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gå en ljusare framtid till mötes. Denna tro på innovationer som drivkraft speglas i både nationell och 
internationell närings- och innovationspolitik.2 
 
EU OCH SVENSKT STÖD TILL NÄRINGSLIVET
Sveriges inriktning på företagsstöd beror också på EU:s ramar. Formellt sett godtar EU 
bara selektiva företagsstöd som utvecklar missgynnade regioner, främjar små och med-
elstora företag, forskning, teknisk utveckling, utbildning, sysselsättning eller kultur, samt 
skyddar miljön. Anledningen till att stöd som ligger längre fram i produktionskedjan, till 
exempel exportstöd, inte är tillåtna är att EU anser att företagen då får en orättvis fördel 
mot andra företag i EU-länder. Även WTO:s konkurrenslagstiftning verkar i denna rikt-
ning. Ett statligt stöd måste alltså ligga i allmänhetens intresse och bidra till en vinst för 
samhället och hela ekonomin för att vara lagligt.3 Att det är just stöd till regioner och inno-
vativa företag som präglar den inhemska näringslivspolitiken är således föga förvånande.4  

Utgår man från dagens stödprogram och de målbeskrivningar som finns ser man att i många 
fall är syftet med stöden inte längre att dämpa ett fall, utan snarare att fungera som en he-
liuminjektion för att få ballongen att lyfta till nya höjder. Boken diskuterar fortsättningsvis 
denna fråga och de möjligheter och begränsningar som finns med några av de selektiva 
tillväxtpolitiska stöden. 

KAPITEL 3

Statens roll för företagsstöd 
och då särskilt innovationsstöd

2 Det går också att hävda att Sveriges medlemskap i EU i mångt och mycket har påverkat vår syn på statens och EU:s roll att 
erbjuda ekonomiskt stöd till innovationsdrivna företag.
3 http://ec.europa.eu/competition/consumers/government_aid_sv.html
4 Det finns dock ett viktigt undantag från de generella reglerna om företagsstöd. Enligt den s.k. de minimis-förordningen gäller 
en generösare bedömning av stöd ”av mindre betydelse”, vilket diskuteras i kapitel 4.
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Det genomgående temat för detta kapitel är hur vi kan se på företagsstöd och statens roll. 
Under vilka förutsättningar är det motiverat att stötta företag i allmänhet och FoI i synner-
het, och vilka utmaningar möter en sådan politik, framför allt de riktade stöden? Ett vanligt 
förekommande argument för statliga insatser bygger på att i en fri marknad uppstår mindre 
FoI än det för samhället optimala varför stöd till FoI tar en central roll i denna debatt. Vi in-
leder därför med en diskussion kring statens insatser för att främja forskning och innovation.
 De grundläggande antagandena om effekterna av ökad FoI bygger till stor del på eko-
nomiska teorier som utvecklats de senaste decennierna (Solow 1957; Romer 1986; Romer 
1990; Lucas 1988; Aghion & Howitt 1992). Ett viktigt element i dessa teorier är att ny kun-
skap till viss del är en kollektiv vara som inte kan skyddas fullt ut. Detta innebär att innova-
tören själv inte kan tillgodogöra sig hela nyttan av en innovation – en del kunskap läcker ut 
och stärker omkringliggande företag. Dessutom kan kunskapen delas med flera aktörer utan 
att därför förbrukas. Sammantaget leder detta till för lite FoU och innovationer.
 Genom att kunskap och idéer till viss del är kollektiva varor spelar staten en viktig roll 
för att etablera och utveckla väl fungerande innovationssystem med syftet att skapa goda 
förutsättningar för både FoU, spridning av kunskap och kommersialisering av innovatio-
ner. Hur ett fungerande innovationssystem ska designas är naturligtvis en fråga som stän-
digt diskuteras. Vårt intresse i kapitlet är emellertid att diskutera vilka selektiva instrument 
som bäst främjar en hög innovationsförmåga och ett kunskapsintensivt entreprenörskap. 
 Det går utifrån ekonomisk teori såväl att motivera som att avråda från selektiva stöd. I 
kapitlet går vi kort igenom de vanligaste teoretiska argumenten som såväl motiverar som 
avråder från insatser riktade mot företagsstöd i allmänhet och FoI-stöd i synnerhet. De 
teoretiska argumenten är viktiga, då de visar på de styrkor och brister som dessa stöd kan 
ha och därmed möjliggör både bättre utformning av existerande stöd och bättre uppföljning 
av tidigare stöd.  

