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Barriärer för affärer: Reglerar vi oss till döds?

Ola Åhman, advokat, Sverige

Vilken drastisk rubrik. Vill man uttrycka det lite mer nyanserat kan man kanske istället ställa frågan 

om näringslivet redan är eller om det är på väg att bli överreglerat, rentav till den grad att det redan 

är eller riskerar att bli skadligt.

Att företagande behöver regler som ger stabilitet och minskar transaktionskostnaderna är det inte 

många som ifrågasätter. Det råder också någorlunda enighet om att regler behövs för att motverka 

olika typer av oönskade beteenden i näringslivet och negativa effekter av företagande liksom för att 

ge incitament för företag att tillhandahålla vissa behövliga varor och tjänster som kanske inte annars 

skulle produceras.

Men om lagstiftaren går för långt i sina regleringsambitioner kan det få mindre önskvärda 

konsekvenser. Det kan leda till sämre konkurrens på grund av att färre nya företag startas. Det kan 

göra att företagens möjlighet att bli större och att gå in på nya marknader hindras. En annan negativ 

effekt är att företagens efterlevnadskostnader kan bli för höga. Ytterligare en ovälkommen effekt 

kan vara att företagens förmåga att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och möta 

konsumenternas behov minskar.1

Det finns mängder av beräkningar på hur mycket överregleringar kostar. Avregleringsförespråkare 

på högerkanten uppskattade år 2015 USAs kostnader för överregleringar till 1,88 triljoner dollar, 

vilket är mer än 5 gånger så mycket som amerikanerna betalade i federal inkomstskatt och ungefär 

10 procent av USAs BNP samma år.2 Detta är naturligtvis siffror från en organisation som har till 

syfte att verka för avregleringar av näringslivet. Men också företagen själva har klagat på 

kostnaderna för att hantera den ökade regelbördan och sedan finanskrisen har överregleringar 

konsekvent toppat listan över företagens egna uppfattningar om vad som är det största hotet mot 

deras tillväxt.3

                                                
1 http://ratio.se/publikationer/regelbordans-ekonomiska-effekter/.
2 http://www.investors.com/politics/viewpoint/how-overregulation-is-killing-the-economy/.
3 http://www.pwc.se/ceosurvey.
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Vid sidan av de allmänna regler som gäller för företagande i allmänhet finns numera knappt någon 

bransch eller sektor av näringslivet som inte är underkastad långtgående särskilda rörelseregler och 

står under tillsyn av en myndighet. Det gäller för transporter, energi, läkemedel, råvaror och 

sjukvård och livsmedel, liksom hela den finansiella sektorn och många andra branscher. Flera av 

dessa verksamheter är dessutom tillståndspliktiga och innefattar en långtgående 

rapporteringsskyldighet till olika myndigheter. Att säga att vi har näringsfrihet är trots att den är 

fördragsfäst en sanning med betydande modifikation. 

Till detta kommer att vi under den senaste tioårsperioden levt i och i efterdyningarna av en global 

finanskris som av många skylldes på systembrister orsakade av oansvarigt risktagande i de 

finansiella företagen. Många makthavare menade att dessa brister måste regleras bort för liknande 

händelser skall undvikas i framtiden. Under samma tioårsperiod har vi också upplevt en stark 

internationalisering och de senaste åren har digitaliseringen av näringslivet tagit fart på allvar 

samtidigt som terrorism och dataintrång blivit vardag. Världen över pågår en dragkamp mellan 

säkerhetsivrare och de som värnar vikten av integritet.

De skandinaviska ländernas medlemskap i EU respektive EES innebär att vi på gott och ont måste 

anpassa oss till den regelbildningsaktivitet som den här utvecklingen har inneburit.

