir det plötsligt motstånd. Vi 
behöver kanske generalklausuler istället för 
detaljregleringar. Till exempel ett ansvar för 
att inte göra någon magsjuk. 
 
Li: Att hantering av livsmedel, krediter, 
kemikalier och så vidare är viktigt. Men 
reglerna måste vara rimliga. 
 
emil: Det är viktigt att tala klarspråk. Vill 
man till exempel försämra djurskyddet så 
ska man säga som det är. Man borde säga 
att alla onödiga regler ska bort istället för att 
generellt säga att man vill minska regel-
krånglet. Sen är tillämpningen av reglerna 
viktig. Det ska vara enkelt att komma i 
kontakt med myndigheter och få snabba 
svar. En svensk förvaltningstjänsteman ska 
arbeta i medborgarnas tjänst. 

jonas: Jag tror inte vi skulle ha ett gott 
samhälle utan regler. Regler innebär ett 
visst krångel men i flertalet fall överträffar 
fördelarna nackdelarna. Däremot finns fort-
farande mycket kvar att göra med att ta bort 
regler som inte längre gör den nytta man vill 
ha av dem, förenkla och göra det lättare för 
människor att förstå dem och följa dem.

Li: Jag var med om att ta fram en utredning 
där det visade sig att upp till 275 000 nya 
jobb skulle kunna skapas om alla kommu-
ner var lika bra på att tillämpa existerande 
regler som toppkommunerna gör idag. Det 
handlar om hur kommunerna hanterar 
tillstånd, bygglov, bemötande, tillgänglighet, 
servicenivå etc. Det finns också ett samband 
mellan andelen entreprenader i kommuner 
och sysselsättning. Vi har bra mätningar på 
kommunnivå men vet mindre om hur regel-
bördan påverkar på nationell nivå. 

jonas: Det bör inte vara någon skillnad 
mellan olika landsändar. Alla bör behand-
las likvärdigt utifrån likvärdiga förutsätt-
ningar. Det kommunala självstyret är dock 
starkt och något som jag värnar om. Hellre 
standardisering och effektivisering inom 
offentlig service och myndighetsutövning än 
ytterligare reglering.  

 
Hanna: Över 60 procent av kommunernas 
bestämmelser kommer från eu. Dels för att 
eu lägger sig i men också för att Sverige tol-
kar direktiven alldeles för strikt. Sverige har 
attityden att vi vill vara ”bäst i klassen.”

emil: Regeringskansliet bereder varje 
inhemskt lagförslag noga i nära dialog med 
exempelvis kommunerna som ofta ska till-
lämpa reglerna. Men med eu-direktiv så ska 
de däremot implementeras direkt utan mot-
svarande beredning. Kommunerna måste 
få en chans att komma in med synpunkter 
på kommande eu-direktiv långt innan de är 
färdiga. 

sara: Både eu och svenska staten bör sluta 
lägga sig i frågor som borde bestämmas på 
kommunal nivå, exempelvis strandskyddet. 
Byråkratin skapar också en enorm rapporte-
ringsbörda och effektivitetsförluster, vilket 
ofta verkar kontraproduktivt på den korrup-
tion de syftar till att bekämpa.

jonas: Reglerna har oftast ett gott syfte men 
det görs för dåliga konsekvensanalyser och 
uppföljningar av förslag till nya regleringar 
och införda lagar. Regler ska vara effektiva 
och nödvändiga. Är de inte det borde de tas 
bort.  

VaD skuLLe Du Göra om Du Var sTaTs-
miNisTer? 
Hanna: Avskaffa las och göra om trygghets-
systemet till ett enhetligt grundtrygghets-
system med möjlighet till privata tilläggs-
försäkringar. Samt avskaffa den allmänna 
löneavgiften. 
 
Li: Sänka skattetrycket, till exempel anställ-
ningskostnader. Dessutom ändra arbets-
marknadslagstiftningen.  
 
sara: Avskaffa värnskatten som är en ren 
”missunsamhetsskatt” samt införa en riktig 
barnomsorgspeng som du kan använda hur 
du vill. Och anställa fler poliser.

emil: Jag skulle minska klasstorleken för de 
minsta barnen i skolan. Högst 25 elever per 
klass. Sen avskaffa andra sjuklöneveckan. 
Fler platser på högskolan.

jonas: Påbörja arbetet med att införa en 
klimatlag och förbättra socialförsäkringarna.
 
VaD är DeT sTörsTa feLeT Hos era 
respekTiVe moDerparTier?
sara: Först nu börjar kd erkänna att det är 
ett borgerligt parti och inser att de ska locka 
till sig borgerliga väljare. Vi har varit för 
otydliga. Vi kan inte ha samma strategi som 
Moderaterna. Vi måste målgruppsanpassa 
oss. 
 
emil: Socialdemokraterna största problem 
är att vi lutar oss tillbaka och vilar på gamla 
lagrar. Vi är alldeles för dåliga på att blicka 
framåt. Där måste vi bli bättre.

Hanna: Att rösta igenom fra-lagen. Det var 
många som gick ur partiet då och det satte 
en prägel att det inte går att lita på oss i 
dessa frågor, som är viktiga för framförallt 
ungdomar.

Li: Att tappa visionerna och att inte upp-
rätthålla reformtakten och kampen mot 
utanförskapet. 

jonas: Det finns alltid något som kan göras 
bättre. Vi möts ständigt av nya utmaningar 
som måste lösas på nya sätt. o

rundabordsamtal

Sara Skyttedal, för-
bundsordförande för 
Kristdemokratiska 
Ungdomsförbundet.

Jonas Eriksson, 
riksdagsledamot 
för Miljöpartiet.
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företagarombudsmannen

Fakta: 
företagar ombudsmannen
Företagarombudsmannen verkar för ett 
bättre företagarklimat. Genom att utreda och 
publicera konkreta exempel på brister i före-
tagarklimatet sätter Företagarombudsmannen 
fokus på hur detta ser ut och hur det kan 
förbättras. Den Nya Välfärden startade Företa-
garombudsmannen år 2000 och sedan starten 
har närmare 250 utredningar genomförts.
Har du frågor eller vill anmäla ett ärende? 
Kontakta oss gärna. Företagarombudsmannen 
tar inte betalt för utredningar och givetvis kan 
du som anmälare vara anonym.

Företagarombudsmannen 
Box 5625, 114 86 Stockholm
Tel: 08-545 038 13
Fax: 08-611 35 62
E-mail: fo@dnv.se
www.dnv.se

detta ansvar togs bort 
under Olof Palmes reger-
ingstid för att reglerna 
för offentliga tjänstemän 

skulle ”anpassas till de principer 
som lagts fast för arbetsmark-
naden i övrigt”, som det står i 
propositionen. Det var dumt. Det 
går knappt att fälla tjänstemän ens 
för de mest uppenbara felbeslut. 
Ämbetsmannaansvaret bör återin-
föras. Kanske borde till och med 
politiker kunna dömas.

Tidigare kunde statliga och 
kommunala tjänstemän dömas för 
myndighetsmissbruk om de gjorde 
något som var till ”förfång för det 
allmänna eller någon enskild” och 

därvid dömas till avsättning och 
eventuellt böter eller fängelse. Det-
ta ämbetsmannaansvar är numera 
i stort sett avskaffat. Tjänstemän 
kan bara fällas för fel inom ramen 
för sin myndighetsutövning.

Myndighetsutövning innebär att 
fatta ett för en enskild bindande 
beslut, till exempel om körkorts-
indragning, socialbidrag eller 
omhändertagande av barn. Det 
mesta tjänstemännen sysslar med 
är annat än myndighetsutövning.

Här är några ExEMPEl på beslut 
som inte utgör myndighetsutöv-
ning och där de ansvariga numera 
går fria från ansvar. Observera att 

det ofta handlar om beslut som är 
olagliga enligt exempelvis Kom-
munallagen, men där de felande 
beslutsfattarna inte har något eget 
ansvar:

• Stockholms stads utförsälj-
ningar skapade stor uppmärk-
samhet när det uppdagades att 
Enskede-Vantörs stadsdelsnämnd 
sålde ut den kommunala hem-
tjänsten för 69 500 kronor till ett 
privat bolag. Den privata entre-
prenören sålde sedan tjänster till 
kommunen, vilket resulterade i 
miljonvinster. 

• Landstinget i Stockholms 
län sålde vårdcentralen Serafen 
för 694 000 kronor, vilken sedan 

såldes vidare till Capio för 20 
miljoner kronor.

• I Stockholm har politi-
kerna handlat av ideologiska 
skäl. De menar att privat 
ägande definitionsmässigt är 
bättre än offentligt ägande 
och att det därför är bra om 
stat och kommun näst intill 
skänker bort sina tillgångar. 

Men det vanligaste är att 
politiker ger olagliga, riktade 
stöd till företag av andra skäl. 
Det kan handla om förtäckt 
glesbygdsstöd, personliga 
kontakter eller att kommu-
nen vill att en viss verksam-
het ska drivas vidare för att 
skydda sysselsättningen. 
Upphandlingar kan också 
snedvridas och riggas så att 
en viss leverantör gynnas. 
Den Nya Välfärden har sedan 
1994 granskat över 600 fall av 
sådan konkurrenssnedvrid-
ning. 

dET Finns VissErligEn lagar som 
syftar till att upprätthålla en sund 
konkurrens och rättvisa upphand-
lingar. Men sedan ämbetsman-
naansvaret togs bort finns inga 
kännbara sanktioner när lagen inte 
följs. Handlingar som hade gett 
fängelse för styrelsen i ett privat 
aktiebolag kan ibland genomföras 
utan någon påföljd alls i offentliga 
sektorn. Politiker och tjänstemän 
i offentlig förvaltning kan utan 
besvär strunta i lagen. 

Mål som behandlar konkurrens-
rätt och offentlig upphandling be-
handlas av förvaltningsdomstolar, 
vars domar i regel ignoreras efter-
som det saknas kännbara påföljder. 
Skulle en fälld offentlig förvaltning 
likväl välja att följa förvaltnings-
domstolens beslut så kommer 
vitesbeloppet ändå att betalas med 
skattepengar, alltså arbetsgivarens 
pengar snarare än beslutsfattarens 
privata, vilket gör att politiker och 
tjänstemän kan unna sig risken att 
bryta mot lagen.

FörETagaroMBudsMannEn 
vid Den Nya Välfärden tycker 
att ämbetsmannaansvaret bör 
återinföras. Det ska omfatta både 
tjänstemän och politiker som upp-
såtligen missbrukat sin ställning 
och slösat skattepengar. De poli-
tiker och tjänstemän som bryter 
mot konkurrenslagen, ger olagligt 
statsstöd eller på annat sätt gör sig 
skyldiga till olagligt slöseri med 
skattepengar ska kunna åtalas av 
allmän åklagare och dömas till 
påföljder vars straffskala inklude-
rar avsättning, böter och fängelse. 
Detta skulle tvinga politiker och 
tjänstemän att ta personligt ansvar 
för de lagbrott som de gör sig 
skyldiga till. 

ETT uTökaT ämbetsmannaansvar 
skulle därför förändra det of-
fentliga maktutövandets kultur 
i grunden och kraftigt minska 
nonchalansen för hur skattepengar 
hanteras. Den offentliga sektorn 
skulle helt enkelt tvingas till 
samma etik och moral som det 
övriga samhället. o

återinför ämbetsmannaansvaret

Fram till 1976 hade statliga och kommunala 
tjänstemän ett så kallat ämbetsmannaansvar. 
De kunde få rejäla straff vid tjänstefel. 

»Handlingar 
som hade gett 

fängelse för 
styrelsen i ett 
privat aktie

bolag kan  
ibland genom

föras utan  
någon påföljd 

alls i offentliga 
sektorn.«

Stoppa bluffakturorna 
det är tyvärr mycket vanligt att företa-
gare råkar ut för bluffakturor och Före-
tagarombudsmannen arbetar aktivt med 
att stävja detta, bland annat genom att 
granska de myndigheter som har till 
uppgift att beivra bedrägerierna. 

Privatpersoner är relativt skyddade från bluf-
fakturor genom konsumentlagarna men som 
företagare omfattas du inte av dessa utan där 
gäller avtalslagen. 

Hur undviker du då dessa fakturaskojare?
Underteckna aldrig något om du inte är 

helt säker på vad du beställer. Om du får en 
faktura avseende något du inte har beställt, 
skicka tillbaka fakturan med texten ”Faktu-
ran bestrides” till avsändaren. Det går bra 
att faxa eller scanna fakturan. Underteckna 
ALDRIG med din namnteckning. Informera 
vänner och bekanta om fakturaskojarnas 
metoder.

Svensk handel har en lista som uppdateras 
regelbundet med kända bluffbolag. Skriv ut 
den och sätt upp på en anslagstavla. o
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i 
En MinnEsVärd inTErVju i nErikEs 

allEHanda (23 juni 2013) lyckas Jan 
Ekberg, professor vid Linnéuniversi-
tetet i Växjö, upprepa tanken att ”det 

helt centrala är att invandrare kommer ut 
på arbetsmarknaden” inte mindre än sex 
gånger. Jag vet inte om det är professorn 
eller skribenten Amanda Björkman som 
hakat upp sig eller om det handlar om 
pardans men det kanske kan kvitta. In-
tervjun speglar hur som helst hur otroligt 
politiskt korrekt det offentliga samtalet 
har blivit. 

Ingen vågar riktigt ta tag i problemets 
kärna. 

Om man inte kan svenska tillräckligt 
bra eller saknar den kompetens eller ut-
bildning som krävs, så är det inte så lätt 
att få anställning. Att vara mer eller min-
dre oanställningsbar är dock ett öde som 
immigranter till Sverige delar med åtmins-
tone en miljard andra människor på jor-
den. Siffran kommer från ilo och syftar 
på alla de människor som lever i den infor-
mella ekonomin. Enligt aktuella prognoser 
kommer antalet att fördubblas till år 2030. 

Hur försörjer sig alla dessa människor? 
Jo, som självanställda eller som småfö-
retagare utanför skattesystemet. Det är 
så man löser problemet att vara oanställ-
ningsbar i länder utan a-kassa. 

Men även i länder med a-kassa ser vi 
samma lösning. Över 10 % av den arbets-
föra befolkningen i världens formella eko-
nomi består av självanställda och antalet 
ökar snabbt. Många av dessa människor 
är immigranter, som har svårt att få jobb.

Man kan tycka vad man vill om alterna-
tivet självanställning, men världen känner 
just nu inte till någon annan metod som 
kan ”sysselsätta” den enorma mängd män-
niskor som permanent befinner sig utan-
för arbetsmarknaden. 

Ökningen av antalet självanställda sam-
manfaller delvis med den snabba urbani-
seringen. Det är i städer som möjligheten 
till självanställning är störst och den stads-
form som växer snabbast är kåkstäder. 

Om vi för ett ögonblick glömmer alla 
tråkiga skäl till att människor måste bryta 
upp från sin ursprungliga livsmiljö och 
söka sig till kåkstäder och bara fokuserar 
på de positiva drivkrafterna, så öppnar sig 

en del intressanta perspektiv. 
Kåkstäder erbjuder livschanser för fatti-

ga människor. Här finns i princip ingen ar-
betslöshet, alla är självanställda företagare 
som samarbetar intensivt. Det kan vara 
svårt att förstå för en svensk, men i kåk-
staden är grannen den främsta resursen. 

Den socioekonomiska strukturen av-
speglar sig i den fysiska organisationen. 
Kåkstäder är inte planerade utan självor-
ganiserade och ser likadana ut överallt. De 
är låga, täta och funktionsblandade, dvs 
de ser ut som våra historiska städer. 

Det är i den offentliga miljön på mark-
nivå allt händer. Därför brukar invånare 
i kåkstäder tacka nej till erbjudanden att 
flytta in i höga flerfamiljhus. 