ARGUMENT FÖR STATLIG INTERVENTION
Ett argument för statlig intervention bygger på att det finns någon form av marknadsmiss-
lyckanden som leder till att marknadslösningen blir suboptimal. De två mest diskuterade 
marknadsmisslyckandena är ofullständiga kapitalmarknader och positiva spridningseffek-
ter (externa effekter). Ofullständiga kapitalmarknader leder till att särskilt små och med-
elstora företag har svårt att finansiera långsiktigt lönsamma investeringar och FoI-projekt. 
Argumentet med externa effekter pekar på att nyttan av ny kunskap är större än den nytta 
som det uppfinnande företaget får.5 Detta gör att utan statliga insatser leder marknadslös-
ningen till för lite FoU och färre innovationer än det samhällsekonomiskt optimala. 
 Det finns också en bredare ansats som kallas systemperspektivet. Systemperspektivet 
menar att det kan finnas anledning för staten att ta en mer aktiv roll i hela processen från 
grundläggande FoU till en mer tillämpad utveckling, och att statens roll inte ska vara be-
gränsad till att korrigera marknadsmisslyckanden. En aktiv stat kan således odla fram mer 
tillväxt än vad en passiv stat lyckas med. Sammantaget innebär detta att det finns tre argu-
ment som motiverar statliga insatser i allmänhet och FoI-stöd i synnerhet:

• ofullständiga kapitalmarknader
• positiva externa effekter
• systemperspektivet.

På nästa sida ser vi närmare på dessa argument. 
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SAMMANFATTNING

Kapitlet diskuter argument för och emot statlig intervention och selektiva stödåt-
gärder. Under vilka förutsättningar är det motiverat att stötta företag och FoI-verk-
samhet, och vilka utmaningar möter en sådan politik?

Argument för statligt stöd är att staten kan lösa marknadsproblem. Exempelvis 
kan staten behöva stötta innovativa företag som annars har svårt att få finansie-
ring. Det är ofta svårt för banker och andra finansiärer att bedöma dessa företags 
lönsamhet, vilket gör dem mindre benägna att låna ut pengar. Riskkapitalbolag 
kan ta större risker, men stödjer sällan nya företag eftersom det blir för dyrt att 
utvärdera om de är värda att satsa på.

Ett annat argument är att ny kunskap har positiva effekter på andra än de före-
tag som får stöd. Därför bör staten stötta innovativa företag och projekt som ännu 
inte är lönsamma nog för marknaden. 

Dessutom kan staten ta en aktiv roll för att samordna och effektivisera inn-
ovationssystemet och samverkan mellan stat, näringsliv, akademi och finansiärer.

Argument emot statligt stöd är att företag ägnar sig åt att söka stöd i stället 
för åt produktivt arbete. Stödet kan också gå till företag som är bra på att söka 
stöd och ägnar sig åt ”rätt” saker, snarare än de företag som bäst behöver det. 

Ett annat motargument är att det kan vara svårt att motivera varför staten 
skulle vara bättre på att hitta lönsamma företag än marknaden. Statliga selektiva 
stöd kan också leda till att ett mindre produktivt företag konkurrerar ut ett som är 
mer produktivt. 

Andra utmaningar som stödpolitiken har att brottas med är bland annat att 
det kan vara dyrt att administrera stöden, att stöden inte generar nya investeringar 
utan bara ses som en alternativ finansiering till en åtgärd som skulle gjorts i alla 
fall och att de kan hindra nödvändig strukturomvandling. 

