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Om serien

Den här rapporten är den sista i en serie som har tagits fram av Världsbanken på begäran av och med 
finansiering från Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Den 
utvärderar kostnaderna för att driva affärsverksamhet och administrativ effektivitet i städerna med 
högst företagskoncentration inom de viktigaste administrativa regionerna i 16 EU-medlemsländer.a 
Att tillhandahålla en faktabas, tillsammans med lokala exempel på best practice, gör det möjligt för 
politiska beslutsfattare att använda dessa rapporter för att standardisera och utveckla reglering. 
Detta kan sedan användas för att säkerställa ett rättssäkrare regelverk för företag, oavsett var 
de befinner sig inom de nationella gränserna och inom hela EU. Alla rapporter och data finns 
tillgängliga på www.doingbusiness.org/EU.

Serien följer den diagnostiska metodiken som används i de internationella Doing Business-
rapporternab och fokuserar på fem regleringsområden som kopplar an till olika stadier i livslängden 
för ett litet till medelstort inhemskt företag: företagsstart, bygglov, elanslutning och försörjning, 
fastighetsöverlåtelse och kommersiell rättstvist.c

Framöver formulerar Världsbanken ett nytt tillvägagångssätt för att utvärdera företags- och 
investeringsklimatet i ekonomier över hela världen efter att Doing Business-projektet har avvecklats. 
Uppdateringar om utvecklingen av det nya Business Enabling Environment-projektet finns på 
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment.

a. Baserad på NUTS-klassificeringen (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) – en standard som har utvecklats av Europeiska 
unionen för att referera till länders indelningar för statistiska ändamål.

b.  Se https://archive.doingbusiness.org/en/methodology för mer information om metodiken.
c. Dessa uppsättningar med indikatorer valdes för att de utvärderar områden där lokala myndigheter vanligtvis har administrativ befogenhet 

att reformera den underliggande förordningen eller göra ändringar i hur den implementeras.

Bedömning av subnationellt 
investeringsklimat inom Europeiska unionen

http://www.doingbusiness.org/EU
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology


ii

Innehåll

Bedömning av subnationellt investeringsklimat: Sverige .............................................................. 1

De viktigaste resultaten .......................................................................................................................................................3
Den svenska företagsmiljön är relativt homogen över olika orter. Detta gäller trots regionala skillnader inom 

tre områden ................................................................................................................................................................................................3
Där det finns variationer mellan olika platser tenderar mindre städer att prestera bättre .......................................................4
Svenska städer presterar bättre än EU-genomsnittet på de flesta indikatorer. De ligger dock efter de bäst 

presterande städerna inom EU .............................................................................................................................................................4
Skillnader i tid och kostnad driver variationerna mellan svenska städer beträffande bygglov, elanslutning och 

försörjning samt kommersiell rättstvist .............................................................................................................................................6
Över lag har Umeå och Sundsvall de snabbaste handläggningstiderna och är de billigaste städerna över de fem 

regleringsområdena som har utvärderats .........................................................................................................................................7

Vad kommer härnäst? .......................................................................................................................................................... 8
Svenska städer kan förbättra regelverken genom att anta best practice som redan finns i EU:s medlemsländer – 

och i vissa fall även inom Sverige .........................................................................................................................................................8

1. Företagsstart ....................................................................................................................................................................11
Att starta företag i Sverige är enklare och billigare än genomsnittet inom EU men tar betydligt längre tid ...................... 11
Företagare kan registrera ett nytt aktiebolag i fyra steg ..................................................................................................................... 11
Vad kan förbättras? ......................................................................................................................................................................... 13

2. Bygglov ............................................................................................................................................................................16
Handläggningstiden och kostnader för lov driver skillnader mellan städer................................................................................. 16
Sverige presterar bättre än EU-genomsnittet beträffande förfaranden och tid, men processen kostar mer ..................... 16
Företagare gynnas av en standardiserad lovprocess .......................................................................................................................... 16
Att skaffa en nybyggnadskarta och ett bygglov står för de huvudsakliga variationerna i tid över Sverige ........................ 16
Avgifter för VA-anslutning samt bygglovsavgifter driver variationer i kostnad mellan olika städer .................................... 18
Svenska städer har robusta mekanismer för kvalitetskontroll  ........................................................................................................ 19
Vad kan förbättras? ........................................................................................................................................................................ 20

3. Elanslutning och försörjning .......................................................................................................................................... 23
Tiden och kostnaderna för att skaffa en elanslutning skiljer sig mycket mellan städer i Sverige. De flesta 

städer presterar dock bra när det gäller leveranssäkerhet ........................................................................................................ 23
Att skaffa en elanslutning tar kortare tid och är billigare i Sverige än i de flesta andra EU-länder ...................................... 23
Elanslutningar omfattar fyra steg i Sverig ............................................................................................................................................. 23
Tillstånden för att gräva samt anslutningsarbetena tar längst tid i större städer och är de främsta orsakerna till 

skillnader i hur lång tid det tar ........................................................................................................................................................... 24
Stockholm sticker ut med de högsta anslutningskostnaderna, på grund av komplexa lokala krav och dyrare 

anslutningsarbete .................................................................................................................................................................................. 25
Sverige erbjuder tillförlitlig elförsörjning men Gävle och Umeå har fler eller längre avbrott än genomsnittet 

inom EU .................................................................................................................................................................................................... 26
Vad kan förbättras? .........................................................................................................................................................................27

4. Fastighetsöverlåtelse .................................................................................................................................................... 29
Sverige är ett av de snabbaste och enklaste länderna för att överlåta fast egendom inom EU och globalt ..................... 29
Fastighetsregistrering i Sverige regleras och sköts på nationell nivå ............................................................................................30
Stämpelskatten utgör den största delen av kostnaden för en fastighetsöverlåtelse ................................................................ 31
Nästan all best practice beträffande fastighetsöverlåtelse implementeras enhetligt över hela landet ............................... 31
Vad kan förbättras? .........................................................................................................................................................................32

http://www.doingbusiness.org/contributors
http://www.doingbusiness.org/law/library
http://www.doingbusiness.org/law/library
http://www.doingbusiness.org/law-library
http://www.doingbusiness.org/law-library
http://www.doingbusiness.org/law-library
http://www.doingbusiness.org/custom-query


iii

5. Kommersiell rättstvist ................................................................................................................................................... 33
Domstolssystemet skiljer sig inte särskilt mycket över Sverige ..................................................................................................... 33
Kommersiella rättstvister i Sverige är effektiva men dyra jämfört med genomsnittet inom EU .......................................... 33
Tingsrätter över hela Sverige följer samma regler och rutiner ........................................................................................................ 33
Det finns mycket små skillnader i tid mellan svenska städer medan advokatarvoden står för de större skillnaderna  

i kostnad ................................................................................................................................................................................................... 34
Vad kan förbättras? ........................................................................................................................................................................ 36

Stadsöversikter och indikatordetaljer .........................................................................................43

Erkännanden ............................................................................................................................... 60



iv



Malmö

Göteborg

Stockholm

Uppsala

Sundsvall

Gävle

Jönköping

Umeå

SVERIGEBedömning av subnationellt 
investeringsklimat: 



BEDÖMNING AV SUBNATIONELLT INVESTERINGSKLIMAT 2022: DANMARK, FINLAND OCH SVERIGE2

 Denna rapport presenterar data på regional nivå och analyserar regulatoriska hinder 
för företagare i åtta städer i Sverige (Gävle, Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, 
Sundsvall, Umeå och Uppsala), samt över fem olika områden (företagsstart, bygglov, 
elanslutning och försörjning, fastighetsöverlåtelse och kommersiell rättstvist). 

 Den svenska företagsmiljön är relativt homogen i olika städer. Detta gäller trots 
regionala skillnader inom tre områden. Av de 16 medlemsländer som utvärderas inom 
EU i den här serien har Sverige en av de mest homogena företagsmiljöerna. Svenska 
städer har det näst minsta gapet mellan de med lägst och högst poäng över de fem 
regleringsområden som utvärderas.

 Där det finns variationer mellan olika platser tenderar mindre städer i Sverige att 
prestera bättre. Så är fallet när det gäller bygglov, elanslutning och försörjning samt 
kommersiella rättstvister.

 Svenska städer presterar bättre än EU-genomsnittet på de flesta indikatorer, men ligger 
dock efter de bästa presterande städerna inom EU. Alla svenska städer presterar bättre 
än EU-genomsnittet, inom alla områden utom företagsstart. De har dock utrymme för 
förbättringar för att uppnå best practice inom EU. Inom fastighetsöverlåtelse är klyftan 
mellan de svenska städernas prestationer och EU-best practice som minst. 

 Skillnader i tid och kostnad driver variationerna mellan svenska städer beträffande 
bygglov, elanslutning och försörjning samt kommersiell rättstvist. De mest 
anmärkningsvärda skillnaderna är relaterade till indikatorn elanslutning och försörjning. 
Att erhålla en kommersiell elanslutning tar nästan två månader i Gävle och fyra månader 
i Stockholm, medan kostnaden för att få en ny elanslutning varierar från 25,6 % av 
inkomsten per capita i Jönköping till mer än fyra gånger högre i Stockholm (111,5 %).

 Över lag har Umeå och Sundsvall de snabbaste handläggningstiderna och är de 
billigaste städerna över de fem regleringsområdena som jämförts. Sammanställs den 
totala tiden och kostnaden för att följa regelverket i alla fem kategorier som undersökts 
visar det att det tar mer än tre månader längre för företagare i Uppsala än sina 
motsvarigheter i Umeå att uppfylla administrativa krav. Kostnaden för regelefterlevnad 
i Sundsvall är dessutom cirka en fjärdedel lägre än i Stockholm.
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Sverige är en öppen ekonomi som 
genom åren framgångsrikt genom-
fört en sund ekonomisk politik. 

Under de fem åren innan covid-19-pan-
demin växte dess bruttonationalprodukt 
(BNP) med en genomsnittlig årlig takt om 
2,6 %. Under 2019 hade Sverige den fjärde 
högsta BNP:n per capita och den högsta 
sysselsättningsgraden inom EU.1 En viktig 
del i Sveriges ekonomiska framgång är ett 
investeringsklimat som främjar näringsli-
vet. Detta har fått brett erkännande i olika 
globala index. Sverige har kontinuerligt 
haft en framträdande position på Forbes 
rankning över de bästa länderna att driva 
företag i och ligger för närvarande på 
andra plats.2 Landet är även nummer 
tre på Global Innovation Index3 och har 
upprätthållit en topp-tio-plats på World 
Economic Forums Global Competitive 
Index.4 Sverige har genom åren klassific-
erats bland de ”renaste” ekonomierna på 
Transparency Internationals Corruption 
Perception Index.5 Slutligen klassificerades 
Sverige, med digitalisering som en hög 
nationell prioritet, bland de tre starkaste 
EU-ekonomierna, tillsammans med 
Danmark och Finland, på Europeiska kom-
missionens Digital Economy and Society 
Index 2021 (DESI) och på fjärde plats år 
2022.6 Den höga graden av digitalisering, 
internettillgång och tillhandahållande av 
onlinetjänster i Sverige möjliggjorde dis-
tansarbete och kontinuitet inom offentlig 
verksamhet då covid-19-krisen var som 
värst. Detta var viktigt för den privata 
sektorn och dess återhämtning. 

Sverige har ett betydande antal storföre-
tag, varav många internationella och som 
bidrar väsentligt till en livskraftig inhemsk 
privat sektor, både vad gäller sysselsätt-
ning och ekonomisk aktivitet.7 Dock är 
99,9 % av företagen i Sverige små och 
medelstora företag (SMF) och genererar 
nästan två tredjedelar av sysselsättningen 
i den privata sektorn.8 Med tanke på de 
mindre företagens betydelse för Sveriges 
ekonomi är det därför mycket relevant 
att granska företagsregleringar genom 
investeringsklimatindikatorer och hur de 
tillämpas på inhemska små och medelsto-
ra företag på stadsnivå. Omständigheterna 

i världsekonomin kan förändras av skäl 
som ligger utanför någon regerings 
kontroll och kan i hög grad påverka stora 
internationella företag, inklusive svenska. 
Dessa företag har dock vanligtvis medlen 
att motstå kriser. Så är inte alltid fallet för 
små och medelstora företag. Det är därför 
avgörande för ekonomins motståndskraft 
på lång sikt att skapa en miljö som främjar 
företagsverksamhet med sunda regler som 
tillämpas för små och medelstora företag.  

Tydlig, enkel och sammanhängande 
kommersiell reglering skapar de stabila 
och förutsägbara regelverk som företag 
behöver för att kunna fungera effektivt och 
uppmuntrar till långsiktig tillväxt och håll-
bar ekonomisk utveckling. Överreglering 
kan å andra sidan begränsa företagens 
förmåga att nå den minsta storlek som 
krävs för att vara konkurrenskraftiga. 
Detta underminerar deras möjligheter att 
bli mer produktiva, verka internationellt 
och attrahera utländska investeringar. Den 
här rapporten syftar till att fylla i några av 
luckorna avseende vad som är allmänt 
känt gällande kvaliteten på och egenska-
perna hos företagsregleringen i Sverige. 
Den sammanställer data på stadsnivå som 

kan användas för att analysera de regle-
ringsmässiga hinder som entreprenörer 
möter i åtta storstäder: Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, 
Umeå och Uppsala. Rapporten framhäver 
möjligheter som lokala beslutsfattare 
har att anta nationella exempel på best 
practice för att förbättra den reglerings-
mässiga effektiviteten. Den tillhandahåller 
även exempel på best practice från andra 
EU-medlemsländer.

DE VIKTIGASTE 
RESULTATEN

Den svenska företagsmiljön är 
relativt homogen i olika städer 
trots regionala skillnader inom 
tre områden
Svenska företagare möter ett liknan-
de regelverk oavsett var i landet de 
etablerar sin verksamhet. Av de 16 
EU-medlemsländer som har utvärderats i 
den här serien9 är Sverige ett av länderna 
med de minsta genomsnittliga prestan-
daklyftorna mellan staden med lägst och 
den med högst poäng, över de fem reg-
leringsområdena som jämförts (figur 1.1). 

FIGUR 1.1 Sverige har den näst lägsta genomsnittliga spridningen mellan de lägst och 
högst rankade städerna, efter Danmark

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! ”N” rapporterar antalet städer som har utvärderats i varje ekonomi. Figuren tar endast hänsyn till de EU-
medlemsländer som har utvärderats på regional nivå. Fullständiga data för serien kan hittas på www.doingbusiness.org/eu.
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Alla svenska städer har identiska poäng 
inom områdena företagsstart och fast-
ighetsöverlåtelse (tabell 1.1). Detta beror 
på att båda områdena administreras 
på nationell nivå. De flesta företagare 
registrerar sina nya företag via en natio-
nell online-plattform medan de flesta 
förfrågningar om fastighetsöverlåtelse 
genomförs elektroniskt med en elektro-
nisk identifieringstjänst. 

Även om de resterande regleringsområ-
den som undersökts i den här rapporten 
påvisar skillnader observeras också 
konvergenstrender. Gällande bygglov är 
till exempel de svenska städernas pre-
standa den mest homogena bland de 16 
EU-medlemsländer som utvärderas i den 
här serien. Alla svenska städer tillämpar 
de förfarandemässiga kraven enhetligt 
och följer nationella standarder beträffan-
de tillhandahållande av tjänster vad gäller 
tidsfrist för att utfärda bygglov. 

På liknande sätt har svenska 
Domstolsverket, inom området kom-
mersiell rättstvist, utfört ett kontinuerligt 
arbete med att fördela resurser för att 
uppnå jämlik service i domstolar över hela 
landet. Åtgärderna inkluderar förstärkt 
personalstyrka inom domstolarna med 
pensionerade domare samt rotation av 
aktiva domare mellan domstolarna för att 
hantera arbetsanhopning. Resultatet är 
att effektiviteten varierar mindre mellan 

svenska domstolar än vad som gäller i 
andra EU-medlemsländer (figur 1.2).

Att främja en homogen företagsmiljö 
bland regioner och städer som Sverige gör 
är viktigt för företagen. Det erbjuder mer 
säkerhet för investerare och potentiellt 
även ett rättvisare regelverk för företag, 
oavsett var de befinner sig inom de natio-
nella gränserna. Forskning som analyserat 
städer inom flera EU-medlemsländer visar 
att företag verksamma på platser med en 
bättre miljö vad gäller företagsreglering 
överträffar sina motsvarigheter i regioner 
inom samma land när det kommer till 
försäljning, sysselsättning, produktivitets-
tillväxt och investeringar.10

Där det finns variationer mellan 
olika platser tenderar mindre 
städer att prestera bättre
Mindre städer i Sverige presterar relativt 
sett bättre gällande bygglov, elanslut-
ning och försörjning samt kommersiell 
rättstvist – de tre områdena med lokala 
variationer bland de utvärderade städer-
na. Sundsvall är ledande inom områdena 
bygglov och elanslutning och försörjning 
och ligger på andra plats inom området 
kommersiell rättstvist, tillsammans med 
Jönköping och Gävle. Jönköping ligger 
även på andra plats inom elanslutning 
och försörjning. Umeå ligger bland de fyra 
bästa städerna inom alla tre områden och 
tar ledningen inom kommersiell rättstvist. 

Stockholm däremot hamnar bland de 
tre sista städerna inom alla dessa tre 
områden, medan Göteborg och Malmö 
är bland de tre sista inom två områden. 
De lägre betygen i de tre största städerna 
drivs huvudsakligen av lägre effektivitets-
nivåer, särskilt gällande tid och kostnad.

Svenska städer presterar bättre 
än EU-genomsnittet på de flesta 
indikatorer, men ligger dock efter 
de bästa presterande städerna 
inom EU
Alla svenska städer överträffar 
EU-genomsnittet på alla områden utom 
företagsstart (figur 1.3). Detta beror 
delvis på kortare handläggningstider inom 
kategorierna bygglov, elanslutning och 
försörjning samt kommersiell rättstvist. 
Resultaten kan delvis hänföras till kon-
solideringen av krav, effektiviseringen av 
rutiner, digitalisering och datorisering, 
länkade databaser och bättre samordning 
mellan olika myndigheter. Svenska städer 
har även höga betyg avseende kvaliteten 
på regelverken beträffande fastighetsöver-
låtelse samt elanslutning och försörjning.

Beträffande regleringen av fastig-
hetsöverlåtelser överträffar svenska 
städer EU-genomsnittet inom alla kate-
gorier i studien vad gäller effektiviteten 
i genomförandet och kvaliteten på reg-
leringen. Faktum är att det här är mätom-
rådet där klyftan mellan svenska städers 

TABELL 1.1 Mindre städer tenderar att prestera bättre inom de tre områden där det finns variationer på lokal nivå

 Företagsstart Bygglov Elanslutning och försörjning Fastighetsöverlåtelse Kommersiell rättstvist

Stad
Placering 

(1–8)
Betyg 

(0–100)
Placering 

(1–8)
Betyg 

(0–100)
Placering 

(1–8)
Betyg  

(0–100)
Placering 

(1–8)
Betyg 

(0–100)
Placering 

(1–8)
Betyg 

(0–100)

Gävle 1 87,05 3 77,43 6 85,53 1 90,17 2 70,62

Göteborg 1 87,05 7 76,28 3 88,00 1 90,17 6 67,44

Jönköping 1 87,05 8 75,96 2 90,75 1 90,17 2 70,62

Malmö 1 87,05 5 77,13 7 84,46 1 90,17 6 67,44

Stockholm 1 87,05 6 76,79 8 84,29 1 90,17 6 67,44

Sundsvall 1 87,05 1 78,61 1 91,71 1 90,17 2 70,62

Umeå 1 87,05 4 77,29 4 87,84 1 90,17 1 71,58

Uppsala 1 87,05 2 77,59 5 86,61 1 90,17 5 69,94

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Indikatorbetyget visar hur långt en viss placering är från den bästa som har uppnåtts av en ekonomi inom varje indikator. Betygen är normaliserade till att variera från 0 till 100 
(ju högre betyg, desto bättre). Se metodiken Doing Business på https://archive.doingbusiness.org/en/methodology för mer information.
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prestationer och best practice i EU är som 
minst. Det tar endast tio dagar för svenska 
företagare att överlåta en fastighet — en 
tredjedel av EU-genomsnittet på nästan 
en månad och den femte snabbaste tiden 
bland EU-medlemsländerna. Att överlåta 
en fastighet från ett privat företag till ett 
annat kräver bara ett förfarande i Sverige. 
Detta är ett positivt exempel som endast 
Portugal uppnår bland EU:s övriga ekono-
mier. Slutligen får svenska städer 28 poäng 
(av maximalt 30) på kvalitetsindexet för 
markförvaltning – marginellt lägre än EU:s 
bäst presterande medlemsstater på 28,5,  
Nederländerna och Litauen. 

För att erhålla en ny elanslutning måste 
svenska företag genomföra fyra förfa-
randen under 80 dagar till en kostnad 
av 42,8 % av inkomsten per capita 
– nästan tre veckor snabbare och mer 
än 60 % billigare än i det genomsnitt-
liga EU-medlemslandet. Sverige ligger 
dock ändå bakom de bäst presterande 
EU-medlemsstaterna inom förfaranden 
och tid (Tyskland) samt kostnader 
(Frankrike). 

Vad gäller bygglov kräver alla åtta 
utvärderade svenska städer nio för-
faranden. Dessa tar i genomsnitt 134 
dagar och kostar 2,2 % av byggnadens 
värde att genomföra. Det är fem steg 
färre och nästan åtta veckor snabbare än 
EU-genomsnittet, men dock något dyrare. 
I EU:s bäst presterande ekonomier inom 
det här området, såsom Danmark, kräver 
samma process sju steg och i Litauen är 
handläggningstiden två månader snabb-
are än det svenska genomsnittet. Den 
här indikatorn inkluderar även index för 
byggkvalitetskontroll, ett komplement till 
effektivitetsdelarna. Svenska städer får 
10 av 15 poäng, under EU-genomsnittet 
på 11,8 poäng. Sverige skulle kunna 
ligga i paritet med Luxemburg som får 
det högsta betyget på 15 poäng genom 
att göra förbättringar inom områdena 
ansvars- och försäkringsordning samt 
krav på yrkescertifieringar.

Den genomsnittliga tiden för att lösa 
en kommersiell rättstvist och få domen 
verkställd i svenska städer är 16 månader 
– betydligt snabbare än EU-genomsnittet 

på 22 månader. Kostnaden för kommersi-
ell rättstvist i Sverige är dock högre (med 
i genomsnitt 25,6 % av fordringsvärdet) 
än EU-genomsnittet (20,2 %) och betyd-
ligt högre än i Tyskland (14,4 %). Den här 
indikatorn betygsätter även rättsproces-
sernas kvalitet genom att utvärdera om 
domstolarna har antagit vissa internatio-
nella goda exempel. Svenska domstolar 
får 12 av 18 poäng på detta index. Genom 
att göra flera förbättringar, särskilt inom 
områdena domstolsstruktur och ärende-
hantering, skulle Sverige kunna överträffa 
Litauen som är bäst inom EU med 15 
poäng. 

Svenska städer har även utrymme för 
förbättringar som kan hjälpa till att 
reducera klyftan till andra EU-ekonomier 
inom området företagsstart. Processen är 
mycket långsammare i Sverige (33 dagar) 
än EU-genomsnittet som ligger på två 
veckor, trots tillgången till online-tjänster 
för företags- och skatteregistrering. Både 
Bolagsverket och Skatteverket tar mer 
än två veckor vardera på sig att fatta 
respektive beslut. Processen att etablera 

FIGUR 1.2 Sverige har lägst variation i den tid det tar att lösa en kommersiell rättstvist mellan städer

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! ”N” rapporterar antalet städer som har utvärderats i varje ekonomi. Figuren tar endast hänsyn till de EU-medlemsländer som har utvärderats på regional nivå. Ekonomier 
rangordnas utifrån betydelsen av variation över tid för att lösa en kommersiell rättstvist. Fullständiga data för serien kan hittas på www.doingbusiness.org/eu.
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ett företag i Sverige är bland de långsam-
maste inom EU. Företagsstart tar endast 
längre tid i Finland (33,5 dagar) och Polen 
(37 dagar). 

Skillnader i tid och kostnad 
driver variationerna mellan 
svenska städer beträffande 
bygglov, elanslutning och 
försörjning samt kommersiell 
rättstvist 
De mest anmärkningsvärda skillnaderna 
mellan svenska städer observeras i indi-
katorn för elanslutning och försörjning 
(figur 1.4). Att få en kommersiell elanslut-
ning tar nästan två månader i Gävle och 
fyra månader i Stockholm. Tidsskillnaden 
beror till största delen på den tid det 
tar för eldistributionsföretag att få 

grävtillstånd och slutföra anslutningsar-
beten. I Gävle och Jönköping levererar 
kommunen grävtillstånd på tio dagar 
medan eldistributionsföretag i Stockholm 
kan vänta upp till två månader på gräv- 
tillstånd. För att utföra anslutningsar-
beten behöver eldistributionsföretag 25 
dagar i Gävle men cirka två månader i 
Malmö och Stockholm. 

Kostnaden för att få en ny elanslutning 
varierar från 25,6 % av inkomsten per 
capita i Jönköping till mer än fyra gånger 
högre i Stockholm (111,5 %). Den svenska 
huvudstaden sticker ut som den dyraste 
staden på grund av specifika lokala och 
tekniska krav samt strängare regler för 
att utforma och placera de nya anslut-
ningarna. Detta gör anslutningsarbeten 

komplicerade och kostsamma för det 
lokala eldistributionsföretaget, Ellevio 
AB, som står inför extra kostnader för 
att transportera den schaktade jorden 
till stadens utkanter. Kostnaderna kan 
även variera beroende på lokala eldistri-
butionsföretag, då vart och ett kan sätta 
sina egna anslutningsavgifter. 