I fysisk mening är våra svenska mil-
jonprogram den direkta motsatsen till 
kåkstäder. Här är det långt mellan allt 
och långt till allt och här möjligheten att 
öppna butiker begränsad. Det händer inte 
särskilt mycket i den offentliga miljön på 
marknivå.

Det är djupt olyckligt att många av våra 
invandrare är koncentrerade till sådana 
områden. De hade haft mycket större möj-
ligheter i våra historiska stadskärnor, men 
där är det som bekant upptaget.

I Storbritannien är invandrarföreta-
gandet betydligt mer livaktigt i Sverige, 
men där har man på politisk nivå försökt 
att underlätta för småföretag ända sedan 
Thatcher och där bor de flesta invandrare 
i Londons eller Birminghams klassiska in-
nerstadsmiljöer. 

Det svenska invandrarföretagandet be-
gränsas således inte bara av ett företagar-
skeptiskt samhällsklimat utan också av 
våra städers fysiska struktur.

De politiska idéer som är i svang just nu 
är jobbskatteavdrag och höghus. 

När ska vi komma ner på jorden? o

peter elmlund 
ekonom och stadsplaneexpert 
verksam på ax:son Johnson
stiftelsen.

krönika stadsplanering

självanställning?
men när Sverige ska införa bestäm-

melserna i svensk lagstiftning 
gör man bocken till trädgårds-
mästare: det är de ansvariga 

politikerna som ska fälla sig själva och kräva 
statsstödet åter – om de har lust. Företagar-
ombudsmannen kommer att driva ett antal 
mål för att få rätsida på detta.

sTaTssTöd är stöd till enskilda och privata 
företag som lämnas av stat, kommun, 
landsting eller offentligt ägda bolag. Utöver 
direkta bidrag kan det röra sig om skatte-
lättnader, försäljningar under marknadspris, 
till exempel av mark och fastigheter, och om 
borgensåtaganden eller kapitaltillskott. 

eu har bestämt att sådant stöd är olagligt 
när det snedvrider konkurrensen. Fram till 
den första juli i år har det, tvärt emot eu:s 
regler, saknats motsvarande bestämmelse i 
svensk lag. Men efter att Företagarombuds-
mannen uppmärksammat eu-kommissio-
nen på ett antal olagliga statsstödsfall, har 
den svenska lagstiftaren tvingats krypa till 
korset – och åstadkommit en tandlös lag.

I lag (2013:388) om ”tillämpning av Euro-
peiska unionens statsstödsregler” fastslår 
andra paragrafen följande:

Den som har lämnat olagligt stöd ska 
återkräva stödet, om inte återkrav får under-
låtas enligt eu-rätten.

Frågor om återkrav enligt första stycket 
av stöd som har lämnats av staten prövas av 
den myndighet som regeringen bestämmer.

”dEn MyndigHET som regeringen bestäm-
mer” blir alltså den instans som agerar åkla-
gare och domstol i statsstödsfrågor och den 
som prövar en misstänkt kommun. Spänd 
av förväntan har Företagarombudsmannen 
försökt ta reda på vilken denna myndighet 
är. Det visar sig då att regeringen inte gjort 
någon utnämning och att Konkurrensver-
ket på förfrågan gör bedömningen att den 
ansvariga myndigheten är den eventuellt 
felande kommunen själv.

Detta är naturligtvis sensationellt. Lag-
stiftaren tvingas stifta en lag för att blidka 
eu. Varken lagstiftaren eller regeringen vill 
egentligen ta ifrån myndigheterna deras all-
makt, utan inskärper i stället denna allmakt 
genom att ge myndigheterna rätten att vara 
sin egen åklagare och domare.

Vårt lands högsta styrespersoner förestäl-
ler sig alltså att ett antal kommunpolitiker, 
som just bestämt sig för att bevilja stöd till 
en privat utomstående, plötsligt ska ansät-
tas av ånger och ruelse och börja fundera på 
om stödet eventuellt är olagligt, för att där-
efter göra en förundersökning om sig själv 
och sedan åtala och – o fasa! – eventuellt ha 
sådan otur att de måste döma sig själva.

Och domen? Ja, enligt första stycket är 
domen att kommunen måste kräva peng-
arna tillbaka. Men vad händer om stödmot-
tagaren vägrar släppa pengarna ifrån sig? Då 
måste kommunen gå till domstol för att få 
igen pengar som den först frivilligt lagt ut 
för att sedan gripas av ångest och fälla sig 
själv i en förhoppningsvis rättvis rättegång 
där den själv spelar alla roller.

En sådan kommun utvecklas sannolikt till 
ett psykfall, en sorts Hamlet som troligen 
håller långa monologer för sig själv på temat 
”Att döma, eller inte döma”.

MEn TroTs allT är regelns existens ett steg i 
rätt riktning. Företagarombudsmannen vid 
Den Nya Välfärden kommer under hösten 
att driva fall för att testa lagstiftningen. 
Företagarombudsmannen har redan tidigare 
fått svenska domstolar att utpeka vissa 
kommunala stöd, exempelvis i Karlskrona 
kommun, som olagliga. Problemet har hit-
tills varit att svensk lag inte har talat om 
vad som ska inträffa när ett statsstöd be-
finns olagligt. Men lagstiftaren har bestämt 
att påföljden är att den givande myndig-
heten ska få pengarna tillbaka. Företagar-
ombudsmannens uppgift blir nu att driva 
detta i domstolarna om kommunerna inte 
återkräver pengarna. Utfallet av rättsproces-
serna kommer att avgöra hur offentligt stöd 
ska användas i Sverige framöver. o

Företagarombudsmannen 
driver rättsprocesser  
för att styra upp  
svensk lagstiftning

Svenska politiker gillar att göra lite som de vill utan att nöd-
vändigtvis följa lagarna. Till exempel är det inte ovanligt att 
de ger bort skattebetalarnas pengar på lösa boliner. EU vill 
sätta stopp för det genom att definiera vissa statsstöd som 
olagliga. 

Micha Velasco är Företagarombudsman 
vid Den nya Välfärden
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Sedan nio år tillbaka har Den Nya Välfär-
den med hjälp av opinionsundersöknings-
företaget SKOP mätt svenskarnas uppfatt-
ning om företagarklimatet.

den senaste undersökningen visar att hela 88 
procent av svenskarna anser att det är viktigt att 
företagarklimatet förbättras i Sverige. Men bara 32 
procent anser att det råder ett gynnsamt företagar-

klimat för den som själv vill starta och driva småföretag i 
Sverige idag. I allmänhetens ögon finns det således utrymme 
att kraftigt förbättra förutsättningarna för företagande i Sve-
rige. Över hälften av de tillfrågade personerna trodde dock 
inte att det skulle genomföras någon förändring i företa-
garklimatet under året som återstår till nästa riksdagsval.

Mest positiva till det rådande företagarklimatet är mode-
raternas sympatisörer, där 39 procent anser att företagarkli-
matet är gynnsamt. Minst positiva är Centerns sympati-
sörer, där andelen som anser detsamma bara är hälften så 
stort. Kanske talar det för att partiet anses ha misslyckats 
på sitt ansvarsområde i regeringen, nämligen näringslivspo-
litiken.

när Vi sTälldE saMMa Frågor till företagare så framkom det 
att det att två av fem företagare anser att regeringen förbätt-
rat företagarklimatet, vilket ligger i linje med allmänhetens 
åsikter. Men nära hälften av företagarna har inte märkt 
någon förändring i företagarklimatet alls under den sittande 
regeringen. Vad företagarna tycker framgår inte minst av 
intervjuerna med Den Nya Välfärdens medarbetare på sista 
sidan i den här tidningen. För regeringen, som tillträdde 
med stora löften om ett förbättrat företagarklimat, måste 

resultaten av vår undersökning tolkas med oro. 
Resultatet av opinionsundersökningen visar att företa-

garklimatet är en fråga som i allra högsta grad engagerar 
svenska folket. Åsikterna om regeringens företagarpolitik 
och vikten av ett bra företagarklimat skiljer sig inte särskilt 
mycket mellan företagare och arbetstagare. Regeringen kan 
inte behandla företagarna som ett särintresse när undersök-
ningar visar att större delen av svenska folket delar företa-
garnas syn på företagarklimat och näringslivspolitik. 

dEn nya VälFärdEn lät skop även ställa frågan: ”Tycker du 
att man skall förbättra företagarklimatet även om det kan 
leda till att företagare tjänar mer pengar”? Totalt åtta av tio 
svenskar (81 procent) säger att man absolut eller kanske 
skall förbättra företagarklimatet även om det leder till att 
företagare tjänar mer. o

svenskarna eniga om behov  
av bättre företagarklimat

9 av 10 svenskar (88 procent) 
anser att det är viktigt att  
företagarklimatet förbättras  
i sverige.

o
M ETT FörFall sker kon-
tinuerligt och successivt 
under en längre tid blir 
det kanske svårt att upp-

täcka. Dock är kunskapsförfallet 
uppenbart för oss som i många år 
undervisat studenter och för alltfler 
föräldrar som upptäcker att man 
inte längre lär barnen rättstavning 
på ett systematiskt sätt. Det kan ju 
hämma elevernas kreativitet, och 
stavningen ”kommer av sig själv” 
(det är oklart exakt när rättstav-
ningsgenen aktiveras). Det är lika 

befängt som om tioåringar skulle 
förväntas att spontant rekonstru-
era matematiska problemlösnings-
metoder som det tagit mänsklighe-
ten årtusenden att uppfinna genom 
enskilda individers unika insatser, 
av personer som ofta investerat 
decennier av sitt liv åt hårt arbete 
i vetenskapens tjänst. 

Vi som forskat i naturvetenskap 
och matematik vet att det utöver 
fantasi och intuition krävs en 
enorm faktabank för att kunna 
vara kreativ. Faktum är att man 

helst ska inneha hela det specifika 
områdets (och gärna även andra 
områdens) totala upp till dags dato 
samlade kunskap för att kunna 
göra nya genombrott. En idé upp-
står inte ur ett vakuum (även om 
man kan tro det när man går ige-
nom diverse politiska beslut) och 
intuition inom ett specifikt område 
är något som utvecklas i takt med 
att man samlar på sig kunskap, 
och baserat på denna, skaffar sig 
alltmer kunskap. 

Professorer och lektorer i histo-
ria har uppmärksammat problem 
med bristande språkkunskaper 
i UNT (”Våra studenter kan inte 
svenska” 2/1 2013). Studenter för-
står inte litteraturen, tentafrågorna 
eller vad föreläsarna säger. Jag har 
själv sett nyhetsartiklar där man 
inte kan skilja på ”sin” och ”deras”, 
och här kan man inte hänvisa till 
att språket förändras genom en 
nyutexaminerad kreativ journa-
listkår – eftersom det handlar om 
grundläggande syftningsfel. Hade 
mannen trakasserat ”sin kollega” 
eller ”hans kollega”? I det senare 
fallet är det ju någon annans kol-
lega. Å andra sidan finns det väl 
ingen objektiv sanning idag, detta 
vet vi inte minst genom Skolver-
kets rapport ”Genus och text” (som 
används i flera lärarutbildningar!) 

där en pedagogikprofessor (nu 
rektor för Södertörns högskola) 
granskat svenska FYSIKLÄROME-
DEL ur ett genusperspektiv. Här 
kan vi läsa att 

* Påbjudandet av snäv kunskap 
med en given mening är inte för-
enlig med skolans jämställdhets-
strävanden (s 64) 

* En jämställd skola arbetar 
utifrån en respekt för elevens egen 
livsvärld och världsbild, och en 
demokratisk undervisning kan då 
inte handla om att ersätta elevens 
”vardagsförståelse” med en ”veten-
skaplig” sådan (s 7) 

* Faktabaserad, objektiv kun-
skap utgör vad man i ett feminis-
tiskt perspektiv brukar kategori-
sera som ”manlig” kunskap. Kravet 
på objektivitet anses ofta utgöra 
själva grundkriteriet för veten-
skaplighet (s 59).

Och i SOU 2009:64, som 
nuvarande generaldirektören för 
Skolverket ansvarat för, kan vi läsa 
under ”Underprestation som effekt 
av sociala konstruktioner av man-
lighet i skolan” om ”förklaringar 
till pojkars underprestationer som 
alla utgår ifrån att det är maskuli-
nitet/manlig identitet i sig som är 
boven i dramat” (s 237).

Med dessa analyser och åt-
gärdspaket så kan jag bara önska 

Sverige lycka till med att åtgärda 
kunskapsförfallet. Det vi bevittnar 
idag är kulmen på en fördum-
ningsindustri som dessvärre blivit 
institutionaliserad (och inte på 
ett mentalsjukhus där den hör 
hemma utan i myndigheter och 
hos politiker). Talet om Sverige 
som en kunskapsnation känns inte 
trovärdigt. Men företagsamhet och 
innovation kräver både kunska-
per och hårt arbete, inte bortför-
klaringsmodeller för att slippa 
anstränga sig eller idéer om att 
rasera hela den moderna fysikens 
grundvalar för att skolresultaten 
sjunkit. Sverige ska vara världsle-
dande – men inte i galenskap. o

tanja bergkvist,  

Filosofie doktor matematik

krönika sverige som kunskapsnation

Fördumningsindustrin hindrar 
innovation och företagande
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T
  ongiVandE VänsTErkri-

MinologEr brukar påstå 
att straff inte hjälper, att 
brottslingar bör hjälpas 

med förebyggande åtgärder. 
Synsättet har fått brett genom-
slag hos politiker från vänster till 
höger. När människor som inte är 
politiker upprörs över milda straff 
manar politikerna till besinning: 
straff fungerar inte – milda straff, 
vård och sociala insatser är vägen 
till laglydighet.

Utom när brott begås mot sta-
ten, politikernas eget ansvarsområ-
de. Då talar man sällan om värdet 
av milda straff. Narkotikabrott 
– som inte har några omedelbara 
brottsoffer – har länge kunnat 
straffas hårdare än våldtäkt, rån 
och mord. (Straffen för narkoti-
kabrott sänktes nyligen genom 
en prejudicerande dom i hd, men 
detta är alltså domarnas verk, inte 
politikernas.)

Samma tendens i fråga om 
ekonomiska brott mot staten. Vid 
skattebrott har Sverige till och 
med  följt en hårt kritiserad ord-
ning som betyder att skattebrotts-
lingar döms två gånger för samma 
brott: först genom att dömas till 
skattetillägg, sedan till ytterligare 
straff – inte sällan fängelse. För två 
år sedan satt drygt hundra män-
niskor i fängelse, som redan hade 
dömts till skattetillägg.

Att straffa brottslingar dubbelt 
strider mot en av rättsstatens 
grundläggande principer, med 

rötter redan i den romerska rätten. 
Enligt Europakonventionen till 
skydd för de mänskliga fri- och 
rättigheterna, som Sverige har 
ratificerat, är dubbelbestraffning 
uttryckligen olagligt. Europakon-
ventionens sjunde tilläggsproto-
koll säger att ingen får straffas 
två gånger för samma brott, och 
svensk grundlag säger att våra la-
gar inte får strida mot Europakon-
ventionen.

År 2009 meddelade Europa-
domstolen en dom mot Ryssland 
som visade att den svenska dub-
belbestraffningen av skattebrotts-
lingar troligen inte skulle klara en 
prövning. 

Ändå höll svenska lagstiftare 
fast vid de dubbla straffen.

2010 hade Högsta domstolen ett 
fall på sitt bord gällande en man 
som dömts både till skattebrott 
och fängelse. I brist på ”klart stöd” 
i Europadomstols praxis menade 
man att det inte var hd:s upp-
gift att underkänna det svenska 
systemet med dubbelbestraffning. 
Avgörande har mött kritik, bland 
annat av Elisabet Fura, Sveriges 
dåvarande domare i Europa-
domstolen. 