Men statligt stöd kan också handla om att stötta företag i utsatta regioner och 
sektorer. Här handlar det om medmänsklighet och valfrihet för medborgarna. Vi 
menar dock att även om stöden är av denna karaktär bör de användas så effektivt 
som möjligt. 
 

KAPITEL 3KAPITEL 3

5 Vi kan här notera att det även finns positiva externa effekter som inte nödvändigtvis är sammankopplade med FoU och innovationer.
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Ofullständiga kapitalmarknader 
Företag, särskilt unga och växande, behöver vid olika tillfällen få tillgång till extern finan-
siering för att till exempel investera i ett FoU-projekt. Finansieringen kan ske antingen via 
lån, traditionellt sett via banker, men även via företagsobligationer eller externt ägande. 
Det senare kan antingen ske direkt eller indirekt via aktiemarknaderna. Kapitalet möjliggör 
investeringar, överbryggande av tillfälliga nedgångar i försäljningen samt möjligheten att 
utveckla ett företag innan det har fått i gång sin försäljning. 
 Kapitalmarknaderna är inte perfekta, vilket innebär att inte alla företag som ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv borde få finansiering får den. Det finns flera anledningar till 
detta. Kapitalmarknaderna påverkas av asymmetrisk information, vilket innebär att den 
som söker finansiering vet mer om sin produkt eller tjänst än den som ska finansiera den 
(Akerlof 1970). Detta leder till svårigheter att bedöma risken för finansiären, och därmed 
sätta rätt pris. Det i sin tur leder antingen till att finansiären kreditransonerar, alltså lånar ut 
mindre än de annars skulle gjort, eller höjer priset på kapital, det vill säga höjer räntan som 
företaget får betala på lånet. I båda fallen levererar den privata marknaden ett underskott 
av kapital utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (Svensson 2006; Svensson 2011). 
 Problemet med asymmetrisk information gäller särskilt lånefinansiering av innovativ 
verksamhet. Det är svårt för banken att bedöma lönsamheten för nya och innovativa pro-
dukter. Svårigheten med att få lån är dessutom särskilt stor i branscher som saknar fysisk 
egendom som kan användas till pantsättning. Exempelvis är det ofta lättare att sälja en 
maskin och därmed få igen delar av sitt kapital, än att sälja mjukvarukod då företaget har 
gått i konkurs. 
 Då en bank som lånar ut pengar till ett företag inte aktivt kan styra företaget behöver de 
även oroa sig för moral hazard, det vill säga att låntagaren använder pengarna till icke-pro-
duktiva ändamål som egen konsumtion. Detta leder till ett behov av ytterligare riskpremie 
och därmed ytterligare höjd ränta, framför allt för entreprenörer som inte har ett gott rykte 
och en god kredithistorik. 
 Till detta kommer den så kallade double trust-problematiken. Ett företag som har en ban-
brytande idé vill inte dela med sig av all information kring innovationen då risk för stöld av 
idéer är ett högst verkligt problem. Problemet är att ju mindre information företaget ger ut, 
dess mindre villig är banken eller finansiären att bidra med lån (Cooter & Schäfer 2012). 
 Konsekvensen av detta är att möjligheterna till banklån minskar, allra mest för företag 
som grundats av unga personer utan god kredithistorik, som säljer en produkt eller tjänst 
som är ny eller innovativ, samt som inte har fysiska kapitaltillgångar att pantsätta. Loppet 
är dock inte kört. Det finns framgångsföretag som Spotify eller Klarna som passar bra in på 
denna beskrivning och ändå har klarat sig bra.
 Nya företag kan även få tillgång till kapital via investerare som tar över delar av ägan-
det i företaget, så kallade riskkapital- eller venture capital-bolag (VC). Dessa investerar i 
företag, tar över delar av ägandet och tjänar senare pengar då företaget säljs vidare till ett 
annat företag eller börsnoteras (initial public offering, IPO). 
 Fördelarna med VC-finansiering jämfört med banklån är att VC-bolagen har större möj-
ligheter att styra företaget och därmed minska mängden moral hazard (Kaplan & Ström-
berg 2001). VC-bolagen bidrar vidare med kompetens och styrning vilket ökar sannolikhe-
ten att företaget kommer att bli framgångsrikt. Eftersom VC-bolag tar andelar av företagen 
som de finansierar så gör de stora vinster på företag som blir framgångsrika. Därför kan de 
ta större risker än banker, då bankernas vinst inte ökar ifall företaget som tagit deras lån går 
oväntat bra. Ett banklån genererar alltid samma vinst till banken så länge låntagaren betalar, 
medan tillgångar i ett företag potentiellt kan vara extremt lönsamma (Gompers & Lerner 2001). 

