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Betänkandet SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi 

Sammanfattning  

Småföretagarnas riksförbund har tagit del av betänkandet av utredningen cirkulär ekonomi och anser 
att betänkandet presenterar i del I många intressanta punkter som i sin helhet skulle kunna skapa 
förutsättningar för små företag att växa och utveckla sina befintliga verksamheter. Dock saknas något 
initierat perspektiv på småföretag med dess verksamhet och villkor i både analyser och förslag. 
Utredningen belyser tydligt behovet av en gemensam nationell näringspolitisk strategi för att ta 
tillvara på de affärsmöjligheter som följer den omställning som krävs för att de miljöpolitiska 
målsättningarna ska kunna omsättas till en affärsnytta och potentiella exportframgångar. Olyckligtvis 
så leder de innovativa tankegångarna i del I till ett ur näringspolitiskt perspektiv relativt slätstrukna 
och i viss mån motstridiga genomförandeförslag i del II. De sex förslag som presenteras fokuserar på 
en ökad regelbörda och myndighetskontroll snarare än på de affärsmöjligheter de skulle kunna 
utgöra.  Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till förslagen och resonemangen i 
utredningen men befarar att övergången till cirkulär ekonomi kommer medföra ett stort antal 
krockar med det linjära byråkratiska system som dominerar i Sverige. Förbundet anser även att det 
saknas en diskussion kring hur landets befintliga småföretagare, som utgör 99 % av företagen, ska 
kunna ta del av denna övergång med bibehållen utvecklingsmöjlighet. Att enbart presentera förslag 
som för den stora gruppen småföretag innebär ökad administration och behov av investeringar på 
kort sikt för att uppnå besparingar miljömässigt och ekonomiskt på lång sikt, kommer troligtvis inte 
leda till den snabba förändring som kommer krävas för att nå de högt satta klimatmålen till 2030. 

Del I:  

I de första kapitlen av betänkandet beskrivs skillnaderna mellan den linjära ekonomin och den 
cirkulära. Resonemangen blir lite haltande när man använder extrapolerade linjära samband för att 
beskriva den cirkulära ekonomins förhållanden i framtiden. I den konfliktyta som uppstår mellan 
dessa två olika synsätt uppstår en rad olika problem mellan det system som vi befinner oss i och de 
möjligheter som uppstår vid en övergång till en cirkulär ekonomi. En stor del av Småföretagarnas 
Riksförbunds synpunkter på administrativ börda och tung byråkrati i myndighetsapparaten beror till 
stor del på att det linjära ekonomiska system som utvecklats under 1900-talet. Dr. Ichak Adizes, 
professor i företagsekonomi vid University of California, har presenterat en organisationsteori kring 
ett företags olika utvecklingsstadier under en livscykel och denna teori är applicerbar på Sveriges 
utveckling under 1900-talets industrialisering och den period som enligt utredaren dominerats av 
den neoklassiska nationalekonomiska teorin. För att framgångsrikt kunna utveckla ett företagsklimat 
i världsklass baserat på en cirkulär ekonomi bör brytpunkten mellan de två paradigmen i modellen 
nedan tas i beaktande.  
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Sverige som nation befinner sig nu i brytpunkten mellan dessa två paradigm och det är konflikten i 

övergången mellan dessa två system som problem uppstår. Sveriges myndighetsapparat är inne i 
byråkratiseringsstadiet samtidigt som svenska företag runt om i landet är i de första stadierna för att 
utveckla och anpassa produktion efter de globala megatrender som präglar det globala 
marknadsbehovet. Dessa olika stadier kräver olika förutsättningar för att fungera och utredningen 
belyser komplexiteten mellan de nya modeller som uppstått via delningsekonomi, digitala 
plattformar, snabb utveckling inom life science, förnybar energi och framställning av nya material 
som ska utvecklas och växa i en extremt regelstyrd miljö. 