Jag som till vardags arbetar med finans- och kapitalmarknadsjuridik har på nära håll upplevt den 

stora regelmassa som i form av direktiv, förordningar, delegerade akter och genomförandeåtgärder

samt olika handledningar och riktlinjer från myndigheter har vällt in över oss. Såväl den nationella 

lagstiftaren som de finansiella företagen och börsbolagen måste förhålla sig till dessa. Även de som 

inte dagligdags håller på med den här typen av frågor har säkert hört talas om alla nya regelverk 

med konstiga förkortningar; EMIR, Basel 3, Solvens II, MiFID II, MAR och AIFMD. Vad som när 

jag började praktisera juridik ifråga om regeltext rymdes inom ett fåtal volymer får idag inte längre 

plats i min bokhylla.

För små länder som de skandinaviska har detta inneburit att lagstiftarens resurser har ansträngs till 

det yttersta. Sverige som ofta framhåller sig vara bäst i klassen när det gäller att implementera EU-

regler har faktiskt inte förmått att alltid bli klart i tid. Ett exempel är införlivandet av 

Marknadmissbruksdirektivet som innehåller straffrättssanktionsdelen för överträdelser av 

marknadsmissbruksförordningen (MAR). Det skulle ha varit implementerat den 3 juli 2016 men för 

Sveriges del trädde den nya marknadsmissbrukslagen inte i kraft förrän den 1 februari i år.
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En annan konsekvens av att lagstiftaren har varit fullt upptagen med att anpassa svensk rätt till alla 

nya EU-regler är att välbehövliga reformer på civilrättens område inte har hunnits med. Själv 

misstänker jag att detta är en av orsakerna till att den svenska Högsta domstolen har kunnat inta en 

mer aktivistisk hållning i sin dömande verksamhet och nyskapa regler på ett sätt uppfattats som 

otänkbart bara för några år sedan. 

När det gäller EU-förordningar, som tycks vara favoriträttsakten för närvarande, är dessa tillkomna 

och utformade på ett helt annat sätt in inhemsk lag vilket ställer andra krav på den som skall 

efterleva och tillämpa dem. Ofta får högt specialiserade organ i uppdrag att ge riktlinjer och ange 

tekniska standarder för tillämpningen. På det område som jag är verksam är det Europeiska 

Värdepappers- och Marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) som ägnar sig åt den 

verksamheten.

Och talar man om barriärer för affärer så är det bland företagen främst banker, försäkringsbolag och 

börsbolag som fått vidkännas denna väsentligt ökade regelbörda. Och då avser jag inte bara regler 

som är avsedda att hålla styrsel på och bevara förtroendet för de finansiella marknaderna och 

kapitalmarknaderna. Under samma tidsperiod har det tillkommit anti-korruptionsregler med 

extraterritoriell tillämplighet, nya regler om exportkontroll och sanktionslagstiftning och

datalagrings och personuppgiftsregler vilkas överträdelser kan medföra såväl straff som skyhöga 

sanktionsavgifter.

Sammantaget har det här inneburit att de större företagen har måst etablera särskilda "compliance"-

avdelningar för regelefterlevnad. Dessutom och inte minst så har kraven på företagsetik och socialt 

ansvar ökat. Det duger inte längre att bara följa lagreglerna i de länder ett företag är verksamt. För 

att upplevas som ansvarsfulla måste företagen också ta ett socialt och samhälleligt ansvar och inte 

sällan verka för standardhöjningar i de jurisdiktioner de är verksamma.

Mot den här bakgrunden är det värt att ställa frågan om vi är på väg att reglera oss till döds. Men för 

att kunna ge ett någorlunda vettigt svar måste vi först fråga oss vad en överreglering innebär. Det 

kan man göra utifrån olika perspektiv. En "konstitutionell" definition på överreglering kan vara att 

det stiftas regler som är onödiga eller felaktiga. I begreppet onödig ligger då att det önskade 

resultatet hade kunnat uppnås genom en annan, mindre ingripande åtgärd. En felaktig reglering 

skulle istället kännetecknas av att det önskade resultatet uteblir på grund av regleringen utformats 
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på ett bristfälligt sätt.4 Med en sådan definition skulle överregleringar ytterst utgöra ett brott mot 

den Europarättsliga (och förvaltningsrättsliga och konstitutionella) proportionalitetsprincipen.5