VC-bolag har dock stora transaktionskostnader för att granska företagen de finansierar. 
De behöver analysera företagen som vill ha finansiering och utvärdera deras möjligheter 
till framgång, vilket kräver tid och expertis. Detta gör att företag som vill ha begränsade 
summor finansiering inte har möjlighet att vända sig till ett VC-bolag, då kostnaden för 
VC-bolaget att utvärdera dem är omfattande. VC-finansiering passar således bättre för fö-
retag som har kommit en bit på vägen i sin utveckling och mindre bra för helt nystartade 
företag som behöver begränsade summor, så kallad såddfinansiering (Svensson 2014). 
 Ytterligare ett sätt att finansiera ett företag förutom banker och VC-bolag är genom 
direkta lån eller bidrag från privatpersoner. Dessa kan vara professionella investerare, så 
kallade affärsänglar, som har god vana vid att finansiera företag och göra en vinst på det. 
Men det kan även vara vad man i den engelska litteraturen kallar family, friends and fools 
(F-F-F), det vill säga familj, vänner och lättlurade personer. Familj och vänner bidrar med 
finansiering till företaget då de känner och litar på entreprenören. De lättlurade bidrar med 
finansiering för att de är dåliga på att bedöma risker och tror sig kunna tjäna ”lätta” pengar. 
Det problematiska i sammanhanget är att Sverige har en generellt sett jämn förmögenhets-
fördelning, vilket innebär att det är relativt ont om personer som kan avsätta större mängder 
kapital i riskfyllda investeringar. Möjligheterna till F-F-F-finansiering i Sverige är därför 
lägre än i till exempel USA. 
 Ofullständiga kapitalmarknader, asymmetrisk information och en jämn förmögenhets-
fördelning ger därför teoretiskt stöd för att staten har en roll att spela vad gäller finansiering 
av framför allt små och innovativa företag. 
 Givet att staten bestämmer sig för att stötta innovativa företag uppkommer frågan om 
hur detta ska göras. En viktig fråga blir sålunda att identifiera vilka företag som bör få stöd. 
För att få optimal effekt borde staten subventionera de innovationer som kan förväntas bli 
lönsamma men som inte kan finna finansiering på den reguljära kreditmarknaden. Ifall 
staten stöder investeringar som ändå skulle ha gjorts riskeras en undanträngningseffekt 
(crowding out), då företagen ersätter privat kapital med statligt kapital (Lerner 2009). 
 Den optimala subventionen av innovationer kan därför jämföras med det militära sjuk-
vårdssystemet Triage som infördes av Napoleon. Där sorterades sårade soldater i tre grup-
per utifrån ifall de skulle klara sig utan vård, klara sig med vård, eller inte klara sig även 
ifall de fick vård. Endast de som skulle klara sig med vård blev vårdade, då insatser till den 
första gruppen var onödiga och till den sista gruppen ändå inte skulle ge någon effekt. Att 
identifiera dessa individer är i sig en utmaning men att identifiera de företag som endast 
klarar sig via stöd och som därigenom blir långsiktigt hållbara är än svårare. Generellt sett 
subventioneras dock inte FoI i privata företag genom direkta stöd, utan genom olika former 
av skattesubventioner. Detta kan handla om avdrag för FoU-personal, förmånliga rättighe-
ter till avdrag för FoU, patentboxar och andra lösningar (Svensson 2014). 

