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Förord 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar på uppdrag av regeringen för att 

Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull teknikutveckling och bidra till att skapa trygg inno-

vation till grund för konkurrenskraft och global hållbar utveckling. 

Komet har undersökt arbetssätt som tydliggör och effektiviserar arbete med regelutveckling i ljuset av 

den snabba teknikutvecklingen. Arbetet involverar offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och en-

skilda personer. Komet menar att frågeställningen är central för såväl demokrati som konkurrenskraft.  

En väl underbyggd problembild utgör en grund för att se utvecklingsmöjligheter och i framtiden 

kunna föreslå förändringar. Först behöver dock bakomliggande orsaker till problemen analyseras. 

Komet har goda erfarenheter av att arbeta stegvis i nära samverkan med de som berörs av såväl 

teknikutveckling som regelarbete. Förändring skapas successivt och bred diskussion krävs för att vid 

behov kunna korrigera mål och riktning.  Denna rapport bidrar med kunskap och problembildför 

gemensam förståelse kring pågående utveckling och är en utgångspunkt för fortsatt arbete med 

möjliga förändringar. 

Med denna rapport vill Komet bidra till att ge en både bred och nyanserad bild om regelarbete i en 

tid när teknikutvecklingen går allt snabbare. Komet tror att rapporten kan bidra till tankar och idéer 

om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. Sist men inte minst ser vi gärna att rapporten bidrar till 

vidare diskussioner. Vi behöver gemensamma samtal för att förstå, försöka och på sikt kunna 

förändra.  

Stockholm, september 2021 

Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik 
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Sammanfattning 

Med denna rapport vill Komet bidra till att ge en både bred och nyanserad bild om regelarbete i en tid 

när teknikutvecklingen går allt snabbare. Komet hoppas att på så sätt kunna bidra till tankar och idéer 

om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. 

Undersökning av arbetssätt för regelutveckling 

Teknikutveckling ger nya produkter, tjänster och affärsmodeller som inte alltid passar in i gällande 

regelverk. Därför kan det behövas insatser för att underlätta tolkning och tillämpning av regelverken. 

Men det kan också finnas behov av nya, förändrande, regler. I båda fallen är själva arbetssättet för 

regelarbetet centralt. Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har undersökt arbetssätt 

som tydliggör och effektiviserar arbete med regelutveckling, i ljuset av den snabba teknikutvecklingen.  

Rapporten innehåller tre delar; nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag. Initialt be-

skrivs hur arbetet med regler, respektive teknikutveckling, går till såväl i Sverige som internationellt. 

Därefter följer en central del i rapporten; en samlad problembild. Komet har identifierat fem problem 

och redovisar en fördjupad beskrivning av ett tjugotal specifika delproblem som försvårar arbetet med 

att få teknik och regelutveckling att gå i takt. Därpå redovisas resultat och analys av två helt nya data-

insamlingar om erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning, respektive fördjupning av-

seende konsekvensanalys. Slutligen ges en översikt av Komets tidigare undersökningar om upplevda 

regelhinder i samband med teknikutveckling. 

Regler och lagstiftningsprocesser 

Regler finns främst för att främja önskade och hindra oönskade beteenden. De kan vara generella eller 

specifika och den som inte följer bindande regler kan drabbas av rättsliga konsekvenser.  

Alla regler hänger ihop på ett förutbestämt sätt. I Sverige gäller att grundlag ligger överst i hierarkin, 

därefter följer i fallande ordning lag, förordning och myndighetsföreskrift. Europeiska unionens (EU:s) 

bindande regler har alltid företräde framför ett medlemslands bindande regler. Ofta ska EU:s regler 

användas i kombination med kompletterande svenska regler. 

Lagstiftningsarbete är både komplext och resurskrävande. I Sverige genomförs detta arbete i ett antal 

på varandra följande steg. Att ta fram en ny lag, eller ändra en lag, omfattar ett tiotal moment som 

alltid måste genomföras. Även EU har en lagstiftningsprocess i flera steg. Det finns också processer för 

att ta fram internationella regler och regler som inte är bindande.   

Varje land har ett eget rättssystem, statsskick och egna förvaltningsmodeller. Detta påverkar bland 

annat hur ett land tar fram och tillämpar regler. Eftersom varje land har sitt eget rättssystem är länder i 

princip aldrig helt jämförbara.  
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Teknikutveckling kan beskrivas med olika modeller och involverar många i samhället 

Utvecklingsarbete är att utnyttja kunskap för att åstadkomma något nytt eller förbättrat. För att be-

skriva utvecklingsarbete inom teknik används ofta modeller.  

Utvecklingsarbete inom teknik involverar en rad aktörer inom flera olika sektorer i samhället. I tidiga 

skeden av teknikutveckling deltar framför allt aktörer inom forskning, som ofta finns inom universitet 

och högskolor och vid företagens forsknings- och utvecklingsavdelningar. Teknikutveckling som ligger 

nära produktutveckling och kommersialisering görs ofta inom näringslivet. Enskilda personer och 

företrädare för civilsamhället kan vara involverade i alla delar av teknikutvecklingen, till exempel ha 

behov som behöver lösas med hjälp av ny teknik. På samma sätt som en rad olika aktörer behövs för 

teknikutveckling behöver även flera yrkesgrupper med olika kompetens inom exempelvis teknik, 

juridik, ekonomi, psykologi samt organisations- och arbetsledning involveras i arbetet.  

Över tid har det blivit mer vanligt att se teknikutveckling som något som sker iterativt och parallellt, 

istället för ett äldre synsätt där varje utvecklingssteg avslutades innan nästa kunde ta vid. Samtidigt 

ses två principer, där teknikutvecklingen antingen sker löpande i små steg eller med större och lite 

oväntade språng. 

Arbetssättet för teknikutveckling har länge setts som en linjär process, med tydlig början och slut och 

ett antal klart definierade steg däremellan.  Det beskrivs ofta med modellen ”processteg-besluts-

punkt” (engelska: stage-gate). Vid varje beslutspunkt fattas beslut om teknikutvecklingen ska släppas 

vidare till nästa processteg, eller om den ska avslutas. Modellen finns i flera varianter och har ut-

vecklats under åren. Arbetssättet utgår ofta från en produkt eller tjänst, och arbetet försöker hitta den 

bästa lösningen i varje steg. 

Över tid har teknikutvecklingen alltmer kommit att ses som en flexibel (agil) process, där flera steg kan 

pågå samtidigt. Den stora skillnaden jämfört med sekventiella metoder är att erfarenheter hela tiden 

tas in i den fortsatta processen och påverkar dess utformning. Istället för att se teknikutvecklingen 

som en enda enhet görs mindre delar stegvist, som testas efterhand. Arbetssättet i flexibla processer 

utgår ofta från en funktion och att det är själva utvecklingsprocessen som leder fram till den bästa 

produkten. Ett arbetssätt som tillämpar agila metoder innebär en större flexibilitet genom utvecklings-

processen, jämfört med sekventiella metoder. Istället för att helt avbryta arbetet med teknikutveckling 

kan det förändras och ta en annan väg under utvecklingsarbetets gång. 

Det finns flera varianter av de två olika arbetssätten, där modellerna integreras så att vissa delar görs 

enligt ett linjärt arbetssätt samtidigt som man i andra delar väljer att arbeta agilt. 

Internationell utblick 

Att lagstiftningsprocessen utmanas av dagens snabba teknikutveckling och pågående samhälls-

förändringar är inte något som gäller bara i Sverige. Runt om i världen förs diskussioner om behovet 

av att förändra formerna för regelgivning i syfte att kunna främja teknisk innovation så att individer, 

företag och hela samhällen ska kunna dra nytta av tekniska framsteg.  
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En internationell utblick som sammanställts av Komet visar att beslutsfattare på centrala och lokala 

nivåer i flera länder vidtar mer eller mindre liknande åtgärder för att främja innovation och använd-

ning av nya tekniska lösningar, framför allt för att öka näringslivets konkurrenskraft. Utöver olika 

former av finansieringsarrangemang med statligt deltagande och skatteincitament är användning av 

upphandlingsförfarande och stärkt skydd för immateriella rättigheter, inbegripet effektivare ärende-

handläggning, samt olika former av regelförenklingsreformer några exempel på sådana åtgärder. 

På många håll tas dessutom initiativ i syfte att få regelgivningen att i behovshänseende överens-

stämma och takta bättre med teknikutvecklingen. Exempel på pågående eller genomförda åtgärder 

samt ändrade förhållningssätt är systematisk regeluppföljning1, möjliggörande av försöksverksamhet 

(en. regulatory sandboxes), olika former av samrådsförfaranden, samt att regelutvecklingsarbetet är 

iterativt och går parallellt med teknikutvecklingen. Iterativt regelutvecklingsarbete görs bland annat 

genom användning av mjuk reglering (en. soft law), såsom vägledningar eller standarder, för att i lag 

kodifiera ändamålsenliga regler när tekniken når full mognad. 

Problem när arbetssätt för att utveckla regler inte går i takt med teknikutvecklingen  

Beskrivning av en samlad problembild utgör 

en central del av rapporten. Komets initiala 

bild av arbetssätt vid regelarbete har nyan-

serats och blivit mer detaljerad. Med ut-

gångspunkt i den kunskap som inhämtats 

inom tiotalet aktiviteter har Komet identi-

fierat fem problem. Varje problem består i 

sin tur av ett antal delproblem.  

Formulering av såväl problem som del-

problem bygger på datainsamling om er-

farenheter av arbetssätt vid regelgivning 

och konsekvensutredningar, samt flera 

undersökningar om upplevda regelhinder i 

samband med teknikutveckling.  

Den initiala bilden har nyanserats och 

snarare förstärks än utmanats. Komets slutsats är därmed att arbetssätten för att utveckla regler inte 

går i takt med teknikutvecklingen.  

Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation  

Problemet handlar i huvudsak om befintliga regler. De upplevs vara svåra att tolka, särskilt när de inte 

är uppdaterade. Det är också svårt att få överblick och att anpassa sig när reglerna är många och 

 

1Med systematisk regeluppföljning avses på förhand, redan vid ikraftträdandet, beslutad periodisk utvärdering av ifrågavarande 

reglering. 

Initial problembild:  

• Arbetssätt för att utveckla regler går inte i takt 

med teknikutvecklingen  

Problembilden kunde formuleras i fem problem: 

• Regler upplevs inte vara anpassade till 

dagens situation 

• Bristande helhetssyn i regelverken i för-

hållande till snabb teknikutveckling 

• Regeländring bygger på instabil utgångs-

punkt eller dåliga underlag 

• Risk att få regler som inte fungerar när sam-

verkan i arbetet brister  

• Bristande resurser och kompetens inom regel-

arbete i förhållande till snabb teknikutveckling 
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komplexa. De som ska följa föreskrifter blir förvirrande när myndigheter gör olika. För att genomföra 

en verklig förändring krävs mer än ändrade regler, till exempel stöd att ändra det dagliga arbetssättet. 

Bristande helhetssyn i regelverken i förhållande till snabb teknikutveckling 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

upplevs som problem att arbete för att hålla regelverk uppdaterade och aktuella inte prioriteras till-

räckligt. Vidare kan styrning på fel nivå i regelhierarkin medföra risker i rättssäkerheten. Det finns en 

upplevelse av att regler ”krockar med varandra” och att det inte görs tillräcklig kontroll av att olika 

regler ”hänger ihop”. På liknande sätt upplevs det vara svårt att hantera delar i förhållande till helhet 

när regler ändras. Avslutningsvis upplevs en målkonflikt mellan stabilitet och flexibilitet i regelverken 

vid snabb teknikutveckling. 

Regeländring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. För att 

göra en regeländring behövs en avvägning mellan motstridiga behov, vilket är utmanande. Det kan 

finnas olika problem i de underlag som ligger till grund för regeländringar; data kan saknas eller vara 

felaktiga och analyserna kan vara bristfälliga. Dessutom kan det finnas brister i underlagets format. Till 

problemet hör även en bild av bristande förmåga att disponera tiden inom en utredning och brister i 

granskning av arbetet med förslag till regeländringar. 

Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar  

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

finns en upplevelse av kunskapsobalans mellan teknik- och regelutvecklare. Bilden är dessutom att 

formerna för samverkan brister, vilket ger en upplevelse av samverkan som saknar reell betydelse.  

Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

finns en bild av brister i kunskap, kompetensprofil och erfarenhet hos de som genomför utredningar 

som ligger till grund för regeländringar. Fördelning av tillgängliga resurser upplevs som ett problem;  

alla delar av systemet för regelarbete upplever att deras resurser inte räcker till.  Avslutningsvis be-

skrivs paradoxen av att det upplevs ta alltför lång tid att ändra en regel, samtidigt som varje del-

moment känns tidspressat.  
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Ny undersökning om erfarenheter av arbete med lag, förordning och föreskrift 

Komet har genomfört en intervjuundersökning 

om erfarenheter av arbetsprocessen vid regel-

givning. Datainsamling gjordes genom struktur-

erade intervjuer och avgränsades till processer 

och arbetssätt för svenska lagar, förordningar och 

föreskrifter. Fokus låg på erfarenheter av process-

en för nya och ändrade regler kopplade till teknik-

utveckling och till användande av ny teknik. De 30 

personer som intervjuades hade erfarenhet av 

arbete i riksdag, Regeringskansli, kommitté-

väsende, myndigheter, organisationer och inom 

näringslivet.   

