
I februari 1999 inrättades det nya tillväxt-
departementet och av departementets
namn framgår att ekonomisk tillväxt är
det centrala målet. Av central betydelse
för svensk tillväxtpolitik är olika före-
tagsstöd.1 Den fråga som inställer sig är
om företagsstöd är en bra metod för att
stimulera ekonomisk tillväxt. 

I de förordningar som styr beviljandet
av stöden sägs bland annat att stöden
framförallt skall beviljas till nya och exis-
terande företag som har goda affärsidéer
men som har problem att fullt ut finansie-
ra lönsamma investeringar, det vill säga
ett brist på kapital-argument används.
Empiriskt tyder mycket på att det finns

fog för brist på kapital-argumentet. En
rad undersökningar visar att sannolikhe-
ten att en person startar ett företag ökar
om ett arv eller en gåva erhållits, se till
exempel Blanchflower & Oswald [1998]
och Lindh & Ohlsson [1996].

Företagsstöd kan motiveras teoretiskt i
och med att det är tänkbart att banker och
andra finansiärer tenderar att låna ut för
lite kapital i allmänhet, och till små och
nya företag i synnerhet.2 De Long &
Summers [1991] ger ett annat argument

* Artikeln bygger framförallt på kapitel 1 och
4 i min avhandling (Bergström, 1998). Jag är
tacksam för kommentarer på uppsatsen från
Niclas Berggren, Stefan Fölster, Magnus
Henrekson, Dan Johansson, Joakim Pettersson
och CEFIN.
1 Se SOU 1996:69 för en översikt av olika
svenska företagsstöd. Se OECD [1993, 1996a]
och EU [1996] för en internationell översikt.
2 Se Grossman [1991] för en presentation av
de vanligaste näringspolitiska argumenten och
Blanchflower & Oswald [1998] för en teore-
tisk diskussion om varför det finns en risk att
bankerna lånar ut för lite till potentiellt bra af-
färsprojekt.
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för företagsstöd och hävdar att investe-
ringar ger upphov till positiva externa ef-
fekter och att det därmed kan vara moti-
verat att, utifrån ett ekonomisk tillväxt-
perspektiv, bevilja investeringsstöd.3

Alla argument för företagsstöd som
motiveras med olika marknadsmisslyck-
anden bygger på antagandena, att mark-
nadsmisslyckanden faktiskt existerar och
att den politiska beslutsprocessen och de
stödgivande myndigheterna har såväl in-
formation som motivation att fördela stö-
den på ett optimalt sätt. Vidare antas att
stöden ger upphov till önskvärda effekter.
Syftet med föreliggande artikel är att visa
att det finns all anledning att ifrågasätta
dessa antaganden. 

I nästa avsnitt diskuteras om det före-
ligger ett brist på kapital-problem i Sveri-
ge och om politiska insatser därmed kan
vara motiverade. I avsnitt 3 diskuteras
kort hur företagsstöd kan tänkas påverka
företags ekonomiska utveckling. I avsnitt
4 och 5 presenteras resultaten från en stu-
die som undersökt produktivitetseffekter
av företagsstöd. Resultaten sammanfattas
och diskuteras i avsnitt 5.

Brist på kapital: Ett
marknadsproblem eller ett
politiskt problem?
De totala företagsstöden i Sverige har se-
dan början av 1980-talet varit ungefär
45–60 miljarder kronor årligen, se Ta-
bell 1. Den största delen av stöden går till
bostads- och jordbrukssektorn, medan
den del som ofta förknippas med närings-
politiken utgör en mindre del. Företags-
stödsutredningen (SOU 1996:69) gjorde
bedömningen att 1994/95 omfattade den
aktiva näringspolitiken ungefär 6,1 mil-
jarder kronor.4