Beträffande bygglov finns det skillnader i 
tid och kostnad för att implementera de 
nationella reglerna, även om alla städer 
tillämpar samma rättsliga ramverk och 
samma krav på nio förfaranden. Den 
större variationen syns i kostnaden som 
sträcker sig från 1,8 % av lagerbyggnadens 
värde i Sundsvall till 2,8 % i Göteborg. 
Vatten- och avloppsanslutningsavgifter 
samt bygglovsavgifter står för de största 
kostnadsskillnaderna. Till exempel tar 
VA-bolaget i Uppsala cirka 220 844 SEK 
(21 450 EUR11) i anslutningsavgift medan 
avgiften i Göteborg är mer än dubbelt 
så stor, 448 894 SEK (43 600 EUR). 
Avgifterna för bygglov är billigast i Umeå 
och Sundsvall – 70 290 SEK (6 827 EUR) 
respektive 78 820 SEK (7 656 EUR) – 
och kostar mest i Malmö, 162 288 SEK  
(15 763 EUR). 

Skillnader i tiden som det tar att slutföra 
bygglovsprocessen beror på den tid det 
tar att få en nybyggnadskarta och ett 
beviljat bygglov. Att erhålla kartan tar 10 
dagar i Göteborg och mer än tre gånger så 
lång tid i Jönköping (35 dagar). Tiden det 
tar att få bygglov varierar från 53 dagar i 
Sundsvall till 70 dagar i Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö och Uppsala.

Beträffande kommersiell rättstvist 
varierar tiden för att lösa en tvist och 
verkställa en dom mellan 15 månader i 
Umeå och 17 månader i Uppsala. Alla 
andra städer hamnar mitt emellan, på 
483 dagar. Skillnaden kan härledas till 
rättegångs- och beslutsfasen, som tar 
11 månader i Umeå och 13 månader i 
Uppsala. Domarnas arbetsbelastning 
förklarar också en del av skillnaderna. 
Domstolsstatistiken visar att i Umeå var 
antalet mål per domare under 2021 min-
dre än hälften av genomsnittet i de åtta 

FIGUR 1.3 Svenska städer presterar över EU-genomsnittet inom alla områden utom 
företagsstart

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Betyget visar hur långt en viss placering är från det bästa som har uppnåtts av en ekonomi inom varje område. 
Betygen är normaliserade till att variera från 0 till 100 (ju högre betyg, desto bättre). EU-genomsnittet använder 
huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing 
Business-mätningen och EU-regionala utvärderingen: April 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för 
Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer. Se metodiken Doing Business på 
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology för mer information.
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tingsrätterna. Kostnaden för kommersi-
ella rättstvister skiljer sig kraftigt mellan 
de mindre städerna (22,4 % av ford-
ringsvärdet) och de tre största städerna  
(30,9 % av fordringsvärdet), helt hänför-
ligt till skillnader i advokatkostnader. 

Dessa skillnader i hur domstolarna 
presterar i olika städer kan hjälpa besluts-
fattare att identifiera möjligheter att 
förbättra administrativa processer och 
kapacitet hos lokala myndigheter. 

Överlag har Umeå och 
Sundsvall de snabbaste 
handläggningstiderna och är de 
billigaste städerna över de fem 
regleringsområdena som har 
utvärderats
En sammanställning av den totala tiden 
och kostnaden för att följa tillämpliga 
regelverk i alla fem studerade kate-
gorier visar några intressanta resultat 
(figur 1.5). Det tar mer än tre månader 
längre för företagare i Uppsala än sina 

motsvarigheter i Umeå att uppfylla 
administrativa krav. Kostnaden för 
regelefterlevnad i Sundsvall är dessutom 
cirka en fjärdedel lägre än i Stockholm. 
Generellt är regeltillämpningsprocessen 
längre och mer kostsam i de tre största 
städerna. Bland de mindre städerna finns 
dock ett par undantag – Uppsala med den 
längsta tiden och Gävle med den tredje 
högsta kostnaden. Rättegångs- och 
beslutsfasen tar längre tid i Uppsala än 
någon annanstans i landet medan Gävle 

FIGUR 1.4 Tid och kostnad är de faktorer som varierar mest mellan de tre regleringsområdena med lokala skillnader

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen.
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ligger näst efter Stockholm i kostnaden 
för att erhålla en elanslutning. 

VAD KOMMER HÄRNÄST?

Svenska myndigheter har utmärkt sig med 
att locka till sig en uppsjö av kommersiell 
aktivitet, vilket stärkt landets ekonomiska 
utveckling och motståndskraft under 
åren. Att göra företagsklimatet mer gynn-
samt för små och medelstora företag bör 
dock fortsätta att vara en prioritet för 
lokala och nationella myndigheter. Den 
här rapporten jämför de olika regelverken 
och deras lokala implementering samt 
pekar på möjliga förbättringar (tabell 1.2). 

Den identifierar även specifika myndig-
heter som ansvarar för att påbörja och 
genomföra reformer. Inom vissa områden 
såsom företagsstart och fastighets- 
överlåtelse, är myndigheterna nationella; 
för andra involverar reformprocessen 
flera nationella och lokala myndigheter. 
Målet är att bidra till ett regelverk som är 
utformat för att vara effektivt, tillgängligt 
för alla och lätt att följa, för att hjälpa den 
privata sektorn att växa.

De föreslagna förbättringarna innebär 
inte att alla platser automatiskt skulle 
dra fördel av att ta efter en specifik best 
practice. Flera faktorer avgör om det är 
fördelaktigt att kopiera best practice, 

exempelvis lokala ekonomiska priorite-
ringar, fördelning av resurser samt avväg-
ningar mellan resultaten av förbättringar 
och kostnaden för implementeringen.  

Svenska städer kan förbättra 
regelverken genom att anta best 
practice som redan finns i EU:s 
medlemsländer – och i vissa fall även 
inom Sverige 
Sverige är fortfarande bland de 15 
EU-ekonomier som upprätthåller ett 
betydande krav på minimikapital för 
nyregistrerade företag – fastställt till  
25 000 SEK (2 428 EUR), motsvarande 
5,1 % av inkomsten per capita. Att redu-
cera eller ta bort krav på minimikapital 

FIGUR 1.5 Entreprenörer i Umeå och Sundsvall lägger mindre tid och resurser på att uppfylla administrativa krav än sina 
motsvarigheter i Stockholm eller Uppsala 

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen.
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skulle vara en enkel lagstiftningsreform 
som nationella myndigheter kan genom-
föra för att reducera bördan för företagare 
som vill starta företag i Sverige. Tolv 
EU-medlemsländer12 har redan tagit bort 
kravet på minimikapital eller reducerat 
beloppet som krävs till mindre än 0,1 % 
av inkomsten per capita.

Svenska företagare väntar mer än en 
månad på att starta ett företag. Samma 
process i Danmark kan slutföras på 
endast sex dagar. Svenska myndigheter 
kan vidta åtgärder för att minska förse-
ningarna; dessa skulle kunna innefatta 
implementering av ett automatiserat sys-
tem för namnverifiering och integrering 
av momsregistrering vid bolagsbildning. 
Modeller med automatisk namnverifie-
ring har implementerats i Portugal men 
även andra EU-medlemsländer. Tolv 
EU-ekonomier13 har redan slagit samman 
momsregistreringen med företagsre-
gistreringen. De huvudsakliga sätten 
som en företagsstart kan effektiviseras 
på finns redan på plats i Sverige. Både 
Bolagsverket och Skatteverket har elek-
troniska databaser och registreringsplatt-
formar online. Att dela information och 
till slut slå samman registreringen online 
skulle vara det slutgiltiga målet. 

Vissa av de reformer som rekom-
menderas för företagsstart i Sverige 
har redan genomförts inom området 
fastighetsöverlåtelse. Som exempel har 
alla nödvändiga steg för att registrera en 
fastighetstransaktion slagits samman till 
ett registreringsförfarande (en global best 
practice) som endast tar tio dagar. 

För att öka effektiviteten i att utfärda 
bygglov skulle Sverige kunna förbättra 
sina tillståndssystem genom att göra 
dem helt digitala. Vissa grundläggande 
förutsättningar skulle behövas – såsom 
att implementera ett robust geografiskt 
informationssystem (GIS) för att genere-
ra heltäckande kartor. Goda GIS-exempel 
finns redan i flera EU-medlemsländer, 
inklusive en toppmodern plattform i 
Litauen. Det slutliga målet med sådana 
reformer i Sverige skulle vara att skapa 

en single-serviceportal för bygglov som 
företagare enkelt kan komma åt digitalt. 
Att diversifiera lagstadgade tidsgränser 
och granskningar av byggprojekt utifrån 
dess komplexitet skulle bidra till att öka 
effektiviteten, särskilt för entreprenörer 
med enklare byggprojekt. Införandet av 
obligatoriska ansvarsordningar för att 
täcka byggfel skulle förbättra mekanis-
merna för kvalitetskontroll i landet. Flera 
EU-medlemsländer har redan etablerat 
sådana regimer inklusive Österrike, 
Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, 
Luxemburg och Polen.

Elanslutning och försörjning är ett annat 
område där regional och lokal best prac-
tice skulle kunna införlivas. Etableringen 
av ett centralt datasystem skulle kunna 
användas för att kombinera olika anslut-
ningssteg i en digital plattform, vilket 
skulle reducera mängden interaktioner 
och erbjuda enkel åtkomst för sökande. 
Försök görs redan att utföra detta genom 
regionala initiativ som utvecklas av 
NordREG, organisationen för nordiska 
energitillsynsmyndigheter, även om 
implementeringen är avhängig pågående 
rättsliga reformer. Att införa lagstadgade 
tidsfrister för anslutningstjänster i Sverige 
skulle bidra till att effektivisera processen, 
samtidigt som publicering av statistik 
skulle öka transparensen. Slutligen skulle 
svenska företag kunna använda sig av 
lokala goda exempel för att undersöka 
möjligheten att sänka kostnaderna för 
elanslutningar eller tillhandahålla betal-
ningsplaner. Till exempel låter Ellevio 
AB – som är det huvudsakliga eldistri-
butionsföretaget i Stockholm – i vissa fall 
kunder att betala avgifter via separata 
delbetalningar snarare än allt på en gång 
och i förskott.

Att ta fram en specialiserad handelsdom-
stol eller införa kommersiella avdelningar 
i domstolarna är en betraktas allmänt 
som best practice för effektivare lös-
ningar av kommersiella rättstvister – 12 
EU-medlemsländer14 har redan sådana 
system. I Sverige skulle konceptet kunna 
testas i en stad och sedan implementeras 
i andra tingsrätter efter behov. Andra 

åtgärder som svenska myndigheter kan 
överväga för att effektivisera kommer-
siella rättstvister inkluderar, men är inte 
begränsade till, att skapa tidsfrister för 
viktiga tvister och ökad användning 
av verktyg för ärendehantering som 
kan förbättra effektiviteten, publicera 
domar på alla domstolsnivåer och göra 
dem tillgängliga online samt expandera 
användningen av elektroniska system 
för ärendehantering som kan användas 
av advokater. Tio EU-medlemsländer15 

tillämpar lagstadgade tidsfrister för olika 
rättegångshändelser och respekterar 
dem i praktiken. En tredjedel av EU:s 
ekonomier publicerar domar som har 
avkunnats i kommersiella fall av dom-
stolar på alla nivåer. Slutligen har 13 
EU-medlemsländer16 elektroniska verktyg 
för ärendehantering som kan användas av 
både advokater och domare, inklusive en 
bra modell som är utvecklad i Danmark.
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TABELL 1.2 Möjligheter till förbättringar av regelverk i svenska städer

Regleringsområde

Relevanta ministerier och myndigheter*

Best practice Nationell nivå Lokal nivå

Företagsstart Ta bort kravet på minimikapital • Bolagsverket
• Skatteverket

Införa ett automatiskt system för namnverifiering

Effektivisera momsregistreringen och integrera den i processen för 
företagsregistrering

Integrera registrering av verkliga ägare med företagsregistrering

Bygglov Implementera ett robust GIS-system som erbjuder lämplig åtkomst för 
den privata sektorn

• Finansdepartementet
• Boverket
• Sveriges Kommuner och 

Regioner
• Lantmäteriet
• Arbetsmiljöverket

• Kommuner
• Företag som hanterar 

vatten och avlopp
Förbättra elektroniska tillståndssystem och skapa en single-
serviceportal för bygglovsprocessen

Justera lagen så att den inkluderar krav på kvalifikationer och 
utbildning för yrkespersoner som granskar lovansökningar

Diversifiera de tidsgränser och den granskning som krävs baserat 
på ett projekts komplexitet för att möjliggöra snabbspår för enklare 
lovansökningar

Inför obligatoriska ansvarskrav för att täcka yrkespersoner vid byggfel

Elanslutning och 
försörjning

Etablera ett system med en datahubb och kombinera anslutningssteg 
via en digital plattform

• Svenska Kraftnät
• Energimarknadsinspektionen
• Elsäkerhetsverket

• Eldistributionsföretag
• Elleverantörer
• Lokala kommunerInför lagstiftade tidsfrister för anslutningstjänster och publicera statistik 

för att öka transparensen

Överväg möjligheten att reducera den ekonomiska bördan vid 
elanslutningar

Fastighetsöverlåtelse Stärka klagomålsmekanismer beträffande tjänster som tillhandahålls 
av fastighetsregistret

• Lantmäteriet

Kommersiell 
rättstvist

Överväga att skapa specialiserade handelsdomstolar eller 
handelsavdelningar

• Justitiedepartementet
• Domstolsverket

• Tingsrätter

Fastställa tidsfrister för viktiga domstolshändelser och nyttja befintliga 
verktyg för målförvaltning i större utsträckning

Göra domar på alla domstolsnivåer tillgängliga online

Utöka användningen av ett elektroniskt system för målförvaltning för 
advokater

*Listan innehåller de viktigaste ministerierna och myndigheterna som är relevanta för varje regleringsområde. Andra enheter kan dock även vara inblandade.
Obs! All best practice beskrivs i slutet av respektive indikatoravsnitt.
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Att starta företag i Sverige 
är enklare och billigare än 
genomsnittet inom EU men tar 
betydligt längre tid 
Att registrera ett nytt aktiebolag (AB) 
tar endast fyra förfaranden oavsett var i 
Sverige företaget finns. Detta är färre än 
genomsnittet inom EU på 5,6 förfaranden 
(figur 1.6), men innebär dock inte att pro-
cessen är snabbare. Även om det finns 
tillgång till online-tjänster för företags- 
och momsregistrering tar processen 33 
dagar – mer än dubbelt så lång tid som 
EU-genomsnittet på 14,2 dagar – då varje 
myndighet tar mer än två veckor på sig att 
slutföra registreringen av ett nytt företag 
och utfärda respektive beslut. Endast fin-
ska och polska företagare väntar längre på 

att starta företag i Europa. Å andra sidan 
är kostnaden för att starta ett nytt företag 
i Sverige relativt låg – 0,44 % av inkom-
sten per capita jämfört med genomsnit-
tet inom EU på 3,2 % – då entreprenörer 
kan slutföra processen utan att behöva 
begära tjänster från tredje part, såsom 
notarier eller advokater. Endast fyra 
andra EU-ekonomier (Danmark, Irland, 
Rumänien och Slovenien) har lägre kost-
nader än Sverige.

Sverige är fortfarande ett av EU:s med-
lemsländer som upprätthåller ett krav på 
minimikapital som företagare måste sät-
ta in på en bank innan de registrerar ett 
nytt aktiebolag. Tolv EU-ekonomier har 
eliminerat det här kravet eller fastställt 

ett belopp under 0,1 % av inkomsten per 
capita.17 I Sverige är kravet på minimika-
pital fortsatt betydande då det är 5,1 % 
av inkomsten per capita. Detta trots att 
beloppet halverades under 2020, från  
50 000 SEK (4 856 EUR) till 25 000 SEK 
(2 428 EUR).

Företagare kan registrera ett 
nytt aktiebolag i fyra steg
Processen för att starta företag är sam-
ma i alla svenska städer, då inga lokala 
myndigheter ingriper när det gäller nya 
företag som bedriver allmän kommer-
siell verksamhet (figur 1.7). Som ett 
första steg måste företagare öppna ett 
konto hos en bank, kreditmarknadsbolag 
eller kreditinstitut för att sätta in det 

Företagsstart

FIGUR 1.6 Företagsregistrering i Sverige är en utdragen process jämfört med genomsnittet inom EU

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! För genomsnitt inom EU används huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-
regionala utvärderingen: April 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer. 
*Estland, Finland, Grekland, Irland och Slovenien.
**Belgien, Cypern, Finland, Irland och Nederländerna.
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minimikapital som krävs. Ett nytt företag 
kan registreras först när minimikapitalet 
har satts in i ett kreditinstitut.18 För att 
öppna ett konto för det bildade företagets 
räkning ska delägarna uppvisa stiftel-
seurkunden, den bolagsordning som ska 
antas samt bevis på stiftarnas identitet. 
När aktierna är betalda utfärdar banken 
eller kreditinstitutet ett intyg (bankintyg). 
Detta sker antingen elektroniskt eller på 
papper och ska lämnas in till Bolagsverket 
för att slutföra registreringsprocessen.

De flesta nya aktiebolag i Sverige 
registreras i en webbportal för företag 
och företagare med webbadressen 
Verksamt.se. Den här plattformen 
samlar tjänster från fyra olika statliga 
myndigheter: Bolagsverket, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.19 

Portalen erbjuder även allmän vägled-
ning för företagsgrundare kring val av 
företagsnamn samt låter dem kontrollera 
om namnet som önskas redan används. 
Bolagsverket måste dock fortfarande 
utföra en noggrann granskning när de väl 
fått in en ansökan om bolagsregistrering. 

För att registrera ett företag online måste 
företagare använda e-legitimation vilket 
låter sökande underteckna anmälan elek-
troniskt och göra den juridiskt bindan-
de.20 Enligt uppgifter från Bolagsverket 
görs mer än 95 % av registreringarna 
av nya aktiebolag online.21 Undantagen 
inkluderar ärenden där sökande antingen 
inte vill använda digitala tjänster och 
föredrar en pappersbaserad process eller 
inte är folkbokförd i Sverige med svenskt 

personnummer, vilket är ett krav för 
e-legitimation.

Registrering hos Bolagsverket tar i genom-
snitt 19 kalenderdagar (figur 1.8). Ansökan 
passerar olika stadier som börjar med en 
kötid från det att den lämnas in, till att den 
börjar behandlas. Myndigheten granskar 
de handlingar som har lämnats in av de 
sökande, inklusive stiftelseurkunden och 
bolagsordningen. Myndigheten verifierar 
även att företagets partners inte är föremål 
för juridiska restriktioner eller befinner sig 
i personlig konkurs. Enligt Bolagsverket 
är granskningen och godkännandet av 

företagsnamnet ett steg som står för en 
stor del av tiden som det tar att registrera 
ett företag.22 Det föreslagna namnet gran-
skas för att garantera att det överensstäm-
mer med lagstadgade bestämmelser och 
kontrolleras även mot flera kriterier. Dessa 
inkluderar likhet med befintliga namn, 
särskiljningsförmåga och om det kan vara 
vilseledande eller kan förväxlas med ett 
annat namn eller varumärke. Om namnet 
inte accepteras kan Bolagsverket kräva att 
sökanden lämnar in fler alternativ, vilket 
kan förlänga processen. 

Under de senaste två åren Bolagsverket 
sett en ökning med 27 % beträffande 
antalet nya registreringar av aktiebolag. 
Enligt uppgifter beror detta på reduce-
ringen under 2020 av minimikapitalet 
som krävs.23 Den här ökningen ledde 
till väsentligt längre handläggningstider 
genom att skapa ytterligare förseningar i 
de olika stegen i registreringsprocessen. 
På grund av en stor mängd ansökningar 
var myndigheten tvungen att omfördela 
och anställa personal. Att utbilda perso-
nal i utvärderingen av företagsnamn tog 
dock lång tid och bidrog till reducerad 
effektivitet.24

FIGUR 1.7 Hur fungerar processen med företagsregistrering i Sverige?

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen.

FIGUR 1.8 Det tar cirka en månad att registrera sig hos Bolagsverket och Skatteverket

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen.
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Efter att registreringen har godkänts 
tilldelar Bolagsverket företaget ett 
organisationsnummer, utfärdar ett 
registreringsbevis som skickas med 
vanlig post eller e-post samt publicerar 
ett meddelande i Post- och Inrikes 
Tidningar.25 Organisationsnumret är ett 
unikt företagsnummer som används av 
alla statliga myndigheter. 

När företaget är registrerat hos 
Bolagsverket ska stiftarna registrera det 
hos Skatteverket. En enda ansökan låter 
företaget registrera sig för mervärdesskatt 
(moms) och för F-skattestatus (som låter 
företagare få betalt för tjänster utan att 
kunden drar av preliminär skatt), samt 
registrera sig som arbetsgivare. Ansökan 
kan lämnas in online eller i pappersform. 
Uppgifter från Skatteverket visar att 75 % 
av ansökningarna för momsregistrering 
lämnas in elektroniskt.26 I likhet med före-
tagsregistreringen kan sökande skicka in 
ansökningar online via Verksamt.se med 
sin personliga e-legitimation (om de är 
företagets behöriga ombud). När regist-
reringen är slutförd får företaget med 
posten den dokumentation som behövs 
för att redovisa och betala moms och 
inkomstskatt samt sociala avgifter. 

Att registrera sig hos Skatteverket tar i 
genomsnitt 13 dagar. Alla ansökningar 
som lämnas in över hela landet behand-
las centralt. Skatteverket gör en noggrann 
utvärdering av de handlingar som de 
sökande har lämnat in, inklusive en 
bakgrundskontroll av företagsstiftarna. 
I vissa fall är ytterligare kommunikation 
med sökanden nödvändig för att korri-
gera uppgifterna eller begära ytterligare 
dokumentation.27 Handläggningstiderna 
ökade även från januari 2021, till följd av 
förändringar i reglerna för momsregist-
rering för utländska företag, vilket ökade 
antalet ansökningar som lämnades in till 
Skatteverket.28

Som ett slutligt steg ska företaget infor-
mera Bolagsverket om identiteten på de 
verkliga huvudmännen.29 Det här kravet 
har funnits sedan augusti 2017 då lagen 
om registrering av verkliga ägare trädde 

i kraft. De verkliga ägarnas identiteter 
ska registreras inom fyra veckor från 
dagen för företagsregistreringen och kan 
göras parallellt med momsregistreringen. 
En juridisk person är skyldig att lämna 
information om sina verkliga ägare och 
arten och omfattningen av de verkliga 
ägarnas intresse i den.30 Det är krav på 
att genomföra den här registreringen via 
online-tjänsten på Bolagsverkets hemsi-
da, till en kostnad av 250 SEK (25 EUR).31

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Ta bort kravet på minimikapital
Historiskt sett har kravet på minimikapital 
för nya företag tjänat syftet att säkerställa 
att företag är livskraftiga, att det finns ett 
borgenärsskydd och som buffert mot 
insolvens. Andra faktorer påverkar dock 
riskerna för att ett företag inte lyckas och 
dessa kan inte kompenseras av kravet på 
minimikapital. Dessa inkluderar bland 
annat dålig hantering av likvida medel, 
hög personalomsättning och konkurrens. 
Andra mekanismer än kravet på mini-
mikapital kan i stället användas för att 
erbjuda säkerhet för borgenärer, såsom 
utvärderingar av ett företags resultaträk-
ningar, affärsplan och andra indikatorer. 
USA ställer till exempel höga krav på hur 
mycket kapital som måste tillföras och 
kvarhållas i ett företag. I dagens läge för-
litar sig borgenärer främst på förhandlade 
avtalsskydd som föreskrivs i lag eller i 
avtal.32 Att ha ett högt krav på minimi-
kapital kan skapa en negativ effekt på 
skapandet av nya företag. Medan Sverige 
sänkte detta krav under 2020 och nu 
kräver ett lägre belopp än genomsnittet 
inom EU uppgår kravet på minimikapital 
fortfarande till 5,1 % av inkomsten per 
capita. Detta är relativt högt med tanke 
på EU-ekonomier som har sänkt det till 
mindre än 0,1 % av inkomsten per capita 
eller helt tagit bort kravet (figur 1.9).

Över hela världen har mer än 120 eko-
nomier sänkt eller helt tagit bort kravet 
på minimikapital. Under 2011 började till 
exempel Portugal med att låta företag 
fritt välja minimikapitalbelopp och att 

kunna bidra till sitt inbetalda kapital upp 
till ett år efter att företaget skapats.33 
Under 2012 sänkte Italien kravet på mini-
mikapital från 10 000 EUR till 1 EUR i och 
med införandet av det förenklade aktie-
bolaget.34 Senaste exemplet är Finland 
som tog bort kravet på att sätta in minst 
2 500 EUR som inbetalt aktiekapital före 
registrering.35

Införa ett automatiskt system för 
namnverifiering
Experter inom den privata sektorn och 
Bolagsverket antyder att godkännandet 
av det föreslagna företagsnamnet kan 
förlänga processen med att registrera ett 
nytt företag. Företagare har tillgång till 
företagsregistret på Verksamt.se för att 
se om deras önskade namn redan är taget 
och portalen erbjuder även vägledning 
om hur man väljer företagsnamn. Men 
även om det önskade namnet inte har 
registrerats av ett annat företag innebär 
det inte att det kommer att godkännas av 
Bolagsverket. 

Företagare kan även be myndigheten om 
en förhandsgranskning av ett föreslaget 
företagsnamn för att kontrollera till-
gängligheten och verifiera att inga andra 
hinder finns för dess användning.36 Detta 
tillför dock ytterligare ett steg med en 
extra kostnad om 1 400 SEK (136 EUR) 
och betyder inte att företagsnamnet 
reserverats eller att det finns någon 
garanti att det accepteras när företagaren 
ansöker om företagsregistrering, efter-
som andra liknande namn kan registreras 
under tiden. 