Positiva externa effekter
En positiv extern effekt innebär att en handling från ett företag ger positiva effekter på 
andra aktörer utan att det påverkar det egna företaget. Det klassiska exemplet är biodlaren 
vars bin pollinerar grannens äppleträd, utan att biodlaren får betalt för detta. Mer moderna 
exempel är företag som utvecklar tekniska lösningar för en produkt som kan användas av 
andra företag (Arrow 1962). I dagens globaliserade ekonomi är möjligheterna för positiva 
externa effekter stora.
 Eftersom ett företag som producerar positiva externa effekter inte kan ta betalt för 
dessa, leder det till att en för liten mängd av varan eller tjänsten blir producerad. Detta gäl-
ler särskilt företagens satsningar på FoI, som kan vara svåra att finansiera privat. Ny kun-
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skap och positiva externa effekter är nära förknippade med varandra då de till viss del är 
kollektiva och inte förbrukas när de används. Det är väl känt att kunskap och idéer är svåra 
att skydda och att ny kunskap ”läcker ut” till andra företag vilket ger upphov till en positiv 
extern effekt. Ett problem i sammanhanget är vad som händer om all kunskap ett företag 
genererar blir allmänt tillgänglig. Om kunskap var helt fri och omöjlig att skydda skulle 
möjligheten att få tillbaka kostnaden för ett utvecklingsprojekt minska och mängden privat 
FoU falla (Romer 1990). Vad vi ser är sålunda en konflikt mellan intellektuella rättigheter 
och nyttan av att göra kunskap fritt tillgänglig. Här spelar staten en viktig roll för att eta-
blera väl fungerande system som skapar goda förutsättningar för både FoU, spridning av 
kunskap och kommersialisering av innovationer. 
 De positiva externa effekterna som kommer av innovativ verksamhet ger ett argument 
för såväl generella som selektiva innovationsstöd. Redan i dag finansieras framför allt 
grundforskning vid universitet och högskolor av staten, med motiveringen att det inte vore 
lönsamt för ett vinstdrivande företag att göra dessa satsningar då de inte kan förväntas 
generera tillräckligt stora vinster. Samma resonemang kan användas på något mer kom-
mersiella projekt, men som inte är lönsamma nog på marknaden för att till exempel risken 
är för stor eller det tar för lång tid för produkten att nå marknaden. 

Systemperspektivet
På senare år har vi inom innovationspolitiken sett en dragning mot ett så kallat system-
perspektiv. En bidragande orsak till detta har varit påståendet att Sverige lägger mycket 
pengar på FoU och innovationsfrämjande åtgärder som inte ger avtryck i högteknologisk 
export och i innovationer med rötter vid universitet och högskolor. För att förklara såda-
na komplexa frågor behövs ett bredare perspektiv. Systemperspektivet har även utveck-
lats som en kritik mot den linjära ansats som tidigare dominerat inom innovationsforsk-
ningen (Edquist 2014). 
 Systemansatsen är inte en enhetlig doktrin utan bör snarare betraktas som ett kluster 
av idéer som alla syftar till att öka vår förståelse för interaktionen mellan aktörerna i inn-
ovationsprocessen. Olika forskare inom denna sfär betonar olika processer och föreslår 
olika policyåtgärder.
 Någorlunda gemensamt för denna inriktning är att fokus flyttas från enskilda faktorer 
till att betona samspelet mellan olika aktörer i innovationssystemet, alltifrån samarbete 
med kunder till universitet och högskolor. För precis som det finns marknadsmisslyckanden 
finns även systemproblem. Det kan vara bristande koordination mellan olika aktörer vilket 
missgynnar systemets utveckling som helhet. Det finns även risker med att företag eller 
sektorer låser fast sig i gamla teknologier med konsekvensen att förnyelseförmågan avstan-
nar. En fördel med denna systemansats är att den ökar förståelsen för den komplexitet som 
omgärdar innovationsprocessen. Genom den breda ansatsen öppnar även systemansatsen 
upp för fler argument till en aktiv närings- och innovationspolitik. Systemansatsen tenderar 
därför att tillskriva staten en starkare roll som samordnare av innovationssystemet. 
 Ett färskt exempel på en förespråkare för en starkare roll för staten är Mariana Mazzu-
cato. I en uppmärksammad bok skriver Mazzucato (2013) om hur staten, med exempel från 
USA, har en mer aktiv roll att spela vad gäller innovationer än vad som normalt beskrivs 
i litteraturen. Mazzucato beskriver hur staten i flera fall spelat en stor roll för att utveck-
la innovationer, inte endast genom att korrigera marknadsmisslyckanden utan genom att 
aktivt främja och även styra den tekniska utvecklingen från idé tills en produkt är så pass 
utvecklad att marknaden utan risk kan ta över dess utveckling. Mazzucato nämner bland 
annat hur amerikansk militär FoU ligger bakom fenomen som Iphone och internet, och 