De företagsstöd som kan hänföras till
den aktiva näringspolitiken syftar ofta till
att tillföra företag som har problem att
fullt ut finansiera investeringar kapital.
En vanlig motivering är följande: ”Det
finns brister vad gäller utbudet av kapital

och tjänster till små företag. Småföreta-
gen efterfrågar i regel begränsade lånebe-
lopp. Samtidigt kan kreditbedömningen
vara lika arbetskrävande som vid stora
lån. De realsäkerheter som företaget kan
erbjuda är ofta begränsade. Om det gäller
nystartade företag finns det inte mycket
företagshistorik att bygga på; tidigare
bokslut är i regel ett viktigt underlag för
kreditgivande institutioner. Kostnaderna
för administration och bevakning av lån
är i huvudsak oberoende av lånets storlek.
Små lån tenderar därför att vara mindre
lönsamma för långivaren. Detta dämpar
utbudet av små lån” (SOU 1996:69, s 24).
Det vill säga, de kapitalbristproblem som
observeras kan hänföras till marknadsim-
perfektioner och tanken är att småföretag
med goda projekt diskrimineras och där-
med försämras även den allmänna ekono-
miska utvecklingen.

Vari ligger nya och existerande före-
tags kapitalbristproblem? Är det ett mark-
nadsproblem eller är det ett problem orsa-
kat av politiska beslut? För att svara på
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3 Resultat kritiseras av Blomström, Lipsey &
Zejan [1996]. De hävdar att  kausaliteten
tycks vara den motsatta, det vill säga ökade
investeringar kan inte förklara framtida till-
växt.
4 I denna artikel utgår vi ifrån denna defini-
tion, men det är värt att notera att stöd till så-
väl jordbruket som byggsektorn är företags-
stöd. Vidare bör även mer indirekta stöd så-
som olika tullar och regleringar inkluderas i
en total sammanställning av företagsstöd.

Tabell 1 Svenska företagsstöd, miljar-
der kronor (1994 års priser).

Totalt företagsstöd

1982–85 53,8
1986–89 46,8
1990–93 60,5
1994/95a 54,0
a OECD prognos
Källa: Barkman & Fölster [1995], OECD
[1996b]
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dessa frågor utgår vi ifrån nyföretagarper-
spektivet eftersom bristen på nya företag
diskuteras flitigt. 

Utöver de marknadsmisslyckande-skäl
som nämns ovan, kan personer som har
för avsikt att starta företag ha svårt att fi-
nansiera starten av ett flertal skäl. För det
första – många företag, såväl nya som
etablerade, skall ha svårt att få tillgång till
kapital. Om affärsidén inte är tillräckligt
bra är det bankernas och andra finan-
siärers uppgift i det ekonomiska systemet
att inte bevilja lån. Ett annat viktigt skäl
till att många potentiella företagare upp-
lever att de har brist på kapital är att i ett
högskatteland som Sverige är det synner-
ligen svårt att privat bygga upp ett spa-
rande som kan användas som startkapital.
Om det svenska skattetrycket hade legat
kvar på den nivå då Sverige var ett av
världens snabbast växande länder, det vill
säga 10–40 procent av BNP (1890-talet
till 1960-talet), hade detta inneburit att de
skattebetalare som är intresserade av fö-
retagande på ett helt annat sätt än idag
skulle haft möjligheten att bygga upp ett
privat sparkapital. Detta sparkapital hade
bland annat kunnat användas för att direkt
eller indirekt via bankerna och andra in-
termediärer finansiera nya företag.

En annan typ av politiska beslut som
minskat tillgången till kapital och lämpli-
ga finansieringsformer är olika reglering-
ar. Fram till 1992 hade till exempel
Stockholms Fondbörs monopol på handel
med aktier. Även den omfattande regle-
ringen av kredit- och valutamarknaderna
har historiskt bidragit till att försvåra för
företagen att finna lämpliga finansierings-
former. Efter avskaffandet av börsmono-
polet har ett antal alternativa marknads-
platser uppstått (till exempel Innovations-
Marknaden och Aktietorget). Och avreg-
leringen av finansmarknaderna har lett till
framväxten av en uppsjö av finansiella in-
strument som på olika sätt hanterar såväl
små som stora företags olika finansie-
ringsproblem.