För företagen resulterar en överreglering i just alla de negativa konsekvenser som jag nämnde 

inledningsvis. Den konsekvens som är tydligast på grund av att den är direkt är de ökade 

regelefterlevnadskostnaderna.6 De stora bankerna har numera hundratals anställda som bara arbetar 

med regelefterlevnad. Förra året uppskattade SEB sina kostnader för att implementera nya regler till 

400 miljoner kronor.7 Kostnaderna avser IT investeringar, nyanställningar, utbildningar och externa 

konsulter. Bara en sådan sak som att föra en insiderförteckning i enlighet med 

Marknadsmissbruksförordningen är numera så krångligt att de flesta börsbolag som jag arbetar med 

har tvingats att investera i särskilda IT-verktyg för att hantera informationsinsamling, 

uppdateringar, erinringar och bekräftelser som nu är på en helt annan omfattning och detaljnivå än 

tidigare. Förutom för- och efternamn, personnummer (eller motsvarande identitetsbeteckning) på de 

"insiders" som förtecknas skall personens namn vid födseln anges liksom fasta och mobila 

telefonnummer till såväl arbete som privat. Dessutom skall datum och klockslag för alla införingar 

anges i UTC tid (koordinerad universell tid) och uppdateringar göras när ny information 

tillkommer. Betänker man att det i större projekt med många inblandade från den egna 

organisationen och utomstående konsulter kan det handla om information avseende hundratals 

personer är det tydligt att det skulle kunna kräva en heltidstjänst att hålla insiderförteckningen 

uppdaterad.

Jag skulle också vilja nämna ett annat problem som vidlåder en del av de nya regler som har 

kommit på framför allt finansmarknaderna. Lagstiftning tenderar att bli lyckad och välfungerande 

när den adresserar någorlunda begränsade och kända problem. Nu har man haft ambitionen att 

försöka reglera bort alla risker, inklusive sådana som man inte har kunnat överblicka eller ens 

förutse. Det finns flera svagheter med ett sådant angreppsätt. En är att man ställer alldeles för höga 

krav vilket försvårar för bolagen att göra korrekta prioriteringar vilket leder till felaktiga 

resursallokeringar. En annan svaghet är att sådana regler har svårt att vinna legitimitet. Ytterligare 

en är att de riskerar att driva felaktiga beteenden vilket i sig kan skapa nya risker. För att mäkta med 

                                                
4 I båda fallen kan man tala om s.k. "red tape" d v s onödig byråkrati.
5 Näringsfriheten och proportionalitetsprincipen är fördragsfästa i EU-stadgan art. 16 jämförd med art. 52 p 1.
6 Det finns många olika sätt att mäta den direkta och indirekta kostnaden för företagens regelbörda.
http://www.nnr.se/assets/files/publikationer/ratio_reglernaochforetagandet.pdf.
7 http://www.di.se/nyheter/nordea-massanstaller-for-att-slippa-framtida-boter/.
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implementeringen av olika typer av efterlevnadsprogram har många företag använt sig av flödes-

och processexperter som har upprättat checklistor i vilka företagens anställda skall bocka av att 

vissa förutbestämda kontroller har utförts, vissa rutiner följts och att det man är på väg att göra inte 

finns angivet som en förbjuden åtgärd. Det är känt att den typen av "regelstyrt beteende" i 

förlängningen lättare leder till överträdelser än värdestyrda beteenden, eller som en marknadsaktör 

uttryckte det:

"Som en följd av finanskrisen har en massa nya regler implementerats för att hantera risker 

i branschen. I det stora hela är detta givetvis bra men man ska inte glömma bort att 

riskarbetet inte handlar om att uppfylla regler utan om att verkligen identifiera och hantera 

risker."8

Ett värdestyrt beteende grundas på en företagskulturell uppfattning om vad som är bra och rätt och 

innebär att man agerar utifrån eget omdöme snarare än att man prickar av att en viss åtgärd inte är 

angiven som otillåten. I de senare fallen är det lätt hänt att allt som inte är uttryckligen otillåtet 

uppfattas som tillåtet. 