menar att dessa innovationer inte hade tillkommit utan statligt stöd (Mazzucato 2013). 
Mazzucato menar därför att statens roll inte endast kan reduceras till att korrigera mark-
nadsmisslyckanden, utan att staten behöver ta en mer aktiv roll i hela processen från grund-
läggande FoU till en mer tillämpad utveckling, innan ett privat företag kan ta över och sälja 
produkten eller tjänsten. Med ungefär samma perspektiv beskriver Porter och Linde (1995) 
hur staten kan höja tillväxttakten i en ekonomi genom att sätta hårda tekniska miljökrav 
på produkter och därmed stimulera till teknisk innovation och nya affärsmodeller. En aktiv 
stat kan enligt systemansatsen således odla fram mer tillväxt än en passiv stat. 
 Systemperspektivet har fått ett relativt stort genomslag i Sverige och många andra 
länder, men har också kritiserats för att exempelvis vara för ad hoc och historieberättan-
de (Sandström 2015). En nackdel med systemansatsen är att den ofta problematiserar på 
ett förtjänstfullt sätt, men inte är lika tydlig i vilka åtgärder eller specifika stöd som bör 
prioriteras. Det är vidare svårt att dra långtgående slutsatser utifrån enskilda projekt och 
satsningar som de som Mazzucato beskriver. Ifall staten satsar stora summor på FoI samt 
olika bidrag till företag så kommer givetvis något av alla projekt fungera, men det innebär 
inte att satsningen som helhet är samhällsekonomiskt lönsam. Som beskrivs nedan finns 
det flera exempel på problematiska effekter när staten tar en aktiv roll med hjälp av riktade 
instrument i närings- och innovationspolitiken.

ARGUMENT EMOT STATLIG INTERVENTION
Det finns flera teoretiska argument som vänder sig emot att staten ägnar sig åt aktiv nä-
ringspolitik. Ofta pekas det på hur delar av den politik som bedrivs inte syftar till att korri-
gera marknadsmisslyckanden samt är förenad med olyckliga bieffekter. Några exempel på 
motargument som vi går igenom nedan är privilegiejakt, kunskapsproblemet och ”picking 
winners-problematiken”, samt snedvridning av konkurrensen.