Efter denna dom inträffade 
något unikt i svensk rättshistoria: 
Flera underrätter vägrade att följa 
hd:s avgörande och valde istället 
att avvisa åtal för skattebrott mot 
enskilda som redan fått betala 
skattetillägg. Upproret mot hd  
motiverades med en hänvisning till 

Europakonventionen om mänsk-
liga fri- och rättigheter. Med andra 
ord: antingen hd eller underrät-
terna tolkade lagen felaktigt.

Men det blev fortfarande ingen 
lagändring.

I en dom i somras slog även 
Högsta domstolen slutligen fast att 
Sverige har gått för långt: Rätten 
att inte bli lagförd eller straffad två 
gånger för samma brott (gärning) 
omfattar systemet med skattetil-
lägg och påföljd för brott mot 
skattebrottslagen, enligt domen. I 
klartext säger hd att det är förbju-
det att döma skattebrottslingar två 
gånger, att det står i strid med våra 
grundläggande fri- och rättigheter.

Men någon lagändring har fort-
farande inte kommit till stånd.

Bedrägeri, förskingring eller 
stöld kan kosta en enskild företa-
gare hennes verksamhet. Men det 
är inte dessa brott som straffas 
dubbelt. När det kommer till brott 
mot staten är svenska lagstiftare 
mer än villiga att lagstifta om 
hårda straff – till och med olagligt 
hårda straff. o

paulina neuding
chefredaktör och ansva

rig utgivare för samhälls

magasinet neo

krönika olaglig dubbel bestraffning

sverige skiljer ut sig internationellt 
när det kommer till brott och straff.

utländska åkare snedvrider konkurrensen genom att 
bryta mot cabotageregler och trafiklagar. Polisen 
behöver mandat och resurser för att kontrollera att 
reglerna följs. därför kräver Företagarombudsmannen 
skärpta regler för yrkestrafiken. 

e
u:s cabotageregler innebär att utländska förare kan 
utföra tre inrikestransporter under sju dagar i Sverige 
efter att de lämnat av sin internationella last. Tyvärr 
fuskas det med reglerna, och många förare överskri-

der både tidsgränsen och antalet körningar. 
eu:s regler innehåller visserligen omfattande dokumen-

tationskrav för förare som utför cabotagetransporter. Pro-
blemet är att polisen har begränsade möjIigheter att utöva 
tillsyn, eftersom dokumentationskravet endast kräver att 
åkeriet har dokumenten. Polisen kan därför inte bedöma om 
reglerna följs när åkeriet har kontoret utomlands. Bevis-
ningen är också ett problem eftersom normerna för åklagare 
att begära hjälp i utlandet i princip enbart gäller brott som 
ger fängelsestraff. 

oM PolisEn MissTänkEr att föraren bryter mot cabotagereg-
lerna finns det möjlighet att förbjuda fortsatt färd tills doku-
mentation kommer fram. Men tyvärr har polisen ingen rätt 
att med tvång hålla kvar föraren, som lugnt kan ignorera 
förbudet och köra vidare. 

Förare som bryter mot cabotagereglerna arbetar ofta för 
utländska företag som erbjuder betydligt sämre anställ-
ningsförhållanden än vad svensk lag kräver. De struntar 

ofta följa regler om arbetstider och vinterdäck, vilket ökar 
olycksrisken på våra vägar. 

Det är orimligt att oseriösa aktörer ska kunna bryta mot 
lagen och sedan lämna landet utan påföljder. Företagar-
ombudsmannen vill att polisen ska ha möjlighet att kunna 
förse bilar med hjulkätting för att hindra fortsatt färd, så 
kallad klampning. Klampningen avlägsnas efter det att 
föraren åtgärdat felen och betalat eventuella böter. Detta har 
prövats med stor framgång i flera eu-länder. 

dokuMEnTaTionskraVET På caBoTagE behöver skärpas. 
Föraren ska ha dokumentationen som eu-förordningen  
föreskriver till hands för att underlätta poliskontroll på 
plats. I dokumentationen ska det framgå vem som är avsän-
dare och mottagare samt när och vart godset ska levereras. 
Dessutom ska det finnas information om lasttyp, vikt och 
fordonskombinationens registreringsnummer. Polisen ska 
kunna jämföra de dokumenterade transporterna med infor-
mationen i färdskrivaren. Dessutom bör polisen få resurser 
till fler stickprovskontroller och vägning av ekipage för att 
kontrollera att reglerna följs.

Men fler kontroller löser bara en del av problemet. Straff-
skalan för olagliga cabotagetransporter behöver skärpas. I 
dag kan förare som åker fast för olagligt cabotage komma 
undan med 50 dagsböter à 50 kronor. För att få en avskräck-
ande effekt bör bötesbeloppen chockhöjas till tyska nivåer 
på uppemot 100 000 kronor. Dessutom borde olaglig yrkes-
trafik och olagligt cabotage jämställas, vilket skulle medföra 
att maxstraffet höjs från böter till ett års fängelse. Detta 

skulle ge åklagarmyndigheten incitament att driva mål om 
olaglig cabotagetrafik.

Den Nya Välfärdens förslag syftar till att få bort den 
osunda konkurrensen på våra vägar. Genom att skärpa 
lagen och öka polisens möjligheter att beivra brott kommer 
konkurrensvillkoren att förbättras. Den höjda trafiksäker-
heten som medföljer kommer både spara liv och pengar. 
Dessutom kommer en relativt konkurrenskraftigare svensk 
åkerinäring gynna miljön, eftersom vår lagstiftning tillåter 
längre släp och därmed bränsleeffektivare transporter. 

Regeringen, som säger sig värna arbetslinjen, sund kon-
kurrens och ordning och reda, borde därför snarast verka 
för att våra förslag blir verklighet. o

stoppa fusket i yrkestrafiken
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granskade av  
Företagarombudsmannen

När Edsbacka 
krog lade ner 
verksamheten 2009 
tillfrågades Sollentuna 
kommun om den 
ville köpa fastigheten 
som bestod av flera 

byggnader. Kommunen tackade nej, trots att den var 
mån om att restaurangverksamhet skulle fortsätta 
att bedrivas på platsen. Istället köptes fastigheten 
av Edsbergs Park Fastigheter AB, som lovade att 
fortsätta driva restaurangverksamheten i utbyte 
mot att kommunen upplät ytterligare en byggrätt 
på tomten. Kommunen ville dock bevara områdets 
kulturhistoriska miljö och hade egentligen inte för 
avsikt att godkänna fler byggnationer inom området.

Ett år senare bestämde sig Edsbergs Park för att 
sälja av några mindre byggnader på tomten till Sol-
lentuna kommun. I en första värdering fastslogs att 

byggnaderna till salu var värda 2,1 miljoner kronor. 
Eftersom kommunen hade lovat Edsbergs Park 
en byggrätt som den inte kunde leverera, ansågs 
kontant ersättning som det bästa sättet att lösa ut 
åtagandet. För att lösa problemet på ett smidigt sätt 
tillsattes två nya värderingar. De nya värderingarna 
räknade fram ett nytt pris, med hjälp av en fiktiv 
byggrätt på tomten, och kom fram till ett mark-
nadsvärde på 8,25 miljoner. Med hjälp av den fiktiva 
byggrätten trissades således priset upp och ledde till 
att kommunen medvetet betalade 6 miljoner kronor 
i överpris vid köpet

Att medvetet betala ett överpris till en enskild 
näringsidkare anses som otillåtet stöd enligt kom-
munallagen. Dessutom är stödet otillåtet enligt 
eu-rättens förbud mot statligt stöd. Företagarom-
budsmannen har i sin utredning också kritiserat 
kommunens slöseri med skattepengar.

Malungshem fortsätter  
mörka stöd till hotell
koMMunägda MalungsHEM aB byggde om 
Sankt Olof Hotell för uppskattningsvis 40 
miljoner kronor 2007. Syftet var att bygga ett 
hotell som skulle dra fler besökare till tätorten 
i kommunen Malung-Sälen. Mellan 2008 och 
2012 har bolaget Västerdala Turism AB drivit 
hotellet, som det fått hyra av Malungshem 
med stora subventioner. Företagarombuds-
mannen har i åratal försökt få ut hyresavtalet 
som kommunen i det längsta sekretessbelagt, 
trots att ett offentliggörande skulle kunnat 
kunna rentvå den från anklagelser om att ha 
gynnat Västerdala Turism med låga hyror.

Efter ett domstolsbeslut fick Företagarom-
budsmannen till slut bevis för att hyran inte 
på långa vägar betalat Malungshems ränte-
kostnader, avskrivningar och övriga utgifter för hotellet. El, vatten 
och så gott som allt underhåll betalades av Malungshem. Totalt 
uppskattas kommunen ha förlorat cirka 4 miljoner kronor per år, 
totalt cirka 20 miljoner kronor, på att hyra ut hotellet till under-
pris, något som kommunens skattebetalare kunde ha fått viktig 
samhällsservice för istället. 

Sedan årsskiftet har Malungshem hittat en ny hyresgäst till 
hotellet. Kommunen väljer att inte lämna ut det nya hyresavtalet, 
vilket föranleder en misstanke om att även detta avtal innehåller 
olagligt stöd till hyresgästen. Företagarombudsmannen kommer att 
arbeta för att även det nya hyresavtalet offentliggörs.

Kammarrätten anser  
stöd till flygplats olagligt
rEgion skånE ocH sju skånska koMMunEr köpte år 2011 
Ängelholm-Helsingborg Airport av statliga Swedavia för 40 
miljoner kronor. Kommunerna hade dock inte för avsikt att driva 
flygplatsen. Istället såldes flygplatsen omedelbart vidare till Peab 
AB för samma summa. Men i samband med försäljningen gav 
kommunen ett kontantstöd på 15 miljoner kronor till Peab, vilket 
gjorde att den egentliga prislappen för flygplatsen hamnade på 25 
miljoner.

Företagarombudsmannen har kritiserat flygplatsaffären 
eftersom den innebar ett olagligt kontantstöd och stred mot 
kommunallagen. Enligt kommunallagen får sådant riktat stöd 
endast förekomma om det föreligger synnerliga skäl. Kammarrätten 
ansåg att kommunerna inte kunnat påvisa några synnerliga skäl. 
Kommunerna har även snedvridit konkurrensen eftersom de inte 
brydde sig om att leta upp andra köpare och dessutom mörkades 
värderingen som låg till grund för prissättningen. Kammarrätten 
gick på Företagarombudsmannens linje och olagligförklarade stödet 
till peab.  
 
sEdan dEn 1 juli 2013 Har koMMunErna En laglig skyldigHET 

aTT kräVa TillBaka olagligT sTöd soM sTräckEr sig Tio år 

TillBaka i TidEn. oM koMMunErna inTE kräVEr PEngarna TillBaka 

koMMEr FörETagaroMBudsMannEn driVa ärEndET VidarE i Eu-

koMMissionEn.

Bixia ProWins bolagsordning  
utestänger kommunal kontroll
Bixia ProWin BildadEs i mars 2012 som ett dotterbolag till kommunägda kraftbolaget Bixia. 
Syftet var att koncentrera den kommunala vindkraftproduktionen i ett bolag. Bixia förde över 
samtliga produktionstillgångar och 100 miljoner kronor till det nybildade bolaget. Prowins 
bolagsordning klubbades sedan igenom utan godkännande eller beslut från någon av de elva 
ägarkommunernas kommunfullmäktige. I strid med kommunallagen driver således Prowin 
sin verksamhet med bristfällig demokratisk kontroll.

I ProWins bolagsordning anges att ägarkommunerna inte ska få ta ställning till bolagets 
köp av hela eller delar av andra företag trots att kommunallagen anger att kommunala bolag har sådan 
skyldighet. Enligt kommunallagen ska ett kommunalt bolag låta kommunfullmäktige ta ställning i princi-
piellt viktiga beslut. 

Företagarombudsmannen har uppmanat de delägande kommunerna att genast verka för en ändring av 
Prowins bolagsordning så att den uppfyller lagens krav.

När en ny konkurrenslag trädde i kraft 2010 anmälde 
tankesmedjan Den Nya Välfärden Skelleftebuss AB 
till Konkurrensverket. Det kommunala bussbolaget 
konkurrerade med privata företag genom att 
erbjuda beställningstrafik och gick därmed utanför 
sitt lagstadgade kompetensområde. Den 12 juli 
2013 dömde Stockholms tingsrätt Skelleftebuss till 
ett vite på en miljon kronor för att ha brutit mot 
konkurrenslagen

Innan den nya konkurrenslagen trädde i kraft 
kunde kommunala bolag konkurrera på den privata 
marknaden utan påföljder. Den nya konkurrenslagen 
förbjuder kommuner och landsting att sälja varor 
eller tjänster på den öppna marknaden på ett sätt som 
sätter konkurrensen ur spel, eftersom privata företag 
aldrig kan konkurrera på samma villkor som skattefi-
nansierade verksamheter.

Som kommunalt bolag har Skelleftebuss flera 
snedvridande konkurrensfördelar gentemot privata 
aktörer. Kommunen har bland annat skjutit till mång-
miljonbelopp för inköp av nya bussar, vilket kraftigt 
hämmat etableringen av privata alternativ. Skellefteå 
kommun garanterar även bussbolagets kapitalförsörj-

ning genom att ge en koncernkontokredit som 2012 
uppgick till 150 miljoner kronor. Krediten innebär att 
Skelleftebuss inte behöver genomgå en marknadsmäs-
sig kreditprövning såsom ett privat bolag måste.
På grund av subventionerna har Skelleftebuss vunnit 
offentliga upphandlingar om beställningstrafik 
eftersom det har kunnat lägga lägre anbud än 
privata aktörer. Följden har blivit att privata 
aktörer har fått allt svårare att konkurrera och 
etablera sig i kommunen. Tingsrätten ansåg att 
Skelleftebuss bröt mot konkurrenslagen, genom 
att snedvrida och påverka konkurrensen negativt. 
Tingsrätten slog även fast att Skelleftebuss brutit mot 
kommunallagen, eftersom beställningstrafik saknar 
både allmänintresse och allmännytta och inte hör 
till ett område där kommunerna har kompetens att 
bedriva verksamhet. 

– Med vår anmälan till Konkurrensverket ville vi ta 
reda på hur lagen fungerade i praktiken. Glädjande 
nog har tingsrätten med denna dom visat att kom-
muner bör tänka sig för innan de snedvrider konkur-
rensen, säger Micha Velasco, Företagarombudsman på 
Den Nya Välfärden.

Skelleftebuss bröt mot konkurrens- 
lagen – vite en miljon kronor

Sollentuna kommun ger  
olagligt stöd till Edsbacka krog
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skatteverket förlorar  
i Högsta förvaltningsdomstolen

”o sann faktura” är ett 
begrepp myntat av 
Skatteverket och avser 
en situation där två 

företagare anklagas för att konspirera 
i syfte att lura Skatteverket enligt en 
speciell metod. Metoden innebär enligt 
Skatteverket att den ena företagaren 
låtsas utföra ett uppdrag åt den andra 
och därefter skickar en faktura som 
alltså är ”osann” eftersom det inte 
utförts något arbete. När fakturan 
betalas tar mottagaren ut pengarna 

utan att betala skatt och ger (en del av) 
pengarna till den företagare som betalat 
fakturorna. Fakturabetalaren använder 
en del av pengarna till att avlöna svart 
arbetskraft som genomför det jobbupp-
draget ursprungligen handlade om och 
stoppar resten i egen ficka. I fall som 
anses omfatta ”osanna fakturor” verkar 
Skatteverket se rött och betrakta det 
faktum att underleverantören fuskat 
med skatten som bevis för att även 
fakturabetalaren ska anses vara skyldig 
till skattebrott.

dE FörETag som utpekats som skyl-
diga till fusket har behövt lägga stora 
summor på advokatkostnader för att 
bevisa sin oskuld. Anledningen till att 
Skatteverket kunnat använda omvänd 
bevisbörda mot oskyldiga företagare 
är att både kammarrätter och förvalt-
ningsrätter har sanktionerat Skattever-
kets synsätt. 