Denna korta genomgång indikerar att

företags brist på kapital till stor del kan
förklaras med politiska interventioner
som satt marknadsekonomins funktions-
sätt ur spel. 

Oavsett om företags brist på kapital är
orsakat av marknaden eller av politiska
beslut baseras användandet av företags-
stöd på antagandet att stöden allokeras till
rätt företag och att de ger upphov till
önskvärda effekter, det vill säga att före-
tagsstöd är en bra metod för att nå de
önskvärda målen. Huruvida detta anta-
gande är rimligt diskuteras i nästa avsnitt.

Företagsstöd och ekonomisk
tillväxt
Det finns ett antal problem med använ-
dandet av företagsstöd. För det första
måste informationsproblemet lösas. Kan
politiska beslutsfattare och stödgivande
myndigheter införskaffa tillräckligt med
relevant information för att avgöra vilka
företag som det är lämpligt att stödja ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv? Som
Hayek [1945] och andra forskare verk-
samma inom den österrikiska traditionen
länge har hävdat försvårar bristen på rele-
vant information försök att centralt fatta
bra ekonomiska beslut. 

För det andra finns det en risk att in-
tressegrupper påverkar den politiska be-
slutsprocessen och att stöd beviljas till
politiskt inflytelserika företag snarare än
till dem som det är samhällsekonomiskt
motiverat att stödja. Forskning inom pu-
blic choice-skolan har såväl teoretiskt
som empiriskt visat att politiska besluts-
fattare och byråkrater styrs av politiska
målsättningar (till exempel att vinna val,
gynna viktiga intressegrupper samt att
maximera budgetens storlek) snarare än
av ekonomiska målsättningar; se till ex-
empel Mueller [1997]. I svensk företags-
stödshistoria är de stora subventionerna
till varvsindustrin under 70-talet bra ex-
empel på intressegruppers inflytande över
den politiska beslutsprocessen. Om poli-
tiskt inflytelserika men ekonomiskt inef-
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fektiva företag får stöd, snedvrids konkur-
rensen och den för den långsiktiga ekono-
miska tillväxten så viktiga strukturom-
vandlingen avstannar.

En rad andra problem bör också beak-
tas innan beslut om att bevilja stöd fattas.
Företagsstöd i allmänhet, och kapitalsub-
ventioner i synnerhet, kan påverka ett fö-
retags totala produktion genom att stödet
ger företag incitament att öka investering-
arna, vilket i en produktionsfunktionsmo-
dell leder till ökad produktion. Denna typ
av tillväxt är dock av kortsiktig natur och
kräver fortsatt subventionering för att upp-
rätthållas. 

Ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv är
det viktigt att stöden leder till en bättre
produktivitetsutveckling än vad som hade
varit fallet om stöden inte beviljats. Pro-
duktiviteten i ett företag påverkas positivt
om stödet, till exempel, bidrar till företa-
gets teknologiska utveckling eller om det
hjälper det subventionerade företaget att
bättre utnyttja stordriftsfördelar. Att an-
vända företagsstöd för att skapa tillväxt är
dock inte oproblematiskt. Stöd kan, precis
som andra politiska förmåner, ge upphov
till X-ineffektivitet, vilket innebär att före-
taget producerar innanför produktions-
fronten, det vill säga givna inputs utnyttjas
suboptimalt (se till exempel Leibenstein
[1966]). X-ineffektivitet kan uppstå om fö-
retagsledningen får minskade incitament
att minimera företagets kostnader. De kan
bli mer intresserade av att söka stöd än att
utveckla produktionen. X-ineffektivitet
kan också uppstå om stöden bidrar till att
minska sannolikheten att ett företag skall
gå i konkurs (Schmidt [1991]). 