När ansökan om företagsregistrering 
lämnas in är det föreslagna namnet 
föremål för en noggrann utvärdering av 
om kriterierna ovan uppfylls. Avslag på 
namnet kan förlänga processen med 
företagsregistrering medan nya alternativ 
begärs in. 

För att göra processen med företags-
registrering mer effektiv kan Sverige 
överväga att införa ett automatiskt system 
för namnverifiering som låter företagare 
själva verifiera att det önskade namnet 
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inte används men även att det uppfyller 
de lagstadgade kraven för företagsregist-
rering. I Storbritannien varnas företagare 
på webbplatsen för online-registrering 
om det önskade företagsnamnet inte kan 
användas och erbjuds även vägledning 
till att välja ett alternativt namn.37 Andra 
ekonomier låter företagare välja från en 
lista med redan godkända företagsnamn. 
I Portugal kan företagare välja från en 
lista på företagsregistrets webbplats 
vilket låter dem registrera företaget via en 
enda kontaktpunkt, Empresa na Hora.38 

Svenska myndigheter skulle även kunna 
utvärdera möjligheten att anta ett liknan-
de tillvägagångssätt som Danmark, där 
företag kan registreras samma dag som 
ansökan lämnas in. Danska näringsverket 
(Erhvervsstyrelsen) kontrollerar endast 
om det föreslagna namnet redan används, 
eller inte, vid tidpunkten då företaget 
registreras, utan att utföra någon ytterliga-
re utvärdering. Företagare är ansvariga för 
att namnet uppfyller de krav som finns och 
inte inkräktar på andras rättigheter. Vid en 

eventuell konflikt kan oenigheterna tas till 
domstol för att lösas och företaget kan 
behöva byta namn.

Effektivisera momsregistreringen 
och integrera den i processen för 
företagsregistrering
Att registrera sig för moms i Sverige 
är en relativt långsam process som i 
genomsnitt tar 13 dagar. Skatteverket gör 
en noggrann utvärdering av de handlingar 
som de sökande har presenterat, inklusive 
en bakgrundskontroll av företagsstiftarna. 
De förändringar som gjordes under 2021 
gällande registreringskraven för utländ-
ska företag, tillsammans med bristen på 
personal för att behandla ansökningar – 
särskilt under belastningstoppar – bidrar 
till förseningarna. I mer komplicerade 
ärenden som kräver ytterligare utredning 
och kommunikation med sökande kan 
processen ta mer än en månad. 

För att underlätta processen för moms-
registrering skulle Skatteverket kunna 

effektivisera sin riskutvärdering vid regist-
reringen för att kunna omfördela resur-
serna som används för de uppgifterna, 
till andra efterlevnadsåtgärder. Kroatien 
använder den här typen av tillvägagångs-
sätt. Att få ett beslut om momsregistre-
ring där tar endast en till två dagar. Efter 
registreringen kan kontroller utföras för 
att utvärdera riktigheten i uppgifterna 
som har lämnats in och registreringen 
kan återkallas om fel upptäcks.

På lång sikt bör Sverige överväga att 
integrera momsregistrering som en del 
av processen för företagsregistrering hos 
Bolagsverket. Företagsregistrering och 
momsregistrering i Sverige kan göras 
online. Båda är dock fortfarande separata, 
icke samtidiga processer där företagare 
måste lämna in olika ansökningar för 
att slutföra formaliteterna och påbörja 
verksamheten. I 12 EU-ekonomier39 

slutförs momsregistreringen som en del 
av processen för företagsregistrering. 
När ansökan om företagsregistrering har 

FIGUR 1.9 Tolv EU-medlemsländer har tagit bort eller avsevärt sänkt kravet på minimikapital för nya företag

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
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lämnats in i Ungern registrerar regist-
reringsdomstolen till exempel företaget 
hos den statliga skattemyndigheten (för 
moms- och inkomstbeskattning) samt 
statistikkontoret via ett online-system. 
I Italien lämnar aktiebolaget in en enda 
anmälan elektroniskt (Comunicazione 
Unica) till företagsregistret. De regist-
rerar sedan företaget automatiskt hos 
skattemyndigheten (för att få momsi-
dentifieringsnumret), socialförsäkrings-
myndigheten (INPS) och kontoret för 
olycksfallsförsäkringar (INAIL). På liknan-
de sätt lämnar företagare i Frankrike in en 
gemensam ansökan om företagsbildning 
som låter dem uppfylla de formaliteter 
som krävs av de olika behöriga myndig-
heterna, inklusive skattemyndigheterna. I 
alla dessa EU-ekonomier tar registrering-
en endast två dagar.

Integrera registrering av verkliga 
ägare med företagsregistrering
Sverige är bland de nio EU-medlemsländer 
som kräver att nya företag registrerar 
eller anmäler de verkliga ägarna till 
UBO-registret (Bolagsverket) som en 
separat inlämning.40 Processen slutförs 
på mindre än en dag via Bolagsverkets 
hemsida men sker först efter att företags-
registreringen är slutförd. Detta kan leda 
till fall där företagsgrundarna förbiser det 
här förfarandet efter registreringen.41

Myndigheterna kan integrera registre-
ringen av verklig ägare tillsammans med 
processen för företagsregistrering. När 
ett aktiebolag är registrerat i till exempel 
Österrike och Danmark överförs auto-
matiskt alla relevanta uppgifter om den 
verkliga ägaren från handelsregistret till 
UBO-registret. Om företagaren i Tyskland 
lämnar in all relevant information till 
företagsregistret är de inte skyldiga att 
separat lämna in information om den 
verkliga ägaren till Transparensregistret.

Bolagsverket överväger redan den här 
förändringen. För att göra registreringen 
av verkliga ägare mer effektiv skulle 
uppgifterna om de verkliga ägarna kunna 
hämtas från bolagsordningen under 
registreringsprocessen. Den här typen av 

förändringar skulle även kräva reformer 
av lagstiftningen beträffande registrering-
en av verkliga ägare. Dessa diskuteras för 
närvarande och förväntas antas i början 
av 2023.
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Handläggningstiden och 
kostnader för lov driver 
skillnader mellan städer
Bygglovsprocessen i Sverige regleras 
på nationell nivå och implementeras 
lokalt av kommunala byggnadsnämn-
der.42 Systemet är standardiserat och 
konsekvent över de åtta städerna som 
utvärderats: samma nio förfaranden krävs 
för den typ av kommersiell lagerbyggnad 
i två våningar som den här studien 
beaktar. Städerna uppvisar trots detta 
skillnader i både tid och kostnad (tabell 
1.3). Bygglovsprocessen är snabbast 
och billigast i Sundsvall, där det tar fyra 
månader till en kostnad av 1,8 % av 
lagerbyggnadens värde. Längst tid tar det 
i Jönköping där företagare behöver vänta 
fem månader, och den dyraste staden 
är Göteborg, där kostnaden är 2,8 % av 
lagerbyggnadens värde.

Sverige presterar bättre än 
EU-genomsnittet beträffande 
förfaranden och tid, men 
processen kostar mer
För att slutföra bygglovsprocessen i de 
svenska städerna fullföljer företagare nio 
förfaranden som i genomsnitt tar 134,3 

dagar till en kostnad av 2,2 % av lager-
byggnadens värde (figur 1.10). Processen 
i Sverige innebär nästan fem färre steg 
och är mer än 7,5 veckor snabbare än 
EU-genomsnittet. I EU:s bäst presteran-
de ekonomier inom det här området, 
såsom Danmark, kräver dock samma 
process sju steg och i Litauen är den tota-
la handläggningstiden två månader 
snabbare än det svenska genomsnittet. 
Tillståndsprocessen är något dyrare i 
Sverige (2,2 % av lagerbyggnadens värde) 
än i det genomsnittliga EU-medlemslandet 
(2,0 %). På indexet för byggkvalitetskon-
troll får svenska städer betyget 10 poäng 
– lägre än EU-genomsnittet (11,8 poäng) 
och betydligt lägre än Danmark (14 poäng) 
och Litauen (15 poäng).

Företagare gynnas av en 
standardiserad lovprocess
Bygglovsprocessen för lagerbyggnaden 
med två våningar som bedöms i den här 
studien kräver samma nio förfaranden i 
samtliga åtta städer som jämförts (figur 
1.11). Som ett första steg beställer bygg-
herren en karta av kommunen. Sedan 
anlitar byggherren en extern certifierad 
kontrollansvarig för översyn av projektet 

och för att ta fram en kontrollplan. Efter 
att ha genomfört dessa steg kan byggher-
ren ansöka om bygglov.43 En bygglovs-
handläggare granskar ansökan och avgör 
om den följer detaljplanen och passar in 
i den omgivande miljön. (Handläggaren 
granskar inte de tekniska aspekterna av 
ansökan i det här skedet.) När bygglovet 
har beviljats informerar kommunen 
grannarna och publicerar en kungörelse 
online angående det nya byggprojektet.44 

Samtidigt bokas ett tekniskt samrådsmö-
te mellan byggherren, den certifierade 
kontrollansvarige och den kommunala 
byggnadsinspektören, för att gå igenom 
de tekniska aspekterna av projektet.45

Genom det tekniska samrådet säker-
ställer kommunen att projektet uppfyller 
regelkrav, efter vilket tillstånd kan ges att 
påbörja bygget. Byggarbetet kan påbörjas 
först efter att byggherren har meddelat 
Skatteverket, via en online-plattform, 
samt Arbetsmiljöverket, via ett e-post-
formulär, det beräknade antalet personer 
som kommer att vara sysselsatta på bygg-
arbetsplatsen.46 Byggherren rapporterar 
även information till Arbetsmiljöverket 
om de entreprenörer och projektörer som 
deltar samt den som ansvarar för byggar-
betsmiljösamordning i projektet. Medan 
bygget pågår besöker kommunens 
byggnadsinspektör byggarbetsplatsen. 
VA-avdelningen eller vattentjänstföreta-
get ansluter även byggnaden till vatten 
och avlopp. Som ett sista steg sker ett 
slutsamrådsmöte mellan byggherren och 
den kommunala byggnadsinspektören. 
Kommunen utfärdar sedan ett slutbesked 
och byggnaden kan tas i bruk.

Att skaffa en nybyggnadskarta 
och ett bygglov står för de 
huvudsakliga variationerna i tid 
över Sverige
Variationerna i tid mellan de städer 
som bedömts i den här studien drivs 

Bygglov

TABELL 1.3 Bygglovsprocessen är enklast i Sundsvall och svårast i Jönköping 

Stad Placering
Betyg 

(0–100)
Förfaranden 

(antal)
Tid 

(dagar)

Kostnad (% av 
lagerbyggnadens 

värde)

Index för 
byggkvalitetskontroll  

(0–15)

Sundsvall 1 78,61 9 120 1,8 10

Uppsala 2 77,59 9 132 2,0 10

Gävle 3 77,43 9 130 2,2 10

Umeå 4 77,29 9 136 2,0 10

Malmö 5 77,13 9 136 2,1 10

Stockholm 6 76,79 9 135 2,4 10

Göteborg 7 76,28 9 135 2,8 10

Jönköping 8 75,96 9 150 2,2 10

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Rangordningen beräknas på oavrundade poäng medan betygen som visas i den här tabellen endast har två 
decimaler. Rangordningen baseras på medelpoängen för förfaranden, tid och kostnad i samband med bygglov, samt 
poängen i indexet för byggkvalitetskontroll. Betyget normaliseras för att sträcka sig från 0 till 100 (ju högre betyg, 
desto bättre).
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främst av hur lång tid det tar att skaffa 
en nybyggnadskarta och bygglov (figur 
1.12). Att erhålla en karta tar tio dagar i 
Göteborg och mer än tre gånger så lång 
tid i Jönköping (35 dagar). Tiden påver-
kas av den tid det tar för kommuner att 
föra samman information från olika myn-
digheter och källor, eftersom allt material 
inte finns digitalt.

En annan betydande orsak till variationer-
na är den tid det tar att erhålla ett bygglov. 
Enligt lag har myndigheterna tio veckor 
på sig att svara den sökande och i de 
flesta fall använder de sig av samtliga tio 
veckor.47 Tiden varierar dock från 53 dagar i 
Sundsvall till 70 dagar i fem svenska städer 
(Gävle, Göteborg, Jönköping, Malmö och 
Uppsala). Kommunernas effektivitet och 
interna processer bidrar till variationerna 
i tid mellan städerna. Anekdotiska bevis 
från kommunala myndigheter antyder 
exempelvis att personalbrist och perso-
nalomsättning är vanligt förekommande, 
att nya bygglovshandläggare ofta saknar 

den erfarenhet som krävs, och att ofull-
ständiga ansökningar bidrar till förseningar 
i processen. Ytterligare en aspekt som 
kan påverka tiden är mängden ärenden 
som hanteras. Sundsvall hör exempelvis 
till de städer som tar emot minst antal 
bygglovsansökningar.48

Ytterligare fyra förfaranden bidrar till 
skillnader i tid: att hålla det första teknis-
ka samrådsmötet, få tillstånd att påbörja 
bygget (startbesked), hålla det sista 
samrådsmötet på byggarbetsplatsen och 
erhålla slutbeskedet. Skillnaderna beror 
till stor del på den kommunala bygg-
nadsinspektörens tillgänglighet och 
möjligheten att boka in samrådsmötena 
före och efter byggnation. De flesta av 
de utvärderade städerna tar cirka 15 
dagar på sig att hålla det första, tekniska 
samrådet; Gävle förbättrar den tiden med 
nästan en vecka. Att schemalägga slut-
samrådet tar fem dagar i Jönköping och 
nästan tre gånger längre i Uppsala. En 
annan faktor är skillnaden i den tid det tar 

FIGUR 1.10 Svenska städer hamnar efter sina EU-grannar på kvalitetsmått för bygglov

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! EU-genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och subnationella 
EU-bedömningen: april 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer.
* Tjeckien, Estland, Slovakien.

FIGUR 1.11 Bygglovsprocessen kräver 
nio steg i Sverige

     Sker samtidigt med föregående förfarande.
Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
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för kommunerna att handlägga start- och 
slutbesked. Att utfärda ett startbesked tar 
tre dagar i Uppsala och tio dagar i Umeå. 
Att utfärda ett slutbesked tar tre dagar i 
Uppsala och fyra gånger längre i Gävle. 

Slutligen går det snabbare att handlägga 
ansökningar om VA-anslutningar och 
slutföra anslutningarna av vatten och 
avlopp i Jönköping (där det tar 23 dagar) 
än i de andra utvärderade städerna. 

VA-avdelningen i Jönköping har haft ett 
nära samarbete med bygglovsenheten – 
enheten meddelar VA-avdelningen så fort 
en tillståndsansökan lämnas in – och som 
ett resultat av detta är processen snabb-
are än i de andra utvärderade städerna.

Avgifter för VA-anslutning samt 
bygglovsavgifter driver variationer 
i kostnad mellan olika städer
Den genomsnittliga kostnaden för 
bygglovsprocessen i svenska städer är 
2,2 % av byggnadens värde – från 1,8 % 
i Sundsvall till 2,8 % i Göteborg. Avgifter 
för VA-anslutning samt bygglov utgör 
i genomsnitt nästan 80 % av den totala 
kostnaden för bygglovsprocessen och 
är de främsta orsakerna till variationen 
mellan svenska städer (figur 1.13).  

Att ansluta till vatten- och avlopps-
system är kostsamt i Sverige: företa-
gare betalar i genomsnitt 314 882 SEK  
(30 584 EUR), vilket utgör 58 % av den 
totala kostnaden för bygglovsprocessen.49 
Anslutningsavgifter för vattentjänster 
består av fem komponenter: anlägg-
ningsavgift för rör, anläggningsavgift för 
anslutningspunkter, brukningsavgifter 

FIGUR 1.12 Att hantera samtliga kommunala krav går nästan en månad snabbare i 
Sundsvall än i Jönköping

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 

FIGUR 1.13 Anslutningsavgifter för vattentjänster utgör 58 % av den genomsnittliga kostnaden för lovprocessen

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Kommunala avgifter inkluderar kostnaden för bygglov och en nybyggnadskarta. Avgiften för den privata sektorn inkluderar de avgifter som betalas för att anlita en certifierad kontrollansvarig.
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baserade på tomtens50 storlek, bruk-
ningsavgifter baserade på byggnadens51 
storlek och, i vissa fall, avgifter baserade 
på rörens dimensioner. Avgifterna varierar 
från stad till stad eftersom taxan beslutas 
lokalt; dock får inte avgifterna överstiga 
det som krävs för att täcka VA-bolagens 
kostnader för att anlägga och driva vat-
ten- och avloppssystemen.52 Över lag tar 
VA-bolaget i Uppsala ut den lägsta avgif-
ten för anslutningen, 220 844 SEK (21 450 
EUR), medan det i Göteborg kostar mer än 
dubbelt så mycket, 448 894 SEK (43 600 
EUR). Skillnaden beror på anläggningsav-
gifterna – i Göteborg är dessa nästan fem 
gånger större än i Uppsala.

Kommunens avgifter för bygglovet och 
för en nybyggnadskarta står i genom-
snitt för nästan en fjärdedel av de totala 
kostnaderna för hela bygglovsprocessen. 
Bygglovsavgifterna är lägst i Umeå, med 
70 290 SEK (6 827 EUR), och högst 
i Uppsala, med 148 000 SEK (14 375 
EUR), samt Malmö, med 162 288 SEK  

(15 763 EUR). Bygglovsavgiften i Gävle är 
en enkel enhetstaxa för alla projekt inom 
ett specificerat intervall av byggnadsstor-
lekar.53 De flesta andra städerna har också 
intervall baserat på byggnadsstorlek, men 
delar dock upp avgiften i två separata 
komponenter: en fast avgift för bygglovet 
och en för den tekniska kontrollen av pro-
jektet. Bygglovsavgifterna i Malmö och 
Jönköping inkluderar en grundavgift och 
multiplikatorer (en administrativ avgift 
baserad på byggnadsstorlek samt en 
justering för kommunala förhållanden).

Kostnaden för att erhålla en nybygg-
nadskarta från kommunen är en annan 
faktor som förklarar skillnader i kostnad; 
avgifterna sträcker sig från 8 580 SEK 
(833 EUR) i Göteborg till dubbelt så 
mycket i Stockholm, där de ligger på  
17 030 SEK (1 654 EUR). Avgifterna till 
den privata sektorn är desamma i de 
åtta städerna som utvärderats; dessa 
inkluderar kostnaden för att anlita en 
certifierad kontrollansvarig för bygget, 

som i genomsnitt utgör cirka en femtedel 
av den totala kostnaden för bygglovspro-
cessen. Kostnaden för den certifierade 
kontrollansvarige för en lagerbyggnad 
med två våningar beräknas till 100 000 
SEK (9 713 EUR) över hela Sverige. Den 
här avgiften beror på marknadens timpris 
och projektets komplexitet.

Svenska städer har robusta 
mekanismer för kvalitetskontroll 
Indexet för byggkvalitetskontroll baseras 
på sex dimensioner: kvalitet på byggbe-
stämmelser, kvalitetskontroll innan, under 
och efter byggnation, ansvars- och för-
säkringsordning, samt yrkescertifieringar. 
De svenska städer som bedömts i den 
här studien fick 10 av 15 poäng på indexet 
(tabell 1.4). De får högsta poäng (2 av 2) 
för sina lättillgängliga och transparenta 
byggbestämmelser. De får också högsta 
poäng för kvalitetskontroll; det krävs enligt 
lag att en arkitekt eller en ingenjör verifierar 
att ritningarna överensstämmer med 
gällande byggregler (1 av 1), och tekniska 

TABELL 1.4 Sverige skulle kunna göra bättre ifrån sig på indexet för byggkvalitetskontroll genom att reformera regler som styr 
ansvarsordning och yrkescertifiering

INDEX FÖR BYGGKVALITETSKONTROLL (0–15) Alla svenska städer: 10 poäng

Kvalitet på 
byggbestämmelser (0–2)

Hur tillgängliga är byggregler och -lagstiftning i din stad? (0–1) 1 Tillgängliga online; Utan kostnad.

Vilka krav för att erhålla bygglov är tydligt specificerade i byggreglerna 
eller på någon tillgänglig hemsida, broschyr eller informationsblad? (0–1) 1 Lista över nödvändiga dokument; Avgifter att 

betala; Nödvändiga förhandsgodkännanden.

Kvalitetskontroll innan 
byggnadsarbetet (0–1)

Vilka tredje parter ska enligt lag verifiera att ritningarna 
överensstämmer med befintliga byggregler? (0–1) 1 Licensierad arkitekt; Licensierad ingenjör.

Kvalitetskontroll under 
byggnadsarbetet (0–3)

Vilka typer av inspektioner (om några) ska enligt lag utföras under 
byggnadsarbetet? (0–2) 2 Inspektion från extern ingenjör eller firma; Oanmälda 

inspektioner; Riskbaserade inspektioner.

Äger lagstadgade inspektioner under byggnadsarbetet rum i praktiken? 
(0–1) 1 Obligatoriska inspektioner äger alltid rum i 

praktiken.

Kvalitetskontroll efter 
byggnadsarbetet (0–3)

Krävs en slutlig inspektion enligt lag för att verifiera att byggnaden 
uppförts i enlighet med godkända planer och regler? (0–2) 2

Ja, slutlig inspektion görs av offentlig myndighet; 
Ja, extern ingenjör lämnar in en rapport för slutlig 
inspektion.

Äger lagstadgade slutliga inspektioner rum i praktiken? (0–1) 1 Slutliga inspektioner äger alltid rum i praktiken.

Ansvars- och 
försäkringsordning (0–2)

Vilka parter (om några) måste enligt lag teckna en försäkring för att 
täcka eventuella byggfel eller problem med byggnaden när den tagits 
i bruk? (0–1)

0 Ingen part hålls ansvarig enligt lag.

Vilka parter (om några) hålls ansvariga enligt lag för byggfel eller 
problem med byggnaden när den tagits i bruk (ansvar för "dolda fel" 
eller tio års ansvar)? (0–1)

1 Ingen part måste enligt lag teckna någon 
försäkring; Försäkring tecknas vanligen i praktiken.

Yrkescertifiering 
(0–4)

Vilka är kvalifikationskraven för den yrkesperson som ansvarar för 
att verifiera att planer och ritningar överensstämmer med befintliga 
byggregler? (0–2)

0 Det finns inga specifika krav.

Vilka är kvalifikationskraven för den yrkesperson som övervakar bygget 
på plats? (0–2) 0 Det finns inga specifika krav.

              Maximalt antal poäng
Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 



BEDÖMNING AV SUBNATIONELLT INVESTERINGSKLIMAT 2022: DANMARK, FINLAND OCH SVERIGE20

inspektioner före och efter byggnation 
krävs enligt lag och utförs i praktiken (3 av 
3).

Svenska städer får inte högsta betyg på 
ansvars- och försäkringsordning (1 av 2 
poäng) då ingen part som är involverad 
i byggprocessen är skyldig enligt lag att 
teckna en försäkring som täcker dolda fel 
när byggnaden tagits i bruk. Svenska stä-
der får inga poäng för yrkescertifieringar 
(0 av 4 poäng) då lagen inte kräver att 
yrkesutövaren har ett minsta antal års 
praktisk erfarenhet, en universitetsexa-
men i arkitektur eller ingenjörsvetenskap, 
eller är registrerad medlem i riksförbun-
den för arkitekter eller ingenjörer. I Sverige 
granskas ritningarna innan byggnation av 
en bygglovshandläggare och en bygg-
nadsinspektör. De är dock inte skyldiga 
enligt lag att vara licensierade arkitekter 
eller ingenjörer, ha en universitetsexamen, 
eller vara certifierade (0 av 2 poäng). 
Under byggnationen måste en certifierad 
kontrollansvarig övervaka byggarbetet. 
Medan byggbestämmelserna beskriver 
krav på certifiering beträffande kontrol-
lansvarig (inklusive en examen, minsta 
antal års yrkeserfarenhet och ett prov), 
kan utbildningskraven frångås om per-
sonen har fler än tio års relevant praktisk 
erfarenhet (0 av 2 poäng).54

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Implementera ett robust GIS-system 
som erbjuder lämplig åtkomst för 
den privata sektorn
Byggherrar i Sverige måste begära en 
nybyggnadskarta från kommunen innan 
de lämnar in en ansökan om bygglov och 
begär anslutning av vattentjänster. Den 
här kartan55 kombinerar data från flera 
olika källor som inte alltid är tillgängliga 
online, något som kräver ytterligare hand-
läggningstid. När byggherren lämnar in 
en beställning verifierar kommunen kart-
materialet. Om underlaget är inaktuellt 
skickas ett kommunalt lantmäteriteam 
ut för att mäta upp platsen. Kommunen 
begär även in information från andra 
aktörer som det lokala VA-bolaget, 

som tillhandahåller information om 
VA-ledningar på fastigheten, vilka inför-
livas i kartan, samt granskar anslutnings-
punkterna. Förfrågningar kan även göras 
till gatukontoret angående underlag som 
exempelvis rör plushöjder på vägar kopp-
lade till fastigheten. Kommunen lägger 
även till bestämmelser från detaljplanen 
på kartan. Ofta är detaljplanerna äldre 
handlingar som bara finns som skannade 
kopior, vilket innebär att kommunens 
planerare måste kontrollera de skannade 
dokumenten och rita in den relevanta 
informationen på den nya kartan.56 När 
kartan är färdig fungerar den som en 
korrekt situationsbild av fastigheten för 
vilken kommunen är juridiskt ansvarig.