När ett företag eller ett land är inne i byråkratiseringsstadiet så är ett företag/land i stor utsträckning 
oförmöget att generera tillräckliga resurser för att upprätthålla sig själv. Här kan detta exemplifieras 
med den diskussion som förs i politiken kring ett ständigt ökat behov av resurser för att upprätthålla 
välfärden inom vård, skola och omsorg.  

Den byråkratiska organisationen har många system och regler som inte är synkroniserade och blir 
kontraproduktiva. Kontrollen bygger på rutin och inte anledning. Exempelvis måste en svensk 
lantbruksföretagare förhålla sig till 605 olika regler, föra 22 olika journaler och söka tillstånd för 36 
olika verksamheter eller åtgärder. En byråkratisk organisation har ledare som besitter begränsad 
känsla för kontroll och samverkan mellan organisationens olika delar är internt åtskilda och skapar 
hinder för att minska störningar från sin yttre miljö. Kunder som möter denna typ av organisation 
ägnar krafter för att utveckla utarbetade metoder för att kringgå krångliga regelverk.  

Detta organisationsstadium präglas framförallt av ett ledarskap baserat på administratören som 
planerar, samordnar och kontrollerar arbetet noggrant. En grupp som styrs av ledare som är en 
”administratör” har ofta exemplariska agendor och upplägg och har fokus på det administrativa 
arbetet men den faktiska produktionen avstannar eller minskar i effektivitet.  
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När en organisation är i spädbarns-/barnstadiet ledarskapet präglas ledarskapet av entreprenörskap 
vilket innebär ett större behov av nytänkande och att hitta lösningar på de utmaningar som uppstått. 
Företagen behöver en miljö som är kreativ och där risktagande är accepterat och möjligt. 
Entreprenören drivs av att hitta på lösningar och se möjligheterna. I denna fas är det vanligt att 
entreprenören kommer på en ny idé som framställs mycket bättre, innan den gamla lösningen har 
tagits ur bruk. Takten på idé och arbete kan vara väldigt hög, men man slutför sällan ett projekt. I 
entreprenörskapsutredningen SOU 2016:72 beskrivs förutsättningarna för detta stadie på ett 
utmärkt sätt och förbundet konstaterade i sitt remissvar att förutsättningarna för att bibehålla de 
traditionella arbetsmarknadsmodellerna är liten och det kommer krävas ett stort förändringsarbete 
för att nå en ny arbetsmarknadsmodell där varje enskild individ kan ha en större flexibilitet och 
pendla mellan anställningsformer och entreprenörskap. Detta kommer ställa stora krav på 
myndigheter att reformera arbetsmarknadsreglering, socialförsäkringssystem och skattesystem.  Det 
är rentav så att den stora utvecklingspotentialen ligger i att få ett entreprenöriellt tänkande i 
rådande myndighetsstruktur och att det är i dessa led entreprenörskap kan vara en förändringsagent. 
Utredningen visar på de stora konfliktytor som råder mellan de tungrodda byråkratiska 
myndighetsapparaterna baserade på industrialiseringsperiodens mekanismer och det moderna 
snabba globaliserade och digitaliserade samhälle vi lever i. Denna diskrepans skapar tillväxthinder för 
framförallt små och nystartade företag.   

En spädbarnsorganisation behöver två saker för att överleva. Dels ett stort behov av rörelse och 
riskkapital dels en ovillkorlig kärlek från dess grundare. Småföretagarnas Riksförbund möter dagligen 
den ovillkorliga kärleken till sina företag som finns hos förbundets 32 000 medlemmar men ser att 
landets höga skattetryck och bristen på riskkapital hindrar och försvårar medlemmarnas vilja och 
ambition att utveckla och ställa om företagen till mer hållbara affärsmodeller. 