Vad är då svaret på frågan om vi håller på att reglera oss till döds? Jag nämnde tidigare att under 

nästan 10 år har i undersökningar som gjorts bland företagsledare överregleringar konsekvent setts 

som det största hotet mot det egna företagets tillväxtutsikter. Men i år 2017 kom faktiskt ett 

trendbrott.9 Före avregleringar på listan av tillväxthämmande omständigheter kommer svag 

ekonomisk tillväxt, tillgången till nyckelkompetens, geopolitisk ovisshet och framtiden för 

eurozonen. 

Det kan naturligtvis finnas flera förklaringar till den här förändrade inställningen. En förklaring som 

skulle vara ganska tilltalande är att företagen nu efter år av implementeringsåtgärder har hunnit 

anpassa sina organisationer och processer och vant sig vid och lärt sig att hantera den nya 

regelmassan liksom att en betydande del av den osäkerhet som de känt inför kommande och nya 

regler vars innebörd och konsekvenser de initialt inte har kunnat överblicka försvunnit.

En annan mindre tilltalande förklaring är förstås att överregleringar fortfarande uppfattas som ett 

lika stort hot mot tillväxt som tidigare men att de nya hot som seglat upp i toppen på listan upplevs 

                                                
8 http://framtidensbank.se/artikel/andrade-regler-ger-nya-perspektiv-pa-riskhantering/.
9 http://www.pwc.se/ceosurvey.
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som större. Förmodligen ligger sanningen någonstans mittemellan. Man vet nu mer om 

regleringarnas effekter på den egna verksamheten samtidigt som det finns en stor osäkerhet om den 

ekonomiska och geopolitiska utvecklingen efter engelsmännens folkomröstning om EU-

medlemskapet, presidentbytet i USA, läget i mellanöstern och vad som händer i Kina. Det är också 

så att såväl den nya administrationen i USA som den Brexitförespråkande engelska regeringen gjort 

tydliga uttalanden att de avser att verka för avregleringar.

Och som de politiska vindarna blåser just nu (Januari 2017) finns väl förutsättningar för att 

regleringsivern kommer att avta. Just nu är det helt enkelt inte opportunt att förespråka ytterligare 

regleringar såsom samhällsklimatet ser ut. Det är därför heller inte otänkbart att vi nu istället är på 

väg in i en avregleringfas.10 Vad som talar i samma riktning är att vi nu verkar ha lämnat 

finanskrisen bakom oss och att människans minne tycks bli allt kortare för varje generation.

Svårigheten tycks vara att finna en rimlig nivå på regleringarna. Det finns nämligen en tendens att 

överreglera i kristider och att underreglera "i goda tider".11 Politiker har ett tryck på sig att reagera 

och visa handlingskraft vid företagsskandaler och vid kriser medan det är ingen som vill göra sig 

impopulär genom att kräva regeländringar när inte något har inträffat som drabbat en eller flera 

intressenter eller hela samhället på ett negativt sätt, även om det finns tecken på eller till och med 

varningssignaler om att allt inte står rätt till.

Här tycker jag att självreglering av näringslivet borde ha kunnat spela en större roll med de snabba, 

flexibla och ofta skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar som den innebär. Problemet har 

dock varit att man i andra länder inte har samma goda erfarenheter som vi har i Norden och framför 

allt Sverige varför utvecklingen istället går i motsatt riktning.12

Och slutligen, det talas mycket om implementerings- och hanteringskostnader för företagen som en 

följd av alla regleringar. Det är naturligtvis så att dessa kostnader slutligen kommer att bäras av oss 

som konsumenter. Man hoppas att kostnaden uppvägs av nyttan.

                                                
10 http://www.di.se/nyheter/trump-vill-avskaffa-skyddsnat-fran-finanskrisen/.
11 http://www.nber.org/papers/w15018.pdf.
12 http://www.bolagsstyrning.se/nyheter/2011/kollegiet-varnar-for-overreglering-fran-__287.