Informanterna har en bild av att politiken styr över 

en väletablerad process för regelgivning, där de 

politiska behoven genomgående prioriteras. 

Arbete med regelgivning följer en etablerad pro-

cess, men arbetssättet varierar och människor har 

olika bild vad som behövs.  

Informanterna menar att snabb utveckling ställer krav på mer kunskap och på förmåga att se till hel-

heten vid regelgivning. Det är viktigt att se den totala bilden, samtidigt som arbetet kräver både nog-

grannhet och omsorg om detaljerna. Den snabba teknikutvecklingen påverkar regelgivningen, menar 

de, och framhåller att regelgivare behöver ha kunskap om teknik. Informanterna ser utmaningar i an-

svarsutkrävande och kommunikation när regelgivning ska förenas med snabbt föränderlig teknik. De 

anser också att det behövs mer stöd till de aktörer som på olika sätt är engagerade i arbetet med att 

ta fram nya och ändrade lagar, förordningar och föreskrifter. Det behövs även hjälp att tolka regler, 

menar informanterna.  

Nya arbetssätt för regelgivning behövs för att förenkla, testa och dra nytta av digitalisering menar 

informanterna. De ser flera moment i regelgivningen som behöver förbättras och de har konkreta för-

slag på hur det kan gå till. En förbättring vore att komplettera nuvarande arbetssätt med möjligheten 

att testa nya eller ändrade regler i en begränsad omfattning inom en avgränsad och skyddad miljö. De 

föreslår flera förenklingar som kan effektivisera och underlätta arbetet med regelgivning, och anser 

också att digitala arbetssätt bör användas mer.  

Informanternas erfarenhet är att regelgivning kräver förtroendefullt samarbete mellan människor med 

adekvat kompetens. Flera yrkesgrupper behöver samarbeta, menar de. Deras bild är att regelgivning 

bygger på informationsutbyte, insyn och förtroende.  

Arbetssättet vid regelgivning styrs i hög grad av tid och tillgång till resurser. Arbetet är starkt kopplat 

till tid; många beskriver att arbetet är tidskrävande samtidigt som de upplever en press att det ska gå 

Kvalitativ analys av regelgivning visade att 

erfarenheterna kunde beskrivas i fem över-

gripande teman: 

• Politiken styr över en väl fungerande 

process för regelgivning.  

• Snabb utveckling ställer krav på mer 

kunskap och förmåga att se till hel-

heten vid regelgivning.  

• Nya arbetssätt för regelgivning behövs 

för att förenkla, testa och dra nytta av 

digitalisering.  

• Regelgivning kräver människor med 

adekvat kompetens som har ett för-

troendefullt samarbete.  

• Arbetssättet vid regelgivning styrs i hög 

grad av tid och tillgång till resurser. 
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fort. Hur arbetet rent praktiskt organiseras styrs ofta av tidsrelaterade förutsättningar, till exempel på 

förhand givna datum som inte går att ändra. Tillgång till andra resurser påverkar också möjligheten 

att göra analyser samt kvalitetsnivån i underlagen, enligt informanterna.  

Ny undersökning om erfarenheter av arbete med konsekvensutredningar 

Komet har genomfört 12 strukturerade samtal med en till tre informanter från organisationer som 

omfattas av konsekvensutredningar.  Generellt framhåller informanterna vikten av förbättringar av 

både arbetssätt, processer och innehåll för att säkerställa kvalitativa och relevanta konsekvensut-

redningar. De menar att konsekvensutredningar ofta görs för sent i processen och att de i många fall 

är bristfälliga.  Behovet av bättre arbetsprocesser för utredningsarbetet framhålls, bland annat menar 

informanterna att utredningar inom både kommittéväsendet och myndigheter behöver relevant stöd 

för att kunna utreda konsekvenser på ett adekvat sätt. Även vikten av att tidigt i utredningen föra dia-

log och att samverka med externa aktörer framhålls. Konsekvensutredningar beskrivs samstämmigt 

som viktiga och deras främsta syfte anses vara att utgöra ett kvalitativt berednings- och besluts-

underlag för beslutsfattare. 

Konsekvensutredning ses som ett led i att motivera nya och ändrade föreskrifter vid myndigheter med 

föreskriftsrätt. I samtalen framförs att författningskraven är viktiga för att ta fram gedigna konsekvens-

utredningar, och att kraven i ofta används som checklista och struktur för analysen. Författningskraven 

upplevs vara omfattande, men det finns olika syn på om det är till fördel eller nackdel. Informanterna 

menar att myndigheterna har möjlighet att bygga upp långsiktig kompetens kring konsekvensut-

redningsarbete, eftersom medarbetarna oftast finns kvar i organisationen.  

Informanterna framhåller vikten av att bemanna utredningssekretariat inom kommittéväsendet med 

personer som har relevant kompetens. Bilden är att det krävs kompetens inom ekonomi och juridik för 

att utreda konsekvenser av författningsförslag. Men samtidigt blir en konsekvensutredning svår att 

göra utan sakkunskap inom ett antal expertområden, menar de. Även sammansättning av expert-

grupper kopplade till utredningsarbetet ansågs vara viktigt för att få tillgång till ytterligare kompetens 

och stöd i arbetet. I samtalen efterfrågas mer kunskapsöverföring mellan utredningar inom kommitté-

väsendet. Informanterna ser en utmaning i att utredningssekreterare ofta saknar erfarenhet av kon-

sekvensutredningsarbete från tidigare utredningar. Några informanter ser behov av mer operativt 

stöd, samt stöd avseende metodik, till de som gör konsekvensutredningar inom kommittéväsendet.  

Vissa informanter upplever att granskningen av konsekvensutredningar haltar, eftersom Regelrådet 

endast granskar betydande effekter för företag. De menar att fler typer av konsekvensutredningar 

borde granskas. Några informanter har erfarenhet av att återkommande kritik från Regelrådet har 

stimulerat myndigheter att styra upp sitt arbete med konsekvensutredningar.  

Tidigare undersökningar om upplevda regelhinder i samband med teknikutveckling 

Komet har under de två första åren samlat in data om generella och övergripande hinder i regelverk 

genom att ställa frågor till företrädare för offentlig sektor, beslutfattare och till personer som på olika 
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sätt arbetar med teknikutveckling inom företag, branschorganisationer och forskning. Syftet har varit 

att få en uppfattning om deras upplevelse av systemen och strukturerna för regelverken.  

Komet har även samlat underlag om upplevda hinder i specifika regelverk. En viktig del i denna data-

insamling har varit att lyssna till vad den som beskriver regelhindret själv tror att det beror på och vad 

som skulle kunna göras för att lösa problemet. Insamling av specifika regelhinder har även gett infor-

mation om generella problem. Det har till exempel visat sig att flera av de hinder som upplevs ligga i 

utformningen av ett visst regelverk egentligen handlar om att regler är svåra att förstå och tillämpa. 

Att regelverk på olika sätt har utmaningar eller upplevs som hindrande återkommer i Komets under-

sökningar. Det framkommer också att det inte alltid är juridiken i sig som upplevs som ett hinder, utan 

hur reglerna är utformade.  

Komet har tillämpat flera olika metodiker för att samla data om regelutveckling; att ha en bredd i 

arbetet och att prova olika strategier i mindre skala har varit en uttalad ambition. Under våren 2019 

genomförde Komet en enkätundersökning riktad till företrädare för offentlig sektor. Samtliga statliga 

förvaltningsmyndigheter och affärsverk ingick i undersökningen, liksom samtliga regioner och ett rep-

resentativt urval kommuner och domstolar. Under 2019 genomförde Komet en enkätundersökning 

riktad till riksdagens ledamöter. Under hösten 2019 genomförde Komet en exempelinsamling för att 

tydliggöra behovsbilden kring försök. I de undersökningar Komet gjort återkommer beskrivningar om 

föråldrade regelverk med bristande anpassning till dagens teknik. Flera tar också upp att tekniken ut-

vecklas snabbare än reglerna.  

Komet har genomfört två insamlingar av upplevda hinder i specifika regelverk, i form av en öppen res-

pektive en riktad insamling. Den öppna insamlingen gjordes via Komets webbplats våren 2020. Be-

skrivningar av upplevda regelhinder med en koppling till utveckling och användning av ny teknik, oav-

sett teknikområde eller bransch, välkomnades. Den riktade insamlingen bjöd in aktörer inom tre av 

regeringens strategiska samverkansprogram att lämna beskrivningar om upplevda regelhinder under 

ett antal månader 2020–2021. En viktig del i datainsamlingen har varit att lyssna till vad den som be-

skriver regelhindret själv tror att det beror på och vad som skulle kunna göras för att lösa problemet. 

Insamling av specifika regelhinder har även gett information om generella problem. Alla inskickade 

regelhinder bedömdes utifrån ett antal relevanskriterier och avgränsningar och Komet valde därefter 

att göra ett fördjupat arbete inriktat på ett urval av de inskickade problembeskrivningarna.  

Flest upplevda regelhinder rapporteras inom teknikutveckling som rör hälsoområdet, respektive trans-

port. Flera av de inskickade regelhindren har resulterat i förslag till regeringen. Komet har även under-

sökt gällande rättsläge för flera inskickade regelhinder, som på ett väsentligt sätt bidragit till att belysa 

samband mellan teknikutveckling och regelverk och på så sätt bidragit till ökad kunskap. 
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1. Undersökning av arbetssätt för regelutveckling 

Med denna rapport vill Komet bidra till att ge en både bred och nyanserad bild om regelarbete i en tid 

när teknikutvecklingen går allt snabbare. Komet hoppas att på så sätt kunna bidra till tankar och idéer 

om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. 

Teknikutveckling medför nya produkter, tjänster och affärsmodeller.2 Dessa passar inte alltid in i 

gällande regelverk3 och kan sakna en tydlig hemvist i befintliga ansvars- och organisationsstrukturer. 

Komet menar att det behövs insatser som underlättar tolkning och tillämpning av regelverk. Det kan 

samtidigt finnas behov av att revidera regelverk eller ta fram nya, förändrande, regler. 

Kommittén för teknologisk innovation och etik 

(Komet) har valt att undersöka möjliga arbets-

sätt som tydliggör och effektiviserar arbetet 

med regelutveckling. Under 2021 är ett av de 

större projekten inriktat på arbetssätt för regel-

utveckling, se bilaga 1 för en beskrivning.  

En del i arbetet är att identifiera problem inom svenska regelverk, att ta del av andra länders arbete 

och att sprida svenska erfarenheter internationellt.  

Det finns fler än 300 myndigheter i Sverige och fler än 200 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under 

regeringen.4 Arbetssätt vid regelutveckling involverar många av dessa personer, men också många in-

om näringsliv och civilsamhället – och inte minst enskilda personer som ska följa samhällets regler. Att 

uppskatta hur många personer som på något sätt berörs är omöjligt, men det är lätt att förstå att 

frågeställningen är central för såväl demokrati som konkurrenskraft.  

Komet har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för innovation och trygg ny teknik  

Komet arbetar med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och kon-

kurrenskraft samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik ska ske tryggt, säkert och med ett 

långsiktigt samhällsperspektiv. Komet arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige ska kunna vara 

ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet ska ge stöd till regeringen att 

hantera en accelererande teknikutveckling.  

Komet ska verka till och med år 2022 och bidra till att skapa goda och trygga förutsättningar för 

teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Komet 

 

2 Se kapitel 2.2 för en beskrivning av hur arbetet med teknikutveckling går till. 

3 Se kapitel 2.1 för en beskrivning av regler och regelverk. 

4 Statsförvaltningen i korthet. 2021. Statskontoret. 

Syftet med Komets projekt teknik och regel-

utveckling i takt är att undersöka arbetssätt 

vid regelutveckling. Vid behov kan Komet 

komma att föreslå nya eller ändrade arbets-

sätt för mer dynamisk regelutveckling. 
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ska både bejaka de möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken 

skapar samt lyfta de målkonflikter som kan uppkomma. 

 

 

Rapporten består av nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag 

Under de första åren har Komet utarbetat flera kunskapsunderlag om samspelet mellan teknik och 

regelverk. Med dessa underlag som utgångspunkt har Komet nu fördjupat såväl kunskapsinsamling 

som analysarbete inom området, med särskilt fokus på arbetssätt vid regelutveckling.  

Resultatet redovisas i denna rapport. Rapportstrukturen bygger på tre delar − nulägesbeskrivning, 

problembild och kunskapsunderlag.  Rapporten kommer att ligga till grund för vidare arbete inom 

Komet, och utgör ett viktigt underlag för att utarbeta förslag till regeringen. 

Initialt beskrivs hur arbetet med regler, respektive teknikutveckling, går till såväl i Sverige som inter-

nationellt. Därefter följer en central del i rapporten; en samlad problembild. Komet har identifierat fem 

problem och redovisar en fördjupad beskrivning av ett tjugotal specifika delproblem som försvårar 

arbetet med att få teknik och regelutveckling att gå i takt. Därpå redovisas resultat och analys av två 

helt nya datainsamlingar om erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning, respektive för-

djupning avseende konsekvensanalys. Slutligen ges en översikt av Komets tidigare undersökningar 

om upplevda regelhinder i samband med teknikutveckling. 