Sverige skulle kunna implementera avan-
cerade geografiska informationssystem 
(GIS) som en del av sina strategier för digi-
talisering. GIS är ett integrerat system av 
datorhårdvara, programvara och utbildad 
personal som kan sammanställa, lagra, 
manipulera och visa topografiska, demo-
grafiska, anläggningstekniska, byggnads-, 
bild- och andra georefererade data. För 
att vara fullt fungerande måste ett robust 
GIS-system kopplas till lämplig stadsplan. 
Kartorna bör vara tillgängliga och innehålla 
all relevant information om planbestäm-
melser, infrastruktur och byggregler för att 
låta tekniska konsulter fortsätta sitt arbete 
utan att behöva kontakta myndigheterna 
för ytterligare information. Litauen har 
till exempel implementerat en avancerad 
GIS-portal som svar på behovet av en 
gemensam infrastruktur för delning av 
rumsliga data. Byggherrar har åtkomst 
till portalen och tillgång till flera olika 
dataset för att möta deras affärsbehov. 
Den fungerar som ett system med öppen 
källkod för att komma åt och distribuera 
geografiska data från fastighetsregistret, 
data om byggnader, byggprojekt, hus 
samt lägenheter.57 Litauen introducerade 
även en interaktiv fastighetskarta genom 
GIS-portalen REGIA. Flera lager har lagts 
till på den interaktiva plattformen med 
data från alla register och leverantörer av 
allmännyttiga tjänster (figur 1.14). Idag 
förser systemet medborgare, företag och 
myndigheter med ett omfattande verktyg 

baserat på rumsliga data för informations-
hantering, inklusive nät för allmännyttiga 
tjänster och transport.58

Förbättra elektroniska 
tillståndssystem och skapa en single-
serviceportal för bygglovsprocessen
Att utnyttja teknikens hävstångseffekter 
kan bidra till att effektivisera bygglov-
sprocessen. Tekniska lösningar kan 
reducera handläggningstiden avsevärt, 
vilket gör det möjligt för byggnadsnämn-
der och VA-bolag att effektivisera och 
automatisera förfaranden som bygglov, 
detaljplaner och byggnation.59 I Sverige har 
byggherrar för närvarande inte full tillgång till  
e-tjänstalternativ i varje steg i bygglovspro-
cessen. Det är exempelvis endast i vissa 
städer som byggherrar kan förlita sig på 
en e-tjänst för att beställa en nybyggnads-
karta och ansöka om bygglov. I Stockholm 
görs beställningen av nybyggnadskarta via 
e-post eller vanlig post, till skillnad från 
de andra utvärderade städerna, där det 
görs online. I Gävle ansöker byggherrar 
om bygglov via e-post eller vanlig post. I 
Umeå arbetar kommunen för tillfället med 
att ersätta sin e-tjänst med en ny plattform 
som är utformad för att automatisera 
delar av tillståndsprocessen. Det finns 
inga e-tjänstalternativ för VA-anslutning: 
byggherrar skickar in sina förfrågningar via 
e-post eller post. I Sundsvall accepteras 
endast ansökan om anslutning per post.

Svenska städer bör överväga att införa 
elektroniska ansökningsplattformar för 
bygglov och VA-anslutningar. Sådana 
plattformar erbjuder fördelar såsom 
snabbare inlämning av ansökningar, 
enklare överföring av dokument mellan 
myndigheter och bättre spårning av 
dokument. Möjligheten att spåra vilka 
kontor som redan har granskat filen, iden-
tifierat eventuella dokument som saknas 
och godkänt att revideringar görs, skulle 
ge sökanden mer kontroll över processen. 
Många europeiska länder använder sig 
av digitala tillståndsprocesser och vissa 
(såsom Ungern, Nederländerna och 
Finland) drar fördel av att använda en 
centraliserad onlineplattform för ansök-
ningar om bygglov och vattentjänster. 
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Centraliserade plattformar hjälper till att 
effektivisera tillståndsprocessen, har-
monisera lokal och nationell lagstiftning 
samt främja stordriftsfördelar. 

Danmark introducerade under 2014 en 
centraliserad onlineplattform vid namn 
Byg og Miljø60 (”Bygg och miljö”) där en 
byggherre lämnar in en lovansökan till 
kommunen och sedan kan följa varje steg 
i processen. Plattformen innehåller alla 
nödvändiga förfaranden och möjliggör 
kommunikation mellan olika intressenter 
under processen (kommun, byggherre 
och privata yrkespersoner). Plattformen 
genererar även relevant statistik över 
handläggningstider för olika typer av 
byggprojekt.61 I Nederländerna ansöker 
byggherrar om de flesta anslutningar av 
allmännyttiga tjänster (gas, elektricitet, 
vatten, avlopp,62 värme, media, kom-
munikation) via en integrerad plattform, 
Mijnaansluiting, oavsett vilket företag 
som tillhandahåller tjänsten. Ansökningar 
sorteras inom plattformen och vidarebe-
fordras till lämpligt företag som sedan 
behandlar dem. Plattformen är resultatet 
av ett samarbete mellan de olika företag 
som levererar allmännyttiga tjänster i 
landet, med syfte att förenkla ansök-
ningsprocessen. En liknande plattform 
skulle kunna implementeras i Sverige och 
sedan integreras ytterligare eller länkas 
med en elektronisk tillståndsplattform 

via en enda portal som skulle kunna 
vara mer användarvänlig och möjliggöra 
för byggherrar att lämna in och följa alla 
sina projektrelaterade ansökningar på ett 
och samma ställe. Allt eftersom digitali-
seringsarbetet fortsätter är återkoppling 
från användare särskilt viktig i den fort-
satta utvecklingen av en sådan plattform. 
Utbildning för kommunens anställda och 
förvaltningar i hur man driver och under-
håller elektroniska system är avgörande. 
Sådana här plattformar är vanligtvis län-
kade till ambitiösa reformer av regelverk 
och statliga digitaliseringssatsningar. 
En annan nyckel till en framgångsrik 
onlineplattform för bygglovsprocessen är 
att integrera digitala kartor med hjälp av 
GIS-teknik.

På lång sikt skulle Sverige även kunna 
undersöka fördelarna med att använda 
programvara för byggnadsinformations-
modellering (BIM). Många byggprojekt i 
Sverige förlitar sig redan på BIM-system 
och då särskilt i projekteringsfaserna.63 

BIM-programvara kan integreras med en 
digital bygglovsplattform och på så sätt 
införliva parametrar som byggreglering 
i projekteringen.64 Programvaran hjälper 
fackpersoner att planera projekt som följer 
nationella och lokala bestämmelser samt 
gör det enklare och snabbare för offentli-
ga myndigheter att utföra kontroller efter 
projekteringen. Australien, som använder 

ett BIM-system, utvecklade programmet 
DesignCheck som tillhandahåller ett 
automatiserat verktyg för arkitekter och 
projektörer att kontrollera reglerade krav 
i olika skeden av projekteringen och 
möjliggör snabba, automatiska test av 
kravuppfyllnad gentemot byggreglerna.65 
Systemet har gjort processen snabbare, 
mindre godtycklig och mer förutsägbar. 
Att introducera BIM-teknik kräver en 
ekonomisk investering och utbildning för 
såväl yrkespersoner i den privata sektorn 
som tjänstemän inom det offentliga. Ett 
starkt samarbete mellan yrkesförbund, 
certifierade fackpersoner, den privata 
sektorn och kommunerna skulle vara 
avgörande i att förbereda och implemen-
tera ett sådant system.

Justera lagen så att den inkluderar 
krav på kvalifikationer och 
utbildning för yrkespersoner som 
granskar lovansökningar
För närvarande ställer inte svensk lag-
stiftning några krav på kvalifikationer 
eller utbildning för yrkespersoner som 
godkänner sedvanliga byggnadsritningar. 
När det gäller teknisk tillsyn under bygg-
nation tillåter lagen att utbildningskrav 
frångås för yrkespersoner med tio års 
erfarenhet.66 Hälften av världens ekono-
mier kräver dock enligt lag, till skillnad 
från Sverige, att yrkespersoner som god-
känner byggnadsritningar och övervakar 

FIGUR 1.14 I Litauen erbjuder REGIA ett omfattande GIS-system till medborgare, företag och offentliga myndigheter

Källa: REGIA (https://www.regia.lt/en/).
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byggnationen måste uppfylla följande 
krav: ha en miniminivå av erfarenhet; 
inneha en universitetsexamen i arkitektur 
eller ingenjörsvetenskap; vara en registre-
rad arkitekt eller ingenjör; samt klara ett 
certifieringsprov. Att införa robusta krav 
för yrkesroller skulle automatiskt öka den 
tekniska kompetensen och effektiviteten i 
det svenska bygglovssystemet. 

För att adressera dessa frågor skulle 
Sverige kunna utöka rollen som certi-
fierade yrkespersoner från den privata 
sektorn har.67 Detta kan kräva ändringar 
i lagstiftningen, men fördelen med att ha 
en högspecialiserad och flexibel arbets-
styrka kan dock vara stor. Sverige har 
redan fört över en del av ansvaret till den 
privata sektorn; en tredje part upprättar 
en kontrollplan för projektet. Systemet 
är dock fragmenterat då kommunens 
byggnadsinspektör fortfarande till stor 
del är involverad i bygglovsprocessen.68 

Forskning visar att bygglov hanteras mer 
effektivt i ekonomier som förlitar sig på 
medverkan från den privata sektorn i 
bygglovsprocessen.69 Även förseningar 
och flaskhalsar hos lokala myndigheter 
som ansvarar för byggärenden är färre. 
Ett sådant system behöver dock lämpliga 
skyddsåtgärder såsom robusta kvalifika-
tions- och licenskrav för de yrkespersoner 
som godkänner och övervakar byggpro-
jekt för att säkerställa att byggregler följs.

Danmark gick helt från en traditionell 
offentlig tillsynsstrategi (centrerad kring 
offentliga myndigheter för byggärenden) 
till en strategi inriktad på kontroll av tred-
je part. Införandet av den nya reformen 
i Danmark innebar att byggherrar var 
tvungna att anlita certifierade byggnads-
rådgivare för att dokumentera och gran-
ska kraven på byggnadens konstruktion 
och brandsäkerhet. Detta har resulterat 
i att kommunerna inte längre inspekterar 
byggarbetsplatsen eller granskar vare sig 
byggnadens tekniska förutsättningar eller 
ansökan om slutbesked.70 För att garan-
tera en hög säkerhetsnivå införde det 
nya regelverket ett omfattande klassifi-
ceringssystem som delar upp byggnader 
i fyra kategorier baserat på komplexitet 

och risk. Den här klassificeringen fast-
ställer nivån på granskningar i ett projekt, 
vilket skapar ett transparent ramverk 
för alla intressenter. En granskning från 
tredje part resulterar vanligtvis i en mer 
kundorienterad tjänst samt stimulerar 
innovationer för både den offentliga och 
privata sektorn. De nya reformerna ledde 
till ett mer effektivt och harmoniserat 
bygglovssystem över hela landet samt 
satte ett större fokus på riskreducering.

Diversifiera de tidsgränser och 
den granskning som krävs baserat 
på ett projekts komplexitet för att 
möjliggöra snabbspår för enklare 
lovansökningar
Sverige följer best practice att ha en 
nationell lagstiftning på plats som före-
skriver en tidsfrist för att bevilja bygglov 
(10 veckor).71 För att ytterligare påskynda 
processen för ansökningar som rör enkla 
ärenden kan lagen uppdateras för att 
dela upp de lagstadgade tidsgränserna 
baserat på byggprojektets typ eller 
storlek. Moderna regelverk fastställer 
olika nivåer av granskning – och därför 
olika tidsramar – för olika nivåer av kom-
plexitet i projekt. Till exempel kan mer 
tid avsättas för ett kommersiellt höghus 
än för ett litet bostadshus.72 Ett sådant 
tillvägagångssätt möjliggör snabbspår 
för enkla projekt, vilket i sin tur frigör tid 
för offentliga myndigheter och VA-bolag 
att fokusera på mer riskfyllda projekt. 
För närvarande är snabbspårsalternativ 
i Sverige endast tillgängliga för mindre 
projekt som uppfyller särskilda krav, 
exempelvis komplementbyggnader upp 
till 30 kvadratmeter som byggs på tomter 
med en- eller tvåbostadshus. Effektiva 
riskbaserade tillvägagångssätt inkluderar 
en omfattande klassificering av risker. I 
Wien implementerade kommunen en 
förenklad bygglovsprocess med snabb-
spår för ett byggprojekt med lägre risk.73 
Den låter en byggherre påbörja bygget en 
månad efter att ha ansökt om bygglov om 
kommunen inte handlagt ansökan. Den 
här typen av regelverk där ”tystnad är 
samtycke” används för att göra tillstånds-
processen mer effektiv i andra ekonomier, 
inklusive Frankrike och Italien.74

Inför obligatoriska ansvarskrav för 
att täcka yrkespersoner vid byggfel
Om ett byggfel upptäcks i en byggnad 
i Sverige, när den väl är i bruk, är ingen 
part ansvarig enligt lag för dolda fel. 
Den svenska byggbranschen förlitar sig i 
stället till stor del på så kallade Allmänna 
Bestämmelser, eller standardiserade 
avtal, som fastställer ansvar vid olika situ-
ationer. Best practice är att inte fastställa 
ansvar enbart i avtalsvillkor utan även 
i en lag som anger ansvariga parter och 
tillämplig tidsram.

När fel upptäcks under byggarbetet 
är det mer sannolikt att de lätt kan 
åtgärdas. Fel upptäcks dock ofta först 
efter att byggnaden har tagits i bruk. Att 
åtgärda fel i det här skedet kan vara både 
kostsamt och tidskrävande. Fler än 110 
ekonomier har infört bestämmelser om 
dolda fel, där vanligtvis byggföretaget och 
arkitekten hålls ansvariga. Sverige skulle 
kunna se över sin bygglagstiftning för 
att utöka skyddet för presumtiva ägare 
under en bestämd tidsperiod. Längden på 
ansvarsperioden varierar från ekonomi till 
ekonomi. I till exempel Belgien, Frankrike 
och Italien hålls flera parter ansvariga för 
eventuella byggfel under 10 år.
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Sveriges elsektor består av flera företag 
som driver produktions-, transmissi-
ons- och distributionsnät över hela 
landet. De verkar under överinseende av 
Energimarknadsinspektionen (eller Ei), 
som reglerar elmarknaden enligt 1998 
års ellag.75 Dessutom ansvarar en separat 
myndighet, Energimyndigheten, för att ta 
fram data och kunskap om energianvänd-
ning och energiförsörjning samt främja 
energieffektivitet, ny teknik och förnybara 
energikällor.76

Tiden och kostnaderna för att 
skaffa en elanslutning skiljer sig 
mycket mellan städer i Sverige. De 
flesta städer presterar dock bra 
när det gäller leveranssäkerhet
De åtta utvärderade städerna i Sverige 
uppvisar stora skillnader gällande effekti-
viteten hos anslutningsprocessen (tabell 
1.5). För att jämföra processen mellan 
städer använder den här studien ett hypo-
tetiskt fall av en nybyggd lagerbyggnad 
som är belägen i ett kommersiellt område 
utanför stadens centrum och som behöver 
en 140 kVA anslutning. I alla städer inne-
bär en ny anslutning fyra steg: skicka in 

en ansökan, ta emot anslutningsarbeten, 
underteckna ett leveransavtal och erhålla 
mätarinstallationen. Men att skaffa en ny 
anslutning är dock över lag sett enklare 
i Sundsvall, där företag kan ansluta sig 
efter 55 dagar till en kostnad motsvaran-
de 32,4 % av inkomsten per capita. Tiden 
det tar för att få en elektrisk anslutning 
varierar från 54 dagar i Gävle till 121 dagar 
i Stockholm. Anslutningskostnaderna 
varierar mellan 25,6 % av inkomsten 
per capita i Jönköping och 111,5 % i 
Stockholm. I indexet för leveranssäkerhet 
och tarifftransparens fick de flesta städer 
det maximala betyget på 8 poäng, för-
utom Gävle (6 poäng) samt Malmö och 
Umeå (7 poäng vardera). Kunder i dessa 
städer upplever en mindre tillförlitlig 
strömförsörjning eller meddelas inte om 
ändringar i prislistan minst en månad i 
förväg.77

Att skaffa en elanslutning tar 
kortare tid och är billigare i Sverige 
än i de flesta andra EU-länder
Jämfört med de flesta länder inom 
Europeiska unionen har Sverige en relativt 
enkel anslutningsprocess för elektricitet 

(figur 1.15). För att skaffa en ny anslutning 
måste svenska företag slutföra fyra förfa-
randen som i genomsnitt tar 80 dagar och 
kostar 42,8 % av inkomsten per capita. 
Processen är nästan tre veckor snabbare 
och mer än 60 % billigare än i det genom-
snittliga EU-medlemslandet.78 Att ansluta 
till elnätet kräver färre steg i Sverige än i 
andra nordiska länder såsom Danmark 
och Finland. Samtidigt är processen i 
genomsnitt billigare fast långsammare i 
Sverige än i Danmark, och Sverige över-
träffas av Tyskland och Finland inom både 
anslutningstid och kostnader. Vad gäller 
leveranssäkerhet och tarifftransparens 
fick svenska städer i genomsnitt 7,5 av 8 
poäng. Detta skiljer sig från genomsnittet 
inom EU (7,4 poäng) men ligger bakom 
drygt hälften av länderna inom EU, inklu-
sive Danmark, Finland, och Tyskland (8 
poäng vardera).

Elanslutningar omfattar fyra steg 
i Sverige
Företag upplever variationer beträffande 
tid och kostnader för att ansluta sig till 
elnätet då städer betjänas av olika eldist-
ributionsföretag. I vissa fall erbjuder fler 
än ett eldistributionsföretag elektricitet 
till olika områden inom en stad (figur 
1.16). Processen att ansöka om och erhål-
la anslutningar är dock enhetlig över hela 
landet; den omfattar fyra steg i alla städer, 
oavsett vilket eldistributionsföretag som 
betjänar respektive plats (figur 1.17). 
Först måste kunder ansöka om en ny 
anslutning med en blankett (föranmälan) 
till eldistributionsföretaget, vanligtvis 
elektroniskt. I Stockholm måste ansökan 
lämnas in av en elektriker som är regist-
rerad hos eldistributionsföretaget och är 
auktoriserad av Elsäkerhetsverket. I andra 
städer rekommenderas detta, men det är 
inte obligatoriskt. Eldistributionsföretaget 
analyserar de tekniska förutsättningarna, 
tar fram en offert och lämnar ett erbju-
dande till kunden. Detta tar i genomsnitt 

Elanslutning och försörjning

TABELL 1.5 Att skaffa elektricitet är lättare i Sundsvall och svårare i Stockholm

Stad Placering
Betyg 

(0–100)
Förfaranden 

(antal)
Tid 

(dagar)

Kostnad 
(% av inkomst 

per capita)

Leveranstillförlitlighet  
och insyn i tariffindex 

(0–8)

Sundsvall 1 91,71 4 55 32,4 8

Jönköping 2 90,75 4 64 25,6 8

Göteborg 3 88,00 4 89 38,5 8

Umeå 4 87,84 4 62 26,8 7

Uppsala 5 86,61 4 102 29,4 8

Gävle 6 85,53 4 54 45,9 6

Malmö 7 84,46 4 93 32,4 7

Stockholm 6 84,29 4 121 111,5 8

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Rangordningen beräknas med ej avrundade poäng som bas, medan poängen visas i tabellen med endast två 
siffror. Rangordningen baseras på de genomsnittliga poängen för förfaranden, tid och kostnader förknippade med 
att erhålla elektricitet, såväl som för leveranstillförlitligheten och insynen i prislistorna. Betyget är normaliserat till att 
variera från 0 till 100 (ju högre betyg, desto bättre).
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två och en halv vecka. På samtliga platser 
betalar kunden en enda anslutnings-
avgift som inkluderar alla kostnader 
för att erhålla en ny anslutning, såsom 
kostnader för anslutningsarbetena och 
tillhörande tillstånd. 

När kunden har accepterat erbjudandet 
fortsätter eldistributionsföretaget att 
förbereda och genomföra anslutnings-
arbetena mellan kundens fastighet och 
det allmänna nätet. I scenariot i den här 
studien kräver arbetena en nätförläng-
ning på 150 meter, vilket tar i genomsnitt 
44 dagar i de utvärderade städerna. 
Det finns dock variationer med årstid: 
arbeten under vintermånaderna kan 
kräva upptining av permafrost och i andra 
fall är arbetsbelastningen koncentrerad 
till sommaren. Som en del av arbetena 
ansvarar eldistributionsföretaget även för 
att erhålla tillstånd från kommunen för att 
gräva och lägga kablar under allmänna 

gator. Tillståndsprocessen tar vanligtvis 
cirka tre veckor. Under den här tiden 
tecknar kunden ett leveransavtal med en 
vald elleverantör.

Efter slutförandet av anslutningsar-
betena lämnar elektrikern, som har 
installerat de interna kablarna, ett intyg 
(färdiganmälan) som garanterar att den 
interna kabeldragningen är utförd enligt 
alla kvalitets- och säkerhetsstandarder.79  
Eldistributionsföretaget schemalägger 
sedan en mätarinstallation som vanligtvis 
äger rum inom två till fyra veckor. Medan 
elektrikern ansvarar för elinstallationens 
säkerhet är Göteborg och Malmö de enda 
städerna där eldistributionsföretaget även 
inspekterar de interna ledningarna som en 
del av processen då mätaren installeras. 
I Jönköping väljer eldistributionsföreta-
get att utföra periodiska besiktningar. 
Inspektioner för den här typen av anslut-
ning görs inte i andra städer.

Tillstånden för att gräva samt 
anslutningsarbetena tar längst 
tid i större städer och är de 
främsta orsakerna till skillnader i 
hur lång tid det tar
Skillnader i anslutningstider drivs av 
variationer i effektiviteten i eldistributions-
företagets tjänster och i de kommunala 
tillstånden för anslutningsarbetena (figur 
1.18). Ansökningar behandlas på tio dagar 
i Jönköping men tar en månad i Göteborg 
och Stockholm. För att utföra anslutnings-
arbetena behöver eldistributionsföretaget 
25 dagar i Gävle men cirka två månader i 
Malmö och Stockholm. Sista steget, mäta-
rinstallationen, går snabbast i Sundsvall, 
där det tar tolv dagar. Företagare i Uppsala 
och Stockholm måste däremot vänta cirka 
en månad på att mätaren ska installeras 
och elen anslutas.

Anslutningstider varierar beroende på fle-
ra olika faktorer, inklusive stadens storlek. 

FIGUR 1.15 Att ansluta till elnätet är lättare i de flesta svenska städer än i det genomsnittliga EU-medlemslandet

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna  Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Genomsnittet inom EU använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-
regionala utvärderingen: April 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer. 
* Belgien, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Irland, Litauen, Slovakien, Slovenien och Spanien.
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Företag står inför betydligt kortare vän-
tetider i mindre städer. I de fyra städerna 
med invånarantal under 100 000 – Gävle, 
Sundsvall, Umeå och Jönköping – tar hela 
anslutningen cirka två månader. I större 
städer tar den dock i genomsnitt mer än 

tre månader. I Stockholm tar det cirka 
fyra månader att få en ny anslutning. 
Stockholm är även den enda kommunen 
med en befolkning på över en miljon. 
Eldistributionsföretagen i mindre städer 
kanske tar emot färre ansökningar och 

kommunerna behöver hantera färre 
tillstånd för anslutningsarbete. I Gävle 
och Jönköping levererar kommunen 
grävtillstånd på tio dagar medan eldist-
ributionsföretagen i Stockholm kan 
behöva vänta upp till två månader på till-
ståndsprocessen. I städer som Gävle och 
Sundsvall har eldistributionsföretaget 
och kommunen ett avtal med fasta priser 
för tillstånd. Eldistributionsföretaget 
betalar en generell årlig avgift i stället för 
att betala för varje tillstånd, vilket skyndar 
på tillståndsprocessen. Att ansöka om 
tillstånd utgör en stor del av den tid som 
behövs för anslutningsarbetet. Skillnader 
i tiden för att utföra själva arbetet spelar 
även en stor roll. Tillgängligheten och 
arbetsbelastningen för entreprenörer 
som anlitas av eldistributionsföretaget 
tenderar att vara viktiga faktorer i större 
städer. 

Stockholm sticker ut med de 
högsta anslutningskostnaderna, 
på grund av komplexa lokala krav 
och dyrare anslutningsarbete
Kommunala tillstånd bidrar inte bara 
till längre anslutningstider i vissa stä-
der utan skapar även kostsammare 
processer, och då särskilt i Stockholm. 
Eldistributionsföretag som är verksam-
ma i landets huvudstad angav att de 
måste följa specifika tekniska riktlinjer 
vid utformningen och planeringen av 
nya anslutningar.80 Dessa strängare 
regelverk för placering av kablar på lokala 

FIGUR 1.16 Städer i Sverige betjänas av olika eldistributionsföretag 

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Vissa svenska städer betjänas av fler än ett eldistributionsföretaget. Av de åtta städer som utvärderats i den här 
studien har fem ett andra eldistributionsföretag som betjänar en mindre del av den lokala marknaden: Gävle (där  
7 % av marknaden delas mellan Ellevio AB och Vattenfall Eldistribution AB), Göteborg (Ellevio AB betjänar cirka 5 % 
av kunderna), Jönköping (E.ON Energidistribution AB och Vattenfall Eldistribution AB förser 20 % av marknaden med 
energi), Sundsvall (cirka 38 % av kunderna betjänas av E.ON Energidistribution AB) och Uppsala (8 % av kunderna 
betjänas av Upplands Energi). I Malmö, Stockholm och Umeå tillhandahåller det huvudsakliga eldistributionsföretaget 
el till minst 99 % av de lokala kunderna.

