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Omvärlden förändras i snabb takt. Det utmanar samhällets sätt att arbeta med utveckling och 

anpassning av regelverk. Förändringen ställer krav på den offentliga sektorns förmåga att 

identifiera behov och föreslå förändringar i regelverk, tillämpningar och organisation. 

I Sverige pågår en rad olika projekt hos regelgivande myndigheter för att stärka Sveriges konkurrens-

kraft och möjliggöra ökade investeringar, export och fler arbetstillfällen. Det är därför viktigt att 

utarbeta modeller för regelarbete som är både nyskapande och pålitliga. Förslag och erfarenheter från 

Storbritannien kan ge inspiration till det fortsatta arbetet i Sverige.  

Kommenterad rapport  

Renewing regulation. Anticipatory regulation in an age of 

disruption. Armstrong, Gorst och Rae, NESTA, mars 2019 

(länk 1). 

Komets kommentarer 

• Ställningstaganden och rekommendationer i den 

brittiska rapporten är relevanta, även om det finns en 

del skillnader i statsförvaltning jämfört med Sverige. 

 

• Storbritannien räknas till länder med så kallat ministerstyre, eller ministerialsystem. På senare tid 

har landet genomfört reformer som lett till viss förändring av styrningen av statsförvaltningen i 

riktning mot ett ökat inslag av fristående myndigheter.  

 

• Den svenska förvaltningsmodellen bygger på kollektivt beslutsfattande i regeringen och 

självständigt organiserade myndigheter. Samtidigt har regeringen rätt att styra över 

myndigheterna, framför allt genom reglering och ekonomiska styrmedel. Svenska departement är 

relativt små i en internationell jämförelse. En av förklaringarna är att en betydande del av 

beslutsunderlaget tas fram av fristående statliga kommittéer.  

 

• Både Sverige och Storbritannien har alltså former för deltagande och bidrag från experter och 

avnämare i det civila samhället i det regelutvecklande arbetet.  

 

• Storbritannien har tidigare erfarenhet av att göra försök där lagstiftning provas i mindre skala 

innan den träder i kraft fullt ut. Förslagen i den brittiska rapporten bygger på detta arbetssätt. 

 

• Även i Sverige finns exempel på försökslagstiftning där regelverk tillämpas i mindre skala, till 

exempel inom ett visst geografiskt område. Ett exempel är polisens arbete med snabbare lagföring 

av unga kriminella (länk 3).  

 

• Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har arbetat med så kallade policylabb, där 

myndigheter och andra aktörer har kunnat prova nya sätt att arbeta (länk 4). Detta ligger i linje 

med det förslag om kunskapsuppbyggnad som förs fram i den brittiska rapporten.  

Komet kommenterar 
Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt 

NESTA 

NESTA (National Endowment for Science, 

Technology and the Arts) är en brittisk 

organisation som sedan slutet av nittiotalet 

arbetat med innovation, policy och 

framtidsanalys (länk 2).  
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Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och  

spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

Detta informationsblad är sammanställt av kommitténs sekretariat.  

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 

 

 

Sammanfattning av originalrapporten  

Den brittiska rapporten menar att landets lagstiftare är klämda mellan motstridiga krav och 

förväntningar i samhället. För att hitta vägar framåt behövs ett nytt och mer dynamiskt förhållningssätt 

till arbetet med lagstiftning och andra regler. 

Rapporten beskriver sex vägledande principer för hur 

regelverk kan utvecklas på ett sätt som tar tillvara fördelarna 

med teknisk innovation, samtidigt som dess risker hanteras 

på ett balanserat sätt. NESTA kallar ett sådant arbetssätt 

”förebyggande reglering” (eng. anticipatory regulation). 

För att arbeta förebyggande krävs ett arbetssätt som är 

inkluderande och samverkande, framåtriktat, proaktivt och 

iterativt menar NESTA. Experiment ska vara en integrerad del 

av arbetet. Det är också viktigt att utformningen av 

lagstiftning och andra regelverk baseras på utfallsmått som är 

betydelsefulla för de människor som berörs.  

NESTA ger följande rekommendationer till de brittiska 

beslutsfattarna: 

• Bygg kunskap, till exempel genom att investera i 

tvärsektoriell utbildning  

• Utvärdera alla projekt som startas och bygg upp evidens 

inom området 

• Stärk samverkan och koordinering 

• Beslutsfattare måste vara snabba, flexibla och lyhörda 

• Politiker har en kritisk roll och behöver engagera sig i 

frågor som rör utveckling av regelverk.  

 

 

 

 

 

 

Länk 1: www.nesta.org.uk/report/renewing-regulation-anticipatory-regulation-in-an-age-of-disruption/ 

Länk 2: www.nesta.org.uk/ 

Länk 3: www.polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/juni/snabbare-lagforing-minskar-tiden-mellan-brott-och-

straff/ 

Länk 4: www.vinnova.se/m/smart-policyutveckling/ 

 

Om Komet Kommenterar 
Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  
Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt. 

Modell för förebyggande reglering 

NESTA:s modell för förebyggande reglering 

bygger på sex principer. Enligt modellen ska 

regleringen inkludera och främja samverkan 

samt vara framtidsorienterad, proaktiv och 

iterativ. Vidare ska den baseras på de utfalls-

mått man vill reglera och tillämpa ett arbets-

sätt som bygger på experiment och försök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration hämtad från Renewing regulation. 

Anticipatory regulation in an age of disruption. 

Armstrong och medarbetare, NESTA, mars 2019.  
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