Sammantaget finns det således argu-
ment för att företagsstöd skulle kunna le-
da till en högre tillväxt och argument för
att stöden inte kommer att få avsedda ef-
fekter. Om de positiva eller de negativa
effekterna dominerar är en empirisk fråga
som behandlas i nästa avsnitt, där resultat
från en studie som undersökt produktivi-
tetseffekter av regionalpolitiska företags-
stöd presenteras. Dessa stöd är av allmänt

intresse i och med att de syftar till att öka
stödföretagens tillväxt, beviljas selektivt
och är kapitalsubventioner, vilket är tre
karakteristika som kännetecknar många
andra stöd som beviljas i såväl Sverige
som via EUs strukturfonder.

Produktivitetseffekter av
företagsstöd
Att empiriskt avgöra hur stöd påverkar fö-
retags produktivitetsutveckling är en kon-
trafaktisk fråga som är relativt svår att be-
svara. En metod som utnyttjas i denna arti-
kel är att jämföra stödföretag med en kon-
trollgrupp av liknande företag som inte har
fått några stöd.5 Med hjälp av information
från NUTEK har en grupp företag som
fick sitt första regionalpolitiska stöd i form
av lokaliseringsbidrag 1989 identifierats.
Från Upplysningscentralen AB (UC AB)
har årsredovisningsdata inhämtats dels för
stödföretagen, dels för en slumpmässig
kontrollgrupp av företag som inte erhållit
några regionalpolitiska stöd under perio-
den 1980–1995. Samtliga företag studeras
under perioden 1987 till 1993. 

Ett problem när man använder en kon-
trollgrupp för att undersöka effekterna av
företagsstöd är att det kan föreligga olika
former av selektionsbias, d v s kontroll-
gruppen skiljer sig på ett systematiskt sätt
ifrån stödföretagen. Stödföretagen kan till
exempel före det att stöden utbetalats haft
en bättre eller sämre ekonomisk utveck-
ling än kontrollgruppen och då är det inte
säkert att det är stöden i sig som förklarar
stödföretagens utveckling efter det att
stöden beviljats. Ett liknande problem är
att kontrollgruppen i större utsträckning
kan bestå av äldre företag som därmed
kan ha en högre sannolikhet att överleva i
framtiden än stödföretagen. Om så är fal-
let kan det också vara svårt att med säker-
het avgöra om det är stöden i sig som på-
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5 Se till exempel Bohm & Lind [1989] för en
liknande ansats.
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verkar företagens ekonomiska utveckling. 
För att delvis hantera denna problema-

tik har information för 1987 och 1988 in-
kluderats för att undersöka om det förelåg
några signifikanta skillnader mellan före-
tagen innan stöden beviljades. Jämförel-
sen visar att stödföretagen var något yng-
re och i större utsträckning lokaliserade i
stödområdena. För att minimera risken
för selektionsbias kontrollerar vi för des-
sa skillnader i produktivitetsskattningar-
na. För att ytterligare minska risken för
selektionsbias har vi även valt att avgrän-
sa studien till tillverkningsföretag. Vidare
har vi valt att exkludera mycket små och
inaktiva företag samt stora företag och
enbart studera företag som 1989 hade
1–75 anställda. De flesta företag som be-
viljas lokaliseringsbidrag tillhör tillverk-
ningsindustrin och har 1–75 anställda.

Av Tabell 2 framgår att stödföretagen
totalt fick 73,4 miljoner kronor mellan
1989–1993, vilket motsvarar ungefär
1 miljon kronor per företag eller 70 000
kronor per anställd.

För att avgöra om företag som får före-
tagsstöd blir mer eller mindre produktiva
skattas en totalfaktorproduktivitetsmodell
(TFP-modell). Förädlingsvärdet, det vill
säga skillnaden mellan ett företags totala
försäljning och kostnaden för insatsvaror,
i ett företag kan öka på tre sätt: via en ök-
ning av kapitalstocken, antalet sysselsatta
och/eller genom en ökning av TFP. Det
vill säga,

(1) Förädlingsvärdetillväxt = f (kapital-
tillväxt, sysselsättningstillväxt, ökning
av TFP)

Om TFP-tillväxten är positiv kan företa-
get producera mer över tiden utan att öka
antalet anställda eller kapitalstocken. TFP
ökar om till exempel den teknologiska ni-
vån höjs i företaget och om personalens
humankapital förbättras. En effektivare
produktion innebär att ett företag blir mer
konkurrenskraftigt. Här är det också vik-
tigt att påpeka att det är en ökning av TFP
som i längden avgör länders ekonomiska
välstånd. 