Efter protester beviljade Högsta för-
valtningsdomstolen prövningstillstånd 
och avgjorde i november 2012 frågan 
om osanna fakturor vilket ledde till att 

fem företagare 
fick upprättelse. 
Högsta förvalt-
ningsdomstolen slog fast att 
Skatteverket inte per automatik kan 
anta att alla företagare är skyldiga utan 
bevisning. Istället måste grundläggande 
bevisregler respekteras och varje enskilt 
fall bedömas individuellt. o

Högsta förvaltningsdomstolen har underkänt Skatteverkets  
hantering av bevis i fall som gäller osanna fakturor. Företagar-
ombudsmannen har tidigare kritiserat verkets godtyckliga  
bevisvärdering i böckerna ”Skatteprocessen hotar rättssäkerheten” 
och ”Skatteprocessen – Vad varje företagare bör veta” och välkom-
nar domen som ger möjlighet för oskyldigt drabbade att få resning. 

Vi har ingen tillit till samhället  
och rättssystemet längre

lisa Andersson och Micke Brandt 
som driver företaget Leasebyg-
garna i Hälsingland, är företagare 
som drabbats av Skatteverkets 

anklagelser om skattefusk med hjälp av 
osanna fakturor. Företaget hade tagit 
hjälp av underentreprenörer med egna 
F-skattsedlar under 2009. Det visade sig 
att en del av dessa inte betalade in skatt 
och Skatteverket krävde därför bestäl-
laren, Leasebyggarna på skatt. Företaget 
förlorade skattetvisten sommaren 2012 
i förvaltningsrätten, ett halvår innan 
Högsta förvaltningsdomstolen ändrade 
rättspraxisen. Nu ligger deras ärende 
för avgörande i kammarrätten. Nedan 
följer en intervju där de öppenhjärtigt 
berättar om hur rättsprocessen påverkat 
deras liv.

kan ni berätta kort om rättsprocessen? 
Det finns mycket som inte är förenligt 
med en rättsstat i denna process. Att en 
myndighet ska kunna döma ett företag 
utan bevisning och rättegång borde 
vara kriminellt. Skatteverket kunde 
inte framföra några konkreta bevis 
utan hänvisade till en hemmasnickrad 
modell och sin ”utredning” om osanna 

fakturor som de inte vill redogöra när-
mare för. I processen, som pågått i över 
tre år och ska prövas i kammarrätten i 
höst, har bördan legat på oss att bevisa 
vår oskuld. Men vi befinner oss i ett 
kraftigt underläge som småföretagare 
mot det mäktiga Skatteverket. Under 
rättegången hade representanten från 
Skatteverket mage att leende kläcka 
ur sig: ”Vi skulle inte kunna sova gott 
om natten om vi inte trodde ni var 
skyldiga.” Han kan kosta på sig att le. 
Men hade han koncentrerat sig på bevis 
istället för tro hade det aldrig gått så här 
långt.

Skatteverkets rättsövergrepp mot 
företagare är klarlagda och dokumen-
terade. Advokater, företagarorganisa-
tioner och människorättsförsvarare har 
försökt belysa oegentligheterna, men i 
praktiken sker inga förändringar. Inte 
ens när Skatteverket får kritik av både 
eu och Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur har rättsprocessen påverkat er 
personligen?
Ekonomiskt har det inneburit en 
katastrof för oss. Vi hade marginellt 
med lån innan Skatteverket slog till. Nu 

har vi tvingats att kraftigt belåna mina 
föräldrars hem för att vi ska kunna ta 
denna fight för rättvisa. Det har satt 
spår psykiskt. Vi har förlorat dyrbar 
kvalitetstid med våra barn. Vi har för-
sakat och missat arbetstillfällen och har 
kämpat i uppförsbacke med kniven på 
strupen. Vi har ingen tillit till samhället 
och rättssystemet längre. Vårt fall är 
sannerligen inte är det första eller det 
sista, eller det värsta, men kanske kan 
vår historia bidra till en ändring i rätt 
riktning. Folk i allmänhet tror inte att 
det kan gå till som det gör eftersom de 
gärna vill tro att vi lever i ett rättssäkert 
land. 

Vad har kontakten med Företagar-
ombudsmannen betytt?
Vi har fått en bekräftelse på att vi har 
lagen på vår sida. De har kartlagt och 
benat ut orättvisor och absurditeter 
i skattemål och gett oss ovärderligt 
stöd. Utan Företagarombudsmannens 
arbete hade vi behövt lägga ner åratal av 
research för att kunna förstå vad som 
verkligen sker. Deras skrift ”Skattepro-
cessen – vad varje företagare bör veta” 
är obligatorisk läsning om man vill sätta 

sig in i hur det kan gå till. 
Vad vill ni säga till skatteverket och 
andra svenska myndigheter?
Gör ert jobb, företräd folket och ta reda 
på fakta! Det är viktigt att poängtera 
att företagare betalar enormt mycket 
skatt och har rätt till samma rättsskydd 
som övriga befolkningen. Tjänstemän 
på myndigheter har enorma befogen-
heter men knappt några skyldigheter. 
För företagare är det nästan tvärt om. 
Vi har en massa skyldigheter men inga 
rättigheter. Vi vill därför se en minsk-
ning av myndigheternas makt och 
säkerställa att bevis alltid ska framföras 
och att likhet inför lagen respekteras. 
Skatteverket ska inte få agera åklagare, 
domare och indrivare. Deras agerande 
är kontraproduktivt för Sveriges eko-
nomi och leder på sikt till att människor 
avskräcks från att starta företag. Det är 
viktigt att tjänstemän ständigt påminns 
om att deras jobb är att i första hand 
tjäna folket och inte myndigheten. o

I åratal har Skatteverket anklagat oskyldiga företagare för att ha skattefuskat. 
Högsta förvaltningsdomstolens domar förra året bekräftar att Skatteverket 
gjort fel. Men trots att Skatteverket uppenbarligen gör fel fortsätter verket att 
driva rättsprocesser med dålig bevisning.
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många upphandlare saknar nödvändig kompetens! 
De har varken sakkunskap eller erfarenhet att 
ställa upp rimliga krav på vad anbudsgivarna ska 
leverera. Eftersom de inte kan avgöra vad som är 

rimliga villkor så försöker de istället att reglera genom att sätta 
bestraffningsklausuler. Leverantörerna tvingas till viten på 
grunder som är milt sagt häpnadsväckande, säger Sonny Lööf.

kan du ge några exempel?
– Under en snörik vinter fallerar snöröjningen. Eftersom 
våra sopbilar inte kan ta sig fram på oplogad väg blir sop-
hämtningen lidande. Ansvaret för snöröjningen ligger på 
den entreprenör som Stockholms stad anlitat. Ändå väljer 
staden att försöka belägga oss med vite, trots att den upp-
komna situationen ligger utanför vår kontroll. Detta skapar 
stora merkostnader som vi inte får ersättning för.

Som renhållningsentreprenör är vi beroende av de 
upphandlande kommunernas välvilja och fogar oss efter 
deras krav. Men ibland blir det orimligt. Vi blev exempelvis 
tvingade till att tanka biogas i våra bilar, trots att utbudet av 
både pumpar och gas var ytterst begränsat i staden. 

Våra förare tvingades vänta vid gaspumpen från klockan 
två på natten och tanka under kaotiska förhållanden på 
grund av gasbristen. Då har upphandlaren, i detta fall  
Stockholms stad, visat en oerhörd okänslighet för de  
arbetsförhållanden som de är med och skapar på grund  

av dåliga upphandlingskrav. Inte heller i detta fall fick vi 
någon kompensation från staden.

Men uppfyller inte kraven i upphandlingarna något syfte?
– Upphandlare med bristande kompetens kommer att  
sätta orimliga krav, så enkelt är det. Det är därför jag har 
stångat mig blodig mot Trafikkontoret i Stockholm för att  
de ska förstå vilka krav som är rimliga och vilka krav som 
riskerar att få dåliga konsekvenser, både för oss som  
leverantör och för hushållen som får en sämre renhållning 
än de skulle ha fått om upphandlaren följt lagen och haft 
sunt förnuft. 

Vad gör upphandlare för fel?
– Grundproblemet är att de inte ser leverantörerna som  
partners som de ska samarbeta med. Istället för att föra  
en dialog med leverantörerna så ser de oss som en mot-
ståndare. 

Och har du den synen så använder du hellre piska än  
morot. Det tråkiga med den här utvecklingen är att upp-
handlarna i staden inte ser till invånarnas bästa utan foku-
serar på att försöka lägga in vitesklausuler. Det är oftast ett 
enkelt trick att ta till om du är en oskicklig upphandlare.

Hur går det här ihop med stockholms stads utfästelser  
om att de är för fri konkurrens?
–Stockholms stad är för konkurrens, men inte på lika vill-
kor. Liselotte Lööf fick kontrakt för renhållning i stadsdelen 
Norrmalm. Men sedan undergrävde staden oss genom att 
låta Samhall konkurrera med hjälp av skattefinansierade 
stödpengar. 

Ett annat exempel är stadens krav i upphandlingar av 
snöröjning och gatuskötsel. Där kan enbart leverantörer 
som tidigare levererat tjänsterna de senaste tre åren kvali-
ficera sig i nya upphandlingar. Så vitt jag vet är det bara två 
företag som idag klarar kraven. Det är ett sätt för staden att 
försäkra sig om att nya leverantörer aldrig ska kunna vinna 
upphandlingar. Detta diskriminerar nystartade och mindre 
företag.

Men då måste stockholms stad vara impopulär bland 
leverantörer?
– Det finns en anledning till att Sveriges ledande renhåll-
ningsföretag inte lämnar in anbud på upphandlingar gäl-
lande hushållsavfall i Stockholm stad. Anledningen är att 
det inte går att räkna hem uppdragen eftersom man måste 
godta orimliga villkor och att det är omöjligt att samarbeta 
med trafikkontoret. Och bland de företag som idag levererar 
renhållningstjänster till staden är det bara vi och ett norskt 
bolag som har härdat ut. Övriga bolag har valt att inte lämna 
några anbud.
 
Hur har du tagit upp de här problemen med staden? 
– Jag har enträget arbetat för att de ska förstå vilka upp-
handlingskriterier som är bra och vilka som är mindre bra. 
Tyvärr har motståndet varit kompakt. I de fall där staden 
har brutit mot upphandlingslagen har jag tagit hjälp av Pär 
Cronhult, som är chefjurist vid Den Nya Välfärden. Tillsam-
mans har vi lämnat in överklaganden som vi även vunnit. 

Hur handskas du med utmaningen att bedriva  
verksamhet under dessa förutsättningar?
– Anledningen till att jag har kämpat i alla dessa år är för att 
jag tycker att det är kul att driva företag, även om det ofta 
känns tungt att kämpa mot inkompetenta upphandlare. 
Men i till slut måste upphandlarna inse invånarnas bästa 
och rensa bort det dåliga beteendet som sedan 2007 har rått 
på Trafikkontoret. Den dagen kommer det åter bli roligt att 
vara företagare. o

Sonny Lööf har kämpat mot dåliga upp-
handlare i över 40 års tid. Sedan 1991 
har han arbetat på renhållningsföretaget 
Liselotte Lööf. Han är en av de första  
entreprenörerna som fick kontrakt efter  
att kommunernas monopol hävdes. Men 
hans frispråkighet har inte alltid fallit i  
god jord hos upphandlande myndigheter. 

den modige entreprenören

d
ET Finns nog Få soM an-

sEr kulTur Vara någoT 

oVikTig, i alla fall inte 
öppet. Det skulle i så fall 

vara en och annan extremist som 
får lust att ’osäkra sin Browning’, 
men i de flesta fall säger vi gärna 
att kulturen behövs. ’Varför det?’ 
önskar jag ibland att journalister 
frågade, då politiker så självklart 
vill påstå det.

Det finns många olika sorters 
kultur också. Matkultur, kropps-
kultur och bakteriekultur för att 
nämna några. Den kultur jag avser 
i denna krönika, är en som inte så 
enkelt låter sig mätas. Det går inte 
enkelt att visa våra barn den, peka 
på den och säga:

’Titta min pojke där står kultu-

ren, se så vackert den gnistrar!’
Nej, snarare är det resultatet av 

den som blir synlig. Den avslöjar 
hur vi tänker om rätt och fel, om 
viktigt och ointressant. Den är vad 
vi hör eller inte hör då partiledare 
talar i Almedalar och snart allt 
oftare inför det stundande valet. 
Nyheter och underhållning på TV 
är en avspegling av vår kultur. 
Kulturen är den grund vi står på då 
vi hälsar på en annan människa, 
formar ett företags strategi, bygger 
sjukhus, bostäder och bestämmer 
vad våra barn bör lära sig i skolan. 
Kultur är det vi tar till oss då vi 
läser tidningar, lyssnar på nyheter 
och går på teater, opera, balett och 
bio. Kultur är det vi ärvt av våra 
föräldrar och får av våra vänner. 

Det är ur vår kultur som idéer gror 
och växer till vår framtid. Den är 
resultatet av vad som skapats och 
tänkts under generationer och 
som i vår tid, våra tänkare, fors-
kare och konstnärer fortsätter att 
arbeta med. Kultur är det osynliga 
fundament som vårt samhälle och 
vår demokrati bygger på. Kultur 
är det vi väljer att lyssna på, titta 
på och tänka på. Brist på kultur är 
då vi inte längre ids lyssna, titta 
och tänka – vilket lätt kan leda till 
diktatur.

Kultur kräver långsiktigt tänkan-
de, en förståelse för de forskare 
och konstnärer som lever i dag och 
skapar vår morgondag. En lysande 
framtid tar sin tid, den kräver 
intresse och nyfikenhet för att bli 
till. En majoritet har aldrig skapat 
dessa idéer och strömningar. 
Goda idéer och visioner har alltid 
sprungit ur individer. Historien är 
full av exempel på individer som 
skapat vår kultur. Einstein, Bohr, 
Picasso, Sartre, Freud, Shakes-
peare, da Vinci, Beckett, Hesse, 
Newton, Kant, Pasteur, Matisse, 
för att nämna några få..

Vår kultur bygger på genera-
tioner av forskare och konstnärer 
som passionerat sökt svar på 
stora och små frågor. På dem som 
tänker om våra liv och hur det kan 

te sig, hänga ihop och om hur allt 
det kan forma en framtid. Men 
det kommer an på oss alla att 
slåss för vår kultur, vara nyfikna 
på våra konstnärer och forskare 
och påverka politiker att inte bara 
i vackra tal, utan också i handling, 
ge plats och uppmuntran åt dessa 
människors lust och förmåga att 
se möjligheter. Om vi inte ids välja 
och vara nyfikna, spelar inga idéer 
eller upptäckter någon roll. De 
faller platt i likgiltighetens mörka 
glömska. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt 
uttryckte i sitt Almedalstal hur 
viktigt det var att känna till sin 
historia, var man kommer ifrån 
och att inte riva ner allt som gjorts 
innan. Ett historiskt pussel tror 
jag att statsministern liknade livet 
vid. Ett där varje generation lägger 
sin bit till helheten. Det var en bra 
liknelse. Samtidigt var det enda 
citat som statsministern ville lyfta 
fram, ett som kom från en ham-
burgerkedja. Inte från en poet som 
Tranströmer, en hjälte som Raoul 
Wallenberg eller den stridslystne 
Strindberg. Enbart hamburgerked-
jan blev statsministerns val att 
framhäva, i ett för honom, inspi-
rerande citat. När sist hörde vi en 
ledande politiker referera till stora 
tänkare, forskare eller ett klassiskt 

verk som inspiration för en vision 
om framtiden? När hörde vi senast 
nobelpristagare citeras, som inte 
fått pris i ekonomi. Vilken kultur 
är det vi accepterar och väljer? 
Om vi inte längre förstår eller ids 
studera våra tänkare, läsa våra 
poeter och författare, om vi avstår 
intresse för forskare och deras 
viktiga upptäckter har vi snart 
inget kvar att fästa vår pusselbit 
vid och driver fritt och utan styrsel 
och kompass på ett öppet hav av 
ignorans.