FIGUR 1.17 Fyra steg behövs för att 
skaffa en elektrisk anslutning i de åtta 
svenska städerna

*Sker samtidigt med föregående förfarande
Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
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gator leder ofta till mer komplexa och 
dyrare arbeten. På grund av lokala krav 
står till exempel Ellevio AB, som är det 
huvudsakliga eldistributionsföretaget i 
Stockholm, inför ytterligare kostnader för 
att transportera den schaktade jorden till 
specifika områden i stadens utkanter. I 
vissa fall måste eldistributionsföretaget 
även rena asfalten. Stadens regelverk 
fastställer även vinterperiodens var-
aktighet varje år, under vilken eldist-
ributionsföretaget måste betala extra 
kostnader relaterade till avlägsnande av 
permafrost. Kostnaderna för dessa akti-
viteter ingår i de anslutningsavgifter som 
betalas av kunden, vilket leder till högre 
totalkostnader. 

En annan faktor som driver kostnadsskill-
nader är den lokala marknaden för elarbe-
ten. Högre arbets- och materialkostnader 
leder till högre anslutningsavgifter i större 
städer som Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Gävle är ett undantag bland de 
mindre städerna. Det lokala eldistribu-
tionsföretaget, Gävle Energi AB, är det 
enda företaget som tar ut en separat 
avgift för mätarinstallationer. Kunderna 

betalar en anslutningsavgift på 136 400 
SEK (ca 13 250 EUR) plus en mätaravgift 
på 90 000 SEK (ca 8 740 EUR), vilket ger 
den näst högsta kostnaden bland svenska 
städer (figur 1.19).

Sverige erbjuder tillförlitlig 
elförsörjning men Gävle och 
Umeå har fler eller längre avbrott 
än genomsnittet inom EU
Elbolag levererar högkvalitativa produkter 
över hela Sverige i enlighet med natio-
nella regelverk som syftar till att främja 
leveranssäkerhet. Enligt ellagen har 
användare rätt till ekonomisk ersättning 
för elavbrott som varar längre än 12 tim-
mar.81 I de åtta städerna upplever kunder 
i genomsnitt 0,6 elavbrott per år, jämfört 
med 1 avbrott som är genomsnittet inom 
EU. Strömavbrotten varar även en tred-
jedel kortare jämfört med det regionala 
genomsnittet inom EU. Städerna med 
lägst varaktighet och frekvens av avbrott 
i elförsörjningen är Jönköping respektive 
Göteborg. Under 2020 hade Jönköping 
0,4 och Göteborg 0,3 timmars elavbrott 
per kund. I andra änden var elavbrotten 
vanligast i Gävle och den längsta genom-
snittliga varaktigheten på avbrott i tjäns-
ten registrerades i Umeå (figur 1.20).  

Den här studien använder ett index för att 
mäta leveranssäkerheten och tarifftrans-
parensen i svenska städer. Den mäter 
frekvensen och varaktigheten på elavbrott 
såväl som nivån på automatiseringen 

FIGUR 1.19 Anslutningsavgifterna är lägst i Jönköping och betydligt högre i Stockholm

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Anslutningsavgifter beräknas av eldistributionsföretaget baserat på faktorer såsom erforderlig kapacitet och 
anslutningslängd. I alla städer gäller de presenterade kostnaderna för en standardiserad anslutning som kräver en 
kapacitet på 140 kVA och en nätverksförlängning på 150 meter. Se metodiken Doing Business på https://archive 
.doingbusiness.org/en/methodology för mer information om de antaganden som görs. Genomsnittet för Sverige baseras 
på de åtta utvärderade städerna. 

FIGUR 1.18 Att ansluta sig till elnätet går snabbast i Gävle och Sundsvall

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Att teckna ett leveransavtal tar en dag i alla städer och kan göras samtidigt som anslutningsarbetet. 
Tiden för detta förfarande ingår inte i den här figuren. Tiden för anslutningsarbetet inkluderar alla moment som 
eldistributionsföretaget utför för att tillhandahålla den externa anslutningen, inklusive att erhålla tillstånd för grävning.
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av elavbrottsövervakningen, den regu-
latoriska övervakningen, de finansiella 
instrument som används för att begränsa 
elavbrotten samt transparens kring tariffer 
och tariffändringar. Fem städer i Sverige 
får högsta möjliga poäng (8) på indexet. 
Gävle, Malmö och Umeå har lägre betyg 
på grund av lägre transparens gällande 
elpriser eller på grund av högre förekomst 
av elavbrott. Eldistributionsföretagen i 
Malmö och Gävle meddelar sina kunder 
15 dagar innan en ändring av priserna. I 
andra städer får kunder meddelanden om 
prisändringar minst en faktureringsperiod 
i förväg (vanligtvis en månad). Kunder i 
Gävle upplever mer än ett elavbrott per år 
och i Umeå mer än två timmars elavbrott, 
vilket resulterar i lägre betyg på indexet.82

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Etablera ett system med en 
datahubb och kombinera 
anslutningssteg via en digital 
plattform
Efter ett initiativ som togs fram av 
NordREG, organisationen för nordiska 
energitillsynsmyndigheter, har Sverige 

utvecklat planer på att införa en data-
hubb, en digital plattform som ska funge-
ra som en ”single entry point” för kunder, 
elleverantörer och eldistributionsföretag. 
Huvudändamålet är att etablera en leve-
rantörscentrerad marknad där kunder 
faktureras gemensamt av sin leverantör 
för både distributionen och konsum-
tionen. Systemet syftar även till att öka 
transparens, informationsutbyte och kon-
kurrens på marknaden. Svenska kraftnät 
ansvarar för implementeringen av data-
hubben utifrån regelverk som har fast-
ställts av Energimarknadsinspektionen. 
I september 2020 lades projektet på is 
på grund av förseningar i nödvändiga 
ändringar i lagstiftningen.83 Att anta de 
rättsliga reformer som behövs för att 
införa datahubben låter Sverige följa 
sina nordiska grannars framsteg och öka 
integrationsnivån för marknadsaktörer 
inom energisektorn. Liknande system 
används redan i Danmark och Norge. 
Finland lanserade även sin egen version 
av en datahubb i februari 2022. 

Datahubben kan även vara ett verktyg 
för att förenkla anslutningsprocessen 
i Sverige. Kunder utför de flesta av 

stegen online såsom att ansöka om en 
anslutning, teckna ett leveransavtal eller 
lämna in certifieringar från elektrikern. 
Processen kräver separata steg men kan 
göras mer effektiv och kombineras till 
enhetliga procedurer. En datahubb skulle 
länka samman eldistributionsföretag, 
elleverantörer och kunder. Att ha direkt 
åtkomst till information i realtid skulle 
göra det möjligt att använda den för att 
slå samman flera steg. Systemet skulle 
till exempel kunna erbjuda kunder möjlig-
heten att välja leverantör och teckna ett 
leveransavtal samtidigt som de lämnar in 
en ansökan eller begär en mätare. Vissa 
specifika funktioner i en förenklad onli-
ne-process finns i andra europeiska län-
der. I Tjeckien, Irland och Polen krävs en 
enda interaktion för mätarinstallation och 
avtal med leverantörer. Kunder under-
tecknar leveransavtalet med en utvald 
leverantör som sedan i sin tur kontaktar 
distributionsföretaget för att begära en 
mätarinstallation. Detta underlättar för 
kunden då båda uppgifterna kan utföras 
samtidigt. I Italien väljer kunder en leve-
rantör när de ansöker om anslutning och 
leverantören sköter i sin tur processen 
med eldistributionsföretaget.

FIGUR 1.20 Kunder upplever i genomsnitt mindre än en timmes elavbrott per år i Sverige 

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! SAIDI (System Average Interruption Duration Index) mäter den totala genomsnittliga varaktigheten av elavbrott per kund och år, medan SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index) mäter den totala genomsnittliga frekvensen av elavbrott per kund och år. EU-genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är 
aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-regionala utvärderingen: April 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, 
Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer. Genomsnittet för Sverige baseras på de åtta utvärderade städerna. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Tyskland Göteborg Uppsala Danmark Jönköping Finland Stockholm Malmö Svenskt
genomsnitt

Sundsvall Umeå EU-
genomsnitt

Gävle

Genomsnittliga varaktigheten av serviceavbrott (timmar) /
Genomsnittliga antalet tjänsteavbrott

SAIDI (timmar per år) SAIFI (antal elavbrott per år)



BEDÖMNING AV SUBNATIONELLT INVESTERINGSKLIMAT 2022: DANMARK, FINLAND OCH SVERIGE28

Inför lagstiftade tidsfrister för 
anslutningstjänster och publicera 
statistik för att öka transparensen
Sveriges ellag främjar snabba allmän-
nyttiga tjänster. Eldistributionsföretag är 
skyldiga att informera kunder beträffande 
anslutningsavgifter, tidsramar och andra 
villkor för en ny anslutning ”utan dröjs-
mål”. Lagstiftningen slår även fast att 
anslutningstjänster ska slutföras ”inom 
skälig tid” och att hela anslutnings-
processen inte får ta längre än två år.84 

Myndigheterna är juridiskt behöriga att 
utfärda mer specifika föreskrifter som 
ålägger företag som hanterar elnät att 
i tid lämna ut information om anslut-
ningsavgifter och villkor. Även om dessa 
regler följs upplever de kunder, som vill 
skaffa en anslutning till elnätet i Sverige, 
avsevärda skillnader i väntetider beroen-
de på var de befinner sig. Detta händer 
då den övergripande tidsramen på två 
år tillåter stora skillnader i effektivitet. 
Sverige skulle gynnas av att överväga 
reformer av sitt regelverk för att införa 
lagenliga och verkställbara begränsningar 
för specifika anslutningstjänster och 
fastställa specifika tidsramar för olika 
anslutningstyper och kapacitet. Vissa 
exempel skulle kunna tjäna som inspi-
ration för reformer. I Nederländerna och 
andra europeiska länder fastställer och 
övervakar energitillsynsmyndigheten en 
tidsram för elanslutningar och utfäster 
viten om anslutningstiderna överskrider 
dessa gränsvärden. Eldistributionsföretag 
har specifika tidsgränser för att svara 
på ansökningar och även utföra anslut-
ningsarbete när ansökningarna väl har 
godkänts.

Offentlig tillgång till data om anslut-
ningstjänster kan användas för att 
främja transparens och ansvarsskyldig-
het inom energisektorn. Den kan även 
göra anslutningar mer förutsägbara för 
nya företagare. Österrike kan fungera 
som inspiration då dess energitillsyns-
myndighet har publicerat en rapport, 
Kommerzielle Qualität Storm, med upp-
gifter om handläggningstider för ansök-
ningar och om den tid som behövs för 
att skaffa en ny anslutning i olika städer.85 

Liknande initiativ kan tas fram för att upp-
muntra effektivitet i kommunala tjänster. 
Data gällande den tid det tar att leverera 
kommunala tillstånd för grävarbeten och 
andra relevanta tjänster för företag skulle 
kunna tjäna som underlag för jämförelser 
över hela landet. Detta skulle göra det 
möjligt för beslutsfattare att identifiera 
områden där reformer behövs samt möj-
ligheter till förbättringar. 

Överväg möjligheten att reducera 
den ekonomiska bördan vid 
elanslutningar
Elanslutningar i Sverige kostar i genom-
snitt 211 000 SEK (cirka 20 500 EUR), 
men kostnaderna kan bli så höga som 
550 000 SEK (53 420 EUR) i Stockholm. 
Under vintermånaderna kan eldistribu-
tionsföretaget ta ut ytterligare avgifter 
för byggarbeten. Som jämförelse skulle 
en liknande anslutning vara billigare i 
Finland (9 542 EUR), Nederländerna 
(11 352 EUR) och Tyskland (15 500 
EUR). För att minska bördan kring ny 
anslutningar för företag i Sverige, skulle 
tillsynsmyndigheten och andra aktörer 
inom elsektorn kunna utreda möjlighe-
terna att sänka kostnaderna. Ett exempel 
på ett sådant initiativ finns i Frankrike där 
anslutningar kostar i snitt 1 795 EUR då 
regelverk kräver att kommunerna delvis 
betalar kostnaderna för anslutningsar-
betet.86 Inspiration till olika alternativ 
finns även inom Sverige: när kostnaderna 
överstiger 200 000 SEK (19 425 EUR) 
låter Ellevio AB, det huvudsakliga eldist-
ributionsföretaget i Stockholm, kunden 
betala avgifterna i separata delbetal-
ningar. Med det här alternativet betalas 
30 % när erbjudandet undertecknas, 
30 % när anslutningsarbetet påbörjas 
och resterande 40 % vid slutförande.87 

Liknande tillvägagångssätt finns i länder 
som Kroatien och Nederländerna. Dessa 
initiativ skulle kunna övervägas i andra 
städer tillsammans med andra möjlighe-
ter som kan lätta på bördan som uppstår 
vid elanslutningar. 
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Lantmäteriet inrättades år 1628 och har 
under sin nästan 400 år långa historia 
strävat mot att garantera effektivitet 
och rättigheter beträffande fastighets-
väsendet. En betydande utveckling var 
beslutet att centralisera fastighetsregistret 
och kartsystemet. Den ledde till slut till 
den nuvarande strukturen där en enda 
myndighet – Lantmäteriet – ansvarar 
för att underhålla fastighetsregistret 
och sköta all administration knuten till 
fastighetsregistrering och -ägande.88 En 
annan viktig utveckling var den ambitiösa 
digitaliseringsprocess som påbörjades 
i början av 1970-talet. Man ville då att 
fastighetsregistret skulle baseras på 
automatisk databehandling.89 Sverige var 
en av de första ekonomierna i världen 

att implementera och övergå till ett helt 
digitaliserat system. Processen tog nästan 
25 år och de första försöken påbörjades i 
Uppsala. 1995 digitaliserades hela fastig-
hetsregistret och innehåller nu fullständig 
information om ägande, servitut, pantbrev 
och fastighetsföreningar. 

Digitaliseringen var språngbrädan till ska-
pandet av ett centraliserat system i Sverige 
(ruta 4.1). Som ett resultat av arbetet finns 
det inga lokala variationer att ta hänsyn till 
vid köp eller försäljning av fastigheter inom 
Sverige. Köparen och säljaren har endast 
kontakt med en myndighet när en överlå-
telse genomförs. Alla relevanta uppgifter 
om en fastighet finns i en databas som är 
helt öppen för allmänheten.

Sverige är ett av de snabbaste 
och enklaste länderna för att 
överlåta fast egendom inom EU 
och globalt
Fastighetsöverlåtelseprocessen i Sverige 
är effektivare och billigare än genom-
snittet inom EU. Endast ett förfarande 
krävs för att överlåta en fastighet från ett 
privat företag till ett annat inom Sverige. 
Det enda andra EU-medlemslandet som 
uppnått detta är Portugal. Att genomföra 
en fastighetsöverlåtelse tar i genomsnitt 
tio dagar i Sverige och kostnar av 4,3 % 
av fastighetsvärdet (figur 1.21). Detta 
inkluderar stämpelskatten på fastig-
hetsöverlåtelser. Även om kostnaden i 
Sverige är lägre än genomsnittet inom 
EU (4,8 %) är den högre än några av 

Fastighetsöverlåtelse

FIGUR 1.21 Svenska städer överträffar EU gällande både effektiviteten i fastighetsöverlåtelsen och i indexen för fastighetsförvalt-
ningskvalitet 

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Genomsnittet inom EU använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-
regionala utvärderingen: April 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer.  
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dess nordiska grannar såsom Danmark  
(0,6 %) och Finland (4 %). Den genom-
snittliga tiden en fastighetsöverlåtelse tar 
är snabbare i Sverige än i de flesta andra 
EU-ekonomier. Endast i Nederländerna, 
Litauen, Danmark och Cypern tar pro-
cessen kortare tid. Slutligen har svenska 

städer höga betyg på index för fastighets-
förvaltningskvalitet, 28 poäng av maxi-
malt 30 – 5 poäng bättre än genomsnittet 
inom EU.

Fastighetsregistrering i Sverige 
regleras och sköts på nationell 
nivå
Fastighetsöverlåtelser regleras i Jorda-
balken (1970:994) som anger att över-
låtelsen av en fastighet fullföljs genom 
undertecknande av ett skriftligt köpeavtal. 

RUTA 1.1 En lång historia av reformer: från lokala domstolar till ett centraliserat system för fastighetsregistrering

De lokala domstolarna spelade traditionellt en viktig roll i handeln med mark och egendom i Sverige. Den som var intresserad kun-
de gå till tingshuset för information beträffande fastigheter i området och om eventuella köp. Domstolar registrerade information 
beträffande fastigheter och transaktioner i sina räkenskaper, som var källan till informationen som länkade fastigheten till dess 
ägare. Bruket att anteckna i räkenskaper lagstiftades under 1870 och det var den dokumentationsmetod som sedan användes i över 
ett sekel. Under 1970-talet infördes i den nya Jordabalken möjligheten att använda databaser istället för fysiska böcker. På så sätt 
påbörjades arbetet med att överföra informationen från jordeböckerna, tillsammans med utvecklingen av det digitala systemet. Det 
tog mer än två decennier att överföra informationen om samtliga fastighetsenheter i Sverige (figur R 1.1.1). Samtidigt implementera-
des användningen av digital information som nu är ett standardiserat förfarande i alla typer av fastighetstransaktioner.

Möjligheten att interagera virtuellt med myndigheter och erhålla information samt att spara viktig information i databaser, 
reducerade behovet av personal över hela landet. Under 2001 skedde en större omorganisation som reducerade antalet fastig-
hetsregistreringskontor från 89 – små kontor som ingick i de svenska domstolarna – till sju. Under 2008 flyttades processen med 
fastighetsregistrering från domstolarna till att bli en del av Lantmäteriet med sju registreringskontor över hela Sverige. 

För närvarande har Sverige ett av de mest avancerade och pålitliga systemen i världen. Sverige är ett av få länder i EU – tillsam-
mans med Portugal – som framgångsrikt har effektiviserat processen med fastighetsöverföring till ett enda steg. Landet är (eller 
är nästan) på första plats vad gäller förfaranden och tiden det tar för fastighetsöverlåtelse samt index för fastighetsförvaltnings-
kvalitet globalt sett (figur R 1.1.2).

FIGUR R 1.1.1 Sverige totalrenoverade sitt fastighetsförvaltningssystem under de senaste 40 åren

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 

FIGUR R 1.1.2 Sverige ligger i framkanten av global best practice inom fastighetsöverlåtelser

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business. 
Obs! Siffrorna representerar betyg som visar hur långt en placering är från den bästa som har uppnåtts av en ekonomi inom varje indikator. Betygen är normaliserade till att 
variera från 0 till 100 (ju högre betyg, desto bättre). Se metodiken Doing Business på https://archive.doingbusiness.org/en/methodology för mer information.
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För att vara giltigt måste köpeavtalet, som 
minimum, innehålla uppgifter om fastig-
heten, säljaren och köparen samt försälj-
ningspriset. Svensk lagstiftning begränsar 
inte utländskt ägande av egendom. 

Parterna är inte skyldiga att använda sig 
av en advokat, notarie eller fastighets-
mäklare i överlåtelseprocessen. För att 
säljaren ska kunna erhålla lagfarten och bli 
sakrättsligt skyddad ägare till fastigheten 
måste dock köpekontraktet undertecknas 
av två vittnen (ett vittne kan vara vilken 
fysisk person som helst över 15 år)90 som 
intygar avtalets giltighet. 

Köpeavtalet är bindande mellan parterna. 
Köparen blir dock endast registrerad och 
sakrättsligt skyddad ägare av fastigheten 
när denne har erhållit lagfarten och 
registrerats i fastighetsregistret. För att 
erhålla en lagfart ansöker köparen om 
registrering hos Lantmäteriet, bifogar 
kopior av köpekontrakt (och köpebrev91 
i förekommande fall). Inga ytterligare 
dokument behöver lämnas in och det här 
är det enda steget i registreringsproces-
sen. Begäran kan slutföras via en ansökan 
på papper eller elektroniskt genom att 
använda den svenska e-legitimations-
tjänsten.92 Att förbereda ansökan är en 
enkel process och parterna kan utföra 
den utan att anlita en advokat.

När en ansökan har lämnats in kontrol-
lerar Lantmäteriet att överlåtelsen har 
skett enligt Jordabalken och kontrollerar 
om det finns några rättsliga hinder mot 
överlåtelsen (t.ex. som en felaktig ansö-
kan). Om allt är i sin ordning utfärdas 
sedan lagfarten.93 Köparen måste ansöka 
om registrering inom tre månader från 
köpet av fastigheten, med undantag för 
särskilda omständigheter.94 Lantmäteriet 
erbjuder vägledning via telefon och 
e-post om hur man genomför en fastig-
hetsöverlåtelse. Den här tjänsten finns 
även tillgänglig på engelska. 

Även om Lantmäteriet har lokala kontor 
har den interna hanteringen centraliserats 
elektroniskt. Ansökningar på papper skick-
as till ett centralt handläggningskontor (i 

Norrtälje) där uppgifterna förs in i syste-
met. Ärendet tilldelas sedan en handläg-
gare och hanteras elektroniskt. På grund 
av Sveriges öppna samverkan för data 
och system på hög nivå har myndigheten 
tillgång till företags- och civilregister för 
att fastställa parternas identitet. Utöver 
andra fördelar, var det landets robusta 
digitala infrastruktur som gjorde det möj-
ligt för dess system att förbli i drift under 
hela covid-19-pandemin. Experter som 
intervjuades för den här studien angav att 
Lantmäteriet hade minimala störningar i 
sina tjänster under de svårare månaderna 
av pandemin. 

Stämpelskatten utgör den 
största delen av kostnaden för en 
fastighetsöverlåtelse
Kostnaden för en fastighetsöverlåtelse 
regleras på nationell nivå och består av en 
stämpelskatt och en registreringsavgift. 
Huvuddelen av kostnaden i Sverige är 
stämpelskatten på 4,25 % för juridiska 
personer (1,5 % för privata personer). 
Stämpelskatten beräknas utifrån över-
låtelsevärdet eller taxeringsvärdet på 
fastigheten, beroende på vilket som 
är högst. Resten av kostnaden – cirka  
0,1 % av den totala summan – motsva-
rar en registreringsavgift på 825 SEK  
(80 EUR) som betalas till Lantmäteriet. 
För att genomföra betalningen utfärdar 
myndigheten en faktura till köparen, som 
kan utföra betalningen med hjälp av en 
internetbank.

Nästan all best practice 
beträffande fastighetsöverlåtelse 
implementeras enhetligt över 
hela landet
Alla städer i Sverige får 28 poäng av 
maximalt 30 på indexet för fastighets-
förvaltningskvalitet. Betyget är bland de 
högsta i världen. Betyget på indexen för 
fastighetsförvaltningskvalitet har fem 
parametrar: infrastrukturens tillförlitlig-
het, transparens gällande information, 
geografisk täckning, lösning av fastig-
hetstvister och jämställd ägande.95

I Sverige är alla fastigheter registrerade i 
fastighetsregistret, som administreras av 

Fastighetsinskrivningen – som är en del 
av Lantmäteriet. Varje fastighet tilldelas 
ett specifikt namn och kod. Vanligtvis 
består de av namnet på den kommun 
eller ort där fastigheten är belägen, ett 
områdesnamn och ett nummer med 
lokal identifiering. Fastighetsregistret 
innehåller uppgifter om varje fastighet 
inklusive dess läge, registrerad ägare, 
inteckningar och servitut, taxeringsvär-
den samt senaste överlåtelse inklusive 
köpeskilling. De handlingar som lämnas 
in till Lantmäteriet är offentliga och vem 
som helst kan begära och få ut uppgifter 
från registret med ett intyg om sökning. 

Tillförlitligheten på infrastrukturen mäter 
om fastighetsregistret och kartläggnings-
systemet har en infrastruktur som garan-
terar hög standard och reducera antalet 
fel. Svenska städer får maximalt betyg på 
indexet över fastighetsförvaltningskvali-
tet (8 poäng). Databaserna för kartlägg-
ningssystemet och fastighetsregistret är 
helt digitala och länkade och har ett unikt 
nummer för att identifiera varje fastighet.

Den geografiska täckningen mäter i 
vilken utsträckning fastighetsregistret 
och kartläggningssystemet erbjuder full-
ständig geografisk täckning av privatägd 
landskiften. Varje stad som mäts i Sverige 
får maximalt 8 poäng på indexet. Det 
återspeglar den höga andelen formellt 
registrerade och kartlagda fastigheter 
i landet. All privatägd mark i Sverige är 
formellt registrerad och kartlagd.

Transparensen gällande information 
mäter om och hur systemet för fastig-
hetsöverlåtelse erbjuder markrelaterad 
information tillgänglig för allmänheten. 
Svenska städer får 5 poäng av maximalt 
6. Lantmäteriet har en imponerande 
portal online där alla kartor från och med 
1800-talet finns att tillgå. Information om 
ägarskap finns även allmänt tillgänglig, 
liksom information om prislistor och ser-
vicestandarder. En poäng har dragits av 
och då endast på grund av att en specifik 
och oberoende mekanism för att lämna 
in klagomål gällande problem relaterade 
till fastighetsregistrering saknas. Statistik 
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publiceras online, uppdelad per län och 
typ av transaktion.

Indexet för lösning av fastighetstvister 
mäter tillgängligheten på mekanismer 
för konfliktlösning och omfattningen av 
ansvaret som ligger på de myndigheter 
eller offentligt anställda som registrerar 
fastighetsöverlåtelse. Dessutom analyse-
rar indexet hur effektiva domstolarna är 
(som en sista utväg) på att hantera fast-
ighetstvister. Svenska städer får 7 av 8 
som betyg även i detta hänseende. De får 
inte det högsta betyg på grund av den tid 
det tar att lösa ett mål om fastighetstvis-
ter i en domstol i första instans. I de åtta 
städerna som utvärderades tar det van-
ligtvis mellan ett och två år att lösa den 
hypotetiska rättstvist som presenteras i 
fallstudien. I andra EU-medlemsländer, 
såsom Nederländerna och Danmark, tar 
detta mindre än ett år.