I relationen mellan byråkratiseringsstadiet och uppkomsten av att allt fler företag etablerar sig inom 
ramen för barnstadiet uppstår de spänningar som utredningen belyser.  Inre och yttre 
motsättningarna sprider sig i större eller mindre utsträckning till hela samhället via olika 
kommunikationsmedier och skapar ett klimat som präglas av konfrontation och ständiga ömsesidiga 
anklagelser som varken är till gagn för den privata eller den offentliga sektorns möjligheter att uppnå 
sina målsättningar. Detta blir tydligt i utredningens nulägesbeskrivning och hinderanalys där 
ekonomiska och juridiska hinder utgör en stark begränsning av förslagens genomförandemöjligheter. 
Det är i denna miljö som framväxten av den cirkulära ekonomin ska gro vilket medför stora 
begränsningar med utgångspunkt för att Sverige domineras av myndighetstjänster baserade på 
kontroll, regler och begränsningar.   

Med utgångspunkt från ovan beskrivna problemformulering ställer sig Småföretagarnas Riksförbund 
positiva till upprättandet av en tidsbegränsad delegation som driver den process som är nödvändig 
för att få igång bred och nationell samverkan för cirkulär ekonomi. För att skapa en 
verklighetskontakt är det väsentligt med ordentligt deltagande av aktiva småföretagare i 
delegationen. Förbundet anser därmed att detta arbete även kommer gynna Sveriges utveckling 
inför framtiden och samtidigt gynna små företag beträffande bättre förutsättningar via minskat 
skattetryck på tjänster och arbete, minskat regelkrångel och minskad administrativ börda. 

I kapitel 8 Mycket aktivitet i Sverige – men utan samlad strategi står det inledningsvis att 
”målstyrning på miljöområdet har en stark betoning på miljökvalitetsmål för den svenska naturen. De 
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övergripande näringspolitiska målen saknar å andra sidan tydliga hållbarhetsmål.” Ur ett 
småföretagarperspektiv har detta fått konsekvensen att de miljökvalitetsmål som satts upp likställs 
med begränsningar, dyra investeringar och på sin höjd långsiktiga besparingsmöjligheter för 
verksamheten. Effekterna av de splittrade näringspolitiska insatser som genomförts inom området 
har tyvärr inte kommit småföretagarna till del då de utgår ifrån ett top-down perspektiv. Runt om i 
landet finns det många företagare som ser den affärsmässiga potentialen i den omställning som sker 
genom de globala utvecklingsmål som är satta. Förbundet får ofta ta emot samtal från företagare 
med nya innovativa hållbara idéer som känner sig maktlösa över att inte bli lyssnade på när de 
ansöker om projektpengar via befintliga innovationsprogram. Förbundet delar därför utredningens 
slutsats att ”det råder ingen brist på intresse eller aktivitet. Snarare saknas ett övergripande 
sammanhang, mål och ramverk för alla dessa initiativ. Småföretagarnas Riksförbund skulle önska att 
ett nationellt ramverk utgår från ett underifrånperspektiv och har en tydlig ambition att samla all den 
kreativitet och entreprenörsanda som existerar bland landets småföretagare. Ett flexiblare 
förhållningssätt skapar förutsättningar för att delta i utveckling som vi ännu inte är förtrogna med. 