Centrala begrepp som används i rapporten förklaras i bilaga 7. Komets strävan är att så långt möjligt 

använda begreppen på ett entydigt sätt genom hela rapporten.  

Kunskapsunderlag och problembild som underlag för gemensam förståelse  

En trovärdig problembild kräver ett solitt kunskapsunderlag och en grundlig analys. Komet har 

genomfört flera undersökningar, med insamling och analys av helt nya data från målgrupper som är 

centrala för arbete med regelutveckling. Komet menar att det är viktigt att göra en noggrann och 

transparant redovisning, så att den som tar del av problembild eller kunskapsunderlag själv har 

möjlighet att värdera tillförlitligheten i materialet. Metodbeskrivning för undersökningarna redovisas 

därför i rapportens bilagedel.  

En trovärdig problembild utgör en stabil grund för att se utvecklingsmöjligheter och i framtiden kunna 

föreslå förändringar. Men först behöver bakomliggande orsaker till problemen analyseras.  

Komet har goda erfarenheter av att arbeta stegvis och i nära samverkan med de som berörs av såväl 

teknikutveckling som regelarbete. Förändring skapas successivt, och det måste vara möjligt att 

diskutera tillsammans och vid behov korrigera mål och riktning. För att bidra till stegvis förändring i 

bred samverkan ger denna rapport kunskap och problembild som underlag för gemensam förståelse 

kring pågående utveckling och fortsatt arbete med möjliga förändringar. 
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Frågor om arbetssätt för regelutveckling uppmärksammas såväl internationellt som i Sverige  

Frågan om huruvida arbetssättet för att arbeta med regler behöver förändras till följd av den snabba 

teknikutvecklingen är aktuell över hela världen, och diskuteras i ett stort antal publikationer. Utan att 

göra anspråk på att ge någon komplett litteraturöversikt ges inledningsvis några enstaka exempel på 

aktuellt arbete som komplement till den internationella överblicken i kapitel 2.3.  

En analys gjord på uppdrag av den finska regeringen år 2020 kommer fram till att den snabba teknik-

utvecklingen kräver nya arbetssätt och verktyg för att arbeta med regulatoriska frågor.5 Regelverk an-

ses bli allt viktigare för innovation och samhällsutveckling och rapporten ger förslag på ett ramverk för 

innovationsvänlig reglering.  

Snabb teknikutveckling medför förändring på fler olika sätt. Kopplingen till förändrade arbetssätt 

illustreras bland annat i en studie från Harvard som sammanfattade flera internationella rapporter år 

2019.6 När förutsättningarna är komplexa och kräver samverkan mellan många olika aktörer måste 

arbetssättet förändras för att målen ska kunna uppnås, menar studiens författare.  

Storbritannien har utarbetat en strategi för att arbeta med regelutveckling i en tid som präglas av 

snabb teknisk utveckling, där en viktig komponent är att arbetsmetoderna är flexibla.7 Brittiska för-

fattare beskriver 2019 ett arbetssätt de kallar ”förebyggande reglering”.8 För att arbeta förebyggande 

krävs ett arbetssätt som är inkluderande, samverkande, framåtriktat, proaktivt och iterativt menar de. 

Författarna har utarbetat 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.  

De som utvecklar och anpassar regelverk har svårt att få överblick och tillräckligt med information för 

att kunna förändra regelverken på rätt sätt och i rätt tid, menar japanska forskare.9 De förordar därför 

ett arbetssätt där staten beslutar om övergripande regelverk i samverkan med näringsliv, civilsamhälle 

och enskilda individer. 

Att arbeta med reglering måste bli smidigare och mer flexibelt för att ta tillvara den snabba teknikut-

vecklingens potential. Det menar organisationen World Economic Forum, WEF, som samlar ett antal 

länder i diskussioner om framtidens ekonomiska och tekniska utveckling. Deras bild är att regeringar 

 

5 Salminen et al. Current state and good practices of innovation-friendly regulation – how can regulation be used as an instrument 

for innovation policy? Government analysis, assessment and research activities. Ministry of Economic Affairs and Employment. 

Finland. Se även Innovationsvänlig reglering – Finland. Komet kommenterar 2020:18.  

6 Dreier, L, Nabarro, D and Nelson, J.  2019. Systems Leadership for Sustainable Development: Strategies for Achieving Systemic 

Change. Harvard Kennedy School. Se även Komet kommenterar 2019:08. 

7 Regulation for the Fourth Industrial Revolution: White paper. 2019. Presented to Parliament (UK) by the Secretary of State for 

Business, Energy and Industrial Strategy. Se även Komet kommenterar 2019:01. 

8 Armstrong, H, Gorst, C and Rae, J. 2019.  Renewing regulation. Anticipatory regulation in an age of disruption., NESTA. Se även 

Komet kommenterar 2019:6. 

9 Yangawa, Noriyuki et al. 2019. Governance innovation – Redesigning Law and Architecture in the Age of Society 5.0. The 

University of Tokyo Graduate School of Economics. Se även Komet kommenterar 2020:20. 
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över hela världen tvingas till allt snabbare förändringar av sitt lands regelverk de senaste åren. WEF 

har därför utarbetat en guide till stöd för beslutsfattarna, som bland annat ger råd om arbetssätt för 

att främja enhetlig lagstiftning i en tid av snabb utveckling.10  

Det statliga kommittéväsendet har en viktig roll vid regelutveckling och erfarenheter från dess arbets-

sätt beskrivs bland annat i kapitel 4 och 5 i denna rapport.  Statskontoret har tidigare analyserat 

kommittéer som har andra sorters uppdrag än att utreda en viss fråga.11 På liknande sätt kan Stats-

kontorets analys12 bidra till att belysa den bild av Regelrådets arbete som återges i kapitel 5.  

Sedan tio år tillbaka har Sverige ett förvaltningspolitiskt mål som säger att statsförvaltningen ska vara 

innovativ och samverkande samt rättssäker och effektiv. Målet säger också att statsförvaltningen ska 

ha väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidra till Sveriges utveckling och ett 

effektivt EU-arbete. Enligt en undersökning från Statskontoret har det förvaltningspolitiska målet en 

bred acceptans, såväl politiskt som bland myndigheterna där det upplevs förenkla i styrningen och 

fungera som inspiration för myndighetscheferna.13 Statskontorets analys är att de värden som ingår i 

det förvaltningspolitiska målet är trögrörliga,  bland annat eftersom det tar tid innan åtgärder får 

genomslag i förvaltningen.14 I linje med detta är det Komets bedömning att det kommer att ta tid att 

förändra även arbetssättet vid regelutveckling. 

 

 

 

 

10 Agile Regulation for the Fourth Industrial Revolution. A Toolkit for Regulators. 2020. World Economic Forum. 

11 Udda fåglar i kommittéväsendet. En studie av otraditionella kommittéer. 2019. Rapportnr: Om offentlig sektor 36. 

Statskontoret.  

12 Fler uppgifter för Regelrådet. Bör rådet arbeta mer med EU-lagstiftning och digitalisering? 2018. Rapportnr: 2018:1. 

Statskontoret.  

13 En innovativ och samverkande förvaltning. 10 år med det förvaltningspolitiska målet. 2020. Rapportnr: Om offentlig sektor 39. 

Statskontoret. 

14 Modell för uppföljning av förvaltningspolitiken. 2021. Rapportnr: 2021:4. Statskontoret.  
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2. Nuläge - teknikutveckling påverkas av regler  

Rapporten innehåller tre delar − nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag. Detta kapitel 

ger en nulägesbeskrivning, som består av tre avsnitt. Först beskrivs regler och regelutveckling, sedan hur 

arbetet med teknikutveckling går till. Avslutningsvis ges en internationell utblick över hur en rad andra 

länder arbetar med teknik och regelutveckling.  

2.1 Vad är regler? 

Komet har tagit fram en kunskapshöjande rapport som ger grundläggande förståelse för regler och 

regelutveckling.15 Den som förstår vad som är möjligt, rimligt och lämpligt har goda förutsättningar 

att utveckla och använda ny teknik på ett ansvarsfullt sätt. 

Om regler och olika typer av regler 

Regler finns främst för att främja önskade och hindra oönskade beteenden. De kan vara generella eller 

specifika. Reglerna kan vara bindande eller av mer frivillig karaktär.  

Den som inte följer bindande regler kan drabbas av rättsliga konsekvenser i form av straffrättsliga på-

följder, exempelvis fängelse och böter. Den kan också få administrativa sanktioner, som avgifter och 

näringsförbud. Exempel på bindande regler är svenska lagar och förordningar, samt Europeiska 

unionens förordningar och direktiv. Regler som inte är bindande finns i exempelvis uppförandekoder, 

branschöverenskommelser och standarder.  

En regel ingår i princip alltid i ett sammanhang och det går sällan att använda en enskild regel utan 

att veta eller sätta sig in i hur den hänger ihop med andra regler. 

Hur regler förhåller sig till varandra 

Alla regler hänger ihop på ett förutbestämt sätt, oftast hierarkiskt men också parallellt. En grundregel 

är att bindande regler alltid gäller före andra regler. Detta gäller oavsett om det är svenska eller inter-

nationella regler. 

I Sverige gäller följande rangordning (regelhierarki) för de bindande reglerna: grundlag ligger överst i 

hierarkin, därefter följer i fallande ordning lag, förordning och myndighetsföreskrift. 

Europeiska unionens bindande regler har alltid företräde framför ett medlemslands bindande regler. 

Inte sällan ska både Europeiska unionens regler och nationella kompletterande regler användas sam-

tidigt och då är det särskilt viktigt att veta hur reglerna förhåller sig till varandra. 

 

15 Så funkar det! Om lagar och regler. Komet beskriver 2021:05. 
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Om lagstiftningsprocesser 

Lagstiftningsarbete är både komplext och resurskrävande. För att säkerställa de grundläggande rätts-

principerna16 måste nya och ändrade regler utarbetas på ett rättssäkert, robust och transparent sätt.  

I Sverige genomförs lagstiftningsarbetet i ett antal på varandra följande steg. Att ta fram en ny lag, 

eller ändra en lag, omfattar ett tiotal moment som alltid måste genomföras17. Det börjar normalt med 

att regeringen tillsätter en utredning som utarbetar förslag på ny eller ändrad lag. Föreslaget skickas 

därefter på remiss. Regeringskansliet bereder förslaget och en granskning görs ofta i Lagrådet. 

Regeringen lämnar sedan förslag till riksdagen, som fattar beslut om den nya eller ändrade lagen.    

Även inom Europeiska unionen (EU) finns en lagstiftningsprocess i flera steg. EU-länderna fattar 

gemensamma beslut om EU-lagarna. Representanter från medlemsländernas regeringar sitter i EU:s 

ministerråd som godkänner nya lagar, vanligtvis tillsammans med Europaparlamentet vars ledamöter 

är folkvalda i EU:s medlemsländer.  

Det finns också processer för att ta fram internationella regler och regler som inte är bindande.  

Processerna ser olika ut, det finns oftast inte någon lag som reglerar hur processen ska vara utformad.  

Varför länder gör olika 

Varje land har ett eget rättssystem, statsskick och egna förvaltningsmodeller. Detta påverkar bland 

annat hur ett land tar fram och tillämpar regler. Nationella regler utgår främst från behov och förut-

sättningar av inrikespolitisk karaktär medan internationella regler vanligtvis tas fram efter förhandling 

där parternas olika intressen ofta innebär kompromisser. I världen finns flera olika typer av rätts-

system, exempelvis kontinentaleuropeisk rätt, angloamerikansk rätt och religiösa rättssystem 

Eftersom varje land har sitt eget rättssystem är länder i princip aldrig helt jämförbara. Länder med 

liknande regelgivning och regeltillämpning utgår vanligtvis från samma typ av rättssystem. Men även 

länder som tillhör samma övergripande rättssystem kan skilja sig åt, exempelvis hur lagstiftnings-

processen går till eller vilka underlag som används vid tillämpning och tolkning av regler. 

Samtliga medlemsländer i EU omfattas av EU:s bindande regler. Möjligheten att besluta om nationella 

kompletterande regler ger medlemsländerna en viss frihetsgrad, som skulle kunna uppfattas resultera 

i skillnader. Kompletterande regler kan dock endast innebära preciseringar och får aldrig avvika från 

de bindande EU-reglerna. 

  

 

16 Legalitet, objektivitet och proportionalitet. 

17 Se även faktaruta i kapitel 4.2, som kortfattat beskriver momenten. 
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2.2 Vad är teknikutveckling? 

Utvecklingsarbete är att utnyttja kunskap för att åstadkomma något nytt eller förbättrat. Avsnittet be-

skriver utvecklingsarbete inom teknikområdet ur ett övergripande perspektiv, inte hur arbetet bedrivs 

inom olika områden eller branscher. Underlaget bygger på sammanställning av forskning publicerad 

de senaste fem åren, framför allt inom Storbritannien och Sverige. Se bilaga 3 för metodbeskrivning 

och redovisning av centrala delar av de artiklar som ligger till grund för avsnittet. I bilagan finns även 

fallbeskrivningar som ger exempel på hur teknikutveckling kan gå till i praktiken. Bilagan innehåller 

också flera grafiska illustrationer, till exempel av de olika stegen i arbetet med teknikutveckling samt 

likheter och skillnader mellan olika modeller.  