Den verkliga faran för vår demo-
krati är när vi och våra ledare så 
aningslöst väljer bort våra skapare 
av en möjlig bättre framtid. När 
vi inte ids ta del av dem som 
verkligen kan vår historia och har 
kunskapen att bygga vidare. Vad 
blir vårt bidrag när allt vi till slut 
kan säga är: ’Ha en bra dag och 
smaklig måltid’? Låt oss välja att 
inte lämna över en så fattig kultur 
till våra barn och låt oss kräva 
av våra ledare att ge plats för en 
bättre kultur. o

Henry bronett
Författare, debattör som 

bloggar på bronett.se

krönika utarmningen av kultur

god kultur eller smaklig måltid?

sonny Lööf
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konkurrenskommissionen

-lagen om offentlig upphandling 
innehåller en mängd formbe-
stämmelser, men bygger yt-
terst på att det måste utvecklas 

en praxis. Domstolar tittar på hur andra dom-
stolar dömt tidigare och på vilka grunder, 
säger Pär Cronhult, chefjurist vid Den Nya 
Välfärden.

Hur kan konkurrenskommissionen  
hjälpa till att skapa praxis?
– Icke sällan har småföretag tydliga och bra 
mål som kan göras till föremål för rättsska-
pande prövning i högsta instans. Om rättsfrå-
gorna är tillräckligt tydliga kan de tjäna som 
vägledning för domstolarnas rättsskapande 
tillämpning i liknande fall. Det är därför vik-
tigt att företag vågar anmäla till oss och också 
vågar stå bakom rättsprocesser i frågor som 
kan ha prejudikatsbetydelse. 

leder alla tips ni får in 
till en domstolsprövning?
– Ibland kan det vara så att den som anmäler 
till Konkurrenskommissionen inte vill skylta 
med sitt namn i till exempel en process i 
domstol. I dessa fall är det inte möjligt att få 
saken prövad rättsligt. Men Konkurrenskom-
missionen kan ändå utreda rättsfrågorna 
och uttala sig i eget namn, samt använda 
denna utredning till grund för att senare föra 
andra liknande fall i domstol. Vi är därför 
tacksamma för alla tips vi får in eftersom vi 
samlar på oss kunskap som kan användas i 
framtida fall.

Har du något exempel 
på domstolsavgöranden?
- Ett exempel på hur viktigt det är med rätts-
skapande processer är Örntaximålet som 
beskrivs nedan. Den rättsfråga som målet 
avser hade förmodligen inte kommit till avgö-
rande på det här sättet, om inte Örntaxi hade 
anmält det till Konkurrenskommissionen och 

fått hjälp med att föra målet till ett avgörande 
ända upp i högsta instans. Målet är principi-
ellt mycket viktigt eftersom det klarlägger en 
fråga som inte direkt kan utläsas ur lagtex-
ten, nämligen att upphandlande myndigheter 
måste ge anbudsgivarna rimliga möjligheter 
att också hinna förbereda sig inför leve-
ransstart, även efter det att kontraktet är 
påtecknat.

… och vad innebär det för företag  
i allmänhet?
– Alla företag som deltar i offentliga upp-
handlingar kan numera med stöd av 
rättspraxis kräva rimliga villkor för att hinna 
förbereda sig inför avtalsstart. Innan Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i Örntaxi-målet 
fanns det ett alltför stort tolkningsutrymme 
som i vissa fall utnyttjades av upphandlarna 
till anbudsgivarnas nackdel. Ofta är det 
nystartade företag eller företag som vill börja 
konkurrera om ett kontrakt som tidigare 
utförts av ett annat, lokalt dominerande  
företag, som riskerade att drabbas. Domen  
i Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att 
upphandlande myndigheter nu måste sluta 
diskriminera nya leverantörer med för korta 
förberedelsefrister. 

Men hur kan småföretag 
hävda sin rätt mot kommunerna?
– Konkurrenskommissionen hjälper tillkost-
nadsfritt. Finansieringen sker gemensamt av 
våra stödföretagare enligt principen en för 
alla och alla för en. Ett mål i en förvaltnings-
domstol kan lätt uppgå till hundratusentals 
kronor i advokatkostnader, något som de 
flesta småföretagare inte har råd med. Och 
även om företagaren vinner kan vinsten bestå 
i att upphandlingen görs om, vilket i vissa 
fall upphandlande myndigheter (som ofta är 
kommuner) har struntat i. Kommunerna har 
därmed en stor fördel, dels i form av egen 
juridisk expertis, dels på grund av att de har 
råd att anlita advokatbyråer om den egna 
expertisen inte skulle räcka till.

Jag har under min tid som chefjurist vid 
Den Nya Välfärden haft ett förhållandevis 
stort antal avgjorda mål i Högsta förvalt- 
ningsdomstolen, av vilka vi vunnit i en  
övervägande del av fallen. Och för varje  
vägledande dom blir upphandlingsklimatet 
lite bättre för alla företagare som deltar i  
offentliga upphandlingar. o

Fakta: 
konkurrens- 
kommissionen
Det görs många fel när kommuner, myn-
digheter och landsting upphandlar varor 
och tjänster. Oavsett om det offentliga 
gör fel på grund av brist på kunskap, eller 
för att man vill handla med ett visst fö-
retag, snedvrids konkurrensen och vissa 
företag gynnas på bekostnad av andra. 
För att komma tillrätta med problemen 
inrättade Den Nya Välfärden 1994 den 
oberoende expertgruppen Konkurrens-
kommissionen med uppdraget att bevaka 
och uppmärksamma snedvridning av 
konkurrens med offentliga medel. Sedan 
starten har närmare 650 utredningar ge-
nomförts. Konkurrenskommissionen har 
genom åren varit drivande i flera lagänd-
ringsförslag för att på olika sätt förbättra 
företagarklimatet. Men mycket återstår 
att göra. Bland annat driver Konkur-
renskommissionen frågan om att beslut 
i kommunala bolag ska gå att överklaga 
samt att kommunalt domstolstrots ska 
motverkas genom kraftfulla sanktioner i 
särskild lagstiftning.

Konkurrenskommissionens ledamöter är:
inger ridderstrand-linderoth  
(ordförande), tidigare stadsjurist,  
Stockholms Stad
sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd
Patrik Engellau, ordförande tanke- 
smedjan Den Nya Välfärden
christer Fallenius, tidigare ordförande  
i Marknadsdomstolen
Erik nerep, professor i handelsrätt  
vid Handelshögskolan i Stockholm
lennart Palm, tidigare VD,  
Näringslivets regelnämnd
Per-arne sundbom, tidigare k 
onkurrensråd vid Konkurrensverket

Föredragande i Konkurrenskommissionen 
är Pär cronhult, chefjurist vid Den Nya 
Välfärden

Vill du veta mer eller anmäla ett 
ärende? Kontakta Pär Cronhult. Konkur-
renskommissionen tar inte betalt för sina 
utredningar och som anmälare kan du 
givetvis vara anonym.

Konkurrenskommissionen
Box 5625
114 86 Stockholm
Tfn: 08-545 038 18
Fax: 08-611 35 62 
www.dnv.se
E-mail: kko@dnv.se 

Vi skapar rättspraxis 
som gynnar företagare

Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för uppskattningsvis 600 miljarder kronor. 
I tiotusentals annonserade upphandlingar konkurrerar anbudsgivarna för att möta de upphandlande 
myndigheternas krav. Lagen om offentlig upphandling ska garantera att upphandlingarna sker korrekt 
och att konkurrensen inte snedvrids. Men tyvärr är det inte ovanligt att upphandlande myndigheter 
bryter mot lagen och på så sätt snedvrider konkurrensen. Då träder Konkurrenskommissionen in.

Högsta förvaltningsdomstolen har i 
en vägledande dom bestämt att ett 
anbudsvinnande företag måste erbjudas 
rimliga förutsättningar att förbereda sig 
mellan avtalstecknande och avtalsstart.

Örntaxi vann vägledande dom
BEFinTliga lEVEranTörEr har en naturlig 
fördel som gynnar dem i upphandlingar ef-
tersom de redan har genomfört de investe-
ringar som behövs och är redo att fortsätta 
leverera tjänster eller varor med kort varsel. 
Konkurrerande leverantörer kan däremot 
inte genomföra de nödvändiga investering-
arna på ren spekulation innan kontraktet 
med upphandlaren är påskrivet och företa-
get därmed är säkrat om uppdraget.

När Örnsköldsviks kommun skulle upp-
handla taxitransporter för rullstolsbundna 
genomfördes en första upphandling på ett 
så felaktigt sätt att upphandlingen måste 
göras om efter beslut i domstol. Det lokala 
taxibolaget Örntaxi varnade kommunen 
för att fullgöra avtalet och bad kommunen 
att rätta sig, vilket kommunen valde att 
ignorera. Saken togs därför till domstol. När 
domen sedermera kom och Örntaxi hade 

vunnit, blev det väldigt kort om tid att göra 
om upphandlingen. 

Kommunen krävde i den nya upphand-
lingen att vinnande anbudsgivare skulle 
kunna leverera tjänsten redan tidigast 16 
och senast 23 dagar efter påskrivet avtal. 
Men att köpa in nya bilar och handikapp-
anpassa dessa samt anställa specialutbildad 
personal tar längre tid än så. Att göra så om-
fattande investeringar enbart på förhopp-
ningen om att man ska vinna upphandling-
en vore vanskligt. Följden blev att det bara 
var den existerande leverantören som i till 
slut kunde möta tidsplanen.

örnTaxi öVErklagadE även kommunens 
snäva tidsramar och menade att kommu-
nen bröt mot den upphandlingsrättsliga 
principen att upphandlande myndigheter 
ska behandla leverantörer på ett likvärdigt 

och icke-diskriminerande sätt. Högsta 
förvaltningsdomstolen höll med Örntaxi 
och slog fast att Örnsköldsviks kommun 
hade angivit tiden mellan avtalstecknande 
och första avtalsdag alltför snävt och att 
upphandlingen därför måste göras om. 

Högsta förvaltningsdomstolens dom är 
vägledande eftersom den uttolkar principen 
om likabehandling i upphandlingslagen. Att 
kräva att alla anbudsgivare i en upphandling 
ska ha genomfört de nödvändiga investe-
ringarna på ren spekulation strider också 
mot proportionalitetsprincipen i samma lag.  
Domen kommer förhoppningsvis att leda 
till att upphandlande myndigheter påbörjar 
upphandlingar i god tid och ger rimliga 
leveransvillkor till alla presumtiva anbuds-
givare. På sikt kommer konkurrensen i 
upphandlingar att förbättras i enlighet med 
lagstiftarnas intentioner. Konkurrenskom-
missionen kommer att arbeta för att lagen 
följs genom att fortsatt granska upphand-
lande myndigheter som inte tagit domen 
till sig. o
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granskade av  
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Falköpings Hyres bostäder  
köper byggnation olagligt
koMMunägda FalköPings HyrEsBosTädEr aB tecknade i februari 2011 ett avtal 
med Skanska om att bygga ett hyreshus i kommunen för cirka 50 miljoner 
kronor. Avtalet föregicks inte av någon upphandling där andra företag kunde 
lämna konkurrerande anbud. Detta strider mot upphandlingslagen, eftersom 
det undantag i lagen som gäller för köp och hyra av fastigheter, enbart avser 
befintliga byggnader och inte sådana byggnader som ska uppföras enligt 
köparens instruktioner.

Som kommunalt bolag borde Falköpings Hyresbostäder ha följt upphand-
lingslagen. Hyresbostäder har inte redovisat några särskilda skäl till varför inget 
annat bolag än Skanska tillfrågades innan kontraktet tilldelades. Bostadsbola-
get kan ha fått betala ett alldeles för högt pris för byggnationen av hyreshuset, 
vilket i slutändan drabbar hyresgästerna.

Dubbelt fel i  
Uppsala kommun 
uPPsala koMMun hade ett ramavtal med 
Vattenfall om inköp, drift och underhåll av 
belysningsanläggningar. Men ramavtalets 
materialspecifikation innehöll inte tändmoduler. 
Ändå köpte kommunen 450 tändmoduler 
för cirka 1,7 miljoner kronor av Vattenfall i 
februari 2012 utan lagstadgad upphandling. 
Genom att inte konkurrensutsätta inköpet kan 
skattebetalarna i kommunen ha fått betala 
ett alldeles för högt pris för tändmodulerna. 
Dessutom riskerar Uppsala kommun att tvingas 
betala en upphandlingsskadeavgift på 120 000 
kronor.

Avtalet med Vattenfall löpte ut i juli 2012, 
utan möjlighet till förlängning. Enligt upphand-
lingslagen skulle kommunen ha utlyst en upp-
handling om ett nytt ramavtal. Men kommunen 
valde trots detta att ändå förlänga avtalet till 
resten av 2012 och fortsatte även att köpa tjäns-
ter även en bit in på 2013. Enbart under hösten 
köptes varor och tjänster direkt av Vattenfall 
till ett värde av 6,6 miljoner kronor. Dessa så 
kallade otillåtna direkttilldelningar strider mot 
upphandlingslagen och kan leda till att kommu-
nen får betala upphandlingsskadeavgift på cirka 
800 000 kronor.

Skövde kommun köper  
AV-utrustning olagligt
uTan aTT uPPHandla köpte Skövde kommun audiovisuell utrustning 
för miljonbelopp från företaget MIVGAB, som indirekt ägs av totalt 38 
kommuner, däribland Skövde kommun. Under de senaste två åren har 
kommunen köpt utrustning för 3,1 miljoner kronor och utöver detta 
betalat en ”medlemsavgift” på 2,2 miljoner till bolaget. 

Det finns undantagsregler för inhandlande av material utan upphandling 
från företag som är kommunägda och enbart har en marginell verksamhet 
utanför kretsen av ägare. Men MIVGAB, som konkurrerar med företag på 
den privata marknaden, uppfyller inte undantagskraven. Inte heller förelig-
ger några andra omständigheter som kommunen skulle kunna åberopa för 
att slippa konkurrensutsätta sina inköp. Konkurrenskommissionen riktar 
därför hård kritik mot kommunen för ha brutit mot upphandlingslagen 
och gör bedömningen att en förvaltningsdomstol skulle komma till samma 
slutsats. En fällande dom skulle kunna kräva att inköpen av varorna hävs 
och att kommunen får betala böter i form av upphandlingsskadeavgift.

Helsingborgs-
hems oförmån-
liga inköp av 
elkonsulttjänster 
när dET koMMunala BosTadsBolagET 

HElsingBorgsHEM tidigare upphandlade 
elkonsulttjänster, rangordnades tre 
anbudsgivare i förhållande till hur 
ekonomiskt fördelaktiga deras anbud 
var. Men när det sedan kom till att 
beställa tjänsterna frångick bolaget denna 
rangordning. Det minst fördelaktiga avtalet 
blev första alternativ i nästan vart fjärde 
inköp, utan att det högst rankade företaget 
ens tillfrågades av Helsingborgshem.  

Genom att inte tillfråga den som lämnat 
det bästa anbudet i första hand inför varje 
inköp, har Helsingborgshem brutit mot 
bland annat rangordningskravet i lagen om 
offentlig upphandling. För hyresgästerna 
i Helsingborgshems fastighetsbestånd har 
detta inneburit att oförmånliga inköp har 
skett vilket kan komma att belasta deras 
hyror.

