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Försök för teknologisk innovation 

Att arbeta med försök är en utvecklingsmetod från mänsklighetens vagga. Det är naturligt att 

prova i liten skala för att sedan bygga ut, komplettera och satsa stort. 

Rapporten lyfter försök som utvecklingsmetod. Den 

består av tre huvudsakliga delar: en internationell utblick, 

en beskrivning av försöksverksamheter i Sverige samt 

insamlade behov av att möjliggöra försök i riket som 

redovisar en genomförd enkät från hösten 2019. 

En internationell utblick 

Många länder tar stora steg för att via försök och 

regelutveckling påskynda innovation. Att ingjuta mod i 

offentlig förvaltning för nya arbetssätt är del av detta. 

Brittiska Nesta har utvecklat en modell som illustrerar 

olika ingångar för försök. Modellen rymmer tankar och 

förslag från Komet såväl som andra svenska initiativ, som 

Fossilfritt Sverige, Tillitsdelegationen och 

Kommunutredningen.  

I Tyskland förespråkas regulatoriska sandlådor för att påskynda innovation och förnyelse av regelverk, 

men också för att attrahera talanger och idéer till landet. Tyska regeringen har skapat en strategi och 

en handbok för regulatoriska försök samt ett nätverk för informationsutbyte. 

I Frankrike pågår arbete med regelförenklingar för att främja innovation och entreprenörskap. För att 

öka takten finns nu också en princip som slår fast ”rätten att göra fel”. Den innebär att ett företag eller 

en privatperson inte ska bötfällas om regelöverträdelse begåtts av misstag.  

I Finland har både regering och offentlig sektor fört fram att försök som arbetsmetod kan och bör 

användas i större utsträckning. En handbok i att bereda försökslagar har skapats. 

I USA och Kanada används tester och experiment för att främja utveckling och innovation. I USA 

arbetar framför allt departementen för energi, näring och försvar med försök. Kanada driver försök runt 

fintech, försvar och offentlig sektor. Den kanadensiska regeringen styr myndigheter och följer upp 

chefer tydligt kring detta. 

I Singapore, Sydkorea och Japan pågår försöksverksamheter. Singapore har regulatoriska sandlådor 

inom finans, energi och hälsa. Sydkorea har lagar för regulatoriska sandlådor och specialzoner som 

möjliggör försök med ny teknik. Japan driver konceptet Society 5.0, som kan ses som en utvecklad 

version av Industry 4.0 där människan och samhället sätts i centrum. 
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Rapporten i tre punkter 

1. Sverige har en lång tradition av att 

arbeta med försök för att utveckla 

samhälle och offentlig förvaltning. 

2. Många länder tar stora steg för att 

via försök och regelutveckling 

påskynda innovation och förnyelse. Att 

gjuta mod i offentlig förvaltning och 

skapa nya arbetssätt är del av detta. 

3. Det finns ett stort behov i Sverige på 

kommunal, regional och nationell nivå 

att arbeta med försök som metod. Vid 

sådana försök kan det finnas behov av 

dispens från vissa nationella regelkrav. 



 

Europeiska Kommissionen etablerar en Innovation Principle för att snabbare uppnå EU:s miljö-mässiga, 

sociala och ekonomiska mål. Konkreta exempel på verktyg för detta är regulatoriska sandlådor, 

tidsbegränsade regler (eng. sunset clauses) och regelverk som fokuserar på resultat. 

OECD lyfter behovet av att ingjuta mod i offentlig förvaltning, såväl hos ledare som tjänstemän, samt 

att test och experiment bör användas mer för att påskynda utveckling. 

Arbete med försöksverksamhet i Sverige  

Frikommunförsöket på 1980- och 90-talen var en försöksverksamhet för ökad kommunal självstyrelse 

och utveckling. I den ena delen av försöksverksamheten tog regeringen emot cirka 300 ansökningar 

om dispens från viss statlig reglering och tillgodosåg mer än två tredjedelar. I ett fyrtiotal fall kunde 

projekten genomföras utan dispens från statliga regler.  

Frikommunutredningen lyfte i sin utvärdering av Frikommunförsöket att ”frikommuner representerar 

en ny reformstrategi med sin nerifrån och upp-modell”, samt att det ”spelat en inte oväsentlig roll för 

utveckling och förnyelse”. 

Kommunutredningen (Fi 2017:02) vill skapa strukturförändring eller verksamhetsutveckling i kommuner 

genom försöksverksamhet. Tillitsdelegationen (Fi 2017:03) har föreslagit ett nytt frikommunförsök för 

att testa nya lösningar för styrningen av offentlig sektor. Flera inspel till den forskningspolitiska 

propositionen för år 2020 lyfter behovet av försök och testmiljöer. 

Behov av att möjliggöra fler försök 

Från Komets enkät om försök under hösten 2019 ger svaren ett tydligt stöd för försöksverksamhet som 

arbetsmetod. Det genomförs en rad försök i landet, men det finns regulatoriska hinder på flera 

områden. Det är inte ett hinder eller en oklarhet per område utan snarare gränsöverskridande lösningar 

och korskopplingen av olika teknikområden som försvårar eller hindrar önskade försök.  

Det är inte alltid regler som är snåriga, utan strukturen för organisation och ansvar. Ofta är det 

oförutsägbart hur ansökningsprocesserna för att testa nya lösningar ser ut. Inom nya tekniska områden 

kan även kompetens och förståelse hos handläggande myndighet saknas. Det kan även vara oklart 

vilken myndighet som är ansvarig för frågan. Utöver det saknas ofta resurser på myndigheter att 

hantera nya typer av frågor. 

Komets fortsatta arbete 

Sammantaget framstår behovet av att förbättra förutsättningarna för försöksverksamhet som tydligt. 

Framförallt när det gäller försök som arbetssätt för att utveckla regelverk.  

Komet har beslutat att ta fram förslag som ska leda till förbättrade förutsättningar för 

försöksverksamhet på kommunal, regional och nationell nivå. Förutsättningarna behöver förbättras där 

det bedöms finnas hindrande eller oklara regelverk. 

Komet ser därtill behov av att på bredare front skapa bättre förutsättningar för att genomföra 

försöksverksamhet inom eller tillsammans med offentlig sektor. 

  

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 
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