För att beskriva utvecklingsarbete inom teknik används ofta modeller. I huvudsak är modellerna 

sekventiella (linjär process med tydlig början och slut samt ett antal steg däremellan), flexibla (agila 

processer där flera steg kan göras samtidigt), eller en kombination av dessa.  

När tekniken ändras allt snabbare måste även arbetssätten hänga med 

Utveckling av produkter inom tillverkningsindustrin har i stor utsträckning baserats på sekventiella 

modeller, medan agila modeller har kommit att bli vanligare inom mjukvaruindustrin. På senare år har 

intresset för mer flexibla modeller för produktutveckling ökat även inom tillverkningsindustrin. 

Förändrade arbetssätt och processer kräver ofta nya eller ändrade kompetenser. För att lyckas är det 

viktigt att identifiera vilka funktioner som behöver finnas i utvecklingsprocessen och när i processen 

de olika kompetenserna behövs. Det innefattar både organisationens ledning och personer med 

expertis inom projektledning, teknik- och verksamhetsutveckling, juridik, ekonomi och försäljning. 

Aktörer och funktioner som bidrar till teknikutveckling 

Utvecklingsarbete inom teknik involverar en rad aktörer inom flera olika sektorer i samhället. I tidiga 

skeden av teknikutveckling deltar framför allt aktörer inom forskning, som ofta finns inom universitet 

och högskolor och vid företagens forsknings- och utvecklingsavdelningar. Det finns även andra 

aktörer inom offentlig sektor, ofta i rollen som beställare av en viss teknisk lösning samt som finans-

iärer av den forskning och utveckling som genomförs inom lärosäten och myndigheter. 

Teknikutveckling som ligger nära produktutveckling och kommersialisering görs ofta inom närings-

livet, men sådan teknikutveckling genomförs också inom offentlig sektor. Enskilda personer och före-

trädare för civilsamhället kan, i större eller mindre utsträckning, vara involverade i alla delar av teknik-

utvecklingen. Till exempel kan de ha behov som behöver lösas genom att utveckla ny teknik, eller att 

befintlig teknik anpassas på nya sätt. De kan också komma med synpunkter eller företräda intressen 

som behöver beaktas under teknikutvecklingen. 

På samma sätt som en rad olika aktörer behövs för teknikutveckling behövs även flera olika yrkes-

grupper, funktioner och roller. Exempel är kompetens inom teknik, juridik, ekonomi och psykologi, 

men även kunskap om organisation och arbetsledning. Dessutom behöver teknikutvecklingen ofta till-

föras kunskap om såväl metodik, statistik och analys som design och försäljning. 
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Praktiskt genomförande 

Utvecklingsarbete inom teknikområdet pågår ofta hela vägen, det vill säga från tidig idé (forsknings-

nära arbete) till en färdig produkt eller tjänst (kommersialisering). Teknikutvecklingen bygger ny kun-

skap och nya förmågor som gör det möjligt att ta fram produkter som senare kan kommersialiseras. 

Teknikutvecklingsprocessen ses ofta som problemfokuserad och utforskande. 

Det finns idag inte någon tydlig och allmänt accepterad definition av var utvecklingsarbete inom 

teknik börjar, respektive slutar. Istället används olika modeller för att beskriva och strukturera arbetet. 

De som har konstruerat modellerna har valt olika omfång på teknikutvecklingsprocessen; vissa 

sträcker sig hela vägen och omfattar alla förekommande moment medan andra modeller är av-

gränsade till en specifik del. Det finns utmaningar med terminologin för teknikutveckling, framför allt 

eftersom begrepp tillskrivs olika betydelse. 

Över tid har det blivit mer vanligt att se teknikutveckling som något som sker iterativt och parallellt, 

istället för ett äldre synsätt där varje utvecklingssteg avslutades innan nästa kunde ta vid. Samtidigt 

ses två principer, där teknikutvecklingen antingen sker löpande i små steg eller med större och lite 

oväntade språng. 

Att utveckla och ta fram nya produkter inom tillverkningsindustrin har i stor utsträckning varit baserad 

på sekventiella modeller, medan agila modeller har kommit att bli vanligare inom mjukvaruindustrin. 

På senare år har intresset för mer flexibla modeller för produktutveckling även inom tillverknings-

industrin ökat. Det har dock funnits en tydlighet i att ett sekventiellt inslag i utvecklingsprocesserna är 

nödvändigt, främst för att få företagsledningar och andra interna intressenter med på tåget. Inom 

forskningen har man därför börjat undersöka förutsättningarna för olika typer av hybridlösningar med 

utgångspunkt i olika perspektiv, bland annat produktutveckling och ledarskap. 

Modeller för arbete med teknikutveckling 

Arbetssättet för teknikutveckling har länge setts som en linjär process, med tydlig början och slut och 

ett antal klart definierade steg däremellan.  Det beskrivs ofta med modellen ”processteg-besluts-

punkt” (engelska: stage-gate). Vid varje beslutspunkt (svenska: grind, engelska: gate) fattas beslut om 

teknikutvecklingen ska släppas vidare till nästa processteg (engelska: stage), eller om den ska avslutas 

(engelska: go or kill). Modellen finns i flera varianter och har utvecklats under åren. Arbetssättet utgår 

ofta från en produkt eller tjänst, och arbetet försöker hitta den bästa lösningen i varje steg. 
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Figur 1. Förenklad beskrivning av teknikutveckling som en linjär process. I ett processteg görs olika aktiviteter som för 

utvecklingen framåt, till exempel bedömning av den tekniska genomförbarheten eller uppbyggnad av tillverknings-

organisation. Det kan vara få, eller ett stort antal, processteg. Vid beslutspunkterna görs en utvärdering och beslut 

fattas om att avsluta hela teknikutvecklingen, eller fortsätta vidare till nästa processteg.  

Över tid har teknikutvecklingen alltmer kommit att ses som en flexibel (agil) process, där flera steg kan 

pågå samtidigt. Den stora skillnaden jämfört med sekventiella metoder är att erfarenheter hela tiden 

tas in i den fortsatta processen och påverkar dess utformning. Istället för att se teknikutvecklingen 

som en enda enhet görs mindre delar stegvist som testas efterhand.  

 

 

 

 

Figur 2. Förenklad beskrivning av teknikutveckling som agil process. Ett steg kallas ofta för ”sprint”. 

Arbetssättet i flexibla processer utgår ofta från en funktion och att det är själva utvecklingsprocessen 

som leder fram till den bästa produkten. Ett arbetssätt som tillämpar agila metoder innebär en större 

flexibilitet genom utvecklingsprocessen, jämfört med sekventiella metoder. Istället för att helt avbryta 

arbetet med teknikutveckling kan det förändras och ta en annan väg under utvecklingsarbetets gång. 

Det finns flera varianter av de två olika arbetssätten, där modellerna integreras så att vissa delar görs 

enligt ett linjärt arbetssätt samtidigt som man i andra delar väljer att arbeta agilt. 
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Tabell 1. Schematisk jämförelse mellan linjärt/sekventiellt (stage-gate) och interaktivt/flexibelt (agilt) arbetssätt för 

teknikutveckling. Översättning och tolkning baserad på underlag av Cooper, 2016.18 

 Linjärt (stage-gate) Iterativt (agilt) 

Typ Planering av helheten Planering av en liten del i taget 

Omfattning Från idé till färdig produkt eller tjänst Utveckling och testning av tekniken kan 

göras tidigt i produktutvecklingen 

Beslutsmodell Investeringsmodell. Beslut om att fort-

sätta eller avsluta fattas av en senior 

ledningsgrupp 

Taktisk modell. Beslut om hur nästa 

sprint ska läggas upp fattas av de som 

själva arbetar med teknikutvecklingen. 

Tillvägagångssätt Tonvikt på utvärdering och verifikation Tonvikt på enkel design (”det vi gör just 

nu kommer att behövas”) 

Kravställning Noga utformade specifikationer och krav-

ställningar görs på förhand 

Ändras ofta efter hand 

Arbetsgrupp  Stor Liten 

Organisationskultur Ordning och reda Förändringsbenägenhet 

 

  

 

18 Cooper, R. G. (2016). Agile–Stage-Gate Hybrids: The Next Stage for Product Development Blending Agile and Stage-Gate 

methods can provide flexibility, speed, and improved communication in new-product development. Research-Technology 

Management, 59(1), s. 21–29. 
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2.3 Internationell utblick 

Det är inte bara i Sverige som diskussioner förs om behov av att förändra formerna för regelgivning i 

syfte att i större utsträckning kunna främja teknisk innovation så att individer, företag och hela sam-

hällen ska kunna dra nytta av tekniska framsteg. Att undanröja obefogade regelhinder eller att med 

regler skapa incitament kan vara nödvändigt för att stödja eller påskynda utvecklingen av bland annat 

precisionsmedicin och klimatsmarta produkter och tjänster. Som redan nämnts har sådana behov 

identifierats, och initiativ tagits, runt om i världen (kapitel 1).  

Av exempel från de länder som omfattas av Komets internationella utblick19 framgår att Covid-19-

pandemin har tydliggjort svagheter i befintliga regelverk och regelgivningsprocesser som är ut-

formade i en tid då teknikutveckling och samhällsförändringar gick i ett långsammare tempo än i dag, 

det vill säga ”the pacing problem” (fritt översatt otaktsproblemet). De åtgärder som vidtagits i dessa 

länder med anledning av pandemin kan samtidigt utgöra exempel på beslutsfattares förmåga att 

anpassa befintliga arbetssätt i samband med extraordinära omständigheter, vilka kräver snabba 

beslut, inte minst i arbetet med att ta fram nya eller ändrade regler.  

Komets internationella utblick visar att beslutsfattare på centrala och lokala nivåer i flera länder vidtar 

mer eller mindre liknande åtgärder för att främja innovation och användning av nya tekniska lösningar, 

framför allt för att öka näringslivets konkurrenskraft.  

Utöver olika former av finansieringsarrangemang med statligt deltagande och skatteincitament är 

användning av upphandlingsförfarande och stärkt skydd för immateriella rättigheter, inbegripet 

effektivare ärendehandläggning, några exempel på sådana vidtagna åtgärder (i till exempel Brasilien, 

Indien och Kina). Ett annat förekommande exempel, som avser att minska företags och innovatörers 

regulatoriska kostnader, är ”single points of contact” eller “one-stop-shops” (fritt översatt en enda 

kontaktpunkt), som förenklar företagares och innovatörers navigering den regulatoriska och 

administrativa miljön (bland annat i Australien, Japan, Storbritannien och Sydkorea).    

 Även ”1-in-X-ut-reglering” (en. One-in-X-out Rule) kan sägas utgöra en form av regelförenkling. Det 

finns varianter av denna princip i flera länder (däribland Storbritannien, Kanada, Sydkorea och USA). 

Principen i sin enklaste form innebär att administrativa bördor eller kostnader som härrör från nya 

regler kompenseras eller ”kvittas” (en. offsetting) genom att andra, befintliga regler upphävs. Syftet är 

alltså att kontrollera och begränsa flödet av nya regelkrav. Denna åtgärd kan ha sina förtjänster men 

förutsätter bland annat att det finns utarbetade metoder för att göra adekvata kostnadsberäkningar 

och därmed sammanhängande bedömningar för regulatorisk kompensation.20  

 

19 Kommande rapport från Komet som redovisar underlag från Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland, Stor-

britannien, Sydkorea, Tyskland och USA. 

20 Trka, D and Thuerer, Y. 2019. One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries. OECD Regulatory Policy Working 

Papers No. 11.    
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På många håll tas dessutom initiativ i syfte att få regelgivningen att i behovshänseende överensstämma 

och takta bättre med teknikutvecklingen.  

Av de exempel som redovisas i den internationella utblicken finns vissa åtgärder som tycks vara mer 

förekommande än andra. Ett sådant exempel är regeluppföljning, det vill säga på förhand, redan vid 

ikraftträdandet, beslutad periodisk utvärdering av ifrågavarande reglering (till exempel i Kanada, Japan 

och Tyskland). Ett alternativ som kan ge motsvarande resultat är användning av ”sunset provisions” 

(fritt översatt solnedgångsbestämmelser).21  

Ett sätt att både främja innovation och skapa bättre beslutsunderlag för mer träffsäkra regelverk är 

användning av öppna data22 i förening med artificiell intelligens (och mjukvara för textanalys). 

Förbättrad tillgång till och kvalitet av sådana data förespråkas i flera länder, och initiativ för ökad 

användning har tagits i flera länder (bland andra Australien, Kina, Nya Zeeland och Storbritannien). 