Fastighetsägare på Järva  
diskriminerar nystartade bolag
FörEningEn FasTigHETsägarE i Järva består huvudsakligen av kommunala fastighetsägare på 
Järvafältet i Stockholm. När föreningen skulle upphandla fastighetsskötsel sattes hårda krav. Endast 
företag som hade en årsredovisning registrerad hos ett kreditratingföretag och en omsättning på 10 
miljoner kronor det senaste verksamhetsåret skulle kvalificera sig för att lämna anbud. Föreningen 
utgick enbart utifrån UC-kontroller och gav inte leverantörerna några direktiv för hur de på annat 
sätt kunde styrka sin ekonomiska kapacitet.

Nystartade bolag saknar av naturliga skäl en årsredovisning registrerad hos ett kreditratingföre-
tag. Men Högsta förvaltningsdomstolen slog redan år 2005 fast att detta inte är ett skäl att diskri-
minera nystartade företag i offentliga upphandlingar. Enligt upphandlingslagen måste nystartade 
företag likabehandlas och den upphandlande myndigheten får inte godtyckligt förkasta anbud 
baserat på enbart UC:s uppgifter. Enligt rättspraxis måste en individuell bedömning äga rum. Kon-
kurrenskommissionen riktade av detta skäl kritik mot hur upphandlingen hade handlagts.

Örebros landsting i olaglig  
teckentolksverksamhet
när PosT- ocH TElEsTyrElsEn (PTs) skulle upphandla en rikstäckande 
teckentolkningsverksamhet via bildtelefoni deltog Örebro läns 
landsting med ett anbud. Detta strider dock mot den i kommunallagen 
införda så kallade lokaliseringsprincipen. Enligt denna princip får ett landsting inte engagera sig i 
verksamhet som huvudsakligen avser att täcka annat än de egna landstingsmedlemmarnas behov. 
Principen finns bl.a. till för att kommuner och landsting inte ska dimensionera verksamheter över sina 
egna behov, i syfte att kunna konkurrera på den nationella marknaden.

Örebros läns landsting har under flera år levererat teckentolkstjänsten i strid med lagen. Detta stod 
tämligen klart tidigt i processen. Redan i juni 2011 förbjöd förvaltningsrätten landstinget att tills vidare 
teckna avtal med PTS, ett förbud som senare upprepades av Kammarrätten i Göteborg i november samma 
år. Trots detta har landstinget tecknat avtal med PTS, ett avtal som numera har tillämpats från och med 
den 1 januari 2012. Konkurrenskommissionen har riktat stark kritik mot att landstinget, mot bättre ve-
tande, trotsat både lagen och domstolarnas beslut om avtalsförbud. Även Förvaltningsrätten i Karlstad har 
numera beslutat att landstingets beslut om att lämna anbud ska upphävas i sin helhet.
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konkurrenskommissionen

när sTock HolMs 

läns landsTing 

under 2008 
upphandlade 
färdtjänst med 
rullstolstaxi 
tecknades 
femåriga 

ramavtal med leverantörerna. I början på 2013 
beslutade landstinget om en tvåårig förlängning. 
Konkurrenskommissionens utredning visar att 
den ursprungliga avtalsperioden och den beslutade 
förlängningen strider mot upphandlingsreglerna. 

Landstingets första fel var att teckna ett femårigt 

avtal när huvudregeln anger ett förbud mot att ingå 
avtal längre än fyra år. Eftersom detta innebär att av-
talet är lagstridigt så går det inte heller att förlänga. 
Utöver detta bröt Landstinget även mot avtalets 
förlängningsklausul, som angav att ett förnyat avtal 
skulle tecknas senast nio månader innan avtalstidens 
slut. 

Förlängningen av avtalet kan likställas med otill-
låtna direktupphandlingar. Dessa skulle kunna ha 
prövats i domstol utifrån upphandlingslagen, med 
troligt resultat att avtalen då ogiltigförklaras. Lands-
tinget riskerar även att få betala uppemot 10 miljoner 
kronor i upphandlingsskadeavgift för lagöverträdel-
serna.

inköP soM undErsTigEr en värdegräns på drygt 
284 000 kronor får direktupphandlas. Detta 
betyder att upphandlande myndigheter inte 
behöver annonsera upphandlingen när värdet av 
kontraktet understiger tröskelvärdet. Att dela upp en 
upphandling i flera delar för att varje upphandling för 
sig ska understiga tröskelvärdet är dock olagligt. 

Men Karlshamns kommun gjorde just detta när de 
i mars 2013 påbörjade upphandlingen av en 57 meter 
lång båtbrygga. Värdet av bryggan översteg tröskel-
värdet, men genom att upphandla Y-bommarna för sig 
och bryggan för sig hamnade respektive inköp under 

tröskelvärdet och kunde direktupphandlas. Genom 
att bryta mot lagen och direktupphandla försökte 
kommunen att snedvrida förutsättningarna för be-
rörda leverantörer av båtbryggor att kunna tillvara ta 
sin lagstadgade rätt till konkurrens på lika villkor.

Konkurrenskommissionen utredde ärendet och kri-
tiserade kommunens otillåtna direktupphandlingar. 
Även Förvaltningsrätten i Växjö har i dom funnit att 
kommunen gjort sig skyldig till otillåtna direktupp-
handlingar och förordnat att upphandlingen ska göras 
om.

Kristinehamns kommun 
underlät att upphandla 
konstverk
krisTinEHaMnskonsTnärEn BEngT olson är erkänt duktig, vilket 
kanske förklarar varför Kristinehamns kommun i oktober 2012 
beslutade att köpa hans konstverk Vattenåder för 1,5 miljoner, utan 
att låta några andra konstnärer vara med och tävla. Kommunen 
bröt därmed mot upphandlingslagen. 

Officiellt menade kommunen att den närmare 15 meter höga 
obelisken var en gåva från konstnären och att den beslutade be-
talningen avser tillverkning och anläggningsarbeten. Bengt Olson 
avslöjade dock i en tidningsintervju att en tredjedel av beloppet var 
tänkt att gå till honom själv, en tredjedel till entreprenören och den 
sista tredjedelen till kringarrangemang såsom markarbeten. Dessut-
om hade initiativet till konstverket kommit från kommunen. 

När det gäller köp av konst är det svårt att undgå viss subjektiv 
bedömning. Vägledande rättspraxis tillåter därför att upphand-
lande myndigheter utan annonsering får tillfråga en begränsad 
krets av konstnärer för att sedan låta en sakkunnig kommitté att i 
en konstnärlig ”skönhetstävling” lämna förslag på vilken av dessa 
konstnärer som slutligen ska få uppdraget. Men Katrineholms 
kommun struntade i detta undantag, och valde att inte ens iaktta 
de mest grundläggande krav på objektivitet, likabehandling och öp-
penhet som upphandlingslagen kräver. Konkurrenskommissionen 
har därför riktat allvarlig kritik mot kommunen för att snedvrida 
marknaden för konstnärer med inriktning på offentlig utsmyck-
ning.

Borås renhållning har 
aldrig upphandlats

Borås sTad har utan föregående 
konkurrensutsättning uppdragit 
utförandet av den kommunala 
renhållningen direkt till det egna 
bolaget Borås Energi och Miljö AB. 
Men även om kommunen äger bolaget 

betyder det inte att kommunen kan strunta i att konkurrensutsätta 
renhållningsuppdraget. Borås Energi och Miljö är nämligen ett 
kommersiellt bolag som bedriver huvuddelen av sin verksamhet 
på den öppna marknaden. För att medge ett undantag från 
upphandlingskravet skulle bolaget behövt ha en betydligt högre 
andel (c:a 80 procent) av sin omsättning från kommunen själv. 
Inte heller några andra undantag kan komma ifråga när det 
gäller kravet på ett offentligt anbudsförfarande. Borås stad har 
således brutit mot grundläggande eu-rättsliga principer om 
likabehandling, ickediskriminering och insyn. Detta förfarande 
har gått ut över hushållen i Borås, som antagligen betalar alldeles 
för mycket för sin renhållning på grund av stadens motstånd 
till konkurrensutsättning. Borås är nämligen ett av de dyraste 
kommunerna i landet på renhållning. Konkurrenskommissionen 
avser att anmäla Borås stad till eu-kommissionen för fördragsbrott.

Helsingborgs hamn  
köper IT-tjänster i strid 
med upphandlings- 
reglerna
HElsingBorgs HaMn aB har sedan 2000 köpt IT-tjänster från 
bolaget Inport, för i genomsnitt 2,6 miljoner kronor per år. År 
2010 köpte hamnbolaget aktiemajoriteten i Inport, som även 
bedriver en omfattande extern säljverksamhet och då konkurrerar 
med privata bolag. Att hamnen äger Inport förändrar dock 
inte kravet på konkurrensutsatta upphandlingar. Köp mellan 
koncernbolag utan föregående upphandling medges endast vid 
vissa speciella förutsättningar som inte föreligger i detta fall. 
Konkurrenskommissionens granskning visar därför att det handlar 
om otillåten direktupphandling som snedvridit konkurrensen 
och medfört höga kostnader för IT-tjänster. Helsingborgs hamn 
riskerar att få betala böter i form av upphandlingsskadeavgift samt 
eventuella skadestånd till förfördelade leverantörer.

Bixia aB är ETT ElBolag som delägs av Linköpings 
kommuns helägda bolag Tekniska verken AB. 

Under 2011 och 2012 köpte Linköpings kommun 
el av Bixia för sammanlagt drygt 1,2 miljoner kronor 
utan att upphandla inköpen. Det faktum att Bixia 
indirekt delägs av kommunen innebär dock inte att 
kommunen kan strunta i att ta in konkurrerande 
anbud. 

Bixia är en stor spelare i energibranschen och om-
satte 2011 cirka 4,5 miljarder kronor, till övervägande 
del från försäljning av el till andra än bolagets ägare. 
Den omständigheten att Bixia inte enbart tillhanda-

håller el till sina kommunala ägare gör att något un-
dantag från upphandling inte föreligger. Även Bixias 
ägarstruktur, med bl.a. privata ägare, gör att direktköp 
inte kan tillåtas. Linköpings kommun har inte heller 
kunnat åberopa några andra synnerliga skäl till varför 
inköpen av el inte upphandlades. Konkurrenskom-
missionen har därför riktat allvarlig kritik mot att 
kommunen har satt konkurrensen ur spel och riskerat 
alldeles för höga elpriser på skattebetalarnas bekost-
nad. Kommunen riskerar att betala böter i form av en 
upphandlingsskadeavgift, vilket också kan komma att 
belasta skattebetalarna.

Linköpings kommun köper  
el för miljonbelopp i strid  
med upphandlingslagen

Stockholms läns landstings avtal om färd-
tjänst strider mot upphandlingsreglerna

i En skolMaTsuPPHandling 
för Storkyrkoskolan uppställde 

Stockholms stad krav på att leve-
rantörens ansvarsförsäkring inte fick ha en självrisk 
som var högre än 22.000 kronor. Detta samtidigt som 
staden i andra samtidigt påbörjade upphandlingar 
inte ställde några självriskkrav alls eller hade krav på 
både högre och lägre självrisk.

Genom det aktuella kravet på en självriskmaxi-
mering uteslöts i praktiken leverantörer med bl.a. 
utländska ägare från att överhuvudtaget delta med 
anbud. En på den internationella marknaden vanligt 
förekommande självrisk är nämligen 5 000 euro eller 
ca 44 000 kronor. 

Stockholms stad hade självklart rätt att ställa krav 

på effektiva försäkringar, men eftersom den aktuella 
självriskmaximeringen kraftigt avvek från normen 
borde även alternativa lösningar medgivits. Staden 
skulle därför ha tillåtit leverantörer att styrka sin för-
måga att reglera sin självrisk vid skada genom egen fi-
nansiering eller genom en garanti, exempelvis från ett 
annat koncernbolag, bank eller ytterligare försäkrings-
bolag. Genom att inte medge någon sådan möjlighet 
har Stockholms stad satt upp konkurrensbegränsande 
hinder för deltagande i upphandlingen, vilket strider 
mot proportionalitetsprincipen i upphandlingslagen. 

Kammarrätten i Stockholm fann att det aktuella 
kravet på självrisk inte stod i proportion till det efter-
strävade syftet och att staden därför hade brutit mot 
principerna om likabehandling och proportionalitet.

Karlshamns kommuns  
olagliga bryggupp handling 

Konkurrenssnedvridande  
skolmatsupphandling i Stockholm
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i
nTErnaTionalisEringEn skaPar 

TVå uTVEcklingsTrEndEr, den 
globala och den lokala. Närings-
livet förändras i rask takt. Trend-

makare spår att företagen internatio-
naliseras än mer och att antalet jobb i 
både industri- och tjänstesektorn blir 
färre. 

Teknikutvecklingen är givetvis driv-
kraften. Den globala konkurrensen 
ökar i utbytet av varor och tjänster 
men också i form av ett ökat resande. 
När företagen rekryterar medarbetare 
sker också det på en världsmarknad. 
Nyckeln för att Sverige inte ska förbli 
en medelmåtta i konkurrensen är 
förstås utbildning. För att lyckas krävs 
en utbildning i världsklass, men inte 
bara det. Sverige måste också skapa 
ett utvecklingstryck som gör att nya 
företag uppstår och inte minst att 
redan etablerade företag växer. 

Många småföretag utvecklas lokalt 
men expanderar internationellt. De lo-
kala småföretagarna är inte bara rygg-
raden i svenskt näringsliv, de är också 
entreprenörer som har en enorm 
fingerkänsla för vad som behövs för 
att utvecklas på en marknad. 

Dessa entreprenörer måste i första 
hand få axla rollen som företagare 
och inte som arbetsgivare. Politikerna 
snackar alltid om hur många jobb 
företagen ska skapa men funderar säl-
lan över varför de små företagen inte 
växer. Aldrig tycks de fundera över 
Sveriges nisch på världsmarknaden. 
Vi ska inte lägga oss i vad näringslivet 
ska göra heter det ofta, samtidigt som 
det öses in pengar i döende näringar. 
Ta nedläggningen av Saab som exem-
pel. Åtskilliga miljoner stoppades in 
i det företaget fast det hade betydligt 
färre anställda än Södersjukhuset. 
Förklaringen är enkel: politikernas 
näringspolitiska tänkande utgår ifrån 
en bilfabrik. Det politiska verktyget 
är bidrag. 

Andra näringar som skulle behöva 
växa, som skulle behöva få en utveck-
lingskraft, tar samma politiker livet av 

genom att specialdesigna bidragen uti-
från storskalighet, istället för att låta 
dem leva av egen kraft och konkurrera 
på en världsmarknad. 

Jordbruket är en sådan bransch. Det 
är faktum att bristen på egenproduce-
rad mat i Sverige är ett säkerhetshot. 
Om vi inte kunde importera köttet, 
mjölken, grädden och äggen så skulle 
vi efter tre dagar ha brist på mat. 
Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap har pekat på problemet. 
Myndigheten kom nyligen med en 
rapport om matsituationen och dess 
råd till svenska folket är att vi ska 
hamstra konserver om transporterna 
från Europa skulle avstanna. 

Svenskt jordbruk har levt på bidrag 
sedan 1930-talet. Nu ska jordbruket 
marknadsanpassas för att producen-
terna ska få eu-bidrag. Det innebär 
att ännu fler jordbruk slås ut. Om 
tio år finns säkert inga bönder kvar. 
Jag tänker på Nederländerna som är 
en av världens största producenter 
av jordbruksprodukter. Ett land som 
knappt ens hade en åker, allt låg 
under vatten. Men genom att skapa 
sig utvecklingskraft har Nederlän-
derna blivit en faktor att räkna på 
världsmarknaden. Detsamma gäller 
nu Tyskland, som inom loppet av 14 
dagar beslutade sig för att avskaffa 
kärnkraften. Ett idiotiskt beslut enligt 
många, men ett beslut som skapar 
både svårigheter, utmaningar men 
framför allt utveckling. 