Privilegiejakt 
Nationalekonomisk forskning som tar hänsyn till politiska faktorer, public choice, har upp-
märksammat hur det är möjligt för grupper och företag att få tillgång till statens resurser. 
Detta beteende kallas privilegiejakt (rent seeking) och innebär att skattemedel kan komma 
att delas ut till företag eller intressegrupper för att det påverkar politiken på ett visst sätt, 
inte för att det maximerar den samhällsekonomiska nyttan. Genom exempelvis lobbying, 
opinionsbildning eller selektiva stöd kan organisationerna få tillgång till pengar, särskilda 
regleringar eller annat som gör att de kan göra en större vinst än vad som annars hade varit 
fallet (Mueller 2003). 
 Då staten aktivt delar ut ekonomiska stöd i form av subventioner, lån och skatteundan-
tag finns det en risk att dessa medel inte går till de företag som har mest nytta av dem, utan 
de som är mest skickliga på att söka medel, influera politiker eller ägnar sig åt en teknik 
som vid tillfället anses vara värd att stötta.   
 Om näringspolitiken primärt inriktas på generella regler minskar risken att dessa fångas 
av särintressen som utnyttjar dem för egen vinning. Om politiken däremot primärt använder 
sig av riktade insatser, subventioner och selektiva regler ökar risken för privilegiejakt (rent 
seeking). Det finns då fler möjligheter för företag och intressegrupper att söka stöd. De före-
tag som är skickliga kan i sin tur slå ut eller blockera företag som är mindre skickliga på att 
söka stöd, för att på så vis hamna i en mer gynnsam konkurrenssituation (Stigler 1971). 
 Ett problem som uppstår är sålunda att företag styr om sin verksamhet från produktivt 
arbete till att söka stöd. Detta problem är särskilt stort för selektiva stöd. Låt oss ta exem-
plet med innovationsstöd (Tillväxtanalys 2014) där ungefär ett av tio sökande företag fick 
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stöd. Det betyder att nio av tio företag avsatt tid från annat arbete till att söka stöd utan att få 
något. Detta behöver naturligtvis inte enbart vara bortkastad tid då processen kan generera 
visst lärande och nya perspektiv som kan användas i den fortsatta utvecklingen av företa-
get. Poängen är emellertid att om ett selektivt stöd ska vara samhällsekonomiskt lönsamt 
måste vinsten täcka inte bara det vinnande företagets sökkostnader utan även de kostnader 
som de andra företagen lagt ner i processen. 

Kunskapsproblemet och ”picking winners”
Styrkan i en marknadsekonomi är att den på ett effektivt sätt förmedlar och samordnar kun-
skap från alla individer till att göra extremt komplicerade varor och tjänster. I en känd essä 
beskriver Leonard E. Read hur en individ ensam inte ens kan konstruera en så pass enkel 
vara som en blyertspenna. I Douglas Adams bok Liftarens guide till galaxen upptäckter 
huvudpersonen snabbt när han hamnar på en obebodd planet att han helt ensam ”inte ens 
kan bygga en brödrost”. Poängen i båda fallen är att marknaden samordnar information på 
ett sätt som en enskild planerare svårligen kan göra på egen hand. 
 Detta är ett exempel på den välkända utmaningen att det är svårt för staten att veta 
exakt var och när den ska intervenera för att få marknaden att fungera bättre. Det är även 
svårt att teoretiskt motivera varför staten skulle vara bättre på att identifiera potentiellt lön-
samma investeringar och företag än den privata marknaden. Ett exempel på området kan 
vara riskkapitalbolagen. Dessa bolag lägger stora resurser på att identifiera individer och 
företag som har potential och som är värda att satsa på. Givet att dessa företag lyckas väl 
i sitt arbete minskar utrymmet för statlig intervention. Vidare leder detta till att de företag 
som inte fått privat finansiering även är företag som inte heller bör få finansiering då de inte 
är långsiktigt konkurrenskraftiga. Informationsproblemet handlar inte bara om svårigheten 
med ”picking winners” utan även om att politiken kan ha svårigheter med att hantera asym-
metrisk information och externa effekter. Som diskuterats av till exempel Baumol (2002) 
har politiken normalt sett inte ens i princip tillgång till sådan information som marknader 
anses sakna. Med detta som bakgrund finns en risk att statliga interventioner inte ger önskat 
utfall och därmed riskerar slöseri med skattemedel (Lerner 2009).

Snedvridning av konkurrensen
Ytterligare ett problem utgörs av de snedvridande effekterna som företagsstöd i allmän-
het, och selektiva företagsstöd i synnerhet, kan ha på företagens konkurrenskraft (Kon-
kurrensverket 2009). I en motion till allmänna motionstiden, Motion 1998/99: Fi206 står 
att läsa följande: 

 ”Att beskatta företag för att sedan ge tillbaka pengarna i form av bidrag till investeringar 
och nyanställningar har flera nackdelar. Företagsstöden snedvrider konkurrensen. Lönsam-
ma företag kan förlora marknadsandelar till offentligt subventionerade konkurrenter”.