Vidare finns en samstämmighet i betydelsen av ömsesidig förståelse och ökad kunskapsöverföring 

mellan teknikutvecklare och regelgivare. Oberoende av huruvida olika former av samrådsförfaranden 

tidigare tillämpats i regelutvecklingsarbetet, har sådana förfaranden på senare tid fått ökad betydelse 

(exempelvis i Kina och Indien). Likaså skapas incitament eller förbättrade förutsättningar för sam-

verkan mellan myndigheter och mellan myndigheter, näringsliv och forskningsvärlden (till exempel i 

Brasilien, Japan, Kanada, Storbritannien, Sydkorea och USA). För att skapa delaktighet och samarbete i 

regelutvecklingsarbetet redan i ett tidigt skede upprättas fysiska eller virtuella policylabb23 (till 

exempel i Nya Zeeland och Storbritannien). En bredare form av samverkan som också förekommer är 

medborgarinitiativ och publika konsultationer (bland annat i Brasilien och Kanada).  

Som en del i samverkan mellan företag och myndigheter används ibland regulatorisk försöksverksam-

het, internationellt oftast benämnd regulatory sandbox. Ursprunget anses vara ”Project Innovate” som 

inleddes år 2014 av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority, för att stödja och 

stimulera innovation inom fintech-området. Hittills har tillsynsmyndigheter i fler än 50 länder 

utarbetat och använt sig av liknande mekanismer för att göra det möjligt för innovatörer att, på vissa 

villkor, pröva sina nya tjänster, produkter eller affärsmodeller under tillsyn eller få vägledning om 

regulatoriska konsekvenser. Regulatory sandboxes i olika former förekommer i flera av de länder som 

omfattas av Komets internationella utblick (bland andra Australien, Kanada, Kina, Tyskland och Stor-

britannien). Mest använd och specialiserad får arbetsmetoden anses vara i Sydkorea och Japan, som 

 

21 En bestämmelse som innebär att en lagparagraf eller en hel lag upphör att gälla ett visst datum som är bestämt redan vid 

dess ikraftträdande, såtillvida inte tiden förlängs genom efterföljande lagstiftning. Syftet är att regelgivaren bör ges möjlighet 

att ånyo besluta om paragrafens eller lagens berättigande (definition hämtad från brittiska parlamentets ordförklaring).  

22 Definition: Öppna data och innehåll kan fritt användas, modifieras och delas av vem som helst för vilket ändamål som helst 

(definition från stiftelsen Open Knowledge Foundation, opendefinition.org). Mer information om öppna data finns via Internet-

stiftelsen (internetstiftelsen.se/kunskap/for-samhallet/oppna-data).  

23 Se till exempel information via Vinnova (www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-

samhallsutmaningar/smart-policyutveckling/policyutveckling-och-innovation/), EU (ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/policy-

lab) och brittiska regeringen (openpolicy.blog.gov.uk/about/).  
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har inrättat särskilda (geografiska och sakområdesspecifika) specialzoner. I dessa specialzoner kan 

försök tillåtas även om de skulle stå i strid med ländernas befintliga regelverk. Det förekommer att 

privata och offentliga aktörer gemensamt genomför försöken.  

En uppfattning som förefaller ha stöd i flera länder är att lagstiftare och reglerande och tillsynande 

myndigheter som arbetar för ökad kunskap och förståelse samt bättre kan förutse (disruptiv) 

innovation är bättre positionerade för att utnyttja möjligheterna med teknisk innovation samtidigt 

som riskerna minimeras.24 I exempelvis Kanada och Storbritannien har regeringarna tillsatt resurser för 

att arbeta utifrån konceptet ”foresight” (fritt översatt ”framsyn”) för att hjälpa till att förstå hur 

framtiden kan komma att se ut och förbereda sig därefter25. Nya tekniker och trender undersöks, 

liksom deras potentiella effekter på människor, företag och miljö. Syftet är att identifiera betydande 

möjligheter eller risker och vidta snabba åtgärder för att hantera dem. Målet är inte att påskynda 

reglering (som riskerar att hämma innovation) utan snarare att ge beslutsfattare tid och 

förutsättningar att arbeta iterativt och i dialog med företag och intressenter parallellt med teknik-

utvecklingen. Genom att arbeta utifrån detta förhållningssätt kan regelgivare och tillsynsmyndigheter 

initialt styra utvecklingen av innovation genom mjuk reglering (en. soft law), såsom vägledningar eller 

standarder, för att i lag kodifiera ändamålsenliga regler när tekniken når större mognad. 

 

24 Med disruptiv innovation brukar avses en innovation som skapar en ny marknad och värdenätverk genom att tränga bort 

etablerade marknadsledare och allianser. Teknik som anses vara disruptiv har en omvälvande effekt eller löser ett problem på 

ett så mycket mera fördelaktigt sätt att den tränger bort den existerande teknologin. 
25 Även svenska Regeringskansliet / Utrikesdepartementet arbetar med strategic foresight, bland annat  i samarbete med 

amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. 
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3. Problembild  

Rapporten innehåller tre delar − nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag.  Detta kapitel, 

som beskriver en samlad problembild, utgör en central del i rapporten. Komet har identifierat fem 

problem och redovisar en fördjupad beskrivning av ett tjugotal specifika delproblem som försvårar 

arbetet med att få teknik och regelutveckling att gå i takt.  

3.1 Fem problem och 22 delproblem 

Komets initiala bild då projekt teknik och regelut-

veckling i takt26 startades var att arbetssätt för att 

utveckla regler inte går i takt med teknikutveck-

lingen. Denna bild har blivit mer detaljerad under 

projektets kunskapshöjande fas. Med utgångspunkt 

i kunskap som inhämtats inom tiotalet aktiviteter 

har Komet identifierat fem problem. Vart och ett av 

dessa består i sin tur av ett antal delproblem.  

Den initiala bilden har nyanserats och snarare för-

stärks än utmanats. Komets slutsats är därmed att 

arbetssätten för att utveckla regler inte går i takt 

med teknikutvecklingen.  

Kapitlet inleds med en översikt av de fem proble-

men och de delproblem som varje problem består 

av. En schematisk karta över samtliga problem (se 

bilaga 2) kompletterar den skrivna texten, i syfte att 

underlätta överblick och förståelse.  

Efter den inledande översikten fortsätter kapitlet med en fördjupad beskrivning av varje problem och 

de tre till sex delproblem som bygger upp respektive problem.  

Formuleringen av såväl problem som delproblemen bygger på datainsamling avseende erfarenheter 

av arbetssätt vid regelgivning och arbete med konsekvensutredningar, samt ett antal undersökningar 

om upplevda regelhinder i samband med teknikutveckling. Det är viktigt att betona att kunskaps-

underlaget består av ett omfattande material, varav endast en del tar upp problem. I arbetet med att 

analysera problembilden har den information som specifikt rör problem bearbetats och kondenserats. 

I detta arbete har Komet tillämpat en metod inspirerad av kvalitativ analysmetodik.  

 

26 Se bilaga 1 för en beskrivning av projektet.  

Initial problembild:  

• Arbetssätt för att utveckla regler går 

inte i takt med teknikutvecklingen  

Problembilden kunde formuleras i fem 

problem: 

• Regler upplevs inte vara anpassade 

till dagens situation 

• Bristande helhetssyn i regelverken i 

förhållande till snabb teknikutveckling 

• Regeländring bygger på instabil 

utgångspunkt eller dåliga underlag 

• Risk att få regler som inte fungerar 

när samverkan i arbetet brister  

• Bristande resurser och kompetens 

inom regelarbete i förhållande till 

snabb teknikutveckling 
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Figur 3. Den initiala problembilden har utvecklats till fem problem och 22 delproblem.  

3.2 Översikt av de fem problemen 

Detta avsnitt ger en översikt av de fem problemen. Formuleringen av problemen bygger på det kun-

skapsunderlag som beskrivs i kapitel 4, 5 och 6. Varje delproblem består i sin tur av mellan tre och sex 

delproblem, vilka beskrivs i avsnitt 3.3. 

Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation.  

Problemet handlar i huvudsak om befintliga regler. De upplevs vara svåra att tolka, särskilt när de inte 

är uppdaterade. Det är också svårt att få överblick och att anpassa sig när reglerna är många och 

komplexa. De som ska följa föreskrifter blir förvirrande när myndigheter gör olika. För att genomföra 

en verklig förändring krävs mer än ändrade regler, till exempel stöd att ändra det dagliga arbetssättet. 

Bristande helhetssyn i regelverken i förhållande till snabb teknikutveckling 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

upplevs som problem att arbete för att hålla regelverk uppdaterade och aktuella inte prioriteras till-

räckligt. Vidare kan styrning på fel nivå i regelhierarkin medföra risker i rättssäkerheten. Det finns en 

upplevelse av att regler ”krockar med varandra” och att det inte görs tillräcklig kontroll av att olika 

regler ”hänger ihop”. På liknande sätt upplevs det vara svårt att hantera delar i förhållande till helhet 

när regler ändras. Avslutningsvis upplevs en målkonflikt mellan stabilitet och flexibilitet i regelverken 

vid snabb teknikutveckling. 
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inte i takt med teknikutvecklingen 

Regler upplevs inte vara 

anpassade till dagens 
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eller dåliga underlag

6 delproblem
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brister 
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Bristande resurser och 

kompetens inom 

regelarbete i förhållande 

till snabb 

teknikutveckling
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Regeländring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. För att 

göra en regeländring behövs en avvägning mellan motstridiga behov, vilket är utmanande. Det kan 

finnas olika problem i de underlag som ligger till grund för regeländringar; data kan saknas eller vara 

felaktiga och analyserna kan vara bristfälliga. Dessutom kan det finnas brister i underlagets format. Till 

problemet hör även en bild av bristande förmåga att disponera tiden inom en utredning och brister i 

granskning av arbetet med förslag till regeländringar. 

Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar  

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

finns en upplevelse av kunskapsobalans mellan teknik- och regelutvecklare. Bilden är dessutom att 

formerna för samverkan brister, vilket ger en upplevelse av samverkan som saknar reell betydelse.  

Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling 

Problemet handlar om arbetssätt när en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. Det 

finns en bild av brister i kunskap, kompetensprofil och erfarenhet hos de som genomför utredningar 

som ligger till grund för regeländringar. Fördelning av tillgängliga resurser upplevs som ett problem;  

alla delar av systemet för regelarbete upplever att deras resurser inte räcker till.  Avslutningsvis be-

skrivs paradoxen av att det upplevs ta alltför lång tid att ändra en regel, samtidigt som varje del-

moment känns tidspressat.  

3.3 Fördjupad beskrivning av de 22 delproblemen 

Detta avsnitt ger en fördjupad beskrivning av 22 delproblem. Formuleringen av delproblemen bygger 

på det kunskapsunderlag som beskrivs i kapitel 4, 5 och 6.  

Problem - Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation 

Problemet Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation består av fyra delproblem. Det 

handlar i huvudsak om befintliga regler, men ett av delproblemen handlar om arbetssätt i samband 

med att en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Problemet ”Regler upplevs inte vara anpassade till dagens situation” har identifierats under kunskapsupp-

byggnadsfasen. Det består av fyra delproblem. De rutor som markeras med en asterisk handlar om befintliga regler.  

- svårt att få överblick 
och att anpassa sig 
när reglerna är många 
och komplexa  

 

- att förändra 
tillämpning kräver mer 
än ändrade regler  

-  regler är svåra att 
tolka och tillämpa, 
särskilt när de inte är 
uppdaterade        

 

- de som ska följa 
föreskrifter blir 
förvirrande när 
myndigheter gör olika  

 

Regler upplevs inte vara 
anpassade till dagens 
situation            
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Nedan beskrivs de fyra delproblem som tillsammans bygger upp problemet Regler upplevs inte vara 

anpassade till dagens situation. Formuleringen av delproblemen bygger på det kunskapsunderlag 

Komet har inhämtat27. 

Delproblem - Regler är svåra att tolka och tillämpa, särskilt när de inte är uppdaterade. 

- Generellt sett upplevs regler som svåra att tolka och tillämpa.  En del i detta är att definitioner 

och begrepp upplevs vara otydliga.  

- De som utvecklar eller använder ny teknik upplever att regelverken är föråldrade, eftersom de 

inte är anpassade till dagens teknik och begreppen inte är uppdaterade i enlighet med ny teknik. 

Det finns också en upplevelse av att viss teknikutveckling hämmas av specifika regelhinder. En del 

i detta är att vissa regler innehåller krav på fysiska moment, ett annat är att många upplever 

hinder vid datadelning.  

- De som utvecklar eller använder ny teknik upplever att dagens regelverk gör det svårt att 

genomföra försök28. 

- Den som ska göra konsekvensanalys har svårt att bedöma hur detaljerad och omfattande den ska 

vara, eftersom de författningar som styr krav på konsekvensutredning upplevs som svårtolkade. 

Delproblem - Svårt att få överblick och att anpassa sig när reglerna är många och komplexa. 

- Både inom offentlig sektor och näringsliv finns en beskrivning av att mängden regler i sig är ett 

problem, efter som det är svårt att sätta sig in i helheten. 

- Det är också svårt att veta vilket regelverk som gäller och vilken myndighet som ansvarar för en 

viss fråga. 

- Ibland väljs innovationsrelaterade aktiviteter bort, eftersom det krävs mycket resurser att efter-

leva regelverken. Att reglerna är många och komplexa gör det svårt att rätta den egna verksam-

heten efter gällande regelverk.  