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Sedan 1970-talet har Sverige varit ett 
föregångsland inom fastighetsöverlå-
telsereformer. Från centralisering till 
digitalisering och till och med experiment 
med blockchain-teknik har Sverige 
ett fastighetsöverlåtelsesystem som 
andra länder tar inspiration från när de 
genomför reformer. Ändå finns det några 
förbättringsområden kvar. 

Stärka klagomålsmekanismer 
beträffande tjänster som 
tillhandahålls av fastighetsregistret
Ett helt utvecklat klagomålssystem 
underlättar korrigeringen av misstag och 
ökar fastighetssystemets tillförlitlighet. 
Etableringen av en oberoende mekanism 
för att lämna in klagomål som hanterar frå-
gor som är specifika för fastighetsöverlå-
telser skulle möjliggöra bättre övervakning 
av fastighetsregistreringen, vilket poten-
tiellt avslöjar felmönster och systempro-
blem som kan åtgärdas. Storbritannien 
har en specialiserad klagomålsmekanism 
som erbjuder detaljerad information till 
allmänheten om hur ett klagomål ska 
tas emot, behandlas och lösas. Förutom 

att ha detaljerade klagomålsförfaranden 
som kan skickas till HM Land Registry 
tillåter Storbritannien även att människor 
lämnar in ett klagomål till Independent 
Complaints Reviewer (oberoende klago-
målsgranskare). Independent Complaints 
Reviewer hanterar endast klagomål 
som är relaterade till HM Land Registry. 
Independent Complaints Reviewer är 
varken statligt anställd eller anställd hos 
HM Land Registry. Finansiering för, och 
personal hos, Independent Complaints 
Reviewer kommer från HM Land Registry 

men hanteras oberoende. I Finland är det 
även möjligt att lämna in klagomål på 
finska lantmäteriverkets (NLS) webbplats. 
Klagomål som rör finska lantmäteri-
verket eller dess tjänstemän hanteras 
och utreds av finska lantmäteriverkets 
generaldirektör. Förutom Finland är de 
andra EU-medlemsländer som har en 
oberoende och specifik mekanism för 
klagomål relaterade till fastighetsregistret 
Belgien, Italien, Nederländerna, Portugal, 
Rumänien och Slovakien (figur 1.22). 

FIGUR 1.22 Sju EU-medlemsländer har klagomålsmekanismer som kan användas för 
att rapportera problem relaterade till fastighetsregistret 

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.

Mekanism för klagomål hos fastighetsregistret
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Rättegångsbalken  reglerar straffrättsliga 
och civilrättsliga förfaranden, inklusive 
kommersiell processrätt, över hela 
landet. Det finns 48 tingsrätter i Sverige 
som prövar brott- och civilmål i en 
första instans. Verkställandet av domar 
hanteras separat av tjänstemän hos 
Kronofogdemyndigheten och regleras i 
Utsökningsbalken.97

Domstolssystemet skiljer sig 
inte särskilt mycket över Sverige
Det finns vissa skillnader i dom-
stolssystemet bland städer i Sverige, 
särskilt gällande kostnaderna för att han-
tera en kommersiell rättstvist i domstol. 
Variationer i tid är mindre. Det är dock 
inte förvånande med tanke på hur centra-
liserat och samordnat det svenska rätts-
väsendet är. Varje år skapar regeringen 
resultatmål för landets domstolar genom 
justitiedepartementet.98 Domstolsverket 
strävar efter att uppfylla dessa mål, 
övervaka domstolarna, fördela resurser 
bland dem och stödja verksamheten för 
att garantera lika tillgång till rättsskipning 
och rättslig kvalitet.99

Den här fallstudien jämför kommersiella 
rättstvister mellan åtta svenska städer 

utifrån ett exempel på en rättstvist avse-
ende ett avtalsbrott värderat till 986 383 
SEK (95 804 EUR) mellan två lokala 
företag.100 Att lösa en sådan rättstvist är 
enklast i Umeå, där rättsprocesser går 
något snabbare än i övriga landet (tabell 
1.6). Kostnaden för rättstvister varierar 
beroende på stadens storlek. I de större 
städerna såsom Stockholm, Göteborg 
och Malmö är det betydligt dyrare då 
advokatarvoden är högre. Kvalitetsindex 
avseende de rättsliga processerna – en 
utvärderingstandard avseende best prac-
tice som främjar kvalitet och effektivitet 
i domstolssystemet – är samma i alla 
städer. De åtta städer som utvärderas 
i den här studien får samma betyg – 12 
poäng av 18.

Kommersiella rättstvister i 
Sverige är effektiva men dyra 
jämfört med genomsnittet inom 
EU
Tiden det tar för att lösa en kommersiell 
rättstvist och få domen verkställd är i 
genomsnitt 16 månader i Sverige. Detta är 
snabbare än i de flesta EU-medlemsländer. 
Genomsnittet inom EU är 22 månader 
(figur 1.23). Kommersiella rättstvister i 
Sverige är dock betydligt dyrare jämfört 

med EU-genomsnittet på 20,2 % av ford-
ringsvärdet. Företag som vänder sig till 
domstolar i Sverige kan räkna med kostna-
der som i genomsnitt motsvarar 25,6 % av 
fordringsvärdet. Detta är betydligt högre 
än kostnaderna i Tyskland (14,4 % av 
anspråket) och Danmark (17,1 %). I Sverige 
är kostnaden för att driva kommersiella 
rättstvister närmast genomsnittet inom 
EU i fem städer. Stockholm, Göteborg och 
Malmö är dock bland de dyraste platserna 
inom EU. Kostnaderna är endast högre i 
Tjeckien där de representerar 33,8 % av 
fordringsvärdet.

På kvalitetsindex för rättsprocesser får 
alla svenska städer 12 poäng – något 
högre än genomsnittet inom EU (11,5 
poäng) och betydligt högre än till exem-
pel Nederländerna (7) och Finland (9,5). 
Sverige skulle ändå kunna anta flera 
best practice standarder, och då särskilt 
inom områdena domstolsstruktur och 
målförvaltning. Detta för att placera 
sig i nivå med Litauen som är det land 
som har antagit det högsta antalet best 
practice standarder i regionen och har det 
bästa betyget inom EU med 15 poäng på 
indexet. 

Tingsrätter över hela Sverige 
följer samma regler och rutiner
Enligt den svenska rättegångsbalken 
handläggs avtalstvister som tvistemål 
eller civilmål. Det finns inga specialise-
rade handelsdomstolar i Sverige som 
prövar kommersiella anspråk. Domare i 
tingsrätten hanterar ett brett spektrum 
av ärenden där majoriteten är brottmål, 
enligt domstolsstatistik avseende 2021.101

En civilrättslig tvist startar när målsä-
ganden lämnar in en skriftlig stämnings-
ansökan till den behöriga tingsrätten.102 

Målsägande kan ladda ned, fylla i och 
skicka in ett standardiserat formulär för 
att lämna in en stämningsansökan med 

Kommersiell rättstvist

TABELL 1.6 Kommersiell rättstvist i Sverige: kostnaden är högre i större städer

Stad Placering
Betyg 

(0–100)
Tid  

(dagar)
Kostnad  

(% av anspråket)
Kvalitetsindex för 

rättsprocesser (0–18)

Umeå 1 71,58 448 22,4 12

Gävle 2 70,62 483 22,4 12

Jönköping 2 70,62 483 22,4 12

Sundsvall 2 70,62 483 22,4 12

Uppsala 5 69,94 508 22,4 12

Göteborg 6 67,44 483 30,9 12

Malmö 6 67,44 483 30,9 12

Stockholm 6 67,44 483 30,9 12

Källa: Data som har samlats in för den här publikationen. 
Obs! Rangordningen beräknas med oavrundade poäng som bas, medan poängen visas i tabellen med endast 
två siffror. Rangordningen baseras på genomsnittliga poäng för tid och kostnader förknippade med kommersiella 
rättstvister men även för kvaliteten på indexet över rättsprocesser. Betyget är normaliserat till att variera från 0 till 100 
(ju högre betyg, desto bättre).
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hjälp av en centraliserad webbplats för 
domstolarna. De kan även betala rätte-
gångsavgiften via webbplatsen.103 När 
avgiften är betald granskar domstolen 
ansökan för att garantera att den är 
komplett och skickar sedan stämnings-
ansökan till svaranden, vanligtvis per 
post.104 Delgivningen kan också utföras 
via e-post, även om det är mindre vanligt. 
I Sverige tar det vanligtvis fyra veckor 
att genomföra hela arkiverings- och 
delgivningsfasen.

Rättegångs- och domslutsfasen påbörjas 
efter det att svaranden har delgivits och 
lämnat in ett skriftligt svar på yrkandet 
till domstolen.105 Rättegångsbalken anger 
ingen tidsfrist för att lämna in svaromålet 
men domare ger vanligtvis 14 dagar 
för att producera ett svar. Domstolen 
schemalägger sedan en förundersökning 
som hålls inom fyra till sex månader. 
Där organiserar parterna och domaren 
rättstvisterna, begränsar tvisten i fråga 
och försöker hitta en förlikning. Inför för-
handlingen, och som förberedelse för den, 

utbyter parterna skriftliga anföranden. 
Förberedelsefasen för rättegången kan 
fortsätta efter förundersökningen utan 
specifika tidsgränser. Efter förhören under 
förundersökningen schemalägger doma-
ren en huvudförhandling. I tvistemål ska 
som huvudregel tre domare vid domsto-
len pröva målet. Lagstiftningsförfaranden 
kräver att domare avkunnar sina domar 
inom två veckor efter huvudförhandling-
en. Enligt de advokater som har tillfrågats 
för den här studien följer domarna den 
här tidsfristen.

Kronofogdemyndigheten är en statlig 
myndighet med 32 kontor över hela lan-
det.106 Myndigheten registrerar, övervakar 
och driver in skulder och verkställer dom-
stolsbeslut. Den vinnande käranden kan 
lämna in en verkställighetsansökan med 
domstolsbeslutet som exekutionstitel. 
Detta kan göras fysiskt eller online med 
elektroniska verkställighetstjänster.107 

Kronofogdens tjänstemän genomför hela 
processen: de identifierar och beslagtar 
gäldenärens tillgångar och säljer dem 

på offentliga auktioner som kan utföras 
online.108 Efter försäljningen får käranden 
vanligtvis de återvunna medlen inom två 
veckor.

Det finns mycket små skillnader i 
tid mellan svenska städer medan 
advokatarvoden står för de 
större skillnaderna i kostnad
Ansökningsfasen i alla städer tar cirka 
fyra veckor och domar verkställs på tre 
månader. Det finns små skillnader i hur 
lång tid rättegångs- och domskedet tar 
och sträcker sig mellan 11 månader i Umeå 
och 13 månader i Uppsala (figur 1.24). 
Dessa skillnader beror till största delen 
på längden på förberedelseprocessen 
och väntetiderna på målförhandlingar. 
Väntetiden för förberedande förhandling-
ar är mellan fyra (Umeå) och sex månader 
(Stockholm). Huvudförhandlingarna tar 
mellan nio månader (Umeå) och runt ett 
år (Uppsala). Domarnas arbetsbelastning 
kan hjälpa till att förklara dessa små varia-
tioner i resultaten. Enligt tillgänglig dom-
stolsstatistik109 var det genomsnittliga 

FIGUR 1.23 Svenska domstolar är snabba men rättegångskostnaderna är bland de högsta i Europa

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! EU-genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-
regionala utvärderingen: april 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer.
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antalet mål under 2021 som kom till varje 
domare vid de åtta tingsrätterna 345. I 
Umeå — den snabbaste domstolen — var 
antalet mål per domare mindre än hälften 
av detta genomsnitt (143). I Uppsala, där 
rättegångstiden är som längst, uppgick 
antalet inkommande mål per domare till 
(416) vilket inte bara är högre än genom-
snittet utan var nästan dubbelt så många 
mål per domare som i Stockholm och tre-
dubbla antalet i jämförelse med Umeå.110

Ändå är resultaten från lokala svenska 
domstolar relativt homogena och domar-
na är effektiva. Domstolsverket har i det 
här avseendet spelat en nyckelroll i att 
övervaka domstolarnas efterföljande av 
rigorösa prestationsmål. Ett av dessa 
mål är att domare ska lösa 75 % av de 
civilrättsliga målen som anhängiggörs 
inom sju månader. Enligt officiell statistik 
uppnådde domare i de flesta domstolar 
detta mål under 2021.111 Enligt advokater 
som tillfrågades för den här studien kan 

brottmål få prioritet vid tingsrätterna. 
Dessa mål kan även kräva en huvud-
förhandling för att avgöras. På grund av 
detta tar en civilrättslig kommersiell tvist 
som behandlas med en huvudförhandling 
– såsom den i den här studien – en längre 
tid att slutföra vid de lokala domstolarna, 
vilken är högre än målet på sju månader.112

Domstolsverket har sedan 2012 dessut-
om genomfört ett initiativ för att stödja 
domstolarna genom att förstärka deras 
personalstyrka. Detta sker med pensio-
nerade domare med olika bakgrund som 
kan rycka in under korta perioder för att 
hjälpa till att handlägga mål eller genom 
att rotera aktiva domare mellan domsto-
lar för att hjälpa till vid behov.113 Enligt 
advokater som tillfrågades för den här 
studien har initiativet varit framgångsrikt 
när det gäller att reducera eftersläpningar 
i målhantering, lindra kötiderna i domsto-
larna och fylla lediga platser.

Rättegångskostnaderna är höga i 
Sverige. De varierar beroende på den 
lokala marknaden och drivs främst av 
advokatarvoden (figur 1.25). I Sverige 
är dessa avgifter i genomsnitt nästan 
dubbelt så höga som inom övriga EU. 
Advokatarvoden är inte reglerade i 
Sverige och advokater tar ut timarvoden 
oavsett fordringsvärdet. Timarvoden 
är högre i de största företagscentra – 
Stockholm, Malmö och Göteborg – och 
lägre på andra håll. Domstolsavgifterna 
regleras nationellt då alla domstolar tar ut 
samma ansökningsavgift på 2 800 SEK 
(272 EUR).114 Den enda övriga källan till 
skillnader mellan de utvärderade städer-
na är kostnaderna för lokala expertvittnen 
som även de är högre i de större städerna. 
Verkställighetsavgifterna är billiga, 600 
SEK (58 EUR), och varierar inte i olika 
städer.115

För att komplettera effektivitetsmåtten 
återspeglar kvalitetsindexet för rätts-
processer domstolarnas antagande av 
internationell best practice inom fyra 
områden: domstolsstruktur och -förfa-
randen, målförvaltning, domstolsauto-
matisering och alternativ tvistlösning.116 

Domstolar över hela Sverige uppvisar 
samma praxis över alla områden. 

Beträffande komponenten domstols-
struktur och -förfarande får de åtta 
utvärderade städerna 3,5 av 5 poäng. 
Tingsrätter handlägger förenklade tvis-
temål på mindre än 24 150 SEK (2 346 
EUR) med förenklade förfaranden med 
en domare och där parterna företräder 
sig själva. Kvarstad under avseende sva-
randens lösa tillgångar är ett tillgängligt 
rättsmedel för kärande och domstolar 
tilldelar mål till domare slumpmässigt 
genom ett datoriserat system. Det finns 
inga specialiserade handelsdomstolar 
eller kommersiella avdelningar inom 
domstolarna. Detta hindrar Sverige från 
att få maximalt betyg i detta avsnittet.

Domstolar har antagit ett antal olika best 
practice för målförvaltning (ett betyg på 
3 poäng av 6). Att hålla förhandlingar 
under förberedelseprocessen för att 

FIGUR 1.24 Endast två månader skiljer de snabbaste och långsammaste domstolarna 
åt i rättegångs- och domskedet

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Den genomsnittliga tiden för Sverige baseras på den genomsnittliga tiden för kommersiella rättstvister i de åtta 
utvärderade städerna. EU-genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella 
från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-regionala utvärderingen: april 2022 för 
Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra 
EU-medlemsländer.
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planera rättegången är en väletable-
rad praxis i alla domstolar. Domares 
resultatstatistik publiceras med jämna 
mellanrum och domare har datoriserade 
verktyg för att hjälpa dem att hantera 
mål. Det finns dock inga elektroniska 
målförvaltningverktyg för advokater eller 
procedurmässiga tidsfrister för viktiga 
domstolshändelser. Gränser för uppskov 
är inte reglerade.

Domstolsautomatiseringen i Sverige är 
avancerad (figur 1.26). Av de fyra auto-
matiserade domstolsfunktionerna som 
betygsattes har Sverige implementerat 
tre och får lika många poäng. Målsägande 
kan lämna in sina ansökningar och betala 
domstolsavgifter online. Delgivningen 
kan göras via e-post men det här alterna-
tivet är ännu inte allmänt implementerat. 
Även om Högsta domstolens beslut finns 
tillgängliga online, publicerar domstolar-
na inte överklagade domar eller beslut 
från lägre domstolar.

Slutligen tillåter Sverige frivillig medling 
och reglerar kommersiell skiljedom (2,5 
poäng av 3). I praktiken upprätthåller 
domstolarna giltiga skiljeklausuler eller 
-avtal. Det finns dock inga ekonomiska 
incitament för att uppmuntra medling 
eller förlikning.

VAD KAN FÖRBÄTTRAS?

Överväga att skapa specialiserade 
handelsdomstolar eller 
handelsavdelningar
Tolv EU-medlemsstater har inrättat han-
delsdomstolar eller handelsavdelningar 
inom sina domstolar, för att behandla 
kommersiella tvistemål (figur 1.27).117 

Sverige finns inte bland dem och alla 
kommersiella rättstvister löses i första 
instans av tingsrättens domare som även 
prövar brottmål.

Att ha domstolar eller avdelningar dedi-
kerade för kommersiell tvistlösning är en 
internationellt erkänd best practice. Som 
en allmän princip tenderar specialiserade 
domstolar att förbättra effektiviteten och 

FIGUR 1.26 Domstolsautomatiseringen är avancerad i Sverige 

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! EU-genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med 
datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-regionala utvärderingen: april 2022 för Danmark, Finland 
och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer. 
Bland EU-medlemsländer har Kroatien, Polen och Rumänien högst betyg gällande domstolsstruktur och -förfaranden. 
Lettland har högst betyg gällande målförvaltning. Estland, Litauen och Slovakien har de högsta betygen gällande 
domstolsautomatisering och Tyskland, Spanien, Ungern, Italien, Litauen, Lettland, Polen och Rumänien har högst betyg 
gällande alternativ tvistlösning.

FIGUR 1.25 Advokatarvoden i Sverige är högre än den genomsnittliga totala 
kostnaden för rättstvister i EU

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Kostnaderna, uttryckta som % av skadeanmälan, avrundas uppåt till en decimal. Den genomsnittliga kostnaden 
för Sverige baseras på den genomsnittliga kostnaden för kommersiella tvister i de åtta utvärderade städerna. EU-
genomsnittet använder huvudstadsdata från de 27 medlemsstaterna i EU. Data är aktuella från och med datumet för 
den senaste Doing Business-mätningen och EU-regionala utvärderingen: april 2022 för Danmark, Finland och Sverige, 
december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer.
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främja konsekvens i tillämpningen av 
lagstiftningen. Detta beror på att domare 
blir experter på kommersiella mål och 
kan avgöra dem snabbare. Beroende 
på behoven och domstolens samman-
sättning har länder som föredrar att ha 
specialiserade domare inrättat en eller 
flera olika handelsdomstolar. Belgien har 
nio handelsdomstolar, två i huvudstaden, 
medan Österrike har en i Wien. 

Domstolsverket skulle kunna göra en 
analys av antalet mål – inklusive andelen 
handelsmål i varje domstol – och avgöra 
om domarnas handläggning av både 
civilmål och brottmål påverkar möjlighe-
ten att klara av antalet civilmål som finns 
för handläggning.118 Resultatet av den 
här analysen skulle kunna motivera att 
införa en fristående handelsdomstol eller 
flera handelsavdelningar. Från Stockholm, 

eller något av landets affärscentra, 
skulle en handelsdomstol med nationell 
jurisdiktion kunna anpassa de befintliga 
elektroniska processerna och systemen 
för målförvaltning för att behandla mål 
som lämnas in av företag som bedriver 
verksamhet på andra orter.

Fastställa tidsfrister för viktiga 
tvister och nyttja befintliga 
verktyg för målförvaltning i större 
utsträckning
Rättegångsbalken föreskriver inte specifi-
ka tidsfrister för rättegång med undantag 
för två veckors tidsfrist för att meddela 
slutliga domar. Det finns inga tidsfrister 
för delgivning till svaranden, lämna in 
svaromål eller schemalägga huvudför-
handlingar. Bevisperioden är inte heller 
tidsbegränsad. Beroende på målet ger 
rättegångsbalken domare utrymme att 

fastställa tidsfrister för parterna att slut-
föra sina klagomål, lämna in handlingar 
eller framföra bevis.119 Domare kan till 
och med avsluta den förberedande fasen 
när de anser att parternas avsikt är att i 
onödan försena processen. Advokater 
som tillfrågades för den här studien 
nämnde dock att domare sällan använder 
detta målförvaltningverktyg och att tids-
fristerna därför fortsätter att vara flexibla, 
vilket potentiellt förlänger varaktigheten 
av domstolsförfaranden. I linje med best 
practice för att skapa tidsnormer som är 
realistiska, spårbara och verkställbara för 
domstolarna, har tio EU-medlemsländer 
lagar som fastställer tidsnormer för minst 
tre domstolshändelser, och dessa dem i 
praktiken.120

Göra domar på alla domstolsnivåer 
tillgängliga online
Sverige publicerar endast Högsta dom-
stolens beslut.121 Att publicera domar på 
alla nivåer stärker rättsväsendet genom 
att öka transparensen och allmänhetens 
förtroende. Det är även avgörande för 
ett starkt investeringsklimat. Att sprida 
information om resultatet från kommer-
siella domar – särskilt om domstolarnas 
tolkning och tillämpning av lagar – gör 
domstolsbeslut mer förutsägbara, vilket 
stärker företagens och investerarnas 
förtroende.

Som ett exempel publicerar Estland dom-
stolsbeslut på alla nivåer. På webbplatsen 
för den officiella tidningen är det möjligt 
att söka efter alla beslut som fattats i för-
sta och andra instans från och med 2006 
samt alla beslut i Högsta domstolen.122 

Att publicera domar i kommersiella mål 
på alla nivåer i domstolsväsendet skulle 
hjälpa domare i Sverige att specialisera 
sig på kommersiella frågor och tillämpa 
lagen mer konsekvent. Det skulle även 
placera Sverige tillsammans med endast 
nio andra EU-ekonomier där domar för 
kommersiella mål på alla nivåer finns 
tillgängliga för allmänheten.123

Att upprätthålla en god klassificerad och 
sökbar elektronisk databas över beslut i 
kommersiella ärenden är även fördelaktigt 

FIGUR 1.27 EU-medlemsländer med fristående handelsdomstol eller handelsavdelning

Källor: Data som har samlats in för den här publikationen – databaserna Subnational Doing Business och Doing Business.
Obs! Data är aktuella från och med datumet för den senaste Doing Business-mätningen och EU-regionala 
utvärderingen: april 2022 för Danmark, Finland och Sverige, december 2020 för Österrike, Belgien och Nederländerna 
och maj 2019 för alla andra EU-medlemsländer.

Fristående domstol

Kommersiell avdelning

Ingen kommersiell domstol
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för tillförlitlig journalföring av beslut och 
gör det möjligt för berörda parter att 
granska ett visst ämne mer effektivt. Om 
advokater och målsägande parter, på alla 
domstolsnivåer, förstår hur domstolar 
i allmänhet dömer i vissa typer av mål 
och när överklaganden är framgångsrika 
eller inte, tenderar överklaganden att vara 
bättre motiverade och beslutsfattandet i 
tvister tenderar att förbättras.

Utöka användningen av 
ett elektroniskt system för 
målförvaltning för advokater
Elektroniska system för målförvaltning 
kan hjälpa till att öka domstolarnas effek-
tivitet men det är ett kostsamt system 
att utveckla. Av EU-medlemsstaterna är 
det bara 13 som har ett sådant system för 
både advokater och domare.124 Sverige 
har ett system som låter domare hantera 
sina mål men som inte ger advokater 
tillgång till det.

Den gyllene standarden är ett integrerat 
system som ger domare tillgång till lagar 
och domar över hela domstolssystemet, 
genererar domstolsförhandlingar, möjlig-
gör spårning av enskilda mål och deras 
historia, ger tillgång till detaljer om mål 
och dokument (såsom bevis, yrkanden 
och handlingar), hjälper till med val av 
domar, möjliggör halvautomatisk genere-
ring av domar och skickar meddelanden 
till de tvistande parterna. Det perfekta 
systemet inkluderar även advokater eller 
är kopplat till en plattform som de använ-
der. Ett sådant system låter advokater 
se och hantera målförvaltning, lämna in 
sammanställningar och dokument till 
domstolen och få tillgång till domar – 
bland andra funktioner.