Det har diskuterats hur stora dessa undanträngningseffekter kan vara och några exem-
pel från arbetsmarknaden visar att fenomenet både existerar och kan vara betydande. Ett 
exempel på denna problematik ges av rapporten Direkta undanträngningseffekter på ar-
betsmarknaden (Dahlberg & Forslund 1999) där det påvisades att åtgärder som arbetslivs-
utveckling (ALU), arbetsplatsutveckling (API) och beredskapsarbeten har haft stora un-
danträngningseffekter. Exempelvis konstaterades att för varje 100 API-platser trängdes 95 
ordinarie jobb ut. Att företagsstöd kan leda till snedvridning av konkurrensen visas även 
av småföretagsdelegationen (Småföretagsdelegationens rapport 7 1998). Att snedvrid-

ning bör undvikas understryks även i Förordningen (2000:283)6 där det framgår att 
stöd inte får utges om det snedvrider konkurrensen på den lokala marknaden. Sålunda 
är det begränsade möjligheter för företag inom lokal handel och service att få stöd.
 Mekaniken bakom snedvridning är att om ett stöd ges till ett företag finns det alltid en 
risk att detta leder till att ett mindre produktivt företag kan konkurrera ut ett i grunden 
starkare och mer produktivt företag. Denna problematik försvinner om en reform är allmän 
och träffar alla företag per automatik. Vi ser därmed att selektiva företagsstöd kan vara för-
enade med snedvridande effekter och beteenden som premierar exempelvis privilegiejakt.

ANDRA UTMANINGAR 
Utöver dessa argument mot statlig intervention finns det ett antal utmaningar att beakta när 
man inför och bedömer ett företagsstöd i allmänhet och selektiva stöd i synnerhet. Dessa 
går att läsa om i flera skrifter (Tillväxtanalys 2014; Feldstein 1999; Barkman & Fölster 
1995; Konkurrensen i Sverige 2013).

Administrationskostnader
Alla program har en administrationskostnad. För små och selektiva stödprogram kan den utgö-
ra en relativt stor del av budgeten då det kan krävas en omfattande administration för att välja 
ut vilka företag som ska subventioneras, dela ut bidragen och övrig programadministration.

Felaktiga satsningar
Företagsstöden kan locka företag till långsiktigt felaktiga satsningar. Detta gäller i synner-
het om stöden fördelas till vissa ändamål eller tekniker. 

Skattekilar
Det skapas samhällsekonomiska effektivitetsförluster när skatterna höjs för att finansiera 
stöden. Det beror på att förtjänsten av arbete och investeringar minskar. I ESO-rapporten 
Företagsstödet: Vad kostar det egentligen? uppskattas denna förlust till 30–50 procent av 
skatteuttaget. 

Strukturomvandling
Det finns även en risk att företagsstödet försvårar en långsiktigt nödvändig strukturom-
vandling. Om stöden håller företagen vid liv låser de fast resurser i en ogynnsam struktur. 
Det vill säga vi kan komma att väga högre sysselsättning i dag mot framtida strukturan-
passning och tillväxt.

Politiska argument
Det finns vidare incitament för politiken att ge särskilda stöd till företag eller regioner som 
är viktiga för att vinna popularitet och röster. Man kan även vilja ge medel till sin hemma-
region, för att visa sina väljare att de kan ”leverera” något i gengäld för de röster som de 
har fått (Segerfeldt 2012).
 
Vi får dock inte glömma bort att ett stöd även kan vara just ett stöd och en åtgärd för att 
man av en eller annan anledning vill stötta företag i utsatta regioner eller specifika sektorer. 
Grunden till regionalstöden är till exempel att det finns en medmänsklig aspekt i att stötta 
företag i särskilt utsatta regioner. På så vis underlättas möjligheterna till att bo kvar i orter 
som annars skulle ha stagnerat, vilket ger fler valmöjligheter till medborgarna (Dahlin 
1996; Pettersson 1999). Dessa stöd kan därmed motiveras, och bör därmed utvärderas, på 
andra grunder än samhällsekonomisk effektivitet.  
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6 Förordning (2000:283 upphör att gälla maj 2015 och ersätts därefter av F(2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små 
och medelstora företag