- Det finns flera regelverk som styr den egna verksamheten, och det finns en upplevelse av att 

dessa inte är harmoniserade sinsemellan och därför blir motstridiga. 

Delproblem - De som ska följa föreskrifter blir förvirrande när myndigheter gör olika.  

- De som ska följa föreskrifter upplever att myndigheter tolkar sitt utrymme att ta fram föreskrifter 

på olika sätt. En upplevelse är att det för vissa återkommande moment29 finns en detaljerad 

reglering av hur arbetet ska gå till inom en myndighets område − samtidigt som motsvarade 

reglering via föreskrift helt saknas inom andra myndigheters område.  

 

27 Kunskapsunderlaget består av nya datainsamlingar om dels erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning (se 

kapitel 4), dels arbete med konsekvensutredningar (se kapitel 5), samt Komets tidigare genomförda undersökningar om upp-

levda regelhinder i samband med teknikutveckling (se kapitel 6). 

28 Försök i betydelsen arbete som innebär test och verifiering av nya lösningar i verkliga miljöer, under kontrollerade former och 

med tydliga avgränsningar. 

29 Till exempel hantering av personuppgifter. 



Problembild 

18 

- Samtidigt finns en upplevelse av att myndigheter ibland tolkar bemyndigande som ett krav på att 

ta fram en föreskrift, istället för att analysera om den verkligen behövs och använda föreskrifts-

rätten som en möjlighet att förtydliga.  

- Ur teknikutvecklarnas perspektiv är staten densamma, det blir oklart vilken regel som gäller. 

Delproblem - Att förändra tillämpning kräver mer än ändrade regler.  

- Praxis för hur en regel ska tolkas och tillämpas hämtar stöd från förarbeten. Att ändra en 

tillämpning underlättas av att en regel ändras, så att även förarbeten uppdateras. 

- Verklig förändring kräver att själva verksamheten görs om. Det räcker inte att bara ändra regler, 

tid och andra resurser måste också avsättas för arbete med till exempel ledning, styrning, upp-

följning och förändrade arbetssätt.  

- För att ändra en tillämpning behöver det ibland vara möjligt att göra försök30.  

Problem - Bristande helhetssyn i regelverk i förhållande till snabb teknikutveckling 

Problemet Bristande helhetssyn i regelverk i förhållande till snabb teknikutveckling består av fem del-

problem. De handlar om arbetssätt i samband med att en ny regel tillkommer, eller då en befintlig 

regel ändras. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Problemet ” Bristande helhetssyn i regelverk i förhållande till snabb teknikutveckling” har identifierats under 

kunskapsuppbyggnadsfasen. Det består av fem delproblem.  

Nedan beskrivs de fem delproblem som tillsammans bygger upp problemet Bristande helhetssyn i 

regelverk i förhållande till snabb teknikutveckling. Formuleringen av delproblemen bygger på det 

kunskapsunderlag Komet har inhämtat31. 

Delproblem - Arbete för att hålla regelverk uppdaterade och aktuella prioriteras inte.  

- Generell upplevelse av att regeländringar utan tydlig politisk udd ständigt prioriteras ner.  

 

30 Försök i betydelsen arbete som innebär test och verifiering av nya lösningar i verkliga miljöer, under kontrollerade former och 

med tydliga avgränsningar. 

31 Kunskapsunderlaget består av nya datainsamlingar om dels erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning (se 

kapitel 4), dels arbete med konsekvensutredningar (se kapitel 5), samt Komets tidigare genomförda undersökningar om upp-

levda regelhinder i samband med teknikutveckling (se kapitel 6). 
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- Upplevelse inom regeringskansli och myndigheter att det är svårt att få resurser till översyn av 

befintliga regler när en lag, förordning eller föreskrift tillkommer eller ändras. 

- De som arbetar med teknikutveckling upplever att styrningen är fragmentiserad när befintliga 

regler delvis ändras, samtidigt som regelverket i sin helhet inom ett område sällan ses över. 

Delproblem - Upplevelse av att styrning på fel nivå i regelhierarkin riskerar rättssäkerheten. 

- Det finns en bild av att styrning ibland sker via förordning istället för lag, i syfte att snabbare få 

en regel på plats. Samtidigt finns en bild av det motsatta, att alltför mycket regleras i detalj på 

alltför hög nivå.  

- Styrning genom avtal, överenskommelser och riktlinjer gör det svårt att utkräva ansvar i för-

hållande till formell reglering via lag, förordning och föreskrift.  

Delproblem - Bristande kontroll av att regelverken är kongruenta. 

- En upplevelse av att det har blivit vanligare att inte beakta Lagrådets yttrande. 

- Upplevelse av att det saknas en instans som granskar att föreskrifter ligger i linje med hur över-

gripande målet med en reglering uttrycks i lag och förordning.  

- Risk att information tappas i övergången mellan processens olika steg när en lag, förordning eller 

föreskrift tillkommer eller ändras. 

Delproblem - Det är svårt att hantera delar i förhållande till helhet vid ändring av regler. 

- Svårt för beslutsfattare att ha överblick och ta hänsyn till alla aspekter av hela regelverket inom 

ett område vid ändring av en lag, förordning eller föreskrift. Det finns en upplevelse av att det är 

särskilt utmanande för ändringar som involverar flera departement.  

- Teknikutvecklaren som påtalar behov av ny eller ändrad lag har sällan överblick av hela regel-

verket, utan ser det oftast enbart från sin egen synvinkel.  

- Upplevelse av att bristande anpassningsförmåga och inlåsning när ett område styrs av många 

och komplexa regler.  

Delproblem - Målkonflikt mellan stabilitet och flexibilitet i regelverken vid snabb teknikutveckling. 

- Svårighet att få balans mellan kontinuitet och förutsägbarhet i förhållande till flexibilitet när en 

lag, förordning eller föreskrift tillkommer eller ändras. 

- Teknikutvecklare upplever att beslutsfattarna inte ser till att förändring av regelverk interagerar 

med den snabba teknikutvecklingen. 
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Problem - Reglerändring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag 

Problemet Regeländring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag består av sex del-

problem. De handlar om arbetssätt i samband med att en ny regel tillkommer, eller då en befintlig 

regel ändras. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Problemet ” Regeländring bygger på instabil utgångspunkt eller dåliga underlag” har identifierats under 

kunskapsuppbyggnadsfasen. Det består av sex delproblem.  

Nedan beskrivs de sex delproblem som tillsammans bygger upp problemet Regeländring bygger på 

instabil utgångspunkt eller dåliga underlag. Formuleringen av delproblemen bygger på det kunskaps-

underlag Komet har inhämtat32. 

Delproblem - För att göra en regeländring behövs en avvägning mellan motstridiga behov. 

- Myndigheter och andra intressenter är inte alltid överens om behovet av nya eller ändrade regler; 

det finns olika perspektiv på samma fråga.  

- Behovsbilden behöver vara känd samt beaktas och värderas. Det finns annars en risk att den som 

skriker högst får beslutfattarnas uppmärksamhet och ”går före”.  

Delproblem - Formatet för underlag som ligger till grund för regeländringar har brister. 

- Betänkanden som redovisar förslag till regeländringar upplevs som alltför omfattande. De upp-

levs ha fel proportioner mellan dåtid och framtid; för mycket bakgrundbeskrivningar och alltför 

lite underbyggnad av framåtriktade förslag.  Dessutom bör förslagen framgå tydligare.  

- Utredningsdirektivet upplevs alltför begränsande när det formuleras så att utredaren enbart ges 

utrymme att föreslå en enda lösning. 

Delproblem - Regeländringar baseras på bristfälliga analyser. 

- Konsekvensutredningar som görs inom kommittéväsendet upplevs vara alltför kortfattade och 

hålla bristande kvalitet. Det gäller bland annat kostnadsberäkningar och hur föreslagna regel-

ändringar bedöms påverka teknikutveckling, särskilt inom näringslivet. Dessutom upplevs kvalitet 

och relevans variera orimligt mycket.  

 

32 Kunskapsunderlaget består av nya datainsamlingar om dels erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning (se 

kapitel 4), dels arbete med konsekvensutredningar (se kapitel 5), samt Komets tidigare genomförda undersökningar om upp-

levda regelhinder i samband med teknikutveckling (se kapitel 6). 
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- Analyser i departementsskrivelser och tjänstemannapromemorior upplevs ha svagare analys av 

hur förändringar i lagstiftning påverkar olika intressenter och av ”mjuka värden”, såsom etik, jäm-

fört med analyser som gjorts inom kommittéväsendet. 

Delproblem - Data saknas eller är felaktiga. 

- Brister i metodik vid datainsamling om regelverk under utredningsarbetet, till exempel kan bilden 

av behoven bli skev om en viss grupp inte finns med i underlaget. 

- Det förekommer att regeländringar bygger enbart på teori och att data som redogör för hur det 

ser ut i verkligheten saknas. 

Delproblem - Bristande förmåga att disponera tiden inom en utredning.  

- Tidsbegränsade utredningar prioriterar att lägga tid på att utarbeta förslag och gör konsekvens-

utredningar därefter. Alltför kort tid kvarstår till utredning av förslagens konsekvenser och det 

finns inte heller tid kvar att ändra förslagen baserat på utfallet av analyserna.    

Delproblem - Brister i granskning av arbetet med förslag till regeländringar. 

- Risk att väsentliga konsekvenser eller invändningar avseende förslagen inte upptäcks under ut-

redningsarbetet, utan kommer först vid remissbehandlingen eller i skarpt läge då lag, förordning 

eller föreskrift är beslutad. 

- Det saknas insats för granskning av konsekvenser för offentlig sektor och civilsamhälle. Regel-

rådet och Näringslivets regelnämnd granskar endast konsekvenser för företagen. Dessutom upp-

levs Regelrådets yttranden om konsekvenser komma alltför sent, i den ordinarie remissrundan 

när utredningen är avslutad.  

Problem - Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar 

Problemet Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar består av tre delproblem. 

De handlar om arbetssätt i samband med att en ny regel tillkommer, eller då en befintlig regel ändras. 

 

 

 

Figur 7. Problemet ”Bristande samverkan riskerar att leda till regler som inte fungerar” har identifierats under kun-

skapsuppbyggnadsfasen. Det består av tre delproblem.  
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Nedan beskrivs de tre delproblem som tillsammans bygger upp problemet Bristande samverkan 

riskerar att leda till regler som inte fungerar. Formuleringen av delproblemen bygger på det kunskaps-

underlag Komet har inhämtat33. 

Delproblem - Samverkan som saknar reell betydelse, utan verklig möjlighet att påverka. 

- Det räcker inte med att bara lyssna till behov av nya eller ändrade regler, människor måste också 

se att någonting händer och att tillståndet förändras.  

- Bristande transparens och insyn i arbete med förändrad lag, förordning eller föreskrift har till 

följd att regelverk upplevs som ett etiskt och konstitutionellt problem. 

- Problem när de inspel experter och sakkunniga tar med till utredningsarbetet inte är tillräckligt 

förankrade.  

- Problem när utredningar disponerar tiden på så sätt att utkast till betänkanden kommer till 

expertgruppen så sent att det inte finns reell möjlighet att beakta synpunkter.  

Delproblem - Formerna för samverkan brister. 

- De som arbetar med teknikutveckling upplever att utredningsarbetet inom kommittéväsendet 

sker alltför isolerat. Det finns en efterfrågan på dialog som pågår under hela utredningstiden, inte 

bara som en punktinsats vid enstaka tillfällen (såsom en hearing eller datainsamling).  

- Sammanträden inom utredningsväsendet upplevs innehålla för mycket redovisning från sekre-

tariatet istället för verklig dialog och engagemang från ledamöter, experter och sakkunniga. 

- Problem när utredningar disponerar tiden på så sätt att underlag från myndigheter efterfrågas 

för sent, vilket leder till svaga konsekvensutredningar. 

Delproblem - Det finns en kunskapsobalans mellan teknik- och regelutvecklare.  

- Många teknikutvecklare saknar kunskap om lagstiftningsprocessen och kan inte alltid skilja på 

lag, förordning och föreskrift. Samtidigt upplevs regler komma i många spår och format, vilket 

bland annat gör det svårt att kommunicera teknikutvecklingens behov på ett sådant sätt att be-

hoven beaktas.   

- De som utvecklar och beslutar om regler har ibland bristande kunskap om ny teknik och hur 

arbetet med teknikutveckling går till, till exempel vilka utvecklingsmodeller som används och att 

arbetssätten är dynamiskt föränderliga.   

  

 

33 Kunskapsunderlaget består av nya datainsamlingar om dels erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning (se 

kapitel 4), dels arbete med konsekvensutredningar (se kapitel 5), samt Komets tidigare genomförda undersökningar om upp-

levda regelhinder i samband med teknikutveckling (se kapitel 6). 
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Problem - Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb 

teknikutveckling 

Problemet Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling 

består av fyra delproblem. De handlar om arbetssätt i samband med att en ny regel tillkommer, eller 

då en befintlig regel ändras. 

 

 

 

 

 

Figur 8. Problemet ”Bristande resurser och kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling” har 

identifierats under kunskapsuppbyggnadsfasen. Det består av fyra delproblem.  