Kapitel 10 Skatteväxling – möjliga vägar att gå  

I likhet med entreprenörsutredningen konstateras det att skattemiljön är ett av de viktigaste 
ramvillkoren som omgärdar entreprenörskap och möjligheten att gå från en linjär ekonomi i 
byråkratiseringsfasen till en cirkulär ekonomi i barnfasen. I likhet med Småföretagarnas Riksförbund 
anser utredningen att skatten på arbete är allt för omfattande och att sänkta skatter på arbete skulle 
möjliggöra för företag att expandera och anställa. En acceptans för en grön skatteväxling förutsätter 
att en växling börjar i rätt ände. Just nu råder det en stor oro över ökade skatter på företagande via 
förändringar i bland annat 3:12 reglerna. En 25-procentig skattehöjning på utdelningskapitalet är 
ingen bra grund för att öka incitamenten och acceptansen för en övergång mellan sänkt skatt på 
arbete och höjda miljöskatter. Nu riskerar företagare istället att få både höjda skatter på arbete och 
höga miljöskatter. Som ett aktuellt exempel på denna dubbla skattehöjning är när nu 
entreprenörskatten kombineras med flygskatt och kemikalieskatt på elektronik. Denna 
molotovcocktail drabbar landets småföretagare och skapar en negativ effekt på entreprenöriella 
satsningar. Förbundet anser att det krävs en omfattande skattereform som gynnar entreprenörskap 
och företagande för att möjliggöra att nå affärsmässig framgång på den exportmarknad för hållbara 
produkter och tjänster som presenterats i till exempel The new climate economy report skriven av 
The Global Commission on the Economy and Climate. Utan en ökad export kommer problematiken 
med att generera tillräckliga resurser till välfärden att upprätthålla sig själv. Då 99 procent av landets 
företag har under 50 anställda anser förbundet det vara en självklarhet att en skattereform tar sin 
utgångspunkt i dessa företagares verklighet.  

Del II 

I avsnitt 13 Vägval framkommer det tydligt hur svårt det är att navigera fram en förändring i rådande 
kontext. Utredningen utgick från 70 olika förslag som sedan sållades ner till sex presenterade förslag 
möjliga att genomföra inom de existerande och begränsande ramar som kringgärdar direktiven för 
utredningen. Tyvärr är förslagen både motsägelsefulla och till i vissa delar ogenomtänkta. 

 

 



 
 

5 
 

14 Öka tillgängligheten till bilpooler 

Småföretagarnas Riksförbund ser de presenterade förslagen om att öka tillgängligheten till bilpooler 
genom anpassade regelsystem som positiva. Vi delar bedömningen att förslagen inte kommer 
medföra några omfattande konsekvenser för små företag, eftersom det i första hand berör 
konsumenter sinsemellan i delningsekonomiskt tänk. Dock skulle en särskild informationsinsats om 
fördelarna med bilpool för små företag kunna påskynda en positiv effekt efter ett eventuellt 
ikraftträdande.  

15 Inför skattereduktion för hyr-, begagnat och reperationstjänster 

Detta förslag är ett exempel på den snuttifiering och rädsla att ta ett helhetsgrepp kring det faktum 
att sänkta kostnader på tjänster och arbete medför ökad tillväxt hos mindre företag och i samband 
med det en beräknad ökning av arbetstillfällen. ROT, RUT och hyberavdrag har visat sig ha många 
positiva effekter men det kan upplevas som orättvist att vissa utpekade branscher får ta del av dessa 
fördelar. Förbundet ställer sig frågande till hur, när och av vem kommer gränsdragningarna för 
hyberavdrag att genomföras? samt Dessutom medför denna typ av reduktion en stor administrativ 
insats och tenderar att öka regelbördan. Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiv till alla de 
förslag som leder till minskat skattetryck för små företag men ställer sig tvivlande till att inflationen 
av dessa branschspecifika skattereduktioner är ett hållbart instrument för att ställa om helt till en 
cirkulär ekonomi.  

16 Underlätta för hushållen att förebygga avfall 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till förslagen om att ge kommunen en skyldighet att 
informera om hur hushållen kan förebygga avfall samt en skyldighet att underlätta insamling och 
sortering av återanvändbara produkter. Förbundet anser att de verksamheter som inte behöver 
utföras i offentlig regi måste konkurrensutsättas och ser möjligheterna i de signaler som avsnitt 
16.2.3 Kommunens samarbete med privata aktörer. Förutsättningarna för privata och offentliga 
företag är på många sätt olika. Det finns många exempel på hur offentliga pengar används för att 
snedvrida konkurrensen, vilket i första hand missgynnar de mindre företagen på den lokala 
marknaden. Kommunernas upphandlingsprocesser är idag en komplicerad process som präglas av 
snåriga regelverk och tung administration. Om ambitionen att öka samverkan mellan kommunala och 
privata aktörer baseras på EU:s statsstödsregler och kommunallagens begränsningar är 
sannolikheten stor att de byråkratiska processerna tar udden ur den entreprenöriella kraft som 
måste mobiliseras för att detta förslag ska kunna ge den effekt som eftersträvas. Risken är stor att 
återbruksverksamhet kommer drivas i kommunal regi, då detta blir en enklare process för 
kommunerna att hantera. Därmed skulle detta förslag bli ytterligare ett exempel på osund offentlig 
konkurrens som snedvrider förhållandet mellan kommunala och privata aktörer. Att öka de 
kommunala avgifterna genom ökade renhållningsavgifter kan dessutom bli kontraproduktivt. 