Vad gör Sverige? Ja vi fortsätter att 
sätta vårt hopp till bidragen och till 
den gamla anrika rationella storska-
liga tillverkningsindustrin. Detta 
trots att miljöproblemen och världens 
befolkning ökar. I de nya utvecklings-
länderna investerar man åtminstone i 
åkermark för sin framtida livsmedels-
försörjning. o

lotta gröning
Journalist och debattör

krönika bidrag och globalisering

bidrag ger inte  
utvecklingskraft

det blev en jätteskandal. Men usa:s 
övervakning var känd redan tidigare. 
År 2003 presenterade Den Nya Väl-
färdens integritetsombudsman Pär 

Ström boken Övervakad, där han redogjorde 
för hur det dåvarande övervakningssystemet 
Echelon, en föregångare till det av Snowden 
beskrivna systemet Prism, inte bara ägnade 
sig åt militärt spionage, utan också ekonomisk 
och politisk informationsinhämtning.

Att man spionerar militärt och jagar terro-
rister var nog känt, säger Pär Ström, men alla 
ville inte tro att spionaget också riktade sig 
mot näringsliv och politiker, även i allierade 
länder.

Tyskarna har blivit särskilt upprörda  
sedan snowdens avslöjanden kom.  
Vad säger du om det?
Det var likadant när Echelon avslöjades. Först 
blev de upprörda, sedan tonades kritiken 
ner. Bakgrunden till allt det här var att fem 
engelsktalande länder – usa, England, Ka-
nada, Australien och Nya Zeeland – startade 
ett militärt övervakningsprojekt efter andra 
världskriget. Så småningom utvecklades det 
och flera andra länder kom med i samarbetet, 
även Tyskland. I verkligheten behöver de 
övriga länderna det amerikanska stödet för 
sina egna behov.

du nämnde något om ekonomiskt  
spionage. Vad är det?
Det finns indikationer på att amerikanska 
myndigheter tipsar amerikanska företag när 

de får reda på intressanta saker, till exempel 
om viktiga förhandlingar och stora affärer. En 
avhoppare berättade att offerter från europe-
iska leverantörer regelmässigt snappas upp 
och skickas vidare till amerikanska konkur-
rentföretag.

Trodde folk på dig när du skrev om det här?
En del gjorde det, medan andra kallade mig 
”foliehatt” och konspirationsteoretiker.

är det inte bra att man samlar ihop informa-
tion som kan stoppa terrorister?
Jo, men man måste följa rättsstatens principer 
och respektera folkrätten.

Får man inte tåla det här eftersom  
usa de facto är världens polis?
Det kan vara så. Men det är viktigt att  
folk känner till vad som pågår så att de inte 
avslöjar sig av misstag. Om ett svenskt före- 
tag exempelvis utvecklar intressant spets-
teknologi ska de nog inte lägga sina hem-
ligheter i ett e-mail. Vi får vänja oss vid att 
elektronisk information inte går att skydda 
fullständigt. o

avslöjade usa:s avlyssning  
tio år före edward snowden
I juni i år avslöjade visselblåsaren Edward Snowden att hans 
uppdragsgivare, den amerikanska avlyssningsmyndigheten 
National Security Agency, övervakade hela världens e-post, 
sociala medier och annan kommunikation på internet.

På Den Nya Välfärdens hemsida finns ett 
fritt tillgängligt pdf-utdrag ur Pär Ströms 
bok ”Övervakad”, om amerikansk övervak-
ning och avlyssning. Du finner dokumentet 
”Amerikansk avlyssning från Echelon till 
Prism” på Integritetsombudsmannens sida 
på www.dnv.se
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tack!
Ett stort tack till våra annonsörer och andra som under året bidragit  

till vår verksamhet för ett företagsvänligare Sverige!