Nedan beskrivs de fyra delproblem som tillsammans bygger upp problemet Bristande resurser och 

kompetens inom regelarbete i förhållande till snabb teknikutveckling. Formuleringen av delproblemen 

bygger på det kunskapsunderlag Komet har inhämtat34. 

Delproblem - Alla delar av systemet för regelarbete upplever att deras resurser inte räcker till. 

- Det finns en upplevelse av att Regeringskansliet har alltför lite resurser (tid, kunskap, vissa 

specifika kompetenser) för att fånga upp behov och för att initiera en förändring i lagstiftningen, 

för att göra utredningar internt inom departementen och för att ta hand om förslag från ut-

redningar från kommittéväsendet.  

- Det finns en upplevelse av att utredningar inom kommittéväsendet får alltför lite stöd, fram för 

allt avseende administration, juridik och beräkning av ekonomiska konsekvenser. 

- Det finns en upplevelse av att riksdagsledamöter, särskilt från små partier, har alltför lite resurser 

till stöd i sitt arbete med lagstiftningsförslag  

- Det finns en upplevelse av att det är ett hårt tryck på myndigheterna och att det är mycket 

resurskrävande att göra författningsarbete. 

Delproblem - Hur tillgängliga resurser fördelas. 

- Prioritering av att skapa en ny eller ändrad regel koordineras inte alltid med tilldelning av ade-

kvata resurser. 

- Olika syn på om beslut som rör resurser för att starta utredningar inom kommittéväsendet bör 

vara centraliserade eller distribuerade inom Regeringskansliet.  

 

34 Kunskapsunderlaget består av nya datainsamlingar om dels erfarenheter av arbetet med samtliga steg i regelgivning (se 

kapitel 4), dels arbete med konsekvensutredningar (se kapitel 5), samt Komets tidigare genomförda undersökningar om upp-

levda regelhinder i samband med teknikutveckling (se kapitel 6). 
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- att ändra en regel tar 
för lång tid, samtidigt 
som varje delmoment 
upplevs tidspressat 
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Delproblem - Brister i kunskap, kompetensprofil och erfarenhet hos de som gör utredningar. 

- Det finns en upplevelse av risk för att personer inom utredningsväsendet, såväl de som leder ut-

redningarna som personer inom sekretariaten, antingen har bristande erfarenhet eller svag kon-

takt med yrkeslivet.  

- Det finns en upplevelse av att den dominerande yrkesprofilen inom utredningsväsendet är 

jurister, samtidigt som en alltför ensidig sammansättning inom utredningssekretariaten riskerar 

att medföra brister i analyserna till exempel avseende ekonomi och teknik.  

- Det krävs jurister med särskild kompetens och erfarenhet för att kunna skriva förslag på lagtexter 

inom utredningsväsendet. 

- Ytterligare en betydelsefull kompetens är kunskap om förändringsledning; drivet och förståelsen 

för mellanmänskliga utmaningar är viktig.  

- Det finns en upplevelse av bristande kontinuitet och erfarenhet av konsekvensutredningsarbete 

samt kunskap om hur beredningen i Regeringskansliet går till hos personer som arbetar inom 

kommittéväsendet.  

Delproblem - Att ändra en regel tar för lång tid, samtidigt som varje delmoment upplevs tidspressat. 

- Det finns en upplevelse av tiden är för kort för att hinna göra ett tillräckligt bra jobb i varje 

arbetsmoment i ändring av en lag, förordning eller föreskrift. 

- Det tar tid att få igång en utredning – men alltför kort tid avsätts för att göra själva utredningen.   

- Tempot i teknikutvecklingen går så snabbt att regelgivaren inte hinner med, vilket ger oklarhet 

kring rättsläget som i sin tur dels kan hämma teknikutveckling, dels medföra risker för individer 

och samhället i stort. 
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4. Kunskapsunderlag om att arbeta med lagar, 
förordningar och föreskrifter 

Rapporten innehåller tre delar − nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag. Detta kapitel 

redovisar resultat och analys av en ny datainsamling om erfarenheter av samtliga steg i regelgivningen. 

Under mars och april år 2021 genomförde Komet en intervjuundersökning om erfarenheter av arbets-

processen vid regelgivning. Datainsamlingen gjordes genom strukturerade intervjuer och avgränsades 

till processer och arbetssätt för svenska lagar, förordningar och föreskrifter.  

Fokus låg på erfarenheter av processen för nya och ändrade regler kopplade till teknikutveckling och 

användande av ny teknik. De intervjuade var ett representativt urval av personer med erfarenhet av 

arbete i riksdagen, Regeringskansliet, kommittéväsendet, myndigheter, organisationer eller närings-

livet. Trettio personer, sexton kvinnor och fjorton män, intervjuades. Notera att informanterna är andra 

än de personer som deltog i samtal avseende konsekvensutredningar, se kapitel 5. 

Komet ville särskilt fånga in erfarenheter av hur arbetet i varje moment fungerar, till exempel om det 

går snabbt eller långsamt, samt om momentet upplevs som enkelt eller krångligt. Därtill doku-

menterades erfarenheter av om arbetet görs i samverkan, samt om det upplevs finnas insyn eller vara 

svårt få information. Erfarenheter av hur arbetssättet i ett visst moment var organiserat, till exempel 

om beslut var formella och hur kontakter mellan olika intressenter genomförs, dokumenterades. På 

samma sätt dokumenterades upplevelsen av effektivitet och tidsåtgång. Inom ramen för under-

sökningen strävade Komet också efter att dokumentera perspektiv som speglade ansvarsfullhet och 

rättssäkerhet i sättet att arbeta med regelgivning. 

Resultatredovisningen ger en övergripande summering av erfarenheterna av varje moment i arbets-

processen med nya och ändrade lagar, förordningar och föreskrifter. De citat som återges i redo-

visningen kommer från dokumentationen av intervjuerna. Citaten är avidentifierade, dels för att inte 

riskera att röja identiteten hos någon av informanterna, dels för att många informanter hade er-

farenhet från flera olika roller. Det fanns därför inte alltid en tydlig koppling mellan citatet och den roll 

som personen hade i lagstiftningssystemet vid tiden för intervjun.  

En fördjupad analys av resultaten återges i avsnitt 4.2 och en fullständig beskrivning av metodiken 

finns i bilaga 4.  
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4.1 Den samlade bilden av resultaten från intervjuerna 

Informanterna har en bild av att politiken styr över 

en väletablerad process för regelgivning, där de 

politiska behoven genomgående prioriteras. 

Arbete med regelgivning följer en etablerad 

process, men arbetssättet varierar och människor 

har olika bild vad som behövs.  

Informanterna menar att snabb utveckling ställer 

krav på mer kunskap och på förmåga att se till hel-

heten vid regelgivning. Det är viktigt att se den 

totala bilden, samtidigt som arbetet kräver nog-

grannhet och omsorg om detaljerna. Den snabba 

teknikutvecklingen påverkar regelgivningen, menar 

de, och framhåller att regelgivare behöver ha kun-

skap om teknik. Informanterna ser utmaningar i 

ansvarsutkrävande och kommunikation när regel-

givning ska förenas med snabbt föränderlig teknik. 

De anser också att det behövs mer stöd till de aktörer som på olika sätt är engagerade i arbetet med 

att ta fram nya och ändrade lagar, förordningar och föreskrifter. Det behövs även hjälp att tolka regler, 

menar informanterna.  

Nya arbetssätt för regelgivning behövs för att förenkla, testa och dra nytta av digitalisering menar 

informanterna. De ser flera moment i regelgivningen som behöver förbättras och de har flera kon-

kreta förslag på hur det kan gå till. En förbättring vore att komplettera nuvarande arbetssätt med 

möjligheten att testa nya eller ändrade regler i en begränsad omfattning inom en avgränsad och 

skyddad miljö. De föreslår flera förenklingar som kan effektivisera och underlätta arbetet med regel-

givning35. Informanterna anser också att digitala arbetssätt bör användas mer vid regelgivning.  

Informanternas erfarenhet är att regelgivning kräver förtroendefullt samarbete mellan människor med 

adekvat kompetens. Flera yrkesgrupper behöver samarbeta, menar de. Deras bild är att regelgivning 

bygger på informationsutbyte, insyn och förtroende.  

Arbetssättet vid regelgivning styrs i hög grad av tid och tillgång till resurser. Arbetet är starkt kopplat 

till tid; många beskriver att arbetet är tidskrävande samtidigt som de upplever en press att det ska gå 

fort. Hur arbetet rent praktiskt organiseras styrs ofta av tidsrelaterade förutsättningar, till exempel på 

förhand givna datum som inte går att ändra. Tillgång till andra resurser påverkar också möjligheten 

att göra analyser samt kvalitetsnivån i underlagen, enligt informanterna.   

 

35 Informanternas föreslag och idéer om hur arbetssättet skulle kunna förändras finns löpande redovisas i den de avsnitt som 

beskriver informanternas erfarenhet av de olika stegen i arbetet med lagar, förordningar och föreskrifter. 

Tredje nivåns teman i kvalitativ analys av 

erfarenheteter av regelgivning: 

• Politiken styr över en väl fungerande 

process för regelgivning  

• Snabb utveckling ställer krav på mer 

kunskap och förmåga att se till hel-

heten vid regelgivning  

• Nya arbetssätt för regelgivning behövs 

för att förenkla, testa och dra nytta av 

digitalisering  

• Regelgivning kräver människor med 

adekvat kompetens som har ett för-

troendefullt samarbete  

• Arbetssättet vid regelgivning styrs i hög 

grad av tid och tillgång till resurser 
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4.2 Fördjupad analys av resultaten  

En fördjupad analys av resultaten gjordes med kvalitativ metodik, se metodbeskrivning i bilaga 4.  

Genom intervjuer undersöktes hur personer med erfarenhet från riksdagen, Regeringskansliet, 

kommittéväsendet, myndigheter, organisationer och näringslivet ser på arbetet med att ta fram eller 

ändra en lag, förordning eller föreskrift.  

För att se mönster och gemensamma särdrag i individers berättelser behövs ett strukturerat sätt att 

systematisera data från intervjuerna. Syftet med att välja en kvalitativ analys var att sträva efter en 

djupare förståelse för subjektiva upplevelser och erfarenheter av att arbeta med regelgivning. Komet 

menar att de personer som själva är del av en verksamhet har stor kunskap om hur arbetet går till, hur 

miljön och kulturen fungerar och hur relationen ser ut såväl mellan olika processer som människor 

emellan. Kunskapen bildar en viktig utgångspunkt för framtida beslut om förändringar och 

förbättringar i arbetet med svenska lagar, förordningar och föreskrifter.  

Beskrivningarna av arbetet med att ta fram eller ändra en lag, förordning eller föreskrift genererade 57 

första nivåns teman (se tabell 3). Dessa kunde kondenseras och abstraheras till 16 andra nivåns teman 

som i sin tur kunde kondenseras till fem tredje nivåns teman (se tabell 2). 

  

 

 

 

 

  

Kvalitativ analys av regelgivning visade att erfarenheterna kunde beskrivas i fem övergripande teman 

(tredje nivåns teman): 

• Politiken styr över en väl fungerande process för regelgivning.  

• Snabb utveckling ställer krav på mer kunskap och förmåga att se till helheten vid regelgivning.  

• Nya arbetssätt för regelgivning behövs för att förenkla, testa och dra nytta av digitalisering.  

• Regelgivning kräver människor med adekvat kompetens som har ett förtroendefullt samarbete.  

• Arbetssättet vid regelgivning styrs i hög grad av tid och tillgång till resurser. 
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Beskrivningarna av arbetet med att ta fram eller ändra en lag, förordning eller föreskrift kunde 

kondenseras och abstraheras till 16 andra nivåns teman och fem tredje nivåns teman. Dessa redovisas 

i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Sammanfattning av teman i intervjuer som beskriver arbetet med att ta fram eller ändra en lag, förordning 

eller föreskrift. Redovisning av samtliga teman (första, andra och tredje nivån) finns i tabell 3.  

Tredje nivåns tema Andra nivåns tema 

Politiken styr över en väletablerad 

process för regelgivning 

Politiska behov prioriteras i regelgivningen 

Arbete med regelgivning följer en etablerad process 

Arbetssättet varierar och människor har olika bild av vad som behövs 

Snabb utveckling ställer krav på mer 

kunskap och förmåga att se till 

helheten vid regelgivning 

Såväl helhet som detaljer måste beaktas vid regelgivning 

Snabb teknik- och samhällsutveckling påverkar regelgivningen 

Regelgivare behöver kunskap om teknik 

Mer stöd behövs 

Nya arbetssätt för regelgivning be-

hövs för att förenkla, testa och dra 

nytta av digitalisering 

Flera moment i regelgivningen behöver förbättras 

Komplettera nuvarande arbetssätt med möjligheten att testa  

Förenklingar behövs  

Digitala arbetssätt bör användas mer vid regelgivning 

Regelgivning kräver människor med 

adekvat kompetens som har ett 

förtroendefullt samarbete 

Flera yrkesgrupper behöver samarbeta kring regelgivning 

Arbete med regelgivning kräver rätt kompetens och egenskaper 

Regelgivning kräver informationsutbyte, insyn och förtroende 

Arbetssättet vid regelgivning styrs i 

hög grad av tid och tillgång till 

resurser 

Arbetssättet vid regelgivning är starkt kopplat till tid 

Tillgång till resurser påverkar arbetssätt och innehåll 

  



Kunskapsunderlag om att arbeta med lagar, förordningar och föreskrifter 

29 

Beskrivningarna av arbetet med att ta fram eller ändra en lag, förordning eller föreskrift kunde 

kondenseras och abstraheras till fem tredje nivåns teman, som i sin tur bestod av två till fyra andra 

nivåns teman (se tabell 3).  