Företagsstöden kan påverka förädlings-
värdets tillväxt genom ökade investering-
ar och genom att de företag som får stöd
måste lova att öka antalet sysselsatta.
Stöden kan, som diskuterades ovan, även
påverka TFP-tillväxten. Huruvida de po-
sitiva effekterna är större än de negativa
är en empirisk fråga. TFP-tillväxten, kan
utöver lokaliseringsbidragen påverkas av
en rad andra faktorer, och för att i största
möjliga utsträckning isolera effekterna av
subventionerna har ett antal kontrollvaria-
bler även inkluderats.6

Resultat
Hur påverkar subventionerna förädlings-
värdetillväxten i stödföretagen? I Tabell 3
visas korrelationen mellan erhållna loka-
liseringsbidrag/anställd och förändringar
av företagens förädlingsvärde. Av tabel-
len framgår att det föreligger en positiv
korrelation mellan de två variablerna, det
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6 Den statistiska modell (minsta-kvadrat-meto-
den) som estimerats utgår således från följande
uttryck: Förädlingsvärdetillväxt = h (kapital-
tillväxt, sysselsättningstillväxt, lokaliserings-
bidrag, kontrollvariabler).

Tabell 2 Stöd- och icke-stödföretag, 1989

Icke-stödföretag Stödföretag

Antal observationer 1989 832 72
Summa stöd 1989-1993, mkra 0 73,4
Genomsnittligt stöd/företag, mkr 0 1,02
Genomsnittligt stöd/anställd, tkr 0 70,5
a 1994 års priser.
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vill säga det verkar som om subventioner
bidrar till ett högre förädlingsvärde. Det
är dock viktigt att hålla i minnet att detta
inte behöver innebära att TFP har ökat.

I Figur 1 illustreras hur subventionen
påverkar stödföretagens TFP-utveckling
jämfört med icke-stödföretagen. Under
första året ökar produktiviteten i stödföre-
tagen för att därefter minska. Efter tre år
är produktivitetstillväxten för ett genom-
snittligt företag som fått ett genomsnitt-
ligt stöd (70 000 kronor per anställd) cir-
ka 10 procent lägre. För ett genomsnitt-
ligt stödföretag som fått ett större stöd
(140 000 kronor) är TFP-tillväxten drygt
20 procent lägre.7

Slutsatser och diskussion
Många politiker i såväl Sverige som i EU
ser olika typer av investeringssubventio-
ner (till exempel småföretagsstöd och re-
gionalpolitiska stöd) som en effektiv me-
tod att öka tillväxten hos de subventione-
rade företagen och i de regioner där före-
tagen är lokaliserade. Idén att staten med
olika typer av företagsstöd kan stimulera
den ekonomiska tillväxten har många
gånger sin grund i ekonomiska teorier
som antar att staten kan åtgärda mark-
nadsmisslyckanden. Denna typ av moti-
veringar är inte invändningsfria. Mark-
nadsmisslyckanden sägs existera om
verklighetens marknader inte fungerar li-
ka bra som den ”perfekta marknaden”.
Denna är dock en teoretisk modell som
bygger på ett antal starka antaganden,
bland annat att det inte existerar några
transaktionskostnader. Det är dock oklart
om marknaden misslyckas om man utgår
ifrån en mer realistisk världsbild.8 Vidare
är det orealistiskt att anta att de politiska
beslutsfattarna samt byråkratin har, som
det alltför ofta antas i olika teoretiska mo-

deller, perfekt information och att de en-
dast är intresserade av att maximera eko-
nomisk effektivitet. 