Även om få nuvarande system inkluderar 
alla dessa funktioner har de bästa platt-
formarna de flesta av dem. Danmarks 
integrerade system är ett av dessa och 
dess funktionaliteter finns tillgängliga 
för både domare och advokater. Under 
år 2018 införde landet en digital portal 
för mål vid namn Sagsportalen. Alla 
tvistemål i Danmark måste arkiveras och 
behandlas digitalt via portalen då de inte 

längre finns på papper i domstolar. All 
skriftlig kommunikation mellan målsä-
gande och domare sker också via den här 
portalen. Den digitala målportalen gör 
det möjligt för domare att automatiskt 
skapa ett schema för förhandlingen, 
skicka meddelande till advokater, spåra 
status för ett ärende, se och hantera 
måldokument samt se domstolsbeslut 
och domar. 
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51. För att beräkna nyttjandeavgiften baserat 
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57. Portalen finns tillgänglig på www.geoportal.
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https://documents.worldbank.org/en/ 
publication/documents-reports 
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https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1968379-om-upplaggande-av-nytt_sfs-1968-379
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1968379-om-upplaggande-av-nytt_sfs-1968-379
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1968379-om-upplaggande-av-nytt_sfs-1968-379
https://www.elegitimation.se/en
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/ds-2002-45-_GQB445/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/ds-2002-45-_GQB445/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/ds-2002-45-_GQB445/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/ds-2002-45-_GQB445/html
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=22580
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=22580
https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1073
https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1073
https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://www.domstol.se/contentassets/65a838e5ba2a42418f57b1c39ef389ab/court_statistics_2021.pdf/
https://www.domstol.se/contentassets/65a838e5ba2a42418f57b1c39ef389ab/court_statistics_2021.pdf/
https://www.domstol.se/contentassets/65a838e5ba2a42418f57b1c39ef389ab/court_statistics_2021.pdf/
https://www.domstol.se/contentassets/65a838e5ba2a42418f57b1c39ef389ab/court_statistics_2021.pdf/
https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/ansok-om-stamning/
https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/ansok-om-stamning/
https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/ansok-om-stamning/
https://kronofogden.se/om-kronofogden
https://kronofogden.se/ingivare/vara-tjanster-for-ingivare/verkstallighet
https://kronofogden.se/ingivare/vara-tjanster-for-ingivare/verkstallighet
https://auktionstorget.kronofogden.se/auktionstorget
https://auktionstorget.kronofogden.se/auktionstorget
https://www.domstol.se/en/nyheter/2020/06/forstarkningsstyrkan-utokas---och-blir-snabbare/
https://www.domstol.se/en/nyheter/2020/06/forstarkningsstyrkan-utokas---och-blir-snabbare/
https://www.domstol.se/en/nyheter/2020/06/forstarkningsstyrkan-utokas---och-blir-snabbare/
https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/betala-ansokningsavgift/
https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/betala-ansokningsavgift/
https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/betala-ansokningsavgift/
https://kronofogden.se/e-tjanster-och-blanketter/application-for-enforcement
https://kronofogden.se/e-tjanster-och-blanketter/application-for-enforcement
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116. Se metodiken Doing Business på https://
archive.doingbusiness.org/en/methodology 
för mer information.

117. Domstolar med specialiserade kommersiella 
jurisdiktioner finns i Österrike, Belgien, 
Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, 
Ungern, Irland, Luxemburg, Polen, Rumänien 
och Slovenien.

118. Advokater som tillfrågades för den här studien 
bekräftade att brottmål prioriteras i Sverige 
framför tvistemål. Enligt officiell statistik 
avgjordes under 2021 66,9 % av brottmålen 
genom dom efter en huvudförhandling. 
Domstolsstatistik 2021. Sveriges officiella 
statistik. Domstolsverket.

119. Rättegångsbalken 42 kap, 15 och 15a 
§; Domarbloggen. ”Vad innebär det när 
domstolen hotar med stupstock?” Tillgänglig 
på https://www.domarbloggen.se/vad 
-innebar-det-nar-domstolen-hotar-med 
-stupstock/. 

120. Lagar som fastställer tidsstandarder för viktiga 
domstolshändelser och som respekteras i 
praktiken finns i Bulgarien, Kroatien, Grekland, 
Ungern, Italien, Lettland, Malta, Portugal, 
Rumänien och Slovenien.

121. Högsta domstolens webbplats finns tillgänglig 
på https://www.domstol.se/hogsta 
-domstolen/avgoranden/.

122. Webbplatsen för Estlands officiella tidning 
finns tillgänglig på https://www.riigiteataja.ee 
/kohtulahendid/koik_menetlused.html. 

123. Domstolsbeslut för alla kommersiella ärenden 
är offentligt tillgängliga i Bulgarien, Kroatien, 
Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Nederländerna och Slovakien.

124. Verktyg för målförvaltning för både advokater 
och domare finns i Österrike, Danmark, 
Estland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, 
Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien 
och Slovakien.

https://archive.doingbusiness.org/en/methodology
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology
https://www.domarbloggen.se/vad-innebar-det-nar-domstolen-hotar-med-stupstock/
https://www.domarbloggen.se/vad-innebar-det-nar-domstolen-hotar-med-stupstock/
https://www.domarbloggen.se/vad-innebar-det-nar-domstolen-hotar-med-stupstock/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html
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SVERIGE

Gävle

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 3

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 77,43

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 130

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,2

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 6 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 85,53 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 54 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 45,9 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 6 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 2

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 70,62

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 22,4

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0

Göteborg

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 7

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 76,28

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 135

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,8

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 3 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 88,00 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 89 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 38,5 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 8 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 6

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 67,44

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 30,9

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0

Stadsöversikter och indikatordetaljer
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Jönköping

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 8

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 75,96

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 150

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,2

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 2 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 90,75 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 64 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 25,6 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 8 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 2

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 70,62

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 22,4

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0

Malmö

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 5

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 77,13

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 136

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,1

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 7 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 84,46 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 93 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 32,4 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 7 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 6

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 67,44

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 30,9

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0
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Stockholm

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 6

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 76,79

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 135

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,4

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 8 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 84,29 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 121 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 111,5 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 8 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 6

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 67,44

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 30,9

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0

Sundsvall

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 1

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 78,61

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 120

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 1,8

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 1 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 91,71 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 55 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 32,4 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 8 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 2

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 70,62

Tid (dagar) 483

Kostnad (% av anspråk) 22,4

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0
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Umeå

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 4

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 77,29

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 136

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,0

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 4 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 87,84 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 62 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 26,8 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 7 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 1

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 71,58

Tid (dagar) 448

Kostnad (% av anspråk) 22,4

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0

Uppsala

Företagsstart (placering) 1 Bygglov (placering) 2

Betyg, Företagsstart (0–100) 87,05 Betyg, Bygglov (0–100) 77,59

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 9

Tid (dagar) 33 Tid (dagar) 132

Kostnad (% av inkomsten per capita) 0,4 Kostnad (% av lagerbyggnadens värde) 2,0

Inbetald minimalt kapital (% av inkomsten per capita) 5,1 Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Elanslutning och försörjning (placering) 5 Fastighetsöverlåtelse (placering) 1

Betyg, Elanslutning och försörjning (0–100) 86,61 Betyg, Fastighetsöverlåtelse (0–100) 90,17

Förfaranden (antal) 4 Förfaranden (antal) 1

Tid (dagar) 102 Tid (dagar) 10

Kostnad (% av inkomsten per capita) 29,4 Kostnad (% av fastighetsvärde) 4,3

Index för leveranssäkerhet och tarifftransparens (0–8) 8 Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28

Kommersiell rättstvist (placering) 5

Betyg, Kommersiell rättstvist (0–100) 69,94

Tid (dagar) 508

Kostnad (% av anspråk) 22,4

Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18) 12,0
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FÖRETAGSSTART I SVERIGE – FÖRFARANDE SOM KRÄVS FÖR ATT UPPFYRA ETT FÖRETAG, PER STAD

Standard bolagsrättslig form: Privat Aktiebolag 
(Privat AB)
Inbetalt minimikapitalkrav: 25 000 SEK
Data per: April 30, 2022

Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö, 

Sundsvall, Stockholm, 
Umeå, Uppsala Kommentarer

1. Få ett skriftligt utlåtande från 
en svensk bank som intygar att 
det totala kontantbeloppet som 
ska betalas för aktier har satts in 
på konto

Tid (dagar) 1

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) kan ett nytt aktiebolag registreras endast om 
minst minimikapitalet är insatt i ett kreditinstitut. Nya aktiebolag behöver öppna 
konto i bank, kreditmarknadsbolag eller kreditinstitut för att sätta in erforderligt 
inbetalt minimikapital. 

Efter att aktierna är betalda utfärdas ett bankbevis (bankintyg) antingen på papper 
eller elektroniskt som insättningsbevis.

För att lämna in det elektroniska bankcertifikatet inkluderar grundaren 
kontaktuppgifter till företrädaren för banken vid inlämnandet av ansökan om att 
bilda företag online hos Bolagsverket. Representanten får därefter ett meddelande 
och skapar ett bankcertifikat online som signerar det med den elektroniska 
identitetslegitimeringen. När det elektroniska bankcertifikatet är färdigställt kan 
grundarna fortsätta att fylla i företagets registreringsansökan.

Kostnad 
(SEK) Ingen kostnad

2. Skicka in ansökan till 
Bolagsverket och skaffa 
registreringsbeviset

Tid (dagar) 19

Nya aktiebolag i Sverige måste registrera sig hos Bolagsverket. Bolagsverket och 
Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket administrerar en gemensam 
webbplats (www.verksamt.se) som fungerar som en enda kontaktpunkt för 
registrering av nya företag. Det är möjligt att registrera företaget och ansöka 
om skatteregistrering (inkomst och moms), arbetsgivarregistrering och att lämna 
preliminär deklaration via denna webbplats. Webbplatsen ger också vägledning 
om hur man väljer ett företagsnamn och kontrollerar dess tillgänglighet innan 
man skickar in registreringsansökan. Namnets tillgänglighet betyder dock inte att 
det kommer att godkännas då Bolagsverket gör en grundlig granskning av det 
föreslagna namnet när ansökan väl har tagits emot. Blanketter finns tillgängliga 
online och kan laddas ner, skrivas ut eller beställas via telefon, utan kostnad, 
för att undertecknas för hand och skickas med vanlig post. Ansöknings- och 
anmälningsblanketter kan också fyllas i och lämna i helt elektroniskt.

Efter godkännande tilldelar Bolagsverket företaget ett organisationsnummer samt 
publicerar kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Den slutliga intyg om företagets 
registrering levereras med vanlig post eller e-post.

Kostnad 
(SEK)

2 200 SEK papersform,  
1 900 SEK online

3. Registrera företaget hos 
Skatteverket

Tid (dagar) 13

Varje arbetsgivare eller ett momspliktigt företag som avser att bedriva verksamhet 
i Sverige måste registrera sig hos Skatteverket. Registrering är en förutsättning för 
att ett företag ska kunna dra av moms och få betalt för tjänster utan avdrag för 
preliminär skatt (F- skatteregistrering). En arbetsgivare ska räkna in socialavgift 
för anställdas lön och redovisa sådana avgifter i månadsdeklarationerna. 
F-skatteregistrering är en förutsättning för att kräva betalning för utförda tjänster 
utan att kunden behöver undanhålla preliminär inkomstskatt.

Ansökan kan göras online eller i pappersform. Onlineregistrering görs genom 
Verksamt.se med hjälp av sökandens personliga e-legitimation som i ärendet av 
företagsregistrering. Om ansökan görs på papper kan blanketterna vara laddas ner 
från Skatteverkets hemsida eller så kan de beställas och ta emot av post gratis. När 
registreringen är klar får företaget senast skicka den dokumentation som behövs 
för att redovisa och betala moms, inkomstskatt och sociala avgifter.

Kostnad 
(SEK) Ingen kostnad

4. Lämna in uppgifter om verkliga 
ägare till Bolagsverket*

Tid (dagar) Mindre än en dag  
(online-förfarande)

Nyregistrerade företag och föreningar ska registrera uppgifter om verklig 
äganderätt inom fyra veckor från registreringsdatum. Bolaget måste vara registrerat 
innan det kan skicka in en ansökan om registrering av verklig äganderätt.

En juridisk person är skyldig att lämna till Bolagsverket tillförlitlig information 
om sina verkliga huvudmän och arten och omfattningen av den verkliga 
huvudmannens intresse i den juridiska personen. 

Det är obligatoriskt att registrera information om verkligt ägande online via 
Bolagsverkets webbplats.

Kostnad 
(SEK)

250 SEK för elektronisk 
registrering

Källa: data insamlad för denna publikation.
*Sker samtidigt med tidigare procedur.



BEDÖMNING AV SUBNATIONELLT INVESTERINGSKLIMAT 2022: DANMARK, FINLAND OCH SVERIGE48

LISTA ÖVER FÖRFARANDEN 
BYGGLOV

SVERIGE

Gävle

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Gävle kommun, Verksamhet 
Plan och bygg
Tid: 14 dagar
Kostnad: SEK 13 200 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Gävle kommun, Verksamhet 
Plan och bygg
Tid: 70 dagar
Kostnad: SEK 80 400 (avgift for bygglov och 
teknisk kontroll för ett nybyggnadsprojekt i 
storlek mellan 1 001-5 000 kvm)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Gävle kommun, Verksamhet 
Plan och bygg
Tid: 14 dagar (9 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 5 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Gävle kommun, Verksamhet 
Plan och bygg
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Gästrike Vatten AB
Tid: 30 dagar
Kostnad: SEK 348 128 
Kostnadsberäkning: SEK 44 892 (avgift för 
framdragning av servisledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten) + SEK 50 674 
(avgift för upprättande av förbindelsepunkter) 
+ SEK 23 179 (SEK 24,95 avgift per kvm 
tomtyta) + SEK 229 383 (SEK 20 853 avgift 
för varje påbörjat 120-tal kvm av byggnadens 
bruttoarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Gävle kommun, Verksamhet 
Plan och bygg
Tid: 21 dagar (9 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 12 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Göteborg

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 10 dagar
Kostnad: SEK 8 580 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta, tomtstorlek mellan 0-5 000 
kvm)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 70 dagar
Kostnad: SEK 139 920 
Kostnadsberäkning: SEK 47 520 (avgift för 
bygglov för ett nybyggnadsprojekt i storlek 
mellan 1 001-5 000 kvm) + SEK 92 400 (avgift 
för teknisk kontroll för ett nybyggnadsprojekt i 
storlek mellan 1 001-5 000 kvm)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (14 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 6 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad 

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Göteborgs stad, Kretslopp 
och vatten 
Tid: 33 dagar
Kostnad: SEK 448 894 
Kostnadsberäkning: SEK 158 000 (avgift 
för framdragning av servisledningar) + 
SEK 157 000 (avgift för upprättande av 
förbindelsepunkter för vatten och spillvatten) 
+ SEK 54 000 (avgift för upprättande av 
förbindelsepunkt för dagvatten) + SEK 79 894 
(SEK 86 avgift per kvm tomtyta)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 18 dagar (10 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 8 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Jönköping

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 35 dagar
Kostnad: SEK 8 694
Kostnadsberäkning: SEK 48,3 
(milliprisbasbelopp) * 150 
(nybyggnadskartefaktor, tomtyta max.  
1 999 kvm) * 1,2 (justeringsfaktor utifrån 
förhållandena i kommunen)

*Sker samtidigt med tidigare procedur.
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Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000 

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 70 dagar
Kostnad: SEK 110 588 
Kostnadsberäkning: SEK 48,3 
(milliprisbasbelopp) * 36 (objektfaktor för 
nybyggnadsprojekt i storlek mellan  
1 200-1 999 kvm) * 53 (handläggningsfaktor för 
nybyggnadsprojekt i storlek mellan  
1 200-1 999 kvm) * 1,2 (justeringsfaktor utifrån 
förhållandena i kommunen)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (15 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 5 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, Vatten 
och avlopp 
Tid: 23 dagar
Kostnad: SEK 328 114 
Kostnadsberäkning: SEK 31 680 (SEK 10 560 
avgift för framdragning av servisledningar per 
vatten, spillvatten och dagvatten) + SEK 39 000 
(avgift för upprättande av förbindelsepunkter för 
vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 35 673,60 (SEK 9,60 tomtyteavgift per kvm, 
per vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 221 760 (SEK 20 160 avgift för varje 
påbörjat 120-tal kvm av byggnadens bruttoarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 10 dagar (5 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 5 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Malmö

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Malmö stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 16 dagar
Kostnad: SEK 14 200 
Kostnadsberäkning: SEK 48,3 
(milliprisbasbelopp) * 210 
(nybyggnadskartefaktor, tomtstorlek mindre 
än 1 999 kvm) * 1,4 (justeringsfaktor utifrån 
förhållandena i kommunen)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Malmö stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 70 dagar
Kostnad: SEK 162 288 
Kostnadsberäkning: avgifter för bygglov: 
SEK 48,3 (milliprisbasbelopp) * 27 
(handläggningsfaktor: inkluderar administration, 
planprövning samt kontroll av byggnad och 
tomt) * 40 (objektfaktor för nybyggnadsprojekt 
i storlek mellan 1 200-1 999 kvm) * 1,4 
(justeringsfaktor utifrån förhållandena i 
kommunen) + avgifter för teknisk kontroll: 
SEK 48,3 (milliprisbasbelopp) * 33 
(handläggningsfaktor, inkluderar administration, 
registrering av kontrollansvarig, tekniskt 
samråd, startbesked, arbetsplatsbesök samt 
slutsamråd och slutbesked) * 40 (objektfaktor 
för byggnad i storlek mellan 1 200 – 1 999 kvm) 
* 1,4 (justeringsfaktor utifrån förhållandena i 
kommunen)]

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Malmö stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (15 dagar för att ett hålla tekniskt 
samråd; och 5 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad 
 

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Malmö stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: VA SYD
Tid: 28 dagar
Kostnad: SEK 238 793 
Kostnadsberäkning: SEK 18 758,40 (avgift för 
vattenförsörjning) + SEK 9 611,20 (avgift för 
vattenservisledning) + SEK 146 374,73  
(SEK 112,544 avgift för spillvattenavlopp per 
kvm av byggnadens bruttoarea) +  
SEK 18 758,40 (avgift för 
spillvattenservisledning) + SEK 19 122,54 
(SEK 20,584 avgift för dagvatten per 
kvm tomtyta) + SEK 18 758,40 (avgift för 
dagvattenservisledning) + SEK 18 758,40 
(tilläggsavgift för hårdgjord yta) -  
SEK 11 348,80 (SEK 5 674,40 avgiftsreducering 
för varje servisledning utöver en per rörgrav)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Malmö stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (10 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 10 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Stockholm

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 14 dagar
Kostnad: SEK 17 030 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta, fastighetsstorlek mellan  
0-1 200 kvm)

*Sker samtidigt med tidigare procedur.
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Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 60 dagar
Kostnad: SEK 109 800 
Kostnadsberäkning: SEK 54 900 (avgift för 
bygglov för nybyggnadsprojekt i storlek mellan 
1 001-1 500 kvm) + SEK 54 900 (avgift för 
tekniskt samråd till och med slutsbesked för ett 
1 001-1 500 kvm stort nybyggnadsprojekt)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (15 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 5 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Stockholm Vatten och Avfall 
AB
Tid: 39 dagar
Kostnad: SEK 368 932 
Kostnadsberäkning: SEK 63 600 (avgift för 
framdragning av servisledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten) + SEK 63 600 (avgift 
för upprättande av förbindelsepunkter för 
vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 68 932 (SEK 74,20 avgift per kvm 
tomtyta) + SEK 172 800 (SEK 19 200 avgift 
för varje påbörjat 150-tal kvm av byggnadens 
lokalarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (10 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 10 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Sundsvall

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Sundsvalls kommun, 
Lantmäterikontoret
Tid: 19 dagar
Kostnad: SEK 8 680 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta, fastighetsstorlek 0-1 999 
kvm)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Sundsvalls kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 53 dagar
Kostnad: SEK 78 820 
Kostnadsberäkning: SEK 36 380 (avgift 
för bygglov för ett 1 001-1 500 kvm stort 
nybyggnadsprojekt) + SEK 42 440 (avgift för 
tekniskt samråd t.o.m. slutbesked för ett  
1 001-1 500 kvm stort nybyggnadsprojekt)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Sundsvalls kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 20 dagar (15 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 5 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Sundsvalls kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Mittsverige Vatten och 
Avfall AB
Tid: 26 dagar
Kostnad: SEK 262 296 
Kostnadsberäkning: SEK 80 000 (avgift för 
framdragning av servisledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten) + SEK 40 000 
(avgift för upprättande av förbindelsepunkter 
för vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 22 296 (SEK 24 avgift per kvm tomtyta) 
+ SEK 120 000 (SEK 12 000 avgift för 
varje påbörjat 140-tal kvm av byggnadens 
bruttoarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Sundsvalls kommun, 
Stadsbyggnadskontoret
Tid: 14 dagar (9 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 5 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Umeå

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Umeå kommun, 
Samhällsbyggnad
Tid: 21 dagar
Kostnad: SEK 10 117 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta, fastighetsstorlek max. 2 000 
kvm)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Umeå kommun, 
Samhällsbyggnad
Tid: 60 dagar
Kostnad: SEK 70 290 
Kostnadsberäkning: SEK 36 210 (avgift 
för Bygglov för ett 1 001-5 000 kvm stort 
nybyggnadsprojekt) + SEK 34 080 (avgift för 
tekniskt samråd t.o.m. slutbesked för ett  
1 001-5 000 kvm stort nybyggnadsprojekt)

*Sker samtidigt med tidigare procedur.
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Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Umeå kommun, 
Samhällsbyggnad
Tid: 25 dagar (15 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 10 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Umeå kommun, 
Samhällsbyggnad
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Vatten och 
Avfallskompetens i Norr AB
Tid: 28 dagar
Kostnad: SEK 303 053 
Kostnadsberäkning: SEK 64 080 (avgift för 
framdragning av servisledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten) + SEK 48 273 (avgift 
för upprättande av förbindelsepunkter för 
vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 45 242 (SEK 48,70 avgift per kvm 
tomtyta) + SEK 145 458 (SEK 24 243 avgift 
för varje påbörjat 250-tal kvm av byggnadens 
bruttoarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Umeå kommun, 
Samhällsbyggnad
Tid: 20 dagar (10 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 10 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Uppsala

Lagerbyggnadens värde: SEK 24 659 571  
(USD 2 690 000)
Data per den: 30 april, 2022

Förfarande 1. Skaffa nybyggnadskarta
Myndighet/organ: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tid: 14 dagar
Kostnad: SEK 12 900 (fast avgift för en 
nybyggnadskarta, fastighetsstorlek max. 3 000 
kvm)

Förfarande 2*.  Anlita en kontrollansvarig
Myndighet/organ: Privat företag
Tid: 1 dag
Kostnad: SEK 100 000

Förfarande 3. Skaffa bygglov
Myndighet/organ: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tid: 70 dagar
Kostnad: SEK 148 000 
Kostnadsberäkning: SEK 94 000 (avgift 
för bygglov för ett 1 001-2 000 kvm stort 
nybyggnadsprojekt) + SEK 54 000 (avgift för 
tekniskt samråd t.o.m. slutbesked för ett  
1 001-2 000 kvm stort nybyggnadsprojekt)

Förfarande 4. Håll tekniskt samråd och 
få startbesked
Myndighet/organ: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tid: 18 dagar (15 dagar för att hålla ett tekniskt 
samråd; och 3 dagar för att få startbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 5. Rapportera information till 
Skatteverket
Myndighet/organ: Skatteverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 6*. Lämna förhandsanmälan 
om byggarbetsplats till 
Arbetsmiljöverket
Myndighet/organ: Arbetsmiljöverket
Tid: Mindre än en dag (online-förfarande)
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 7. Ta emot arbetsplatsbesök
Myndighet/organ: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tid: 1 dag
Kostnad: Ingen kostnad

Förfarande 8. Anslut till vatten och 
avlopp
Myndighet/organ: Uppsala Vatten och Avfall AB
Tid: 28 dagar
Kostnad: SEK 220 844 
Kostnadsberäkning: SEK 34 992 (avgift för 
framdragning av servisledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten) + SEK 31 026 (avgift 
för upprättande av förbindelsepunkter för 
vatten, spillvatten och dagvatten) +  
SEK 29 906 (SEK 32,192 avgift per kvm 
tomtyta) + SEK 124 920 (SEK 13 880 avgift 
för varje påbörjat 150-tal kvm av byggnadens 
bruttoarea)

Förfarande 9*. Håll slutsamråd och få 
slutbesked
Myndighet/organ: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tid: 17 dagar (14 dagar för att hålla ett 
slutsamråd; och 3 dagar för att få slutbesked)
Kostnad: Ingen kostnad

*Sker samtidigt med tidigare procedur.
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BYGGLOV I SVERIGE – INDEX FÖR BYGGKVALITETSKONTROLL

Alla städer

Svar Poäng

Index för byggkvalitetskontroll (0–15) 10

Index för kvalitet på byggbestämmelser (0–2) 2

Hur tillgängliga är byggregler och -lagstiftning i din stad? (0–1) Tillgängliga online; Utan kostnad. 1

Vilka krav för att erhålla bygglov är tydligt specificerade i byggreglerna eller på någon 
tillgänglig hemsida, broschyr eller informationsblad? (0–1)

Lista över nödvändiga dokument; Avgifter att betala; 
Nödvändiga förhandsgodkännanden.

1

Index för kvalitetskontroll innan byggnadsarbetet (0–1) 1

Vilka tredje parter ska enligt lag verifiera att ritningarna överensstämmer med befintliga 
byggregler? (0–1)

Licensierad arkitekt; Licensierad ingenjör. 1

Index för kvalitetskontroll under byggnadsarbetet (0–3) 3

Vilka typer av inspektioner (om några) ska enligt lag utföras under byggnadsarbetet? 
(0–2)

Inspektion från extern ingenjör eller firma; Oanmälda 
inspektioner; Riskbaserade inspektioner.

