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Regelbördans politiska ekonomi 

Den politiska processen präglas av inflytande från särintressen (public 

choice) 

Politiska misslyckanden och oproportionerligt inflytande från 

särintressen 

Rent-seeking och capture 

Välmenande ingrep – oavsedda konsekvenser 

Lättare att införa nya regler än att avskaffa gamla  

Det institutionella ramverket inom vilket regler tillkommer blir därför 

viktigt! 

 



 

Definition av regler och regelbörda 

”the diverse set of instruments that governments use to impose 

requirements on enterprises and citizens.” (OECD 1997)    

 

Regelbörda har definierats som den totala 

samhällsekonomiska kostnad som regler ger upphov till 

 

Tre olika typer av regelkostnader: 

- Offentliga administrativa kostnader 

- Direkta kostnader för regelefterlevnad 

- Indirekta kostnader 

 

 



 

Vad är en effektiv regel? 

- Inget entydigt svar  

- För att en reglering ska vara samhällsekonomiskt motiverad bör dock 
två kriterier vara uppfyllda: 

1) Problem/marknadsmisslyckande 

2) Regleringen förbättrar situationen/åtgärdar problemet 
 

- Är dessa krav uppfyllda leder det till välfärdsökning 

- Ofta finns dock flera alternativa lösningar med olika nytta och 
kostnad! 

- En samhällsekonomiskt effektiv regel är den som ger upphov till 
största samhällsekonomiska nettonyttan (överskott) 

 

 



 

 

 

 

 

 

När är det samhällsekonomiskt befogat att genomföra en konsekvensutredning 

 

Nödvändigt med proportionalitets eller symmetriprincip  

 

 

 

 

N(R)  

K(R) 

SN(R) = N(R) – K(R) 

R* Regler 

Samhällsekonomisk 

nytta och kostnad 

K(R)+K(KVA) 

R(KVA)* 

SN(R*) 

SN(KVA) 

SN(R) = N(R) – (K(R)+K(KVA)) 



Direkta och indirekta kostnader 



 

 

Regelbördans 

ekonomiska effekter 

 (5 delstudier) 

Risk och avkastningskrav (CAPM) 

Entreprenörskap 

Vinstdynamik 

Produktionsdynamik 

Ekonomisk tillväxt 



Regler, investeringar och 

ekonomisk tillväxt 



Världsbankens regleringsområden 





Vinstdynamik 



Produktionsdynamik och regelbörda 



Resultat 

Avkastningskravet är högre, minskade investeringar 

Regelbördan leder till minskat konkurrenstryck, långsam 

vinstkonvergens innebär att monopolvinster består över tid 

Produktionsdynamiken är sämre, minskad förmåga till snabb 

anpassning. Arbetsmarknadsfriktioner påverkar 

kapitalstockarnas elasticitet 

Negativa effekter på entreprenörskap, men inte lika entydiga 

resultat 

Länder med låg regelbörda har en snabbare ekonomisk tillväxt  

 

 



Resultat (forts.) 

De indirekta effekterna är betydande, mer betydelsefulla än de 

direkta och omedelbara kostnaderna 

Viktigt att regler är effektiva och ändamålsenliga, vilket dock inte 

alltid är fallet 

Kostnaderna är inte synliga  

Den politiska processen präglas av inflytande från särintressen 

och kortsiktighet (public choice) 

Välmenande och motiverade ingrepp i marknaden skapar 

snedvridningar som i sin tur motiverar nya ingrepp 

 



 

 

 

Vissa typer av regler är 

dock nödvändiga 
Spelregler för marknaden (äganderätter) 

Regler som minskar transaktionskostnaderna för företag 

Garantera tillhandahållandet av varor och tjänster med stora 

positiva externaliteter (sjukvård, utbildning) 

Förhindra uppkomsten av stora negativa externaliteter 

(miljöförstöring) 

 



Policyimplikationer 

Viktigt att ineffektiva regleringar med höga indirekta kostnader 

kan förhindras ex ante (svårt att avskaffa existerande 

regleringar) 

Ett institutionellt ramverk eller process som följer en logik eller 

struktur 

Välmotiverad utifrån en fördjupad problemanalys, den valda 

åtgärden måste också kunna korrigera problemet 

Finns vanligtvis flera alternativa lösningar, en 

samhällsekonomiskt effektiv regel är den som ger upphov till 

största nyttan 

Kostnadsnyttokalkyler och kostnadseffektivitetsanalyser 

 



Policyimplikationer (forts.) 

Tydligare guidelines för utredningar och myndigheter 

Stärkt mandat för Regelrådet, som kommer in på ett tidigare 

stadium 

Övriga remissinstanser och politiska beslutsfattare kan därmed 

uppmärksammas på svagheter eller brister i gjorda 

konsekvensanalyser och den samhällsekonomiska nyttan 

med föreslagna regleringar 

Vidare forskning kring de indirekta ekonomiska effekterna 

Hur det institutionella ramverket ska utformas för att främja 

tillkomsten av samhällsekonomiskt effektiva regler  



 

 

Resultat från våra empiriska studier 

Avkastningskravet är högre, minskade investeringar 

Regelbördan leder till minskat konkurrenstryck, långsam 

vinstkonvergens innebär att monopolvinster består över tid 

Produktionsdynamiken är sämre, minskad förmåga till snabb 

anpassning  

Negativa effekter på entreprenörskap, men inte lika entydiga 

resultat 

Länder med låg regelbörda har en snabbare ekonomisk tillväxt  

 

 



Slutsatser I  

Regelbördan har stora indirekta ekonomiska konsekvenser 

Institutionella ramverket viktigt för reglers effektivitet 

Mera forskning är nödvändig inom flera områden 

Utveckla riktlinjer för innehållet i konsekvensanalyserna 

 



Slutsatser II 

Överväg lagändringar/institutionella reformer för den process 
som kringgärdar tillkomsten av nya regler 

 

Konsekvensanalyserna är av central betydelse och bör 
innehålla utförliga kostnads-nyttokalkyler samt kostnads-
effektivitetsanalyser 

 

Kvalitén på analyserna bör utvärderas av en oberoende 
myndighet 

 

Regelrådet kan möjligen ges denna funktion, men behöver 
starkare mandat (grindvakt med exempel från USA och 
Kanada) 

 



Fortsatt forskning  

Entreprenörskapsforum har ett mångårigt projekt inom: 

Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader 

 

WP1: Regler, entreprenörskap och tillväxtambitioner 

WP2: Arbetsmarkandsregleringar, innovation och 

 nyföretagande 

WP3: Finansmarknadsregleringar, konkurrenskaraft och 

innovation 

WP4: Regleringar inom vård- och utbildningssektorerna  

(WP5: Regleringar och invandrarers lokalisering, företagande 

och sysselsättning).  

 