Syftet med denna artikel har inte varit
att undersöka om det föreligger några
marknadsmisslyckanden eller vad som
driver politiskt och byråkratiskt besluts-
fattande. Syftet har istället varit att under-
söka ett annat indirekt antagande som
också måste vara uppfyllt om företags-
stöd skall bidra till högre ekonomisk till-
växt, nämligen att företagsstöden inte på-
verkar de subventionerade företagens
TFP-tillväxt negativt. Om företag, på
grund av att de beviljas företagsstöd, blir
mindre intresserade av att minimera kost-
nader, att utveckla nya produkter och att
förbättra produktionsprocessen kan stö-
den leda till en minskad produktivitet,
vilket i sin tur påverkar den nationella
ekonomiska tillväxten negativt.

Genom att jämföra stöd- respektive
icke-stödföretag, och genom att kontrol-
lera för olika faktorer som kan påverka
företags produktivitetstillväxt, har effek-
terna av regionalpolitiska kapitalsubven-
tioner isolerats i största möjliga utsträck-
ning.

Studien visar att subventionerna är po-
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7 I och med att databasen innehåller en del ex-
trema observationer har både vanlig minsta
kvadrat-metod och så kallad bounded influen-
ce-metod används. De båda metoderna ger
kvalitativt liknande resultat, men produktivite-
ten minskar mer i stödföretagen om minsta
kvadrat-metoden används, se Bergström [1998,
s 99]. Här presenteras resultaten från bounded
influence-skattningarna.
8 Se Dahlman [1979] för en teoretisk kritik
av marknadsmisslyckandeidén. Se Cheung
[1973], Coase [1974] och Cowen [1988] för
ett antal exempel på att marknaden löser
många ”marknadsmisslyckanden”.

Tabell 3 Korrelation mellan förädlingsvärdets tillväxt och subvention per anställd

1989-90 1989-91 1989-92 1989-93

0,10 0,14 0,05 0,08
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sitivt korrelerade med förädlingsvärdets
utveckling och att TFP-tillväxten är högre
för stödföretagen första året efter det att
stöden har utbetalats. Därefter utvecklas
stödföretagens produktivitet sämre än i
icke-stödföretagen. Stöden försämrar så-
ledes stödföretagens och de mottagande
regionernas konkurrenskraft och ekono-
miska tillväxt. Stöden har med andra ord
motsatt effekt mot vad som avses.

En implikation av studien är att även om
det kan finnas argument för statliga in-
grepp baserade på idén att marknaden kan
misslyckas, är det inte givet att resurser
kommer att allokeras effektivt genom stat-
lig intervention. Den analys som ligger till
grund för rekommendationer för politiken
måste även ta hänsyn till potentiella poli-
tiska misslyckanden. Som andra studier
visat kan stöd allokeras till mindre produk-
tiva företag, vilket motverkar eller fördröj-
er strukturomvandlingen. Detta resultat
har bland annat framkommit i Beason &
Weinstein [1996] och Lee [1996], som vi-
sar att japansk respektive sydkoreansk in-
dustripolitik framförallt gynnat mindre

produktiva branscher. Företagsstöd kan
också ge upphov till omfattande investe-
ringar i improduktiv lobbyverksamhet.
Dessutom kan stöd, som resultaten av den-
na studie tyder på, leda till att företag blir
mindre produktiva.

Givet de resultat som framkommit i
denna och andra studier, samt de många
problem som är förknippade med före-
tagsstöd, finns det anledning för det nya
tillväxtdepartementet att fundera på om
företagsstöd bidrar positivt till den ekono-
miska tillväxten och om de därmed är
motiverade att ha kvar. Slutligen, om en
vidare definition av företagsstöd används,
är en viktig uppgift för framtida forskning
att undersöka långsiktiga tillväxteffekter
av andra näringspolitiska styrmedel (till
exempel skillnader i företagsbeskattning,
moms, tullar, regleringar). Denna forsk-
ning kan dels bidra till en ökad insikt om
hur olika politiska medel används och hur
de fungerar, dels kan forskningen bidra
till att förklara varför svensk ekonomi in-
te har utvecklats så väl de senaste decen-
nierna.
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