2

Äger lagstadgade inspektioner under byggnadsarbetet rum i praktiken? (0–1) Obligatoriska inspektioner äger alltid rum i praktiken. 1

Index för kvalitetskontroll efter byggnadsarbetet (0–3) 3

Krävs en slutlig inspektion enligt lag för att verifiera att byggnaden uppförts i enlighet 
med godkända planer och regler? (0–2)

Ja, slutlig inspektion görs av offentlig myndighet; Ja, 
extern ingenjör lämnar in en rapport för slutlig inspektion.

2

Äger lagstadgade slutliga inspektioner rum i praktiken? (0–1) Slutliga inspektioner äger alltid rum i praktiken. 1

Index för ansvars- och försäkringsordning (0–2) 1

Vilka parter (om några) hålls ansvariga enligt lag för byggfel eller problem med 
byggnaden när den tagits i bruk (ansvar för "dolda fel" eller tio års ansvar)? (0–1)

Ingen part hålls ansvarig enligt lag. 0

Vilka parter (om några) måste enligt lag teckna en försäkring för att täcka eventuella 
byggfel eller problem med byggnaden när den tagits i bruk? (0–1)

Ingen part måste enligt lag teckna någon försäkring; 
Försäkring tecknas vanligen i praktiken.

1

Index för yrkescertifiering (0–4) 0

Vilka är kvalifikationskraven för den yrkesperson som ansvarar för att verifiera att planer 
och ritningar överensstämmer med befintliga byggregler? (0–2)

Det finns inga specifika krav. 0

Vilka är kvalifikationskraven för den yrkesperson som övervakar bygget på plats? (0–2) Det finns inga specifika krav. 0

Källa: data insamlad för denna publikation.
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ELANSLUTNING OCH FÖRSÖRJNING I SVERIGE – LEVERANSTILLFÖRLITLIGHET OCH INSYN I TARIFFINDEX

Stad Gävle Göteborg Jönköping Malmö Stockholm Sundsvall Umeå Uppsala

Leveranstillförlitlighet och insyn i tariffindex (0–8) 6 8 8 7 8 8 7 8

Total varaktighet och frekvens av avbrott per kund och år (0–3) 2 3 3 3 3 3 2 3

Index för systemgenomsnittlig avbrottstid (SAIDI) 0,78 0,50 0,40 0,60 0,60 0,60 2,10 0,49

Systemets genomsnittliga avbrottsfrekvensindex (SAIFI) 1,10 0,33 0,50 0,60 0,57 0,66 0,90 0,43

Mekanismer för att övervaka avbrott (0–1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Använder eldistributör automatiserade verktyg för att övervaka 
avbrott?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Mekanismer för att återställa service (0–1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Använder eldistributör automatiserade verktyg för att återställa 
tjänsten?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Regulatorisk övervakning (0–1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Övervakar en tillsynsmyndighet – det vill säga en enhet som 
är skild från eldistributör – företagets prestanda när det gäller 
leveranstillförlitlighet?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ekonomiska hinder använda för att begränsa avbrott (0–1) 1 1 1 1 1 1 1 1

Betalar eldistributörn antingen ersättning till kunder eller får 
böter av tillsynsmyndigheten (eller båda) om avbrotten överstiger 
ett visst tak?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kommunikation av tariffer och tariffändringar (0–1) 0 1 1 0 1 1 1 1

Finns effektiva tariffer tillgängliga online? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Får kunderna besked om en ändring i tariffen före 
faktureringscykeln?

Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

Källa: data insamlad för denna publikation.



55STADSÖVERSIKTER OCH INDIKATORDETALJER

FASTIGHETSREGISTRERING I SVERIGE – PROCEDUR SOM KRÄVS FÖR FASTIGHETSÖVERLÅTELSE, PER STAD

Fastighetsvärde: SEK 24 659 571
Data per: April 30, 2022

Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Malmö, 

Sundsvall, Stockholm, 
Umeå, Uppsala Kommentarer

Ansökan om lagfart hos 
Lantmäteriet genom 
inlämnande av ett 
original och en kopia av 
köpehandlingen signerade 
av båda parter

Tid (dager) 10

Efter förvärvet av fastigheten ansöker köparen (eller köparens bank om köparen tagit lån för 
förvärvet) om lagfart inom tre månader från förvärvet. Till ansökan bifogas [deed of accession].

Köparen och säljaren måste underteckna ett köpekontrakt. Säljarens namnteckning måste 
bevittnas av två personer. Handlingen måste innehålla köpeskillingen, information om vem 
som är säljare och köparen samt beteckningen för fastigheten som transaktionen avser. 
Eftersom transaktionen sker mellan två juridiska personer måste fullmakter som styrker de 
undertecknande parternas rätt att företräda de juridiska personerna också bifogas.

Det finns inget krav på att jurister eller notarier biträder i processen och vanligen ansöker 
banken om lagfart för säljarens räkning. Ansökan kan också göras online. Efter att 
registreringen är genomförd får sökanden en bekräftelse.

Äganderätten överförs genom undertecknande av köpehandlingen. Syftet med registreringen 
är att erhålla sakrättsligt skydd samt informera andra som kan påverkas av ägarförändringen 
genom att informationen om den nya lagfarten publiceras och att garantera korrektheten i 
informationen genom en statlig garanti.

Kostnad 
(SEK)

SEK 825 + 4,25 % av 
fastighetens värde

Källa: data insamlad för denna publikation.
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FASTIGHETSÖVERLÅTELSE I SVERIGE – INDEX FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNINGSKVALITET  (fortsatt)

Svar Poäng

Index för fastighetsförvaltningskvalitet (0–30) 28 (alla 
städer)

Index för tillförlitligheten hos infrastruktur (0–8) 8

I vilket format lagras lagfarter i registret över fast egendom – i pappersform eller digitalt (scannat eller helt digitalt)? 
(0–2)

Digitalt/helt digitalt 2

Finns det en heltäckande och fullt fungerande elektronisk databas för att söka efter inteckningar (panträtter, 
hypotek, begränsningar, osv.)? (0–1)

Ja 1

I vilket format sparas förrättningsplaner hos kartläggningsmyndigheten – i pappersform eller digitalt (scannat eller 
helt digitalt)? (0–2)

Digitalt/helt digitalt 2

Finns det en helt elektronisk databas för att registrera gränser, kontrollera planer och tillhandahålla 
förrättningsinformation (geografiskt informationssystem)? (0–1)

Ja 1

Sparas informationen från registreringsmyndigheten för fast egendom och myndigheten för förrättning och 
kartläggning i en enda databas, i olika men länkade databaser eller separata databaser? (0–1)

En enda databas 1

Använder registreringsmyndigheten för fast egendom och myndigheten för förrättning och kartläggning samma 
identifikationsnummer för fastigheter? (0–1)

Ja 1

Index för öppenhet i information (0–6) 5

Är ägarinformation allmänt tillgänglig utan tillhandahållande av lagfart numret från registreringsmyndigheten för 
fast egendom? (0–1)

Tillgängligt kostnadsfritt 
för alla

1

Är listan över dokument som krävs för att slutföra fastighetsöverlåtelser offentligt tillgänglig – om så, hur? (0–0,5) Ja, online 0,5

Är den tillämpliga avgiftsstrukturen för fastighetsöverlåtelser hos myndigheten för registrering av fast egendom 
offentligt tillgänglig – om så, hur? (0–0,5)

Ja, online 0,5

Specificerar registreringsmyndigheten för fast egendom formellt tidsramen för att leverera rättsligt bindande 
dokument som styrker ägarskapet av fastigheten – och om så, hur kommuniceras tidsramen? (0–0,5)

Ja, online 0,5

Finns det en specifik och oberoende mekanism för att lämna in klagomål om ett problem som uppstod hos 
registreringsmyndigheten för fast egendom? (0–1)

Nej 0

Finns det officiell statistik som registrerar antalet överlåtelser hos registreringsmyndigheten för fast egendom? (0–0,5) Ja, online 0,5

Är förrättningsplaner tillgängliga för allmänheten? (0–0,5) Fritt tillgängligt för alla 0,5

Är den tillämpliga avgiftsstrukturen för att komma åt planer offentligt tillgänglig – och om så, hur? (0–0,5) Ja, online 0,5

Specificerar myndigheten för förrättning och kartläggning formellt tidsramen för att leverera en uppdaterad 
förrättningsplan – och om så, hur kommuniceras tidsramen? (0–0,5)

Ja, online 0,5

Finns det en specifik och oberoende mekanism för att lämna in klagomål om ett problem som uppstod hos 
myndigheten för förrättnings- eller kartmyndigheten? (0–0,5)

Ja 0,5

Index för geografisk täckning (0–8) 8

Är alla privata tomter i ekonomin formellt registrerade i registret över fast egendom? (0–2) Ja 2

Är alla privata tomter formellt registrerade i registret över fast egendom i den granskade staden? (0–2) Ja 2

Är alla privata tomter i ekonomin kartlagda? (0–2) Ja 2

Är alla privata tomter kartlagda i den granskade staden? (0–2) Ja 2

Index för lösning av fastighetstvister (0–8) 7

Kräver lagen att alla försäljningsöverlåtelser av fastigheter registreras i fastighetsregistret så att tredje man kan 
invända mot dem? (0–1,5)

Ja 1,5

Skyddas registreringen av fast egendom med en garanti? (0–0,5) Ja, statsgaranti 0,5

Finns det en specifik utomrättslig kompensationsmekanism som täcker förluster som uppstår för parter som i god 
tro medverkade i en fastighetsöverlåtelse, baserat på felaktig information som var certifierad av registret för fast 
egendom? (0–0,5)

Ja 0,5

Kräver rättssystemet en kontroll av rättmätigheten hos dokument som krävs för en fastighetsöverlåtelse  
(t.ex. att kontrollera att avtal överensstämmer med rättsliga krav)? (0–0,5)

Ja, av 
inskrivningsmyndigheten

0,5

Kräver rättssystemet en verifiering av identiteten av alla parter som medverkar i en fastighetsöverlåtelse? (0–0,5) Ja, av 
inskrivningsmyndigheten 0,5

Finns det en nationell databas för att verifiera exaktheten hos myndighetsutfärdade ID-handlingar? (0–1) Ja 1
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FASTIGHETSÖVERLÅTELSE I SVERIGE – INDEX FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNINGSKVALITET  (fortsatt)

Svar Poäng

Hur lång tid tar det i genomsnitt att få ett beslut från en förstainstansrätt för ett sådant fall (utan överklagan)? (0–3) Mellan 1 och 2 år 2

Finns det offentligt tillgänglig statistik över antalet fastighetstvister i första instans? (0–0,5) Ja 0,5

Index för jämställt fastighetsägande (-2–0) 0

Har ogifta män och kvinnor samma äganderättigheter avseende fast egendom? Ja 0

Har gifta män och kvinnor samma äganderättigheter avseende fast egendom? Ja 0

Källa: data insamlad för denna publikation.
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KOMMERSIELL RÄTTSTVIST I SVERIGE – TID, KOSTNAD OCH KVALITET I RÄTTSLIGA PROCESSER, PER STAD

Tid (dagar) Kostnad (% av fordrans värde) Kvalitetsindex för rättsprocesser (0–18)

Stad In
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nd

e 
oc
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g 
oc

h 
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r f
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ch
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5)

M
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g 

 
(0

–6
)
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m
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g 
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do
m
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ol

en
 (0

–4
)

Al
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rn
at

iv
 tv

is
tlö
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g  
(0

–3
) Total 

poäng
(0–18)

Gävle 28 365 90 483 20,0 2,3 0,1 22,4 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Göteborg 28 365 90 483 28,0 2,8 0,1 30,9 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Jönköping 28 365 90 483 20,0 2,3 0,1 22,4 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Malmö 28 365 90 483 28,0 2,8 0,1 30,9 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Stockholm 28 365 90 483 28,0 2,8 0,1 30,9 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Sundsvall 28 365 90 483 20,0 2,3 0,1 22,4 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Umeå 28 330 90 448 20,0 2,3 0,1 22,4 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Uppsala 28 390 90 508 20,0 2,3 0,1 22,4 3,5 3,0 3,0 2,5 12,0

Källa: data insamlad för denna publikation.
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KOMMERSIELL RÄTTSTVIST I SVERIGE – KVALITETSINDEX FÖR RÄTTSPROCESSER

Svar Poäng

Index för kvalitet av rättsprocessen (0–18) 12 (alla städer)

Domstolsstruktur och förfaranden (-1–5) 3,5

1. Finns det en domstol eller division som enbart är avsedd för att handlägga kommersiella tvistemål? (0–1,5) Nej 0

2. Småmålsdomstol (0–1,5) 1,5
2.a. Finns det en småmålsdomstol eller ett påskyndat förfarande för småmål? Ja
2.b. Om ja, är självrepresentation tillåten? Ja

3. Kan kvarstad begäras? (0–1) Ja 1

4. Tilldelas nya mål slumpmässigt till domare? (0–1) Ja, digitalt 1

5. Tillmäts en kvinnas vittnesmål samma bevismässiga betydelse som en mans i domstol? (-1–0) Ja 0

Målförvaltning (0–6) 3

1. Tidsstandarder (0–1) 0
1.a. Finns det lagar som fastställer övergripande tidsstandarder för viktiga domstolshändelser i ett civilmål? Ja
1.b. Om ja, finns det standarder för minst tre domstolshändelser? Nej
1.c. Respekteras dessa tidsstandarder i mer än 50 % av målen? Ja

2. Ajournering (0–1) 0
2.a. Reglerar lagen det högsta antalet ajourneringar som kan beviljas? Nej
2.b. Är ajourneringar begränsade till oförutsedda och särskilda omständigheter? Nej
2.c. Om det finns regler gällande ajournering, respekteras de i mer än 50 % av målen? NA

3. Kan två av följande fyra rapporter genereras av behörig domstol: (i) rapport avseende tid till domslut; (ii) rapport 
avseende antalet avklarade mål; (iii) rapport avseende ålder på pågående mål; och (iv) lägesrapport för enskilt mål? (0–1)

Ja 1

4. Är sammanträde innan rättegång en av målförvaltningsteknikerna som används i den behöriga domstolen? (0–1) Ja 1

5. Finns det ett elektroniskt målförvaltningssystem vid den behöriga domstolen som används av domare? (0–1) Ja 1

6. Finns det ett elektroniskt målförvaltningssystem vid den behöriga domstolen som används av advokater? (0–1) Nej 0

Automatisering av domstolen (0–4) 3

1. Kan den initiala klagan inges elektroniskt genom en dedikerad plattform för den behöriga domstolen? (0–1) Ja 1

2. Kan den initiala klagan som inges vid den behöriga domstolen delges elektroniskt? (0–1) Ja 1

3. Kan rättegångskostnader betalas elektroniskt vid den behöriga domstolen? (0–1) Ja 1

4. Offentliggörande av domslut (0–1) 0
4.a. Görs domslut på alla nivåer för kommersiella mål tillgängliga till allmänheten genom offentliggörande i officiella 

kungörelseorgan, tidningar eller på internet eller domstolens webbplats?
Nej

4.b. Görs domslut för kommersiella mål i appelations- och högsta domstolar tillgängliga till allmänheten genom 
offentliggörande i officiella kungörelseorgan, tidningar eller på internet eller domstolens webbplats?

Nej

Alternativ tvistlösning (0–3) 2,5

1. Skiljeförfarande (0–1,5) 1,5
1.a. Regleras inhemskt och kommersiellt skiljeförfarande i Sverige av en konsoliderad lag eller konsoliderat kapital 

eller avsnitt i den tillämpliga civilprocesslagen som till stor del omfattar alla dess aspekter?
Ja

1.b. Finns det kommersiella tvister – förutom de som handlar om allmän ordning eller allmän politik – som inte kan 
lösas via skiljeförfarande?

Nej

1.c. Verkställs giltiga skiljeklausuler eller avtal vanligtvis av domstolarna? Ja

2. Medling/förlikning (0–1,5) 1
2.a. Är frivillig medling eller förlikning tillgänglig? Ja

2.b. Regleras medling eller förlikning i en konsoliderad lag eller konsoliderat kapitel eller avsnitt i den tillämpliga 
civilprocesslagen som till stor del omfattar alla deras aspekter?

Ja

2.c. Finns det ekonomiska incitament för att parterna ska prova medling eller förlikning? (dvs. om medling eller 
förlikning blir framgångsrik, återbetalning av rättegångskostnader, inkomstskatteavdrag, eller liknande)? 

Nej

Källa: data insamlad för denna publikation. 
"NA"= ej tillämpligt
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Bedömning av subnationellt investe-
ringsklimat 2022: Danmark, Finland och 
Sverige producerades av ett team lett 
av Trimor Mici, Tommaso Rooms och 
Ana Santillana. Teamet bestod av Tobias 
Akerlund, Leo Henricus Bouma, Edgar 
Chavez, Laura Diniz, Lilla Marta Fordos, 
Marko Grujicic, Christina Hansen, Ulla-
Stina Henttonen, Elsa Huhtala, Tanja 
Larsen, Marie Lendelova, Erik Lidman, 
Ilias Liimatta, Mira Luoma, Maria Camila 
Roberts, Erick Tjong och Marilina Vieira. 
Rapporten utarbetades under ledning av 
Madalina Papahagi. 

Teamet är tacksamt för värdefulla 
kommentarer från kollegor från hela 
Världsbanken. Santiago Croci, Hulya Ulku 
och Alessio Zanelli granskade hela texten. 

Norman Loayza, Gallina Vincelette, Jakob 
Kopperud, Steven Jouy, Reena Badiani-
Magnusson, Julie Biau, Iona Lee och 
Hassan Hirsi erbjöd vägledning och ledar-
skap. Giovanni Bo, Antonio Borges, Corina 
Grigore, Maksym Iavorskyi, Irina Koval, 
Monique Pelloux, Patrizia Poggi, Serge 
Randriamiharisoa, Goran Tinjic och Julien 
Vilquin erbjöd värdefull hjälp och input i 
olika skeden av projektet. Webbplatsen 
(http://www.doingbusiness.org/EU5) 
utvecklades av Manasi Amalraj, Varun 
V. Doiphode, Anna Maria Kojzar, Akash 
Pradhan, Balasubramanian Ramakrishnan 
and Shrikant Bhaskar Shinde. Rapporten 
redigerades av Janelle Conaway och lay-
outen producerades av Luis Liceaga.

Studien finansierades av Europeiska 
kommissionen, Generaldirektoratet för 
regional- och stadspolitik. Den genom-
fördes under överinseende av den danska 
Näringsmyndigheten, Arbets- och 
näringsministeriet i Finland och svenska 
Statistikmyndigheten SCB. 

Projektgruppen vill rikta ett särskilt stort tack 
för information och hjälp under hela projektet 

till (i) den danska Domstolsförvaltningen, 
den danska Energistyrelsen, den danska 
Bostads- och planeringsmyndigheten, 
den danska Skattemyndigheten, Green 
Power Denmark, Mark- och miljödomsto-
len, Justitiedepartementet samt danska 
näringslivsmyndigheters lokala kontor, lokala 
företag, distriktsdomstolar, kommuner och 
regionala domstolar över hela Danmark, (ii) 
Justitiedepartementet, Utsökningsverket, 
Energimyndigheten, Miljöministeriet och 
Vero skatt i Finland, Ålands landskapsre-
gering, Patent- och registreringsstyrelsen, 
finska Lantmäteriverket, samt lokala företag, 
tingsrätter och kommuner över hela Finland 
och (iii) Lantmäteriet, Sveriges Domstolar, 
Boverket, Domstolsverket, Elsäkerhetsverket, 
Bolagsverket, Energimarknadsinspektionen, 
Skatteverket, Svenska Kraftnät såväl som 
lokala domstolar, lokala företag och kommu-
ner över hela Sverige.  

Datainsamling har genomförts i sam-
arbete med (i) Bruun och Hjejle (team 
under ledning av Morten Stadil), Danska 
Arkitektfirmornas förening, det danska 
förbundet for rådgivande ingenjörer, FRI 
(team under ledning av Henrik Garver 
och Inge Ebbensgaard) och Ramboll 
i Danmark, (ii) Förbundet för Finska 
Arkitektkontor ATL (team under ledning 
av Kalle Euro), Borenius Advokater Ab 
(team under ledning av Tero Kovanen), 
DKCO Advokater Ab (team under led-
ning av Niko Johansson) och Forecon 
Ab (team under ledning av Tuomas 
Laitinen, inklusive Markku Riihimaki, 
Timo Koskinen, Janne Puustelli och Pekka 
Pajakkala) i Finland, (iii) Byggfakta (team 
under ledning av Madelene Westling, 
inklusive Peter Åhs), Prognoscentret 
(team under ledning av Johan Grip, 
inklusive Anna Brinkhagen) och Vinge 
(team under ledning av Silvia Dahlberg, 
inklusive Stina Karinsdotter) i Sverige.

Mer än 500 advokater, ingenjörer, elek-
triker, arkitekter, byggexperter, el-, och 

VA-leverantörer, offentliga tjänstemän, 
domare och verkställande ombud bidrog 
till Bedömning av subnationellt investe-
ringsklimat 2022: Danmark, Finland och 
Sverige. Teamet vill uttrycka sin speciella 
tacksamhet till de nationella och lokala 
specialister och medlemmar av rättsvä-
sendet som deltog i projektet och som 
lämnade värdefulla kommentarer under 
samråds- och datagranskningsperioden. 
Namnen på de som vill bli erkända i 
Sverige finns listade på följande sida.

Erkännanden

http://www.doingbusiness.org/EU5
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BIDRAGSGIVARE 
PRIVAT SEKTOR

SVERIGE

GÄVLE
Ulf Andersson
AdvokAtfirmAn Ulf Andersson AB

Johan Ersgård
Bovärme i Gävle AB

Daniel Norling
BrAvidA

Johanna Dahlin
strAndAhl AdvokAter AB

Marcus Andersson
WAhlströmsdAtAnät i Gävle AB

GÖTEBORG
Cennet Petersson
AArsleff rörteknik AB

Anna Högsten
AdvokAtfirmAn vinGe kB

Wibeke Sorling
AdvokAtfirmAn vinGe kB

Anna Alehem
AdvokAtfirmAn Wåhlin AB

Björn Sahlin
AdvokAtfirmAn Wåhlin AB

Gustav Larsson Borg
AdvokAtfirmAn Wåhlin AB

Emma Olnäs Fors
mAnnheimer sWArtlinG AB

Marcus Irajinia Berglie
mAnnheimer sWArtlinG AB

Dan Schön
rAms el AB

JÖNKÖPING
Ambjörn Essén
AdvokAtfirmAn Glimsted 

Martin Ågren
AdvokAtfirmAn Glimstedt 
JönköpinG AB

David Svenn
Anno AdvokAter kB

Christian Nilsson
CAstellUm

Thomas Bergström
CAstellUm

Conny Simonsson
emil lUndGren AB

Maria Karlsson
Glimstedt lAW firm

MALMÖ
Johan Lundius
CAtenA AB

Filip Funk
fredersen AdvokAtByrå AB

Jonas Nilsson
öresUndteknik el

Mikael Karlsson
solArfUtUre i sveriGe AB

Lina Bergkvist
ZellBerG AdvokAtByrå

STOCKHOLM
Eric Johnson
AdvokAtfirmAn CederqUist kB

Johannes Färje
AdvokAtfirmAn CederqUist kB

Philippe Benalal
AdvokAtfirmAn fylGiA

Anders Matsson
AdvokAtfirmAn vinGe kB

Malin Olsson
AdvokAtfirmAn vinGe kB

Silvia Dahlberg
AdvokAtfirmAn vinGe kB

Erika Åslund
CederqUist lAW firm

Urban Aspelin
elAGent

Emma Eriksson
lAndAhl

Thérése Dolck Zinn
next AdvokAter kB

William Rodriguez
protek

Ted Jonsson
teJ invest AB

SUNDSVALL
Fredrik Lovén
BolAGsrätt sUndsvAll AB

Niklas Demebo
kUst AdvokAter

Anders Eriksson
mAqs AdvokAtByrå AB

Magdalena Persson
mAqs AdvokAtByrå AB

Torgny Vestin
peAB sveriGe AB

UMEÅ
Andreas Viklund
AdvokAtByrån kAidinG

Simon Engman
AdvokAtByrån kAidinG

Christer Ärlestig
AhlGrens AdvokAtByrå hB

Ulrika Lange
AhlGrens AdvokAtByrå hB

Andreas Burström
instAll

Robert Persson
norrlAndsAdvokAternA AB

Björn Alfredsson
teCtel AB

UPPSALA
Bengt Bolin
AdvokAtfirmAn lindAhl kB

Mårten Steen
AdvokAtfirmAn lindAhl kB

Mats Åleskog
AGendA AdvokAtByrå AB

Ylva Lindahl Hennel
AGendA AdvokAtByrå AB

Jerker Victor
Areim AB

Björn Andersson
CAstellUm

Lovisa Lagerwall
lindAhl

Anders Wallin
WAllin AdvokAtByrå AB

BIDRAGSGIVARE 
OFFENTLIG 
SEKTOR

SVERIGE

GÄVLE
Mikael Bylerius
kronofoGdemyndiGheten 

JÖNKÖPING
Henric Johansson
JönköpinG enerGi nät AB

Mats Javenbrink
JönköpinG enerGi nät AB

MALMÖ
Fadi Barakat
mAlmö stAd

STOCKHOLM
Per Olsson
ellevio AB

Ali Dolovac
enerGimArknAdsinspektionen

Dennis Lindén
lAntmäteriet

Hans Wilholm
skAtteverket

Helena Sturesson
skAtteverket

Isa Nasmark
skAtteverket

Lars Karlsson
stoCkholm stAd

Lars-Gunnar Brundin
stoCkholm stAd

Ullrica Iversjö
stoCkholm stAd

SUNDSVALL
Rikard Persson
sUndsvAll elnät AB
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