2L KonsULT

a.L.I FRaKT aB

a.V.I REDoVIsnInG

aB DFs

aB sWEDaGEnT

aB TIERPsBYGGEn

aB, saJTHoTELLET sVERIGE

aCETEC aB

aLF CLaEssons ÅKERI aB

aLGUTsRUM BIL & DÄCKsERVICE aB

aLLBYGG VEDUM aB

aLLoX aB

aLUMInIUM I BoRÅs aB

anDERs FoRs GULDaTELJÉ

anDERs RÖR aB

anIaGRa PRoDUKTIons aB

aPM aUGUsT PETTERsson aB

aREaL GoLV aB

aRKIMEDEs RIVTEKnIK aB

aRnE EDH BEGRaVnInGsBYRÅ FonDKIsTan

aRonToRPs KRoPPKaKoR & MaT aB

aRVIDsJaUR FLYGPLaTs aB

assIsTanCEKÅREn aB

aW FÖRETaGssERVICE aB

BaRnEns LILLa aCaDEMIa-BLa aB

BEnGT noRDs ÅKERI aB

BEnGT-ÅKE JoHnssons GRUs & TRansPoRT

BEnnY LaRsson ÅKERI aB

BERG & BYGGTEKnIK I noRBERG aB

BERGsLaGEns BILVÅRD & DÄCK aB

BIKE LInE sWEDEn aB

BIL o MoToRsERVICE I FaLUn aB

BIL-TEaM I EsKILsTUna aB

BIMaB BYGG o InDUsTRIMasKInER aB

BIsaB BJÖRKsTaDEns InDUsTRIsERVICE aB

BJ sCHaKT & PLanERInG aB

BJÖRn PaLMQVIsT VVs aB

BJÖRn ÅKERI aB, LaRs

BKs BUTIKs & KonToRssERVICE aB

BLEKInGE BUDTJÄnsT aB

BLIDInG TIME I LULEÅ aB

BLInKFYRaR aB

BLÅKLInTEn BLoMMoR & PREsEnTER aB

BoHLIns EL aB, oLLE

BoLLMoRa oPTIK aB

BoMans MEKanIsKa aB

BonaJ aB

Boo EGEnDoM aB

Boo EnERGI

BossEs BYGG aB

BRa Va I KUnGÄLV aB

BRInK TEXTIL aGEnCY aB

BRÖDERna FHYR aB

BRÖDERna LaRsson

BRÖDERna LaRssons ÅKERI aB

BUILDaB aB

BUKLETTEn aB

BURLIn MoToR I sKELLEFTEÅ aB

BYGG & REPaRaTIonsFIRMa LaRs BERGLInG aB

BYGGnaDsFIRMa CHRIsTER GUsTaVsson

BYGGnaDsMILJÖ MELLansVERIGE aB

BÄCKs ÅKERI aB

BÖDa sTRanDHUGG aB

CaD onE sWEDEn aB

CaMILLas TRansPoRT aB

Can BYGG

CaP MÅLERI aB

CaPELCo aB

CaRY ConsULT aB

CaTERInGFIRMa PaUL DEGEn

CaVI TRansPoRT & assIsTans

CEnTRaLa PaRTIHaLLEn aB

CoDE 66

CoMBIsYsTEM FÖRsÄLJnInGs aB

ConRoCo aB

CoRDICon aB

CoRVaRa InDUsTRI & sKaDEsERVICE aB

CoUnTa KM ELIT aB

CREaTIVE LIGHT sCanDInaVIa aB

CW BYGG & KonsULT I BoRÅs aB

CYKEL & nYCKELsERVICE oXD aB

DaLa FoGFRIGa GoLV

DaLaRnas aUKTIonsBYRÅ

DaLaRnas BYGG o EL aB

DaLCaB aB

DaVID FasTH ÅKERI aB

DEFaB PRoDUCTIon aB

DELTaELTECH aB

DInGTUna EKoGÅRD aB

DoMEHoUsE aB

DoMETIC sCanDInaVIa aB

DRILLPoWER I sToCKHoLM aB

ECoTRans KonTInEnT aB

EDIna sTEnsÄTTnInG aB

EDsBYns sKoGsTRansPoRTER aB

EH BYGGPLÅT aB

EK´s PLÅT o VEnT. sERVICE aB

EKEBY sTUTERI

ELBoLaGET I saLa aB

ELECTRo-EnGInEERInG I sTHLM aB

ELIassons sEGELMaK & BÅTKaPELL

ELMonTÖRERna aB

EnBLoMs GRÄV & sCHaKT aB

EPoTEX sÄLJsERVICE aB

ERIKsGÅRDEns FJÄLLHoTELL aB

Ess EnERGI sPaR sYsTEM

EXCLUsIVE CaRs I sToCKHoLM aB

EXPo REnTaL sYsTEM I sToCKHoLM aB

EXTUna PRoDUKTIon aB

F T B

FaLK BILBÄRGnInG

FIRMa ERIK oLsson

FIRMa ToRsTEn aRnEsson

FJÄRDHUnDRa ÅKERI aB

FLooR & CaRPET I sToCKHoLM aB

FLYGFRaKT aB

FoRMTEKnIK BREDaRYD aB

FoRsGREns PLÅT

FoRsHEDaVERKEn aB

FREBaCo KVaRn aB

FRI & Co aB

FRIsKa HUs aB

FÄRGBRon BIFRosT aB

FÄRGHUsET I ÄnGELHoLM aB

FÖRETaGaRnas RED.BYRÅ TIERP aB

FÖRsTa sJÖHJÄLPEn

G. LaRsson sTaRCH TECHnoLoGY aB

G. B. FRaKT

GaMLEsTaDEn EKonoMI & JURIDIK aB

GanCo InDEPEnDEnT GRoUP aB

GD TRansPoRT aB

GEHaB KVaLITETsPÅBYGGaREn aB

GERDMaRIE ZÄLL aB

GETInGE GRÄV aB

GEVERTs BILLaCK aB

GGP sWEDEn aB

GLas o aLUMInIUM MonTaGE I GÖInGE aB

GoDsTRansPoRTsERVICE I UMEÅ aB

GPBM noRDIC aB

GRanFLo BYGG aB

GRanLIDEn TRansPoRT aB

GRanLUnDs BUss aB

GRansTRÖMs ELEKTRIsKa aB

GRIMsÅs ÅKERI aB

GRYT BÅT & InDUsTRIMonTaGE

GUMMIVERKsTan I ÅsToRP aB

GUMMsE ÅKERI aB

GUPEX aB

GUsTaFsKoRV aB

GUsTaV GUsTaFsons ÅKERI aB

GYLLE MEC aB

GÅRÖ PLÅTPRoDUKTER aB

GÄLLÖ TIMBER aB

GÄVLE PaRTIaFFÄR EFTR

GÖMa VIBoRG aPs

GÖTBERG Ka THoMas TanDLÄKaRE

GÖTEBoRGs ELsERVICE aB

GÖTELID ÅKERI & EnTREPREnaD

H H MonTaGE

HaGBERGs MaRK & sJÖ aB

HaGsTRÖMs TRansPoRT aB

HaLLanDs aUKTIonsVERK aB

HanDEns PERsIEnnsERVICE & FaBRIK aB

Hans ERIKsson PLaTTsÄTTnInG

HEaWY TRUCKs sUPPoRT sWEDEn aB

HE-Bo I UPPsaLa aB

HEDLUnDs TRÄVaRU aB

HEDsTRÖMs ÅKERI I sVEnLJUnGa aB

HEIMRoTHs BILUTHYRnInG aB

HELTÄCKanDE MaTToR aB

HEMsE PLÅT aB

HEnKEs BYGG & MonTaGE

HEnRIK PERssons sTEn & EnTREPREnaD aB

HEnRIKssons sCHaKT aB

HERnBLaDs sERVICE aB

HILLER TRÄVaRoR aB

HInDÅs TaK & PLÅTsLaGERI aB

HJERTsTEDTs ÅKERI aB

HoLs sÅG & PaLL aB

HoLsBY RÖR HB

HPs KULTURMILJÖVÅRD aB

HYPRo aB

HÅKans sVETs o aLLREP aB

HÅTUnaLaB aB

HÄGERnÄs ÅKERI aB

HÄssELBY ÅKERI aB

HÄssLEHoLMs soT & VEnT aB

HÖGKLInT InVEsT aB

HÖRnInGsHoLMs GoDsFÖRVaLTnInG

IBE-sVETs aB

ICa FonTÄnEn I FaGERsTa

ICa GLIMTEn

ICa KVanTUM BÅLsTa

InDUsTRIELEKTRonIK I oXELÖsUnD aB

InDUsTRIUnDERHÅLL aB

InGEnJÖRsPoLEn aB

InGEs GRÄV o TRansPoRT

InGVaR WaHLQUIsT FIRMa

InnoVaFoRM aB

InsTa PRo aB

InUnDER VÄXJÖ aB

InVID GLoBEn aB

J BLoMBERGs GRÄV & EnTREPREnaD aB

Jan LInDFoRs ÅKERI aB

Jansons ÅKERI I aRVIKa aB

JB RaIL aB

JE-GU VEnTILaTIons aB

JEnsEns RÖR aB

JEPPssons

JIPÅ BETonGHÅLTaGnInG aB

JJ sVETs o sMIDE

JoHansson ULF TRansPoRT aB

JoHn Jansson IT-KonsULT aB

Jonas sKoGssERVICE I BJÖRKsEBo aB

Js PLÅTsLaGERI

JTs I ÖsTERsKÄR aB

JULToRP RanCH aB

JUnGFRU MaRIa PRoDUCTIon aB

K E PUMP & VVs aB

K.B. TRansPoRT o REP

KaRDEVaLL asFaLTERaR aB

KaRL MaRTIn PÅLsson FIRMa

KaRLsBoDa REDoVIsnInG & KonsULT aB

KEMan sVETs aB

KEnT LInDQUIsT REVIsIonsBYRÅ aB

KFV MILJÖ aB

KGs TRaKToR & MasKIn aB

KInnVaLL G aB

KJK LaGERPRoDUKTER aB

KoIVonEn sVERIGE FILIaL aB

KoLBÄCKs ÅKERI aB

KRan & BUTBILEn I sÖDERHaMn aB

KRIsTIna K. sTÄD I BoRLÄnGE aB

KRYLBo ELMonTaGE aB

KRYssRaKETEn

KÄLLMans ÅKERI aB

LaBELE aB

LaGERsTEDT & KRanTZ aB

LanTBRUK JERKER GUsTaVsson

LaRaY aB
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LaRMs LanTBRUK

LaRs JÖRGEn BJÖRnQVIsT FIRMa

LaRs nITZ ÅKERI aB

LaRs PERsson FIRMa

LaRsas MoBILKRanaR aB

LaRsson´s ConTaInER o ÅKERI aB

LasTBILsCEnTRaLEn I TVÅsTaD aB

LEFI EKonoMI aB

LEHnKERInG LoGIsTICs aB

LEnnaRT RoWLanD LIVs aB

LG EnTREPREnaD I HoRRED aB

LIDInGÖ PERsIEnnFaBRIK aB

LIMHaMns BEGRaVnInGsBYRÅ aB

LInDEsBERGs BILsKaDECEnTER aB

LITÉn I MELLansVERIGE aB

LULLE´s BIL & sMIDE aB

LUnD & LUnD aB

LUnDBLaD TRansPoRT aB, ÖRJan

LUnDBLaDs BEGRaVnInGsBYRÅ aB

LUnDBY LIVs aB

LUnnaGÅRDs sJUKHEM

LW ToLKsERVICE aB

LVI LoW VIsIon InTERnaTIonaL

M BoIJE aB

M FÄLLMan ÅKERI aB

M KnUTssons EnTREPREnaD aB

MaGasInET I ÖsTERsUnD aB

MaGnUs WERnERsson TRansPoRT aB

MaIL EXPREss sWEDEn aB

MaRK BRIC DIsPLaY aB

MaRKTJÄnsT I FREDRIKa aB

MasETEK aB

MasKIn & TRansPoRT I ÖREBRo aB

MasKIn o aDR UTBILDaRna aB

MaTFoRs InDUsTRIsERVICE aB

MaTTIas oLsson FIRMa

MaXI ICa sToRMaRKnaD EnKÖPInG

MEJERITRansPoRTER TJ aB

MERCaDo MEDIC aB

MIKaEL RInG aB

MIKaEL sÖDERsTRÖM aB

MITaC ELEKTRonIKMonTERInG HB

MIVa MonTaGE aB

Mo FRaKT aB

MoBILBETonG I ÅnGE

MosKosELs CaMPInG

MURBITEn TEGEL o PUTs aB

MYRBERGs GRUs aB

MÄLaRDaLEns MUR & PUTs aB

MÄLaRLIFT aB

MÄLaRTaK EnTREPREnaD aB

MÖBLER & sLÖJD aB

nEW sGT aB

nIBBLE GÅRD I ÖsMo KB

nIKLas BaCKTEMan ÅKERI

nILssons BIL o TRansPoRT aB

nIMa FÄRG I EsLÖV aB

nK LUnDsTRÖMs TRÄVaRoR aB

noRDaRoM aB

noRDEK FasTIGHETsBoLaG KB

noRDFaRM MasKIn aB

noRÉns ÅKERI aB

noRREBo TRÄInDUsTRI aB

noRRLanDs CUsToM aB

nYa TRaFIKsKoLan sKaRaBoRG

nÄsBYHoLMs FIDEIKoMMIss aB

oLoF LEanDER MÅLERI aB

oMnIa LÄKEMEDEL aB

oTTERs YTsKYDD aB

P oTTossons UTLanDsTRansPoRTER

PER anDERsson I RÅnEÅ sKoGsMasKInER aB

PERFECT PLaCE GRoUP ÖREsUnD aB

PER-oLoF DanIELsson FIRMa

PERsHULTs sÅG & BYGGVaRoR aB

PETER LaRssons ÅKERI

PHoEnIX MECano aB

PLÅT-MoDUL aB

PoG WooDY BYGGHanDEL aB

PonTUs BoDIn FIRMa

PRICKMan aB

PRoJEKT EL I UPPsaLa aB

PRoLs FaBRIK aB

PRoPPMÄTT InVEsT

RaFsTEDT RÖR

RIGEF PLasTEMBaLLaGE aB

RIMBo GUMMIVERKsTaD aB

RInGTJÄnsT I VÅRGÅRDa aB

RIPaRIUM BYGG aB

RIsBERGs BUTIK & MasKInsERVICE

RKJ ÅKERI aB

RM KRan & TRansPoRT aB

Ro FLoCK aB

RoGER & MaTTIas BYGG aB

RoLFs KUGGsERVICE aB

Roos aLLTJÄnsT aB

RosEnDaLs BYGG aB

RosLaGEns VÄRMEMonTaGE aB

RosTFRIa Va-sYsTEM aB

RoY MaTTsson EnTREPREnaD

RUMInanTIa aB

RÜTTERs TRansPoRT aB

saLTsJÖ REnInGsTEKnIK aB

sanERInG o BYGG aB

sans TIMMER & BYGG

saVannaH EMILIa aB

sBF

sCanDFLoW aB

sCanDInaVIan HaIR aCaDEMY

sDC EK FÖR

sELanDaIR CaRGo CaR aB

sEnTEnCE DEsIGn aB

sIMons FRIsÖRsERVICE aB

sIWERT Jansson EnTR & KRoss aB

sKELLEFTEÅ BILPaRTnER aB

sKRIVCEnTER

sKYLTPooLEn REGIon MITT/noRD aB

sKÅnE MaRMoR aB

sKÅnE-BLEKInGE PÄLsDJURsUPPFÖDaRE

sKÖnnaRBo GÅRD, WoLFF

sLÄTTERYDs ÅKERI aB

soLnaDaLs VÄRDsHUs

sonEssons PRoDUKTMÄRKnInG

soRsELE FRaKT aB

sTaFFan WERnERsson & sÖnER ÅKERI aB

sTansTaD BUD & TRansPoRT aB

sTEELRoD aB

sTEn ERIK KLanG MÅLERI

sTEnBaCKEns TRÄHUs aB

den nya vÄlfÄrden
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Elektronik Mekanik AB

Bastborregatan 7
721 34 Västerås
Tel 021-13 45 80
Biltel 070-535 67 90
Fax 021-13 45 51

Höganäs AB

Creacon 
HKAB

ELON  
Svenska AB

Fritz  
Blommor AB

Bergqvist  
Bryggeridepå AB

BPS Borr &  
Pumpservice AB

Entreprenad  
Håltagning AB

Glemminge  
Maskinteknik AB

Hälsokostbagaren 
i Storsth AB

ICA-Hallen
Enskededalen

Krontorp AB

Livs & Jourbutik  
i Ekilla AB

LH Vent 
Teknik

Montage  Consult 
Produktion AB

Nordkalk AB

Allin Screen 
AIS AB

Lagerservice 
AB

Lomma  
Bilverkstad AB

Nycomed AB

Senäte Fastigheter 
Förvaltning AB

Slite  
Taxi AB

Ställningsmontage 
Syd AB

Trellegräv AB WR Controls 
AB

APCOA
Parking 

Sverige AB

Emmaboda Grav-
vårdsindustri AB

Minera 
Skiffer AB

Skyddsprodukter 
i Sverige AB

Svetax
Invest AB

Wahlbergs 
Revisionsbyrå
i Malmö AB

sTERnERs EL aB

sTIG oLanDER ÅKERI aB

sToCKEBoDa aB

sTRanDs MÅLERI

sTÅHLGREns VVs-sERVICE aB

sUnDaB RonaLD sUnDBERG aB

sVaRTVIKEns EnTREPREnaD

sVEn BERG ÅKERI

sVEn oLssons ÅKERI aB

sVEnsKa sÄKERHETsEnTR. aB (sECoR)

sYDsVEnsK BEVaTTnInG I EsLÖV aB

sÄLLEBRÅTEns GRUPPBosTaD aB

sÖRaB

sÖREn HEDLUnDs sKoGsEnTREPREnaD aB

sÖRMaRKs DÄCK & sERVICE aB

T GaHnEs ÅKERI aB

TaKaKUsTIK I sToCKHoLM aB

TaLaR TRÄnInG

TBR MasKInTEKnIK

TEaM anDERs oLsson aB

TEaM G EL & VVs aB

TEaMaB VVs KonsULT

TEGsnÄssKIDan aB

TEnnECo aUToMoTIVE sVERIGE aB

TEsTRUM aB

TFB PRoDUCTIon aB

THoMas Hansson FIRMa

THoMas noRDsTRÖMs ÅKERI aB

THoMas REnsTRÖMs LIVs aB

THoMas THÄRnsTRÖM ÅKERIsERVICE aB

THUVEsTaD o THoRn DEsIGn I GÖTEBoRG aB

TIBBLE ÅKERI aB

TIKaB sTRUKTURMEKanIK aB

TIMMERsDaLa InDUsTRIsMIDE aB

TJÄLVEsTa REDoVIsnInG

TK LoGIsTIK aB

TL GRoT aB

ToBIas LUnDGREn ÅKERI

ToMBRI aB

ToMMY HoLM MÅLERI

ToREKoVs RÖRTJÄnsT aB

ToTECH-InDUsTRIUTVECKLInG aB

TP ERIKssons BYGG

TRansaRos aB

TRaVEK KB

TREson EL aB

TRIKaRna EL aB

TRoLLFRaKT aB

TRoLLHÄTTans BILsERVICE KB

TRYCKERIBoLaGET I TRÄRIKET aB

TVÄTTJÄnsT sToCKHoLM aB

TYDaB

TYREsÖ EKonoMIsERVICE aB

TYssLInGE ÅKERI aB

TÄLJE aLLsERVICE aB

ULF KaRLssons ÅKERI aB

ULF MaRTIn MaGnUsson FIRMa

ULF oLsson JoRDBRUK-LanTBRUK

UnICa aB

UnIGUIDE

UnIK assIsTans sVERIGE HB

Uno Jonsson ÅKERI aB

UPPLanDs DEnTaL aB

UPPLanDs VÄsBY VETERInÄRMoTTaGnInG aB

URsInIUs BYGG & InD sTÄD aB

UTLUnDa EnTR aB

V.I.s.K.o.s aB

WaLLaX sERVICE aB

VanHÄLLs BYGG aB

VaRaLÖVs GÅRDsBUTIK

WEsT sHIPPInG aGEnCY aB

WEsTMaTIC aB

WEsTRa aRos PLÅT aB

VH FRaKT aB

VI MaTDaX HÖKaRÄnGEn

WIDTsKÖFLE aB

WIKaB ConsULTInG aB

WIKaB TRansPoRT aB

WIKLUnDs ÅKERI aB

VIKsTEn ERBERTH CLaEs TRansPoRT aB

VILsTEna FIsKoDLInG

VInLanD FasTIGHETER aB

VInnInGa TRansPoRT aB

VInÄs FÖnsTERInDUsTRI aB

WooDsaFE TIMBER PRoTECTIon aB

VÄ ÅKERI aB

VÄnERsBoRGs sVETs-& MEK.VERKsT

VÄRnaMo TaXI aB

ZIons BILPLÅT & LaCK aB

Z-LIVs aB

ÅKERMan & LUnD oRGELBYGGERI aB

ÅKEsson HEM & MILJÖ aB

ÄLMEsTaDs KVaRn & TRansPoRT aB

ÄnGEBY aB

Ö ERIKssons ÅKERI aB

ÖREBRo EXPREss aB

ÖsTEn WIKERs PLÅT aB
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den nya vÄlfÄrden

Vad tycker svenska företagare?

Från vänster: Roland Engman, 
Torbjörn ståhl, Urban Törshagen 
och Rose Elvén.

Hur sEr FörETagarna På 
FörETagarkliMaTET?
Rose Elvén: Det är skillnad på 
riktigt små företagare och an-
ställda direktörer. Vi pratar mest 
med de mindre företagarna och 
de är ganska negativa.

Torbjörn Ståhl: Det är min upp-
fattning också. Småföretagarna 
har det tufft. Det blir på något vis 
aldrig några pengar över för dem. 

Urban Törshagen: Det är särskilt 
företagare med enskilda firmor 
som verkar besvikna på reger-
ingen. De menar att aktiebolagen 
har fått en del lättnader, till 
exempel sänkt bolagsskatt och 
slopad revisionsplikt, men att 
de själva inte har gynnats av 
alliansregeringen. De sliter hårt 
och tycker inte att de får några 
pengar över.

Rose: De säger så, men en del 
går det nog ganska bra för… 
Fast vad företagarna egentligen 
inte förstår är varför regeringen 
verkar strunta i företagsamhetens 
villkor. De kan inte fatta varför 
regeringen inte gör mer för att få 
företagen att anställa fler.

Torbjörn: Om man ska vara krass 
så är det väl så att de borgerliga 
partierna är så säkra på att få fö-
retagarnas röster i valet i alla fall.

Roland Engman: En företagare 
jag pratade med sa att problemet 
är att Centern har huvudansvaret 
för företagarfrågor, men partiet 
skjuter bort allt sitt krut på sina 
traditionella glesbygdsfrågor, så 
när företagarnas önskemål kom-
mer på tal så har Annie Lööf inte 
längre något inflytande hos den 
som bestämmer, alltså finansmi-
nistern.

är dET någoT särskilT FörE-
Tagarna HängEr uPP sig På?
Roland: Nästan alla klagar på 
sjuklöneansvaret. De kan inte 
fatta varför de ska betala två 
veckors sjuklön för en anställd 
som exempelvis skadat sig under 
löpträning. Många företagare 
säger att de inte törs anställa folk 
av rädsla för att de ska bli sjuka 
och kosta pengar.

Torbjörn: Ja, det är sant. Nästan 
alla klagar på sjuklöneansvaret. 
Och arbetsgivaravgifterna. Många 
säger att de skulle anställa fler 

om arbetsgivaravgifterna sänk-
tes. Det finns jobb att göra för 
företaget, men arbetskraften blir 
för dyr.

Urban: Men det som gör 
företagarna särskilt sura är när 
de tycker sig orättvist eller illa 
behandlade. Det här med ny-
startzonerna retar dem särskilt. 
Förslaget innebär ju att företagare 
ska betala för att subventionera 
konkurrenter som väljer att eta-
blera sig i vissa invandrartäta 
områden. Det gillar de inte.

Torbjörn: Ja, eller de här utländ-
ska lastbilarna som kommer hit 
och konkurrerar på olika villkor 
med svenska åkerier, struntar i 
arbetstidsregleringen och kör på 
fuldiesel i stället för klass 1. Och 
de svenska myndigheterna gör 
inget!

Roland: Ja, eller kommunala 
bolag som ger sig ut och kon-
kurrerar med skattepengar i  
ryggen. Företagarna är väldigt 
nöjda med vad Den Nya Väl-
färden gör åt de problemen via 
Konkurrenskommissionen och 
Företagarombudsmannen. Det 
är inte många som värnar om de 
privata företagens intressen på 
den punkten.

Rose: Sedan ska vi inte glömma 
las. Jag hör ofta företagare som 
säger att det är lättare att bli av 
med den man är gift med än en 
anställd. Det är lite underligt när 
lagen tvingar företagare att ta 

större försörjningsansvar för sina 
anställda än för sin familj.

Vad TyckEr FörETagarna 
BordE göras uTöVEr dET ni 
rEdan näMnT?
Urban: Det är en hel del. Bara 
en sak ur högen. Många företag 
skulle vilja växa men kan inte få 
riskkapital. Bankerna ställer inte 
upp och det ska de kanske inte 
heller. Utlänningar verkar låna av 
släkt och vänner, men den tradi-
tionen finns inte i den svenska 
kulturen. Det är ett skyddsnät 
som vi saknar.

Torbjörn: Vi måste få fler företa-
gare i Sverige. Det är dåligt med 
entreprenörer i vårt land. Jag 
talar ofta med företagare med 
bra företag som de inte får någon 
att ta över när de pensionerar 
sig. Dessutom verkar det inte bli 
något riktigt av alla löften om 
avreglering. En företagare sa till 
mig att det nog var ett tokigt löfte 
från början. Alliansregeringen 
lovade att ta bort 25 procent 
av regelbördan, men eftersom 
hälften av reglerna kommer från 
eu, och de reglerna kan vi ju inte 
ta bort, så skulle löftet innebära 
att vi skulle stryka hälften av 
alla inhemska regler. Det kan väl 
regeringspartierna knappast ha 
trott på själva. Men de tänkte väl 
inte på det när de snickrade ihop 
sina vallöften.

Roland: Det är svårt för före-
tagare att hitta kompetenta 
ungdomar att anställa. De kan för 

lite när de kommer från skolan. 
Vi borde ha någon sorts lärlings-
system. Det går inte att betala full 
lön till ungdomar som man ändå 
måste utbilda på jobbet.

Hur TyckEr FörETagarna aTT 
rEgEringEn sköTEr sig?
Roland: Sammanfattningsvis 
tycker de att Reinfeldt och Borg 
är bra på att sköta Sveriges 
ekonomi men dåliga på att göra 
något för företagen.

Urban: Jag instämmer. De tycker 
att finansministern är en bra 
kassaförvaltare som tyvärr inte 
förstår sig på företagare. Och 
statsministern kallade ju företa-
garna för ett särintresse.

Rose: Jag får ofta höra att det 
kvittar vilken regering vi har. De 
är besvikna, de hade hoppats 
att det skulle göras mer för att 
förbättra företagarklimatet.

Torbjörn: Ja, det är väl sant, 
men samtidigt är de rädda för ett 
regeringsskifte. 

Roland: Men de kan inte begripa 
varför det inte görs mer för att 
underlätta för företagandet. De 
tycker att det är ofattbart att 
regeringen inte tycks inse företa-
gandets betydelse för tillväxten 
och jobben.

Torbjörn: En sak som alla före-
tagare kan skriva under på är att 
regeringen borde lyssna mer på 
företagarna! o

Tretiotalet medarbetare på Den Nya Välfärden 
Företagarkontakt talar tillsammans varje år med 
uppemot 100 000 företagare. Det finns nog ingen 
grupp i Sverige som har tätare företagarkontakter. 
Här redovisar fyra av våra mest erfarna medarbetare 
sina intryck av vad företagarna tycker.