17 Förebygg avfall i statliga och kommunala verksamheter 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till utredningens förslag. Utredningen föreslår att ge 
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla mått och kriterier för cirkulär upphandling då man 
bedömer att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att resurseffektivisera och förebygga 
avfall i offentlig sektor. Småföretagarnas Riksförbund driver aktivt frågan om att belöna 



 
 

6 
 

affärsmässighet och kvalitet före pris i de offentliga upphandlingarna men är av uppfattningen att 
små företag missgynnas kraftigt i upphandlingsprocesserna på grund av de komplicerade 
byråkratiska system som är dominerande. Förbundet vill tydliggöra behovet av att utgå ifrån EU:s 
small business act när mått och kriterier för cirkulär upphandling utvecklas. Vidare föreslår 
utredningen att driva på och stödja utvecklingen av en mer innovationsvänlig upphandling. Detta är 
ett viktigt instrument för att gynna mindre företags innovationskraft men Småföretagarnas 
Riksförbund skulle även vilja lyfta in begreppet funktionsupphandling i framtagandet av kriterier för 
cirkulär ekonomi. Konkurrensverket har i rapporten Offentlig upphandling och innovation framhållit 
att det bästa sättet att göra reguljära upphandlingar innovationsvänliga är att göra så kallade 
funktionsupphandlingar. För detta behövs inga lag- eller regeländringar. Funktionsupphandlingar 
innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för specifika krav på 
produkterna, varorna eller tjänsterna. Detta begrepp skulle öka möjligheterna för statliga och 
kommunala verksamheter att stärka samverkan med framförallt de små företagen på lokalt plan.  

19 Stärk förtroendet och öka rättssäkerheten inom begagnathandel och delning 

Småföretagarnas Riksförbund har uppfattningen att man bör verka för att stärka förtroendet och 
rättssäkerheten vid handel med begagnade produkter och delning av produkter. Det juridiska 
regelverket för handel är anpassat för den linjära ekonomins premisser och förhållandet att 
konsumenten är svagare part än företagaren, vilket i många fall inte längre stämmer t.ex. i relationen 
liten företagare och större konsumentsammanslutning. Förbundet anser att det finns starka skäl att 
utreda behovet av certifieringssystem och uppförandekoder. Framförallt bör regelbördan för företag 
i sin helhet minska för att skapa utrymme för den innovationskraft och det entreprenörskap som 
krävs för att Sverige ska kunna gå från värdekedja till värdecykel. 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig i vart fall delvis positiva till de sex förslag som presenteras, 
men anser det olyckligt att presentationen av förslagen tenderar fokusera på en ökad regelbörda och 
myndighetskontroll snarare än på de affärsmöjligheter de skulle kunna utgöra. Framtidstro och 
förhållning till ett nytt ekonomiskt system saknas i förslagen. Därmed konstaterar Småföretagarnas 
Riksförbund att byråkratiseringsstadiet fortsätter att begränsa den entreprenörskraft som skulle 
krävas för att paradigmskiftet till en cirkulär ekonomi ska kunna verkställas inom en snar framtid. 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitisk samordnare 
Mattias Andersson varit föredragande 

 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 