Tabell 3. Tredje, andra och första nivåns teman i intervjuer som beskriver arbetet med att ta fram eller ändra en lag, 

förordning eller föreskrift. Den kursiverade texten i kolumnen om första nivåns teman anger var det går att läsa mer 

och se citat från intervjuerna, se kapitel 4.3 – 4.6.   

Tredje nivåns 

tema 

Andra nivåns 

tema 

Första nivåns tema 

Politiken styr 

över en 

väletablerad 

process för 

regelgivning 

Politiska behov 

prioriteras i 

regelgivningen 

− Att initiera en lagändring utgår oftast från ett politiskt behov 
lag, identifiera behov 

− Politiskt relevanta frågor prioriteras  
lag, prioritering av behov 

Arbete med 

regelgivning följer 

en etablerad 

process 

− Myndigheter påtalar ofta behov av lagändringar inom sitt 

område  
lag, identifiera behov  

− Allt vanligare med utskottsinitiativ  
lag, identifiera behov 

− Okontroversiella frågor utreds inom departementen  
lag, tillsätta utredning 

− Breda och öppna frågor utreds inom kommittéväsendet  
lag, tillsätta utredning 

− Politiskt knepiga frågor utreds i parlamentariska utredningar  
lag, tillsätta utredning 

− System för kontroller och ändringar 
lag, utskott och riksdag 

Arbetssättet 

varierar och 

människor har 

olika bild av vad 

som behövs 

− Arbetssättet varierar och ibland är utredning fel väg att gå 
lag, tillsätta utredning 

− Olika syn på centraliserade beslut om utredningar  
lag, tillsätta utredning 

− Ger remissvaren en rimlig bild? 
lag, remittering av utredningsförslag 

− Olika bild av hur remissammanställning går till 
lag, remittering av utredningsförslag 

− Departementen arbetar på olika sätt 
lag, beredning av utredningsförslag 

Tabellen fortsätter på nästa sida



Kunskapsunderlag om att arbeta med lagar, förordningar och föreskrifter 

30 

Fortsättning från föregående sida 

Tredje nivåns 

tema 

Andra nivåns 

tema 

Första nivåns tema 

Snabb 

utveckling 

ställer krav på 

mer kunskap 

och förmåga att 

se till helheten 

vid regelgivning 

Såväl helhet som 

detaljer måste 

beaktas vid 

regelgivning 

− Regelgivning kräver både detaljer och helhetsbild  
övergripande erfarenheter 

− Värdet av att ha tydliga och förutsägbara regler 
övergripande erfarenheter  

− Bristande överblick, olika syn på behov och alltför lite resurser 
lag, identifiera behov 

Snabb teknik- och 

samhällsutveckling 

påverkar 

regelgivningen 

− Teknikutvecklingen går snabbt, men regelgivning tar tid 
övergripande erfarenheter 

− Snabb teknikutveckling kan ge bekymmer med bemyndiganden 
förordning 

− Utmaningar i ansvarsutkrävande, kommunikation och att förena 

regelgivning med föränderlig teknik 
övergripande erfarenheter 

− Plötsliga förändringar i samhället kan snabbt ändra 

prioriteringen 
lag, prioritering av behov 

Regelgivare 

behöver kunskap 

om teknik 

− Kunskap om teknik och praktik viktigt vid regelgivning 
övergripande erfarenheter 

− Teknikfrågor är utmanande, men kunskap kan höjas på flera sätt 
lag, utskott och riksdag  

Mer stöd behövs − Det behövs hjälp att tolka regler 
övergripande erfarenheter 

− Ofta interna processer för remissyttrande, men mer stöd 

efterfrågas 
lag, remittering av utredningsförslag 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning från föregående sida 

Tredje nivåns 

tema 

Andra nivåns 

tema 

Första nivåns tema 

Nya arbetssätt 

för regelgivning 

behövs för att 

förenkla, testa 

och dra nytta av 

digitalisering 

Flera moment i 

regelgivningen 

behöver förbättras 

− Utarbeta direktiv är centralt, men momentet kan göras 

annorlunda  
lag, tillsätta utredning 

− Arbetet inom en utredning skulle kunna organiseras annorlunda  
lag, utredning inom kommittéväsendet   

− Många utmaningar för kommittéväsendet, som behöver bli 

bättre  
lag, utredning inom kommittéväsendet 

− Konsekvensbeskrivningar behöver bli bättre 
lag, redovisning av utredningsförslag 

− Föreslå alternativa förslag eller formuleringar  
lag, remittering av utredningsförslag 

− Svårt att få till stånd lagändringar, även om det finns ett behov  
lag, identifiera behov 

Komplettera 

nuvarande 

arbetssätt med 

möjligheten att 

testa  

− Test som arbetssätt vid regelgivning 
övergripande erfarenheter 

− Komplettera skriftligt remissyttrande med dialog eller försök 
lag, remittering av utredningsförslag 

Förenklingar 

behövs  
− För långa betänkanden med för mycket bakgrundbeskrivning  

lag, redovisning av utredningsförslag 

− Särskilt angeläget att föreskrifter är lätta att förstå och följa 
föreskrift  

− Utmaningar i föreskriftsarbete, förenklingar behövs 
föreskrift 

Digitala arbetssätt 

bör användas mer 

vid regelgivning 

− Komplettera tryckta betänkanden med möten och digitala 

media 
lag, redovisning av utredningsförslag 

− Digitaliseringen förändrar arbetssättet 
övergripande erfarenheter 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning från föregående sida 

Tredje nivåns 

tema 

Andra nivåns 

tema 

Första nivåns tema 

Regelgivning 

kräver 

människor med 

adekvat 

kompetens som 

har ett för-

troendefullt 

samarbete 

Flera yrkesgrupper 

behöver sam-

arbeta kring 

regelgivning 

− Samverkan mellan yrkesgrupper behövs 
övergripande erfarenheter 

− Flera yrkesgrupper behöver samverka i föreskriftsarbetet 
föreskrift 

Arbete med 

regelgivning 

kräver rätt 

kompetens och 

egenskaper 

− Utredningsarbete kräver personer med rätt kompetens 
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Utredare, experter och sakkunniga bör ha vissa egenskaper  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Tjänstemännens profil och arbetssätt i riksdagen 
lag, utskott och riksdag 

Regelgivning 

kräver 

informations-

utbyte, insyn och 

förtroende 

− Relationer och insyn är viktigt 
lag, identifiera behov 

− Bra informationsutbyte mellan utredningar och 

Regeringskansliet  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Transparens är viktigt, men utredningarna jobbar för isolerat  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Utredning som ett sätt att förstå varandra och skapa förtroende  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Samråd ger förankring och kvalitet, men andra former behövs  
lag, utredning inom kommittéväsendet 

− Samverkan med externa aktörer under beredningen 
lag, beredning av utredningsförslag 

− Transparens och möjlighet att se andras svar 
lag, remittering av utredningsförslag 

Arbetssättet vid 

regelgivning 

styrs i hög grad 

av tid och 

tillgång till 

resurser 

Arbetssättet vid 

regelgivning är 

starkt kopplat till 

tid 

− Tid som problem och möjlighet 
övergripande erfarenheter 

− Mycket tid till administration, arbetssättet behöver moderniseras  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Tiden styr upplägget och alltför kort tid påverkar kvaliteten  
lag, utredning inom kommittéväsendet  

− Mycket arbete med remissyttranden, men olika syn på remisstid  
lag, remittering av utredningsförslag 

− Fasta hålltider och allt högre arbetsbelastning 
lag, utskott och riksdag 

Tillgång till 

resurser påverkar 

arbetssätt och 

innehåll 

− Problem när prioritering inte åtföljs av resurser 
lag, prioritering av behov  

− Knappa resurser och mindre analys av mjuka värden  
lag, utredning inom Regeringskansli och myndighet 
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4.3 Erfarenheter av att arbeta med lagar  

Kapitlet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt då nya lagar tas fram, eller när befintliga 

lagar ändras. 

Alla trettio informanter tog upp erfarenhet av arbetssättet vid tillskapande av en ny lag, eller 

ändringar av en befintlig. De flesta av dessa erfarenheter rörde utredningsarbete inom kommitté-

väsendet och hur behov av lagändringar identifieras. Hälften av informanterna berättade om erfaren-

heter som inte kunde hänföras till något specifikt moment. Sett över samtliga informanter 

dokumenterades erfarenheter som rörde alla moment i lagstiftningsprocessen.  

 

Att införa en ny lag går oftast till så här: 

1. En statlig utredning tillsätts för att utreda frågan. En kommitté eller en person, särskild utredare, får i 

uppdrag att undersöka förutsättningarna för det regeringen vill genomföra. 

2. När utredningen är klar skriver utredaren eller kommittén ett förslag på lag/lagändringar som lämnas 

till regeringen, ett så kallat betänkande. 

3. Betänkandet skickas på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra 

intressenter som får lämna synpunkter, så kallade remissvar. Om många av dem som svarar är 

negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än de som 

utredningen föreslår. Även de som inte har fått remissen skickad till sig har rätt att lämna synpunkter. 

4. Regeringen bearbetar därefter förslaget i betänkandet och skriver ett förslag till lag. I många fall 

lämnas förslaget sedan till Lagrådet, en så kallad lagrådsremiss, som granskar regeringens förslag. 

5. Regeringen bearbetar därefter förslaget vidare och lämnar det sedan som en proposition till 

riksdagen. Ett förslag kan även komma från en eller flera enskilda ledamöter i riksdagen. 

6. Ett eller flera av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget (utskottsbetänkande). 

7. Riksdagen röstar om förslaget. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas den nya 

lagstiftningen i Svensk författningssamling, SFS. 

Beskrivning hämtad från regeringens webbsida (www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/) 
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Figur 9. Antal informanter som tog upp erfarenheter om olika moment i arbetsprocesserna för att utarbeta en ny lag, 

eller ändra en befintlig.  Förutom det som illustreras i figuren tog 15 personer upp mer allmänna aspekter på arbets-

sättet vid arbete med nya eller ändrade lagar, det vill säga sådant som inte kunde sorteras in under något specifikt 

moment i processen. Dessa erfarenheter beskrivs i kapitel 4.6.  

Att identifiera behov  

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt för att identifiera behov av att tillskapa 

en ny lag, eller behov av att på något sätt ändra en befintlig lag. 

Två tredjedelar av informanterna (23 personer) tog upp erfarenheter av att identifiera behov av en ny 

lag, eller att en befintlig lag ändras på något sätt. Erfarenheterna kom dels från de som hade rollen av 

att ta del av behov inför arbete med ändring av lagarna (till exempel inom Regeringskansliet), dels 

från de som upplevde behov av en förändring (till exempel inom ett företag eller en myndighet).  

Svårt att få till stånd lagändringar, även om det finns ett behov 

Bilden är att behov ofta identifieras genom kontakter med organisationer, företag och enskilda. Sam-

tidigt upplever dessa att det är svårt att få till stånd lagändringar som initieras av spontana inspel. 

Ibland går flera aktörer samman och adresserar ett behov i ett gemensamt inspel till regeringen.  

Det finns en upplevelse av att branschorganisationer har en god överblick av behov av regeländringar 

inom sin bransch, eftersom de har många kontakter med företag inom området.  
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Myndigheter påtalar ofta behov av lagändringar inom sitt ansvarsområde 

Behov av ändringar i sektorsspecifik lagstiftning uppmärksammas ofta av de myndigheter som har 

sektorsansvar. När en myndighet ser ett behov av en lagändring inom det område där den är verksam 

använder den sig ofta av möjligheten att göra en hemställan till regeringen. Myndigheterna påtalar 

behov även på andra sätt, till exempel vid formella avstämningar mellan regeringen och myndigheten 

(såsom myndighetsdialoger). Det görs även underhand genom informella kontakter, till exempel 

mellan tjänstemän inom myndighet och Regeringskansli.  

Myndigheterna redovisar behoven på flera olika sätt, såväl muntligen som i form av skriftliga under-

lag. Som komplement till beskrivning av problem och behov innehåller de skriftliga underlagen ofta 

en analys av möjliga ändringar i lagstiftningen.  

Det finns en upplevelse av att myndigheterna har god omvärldsbevakning och att de därmed har 

överblick av behoven inom sina ansvarsområden. Dock skiljer sig myndigheterna åt när det gäller hur 

ofta och på vilket sätt behoven förs fram till regeringen, upplevelsen är att vissa myndigheter gör det 

tämligen ofta medan andra mycket sällan för fram behov inom sitt område.  

Att initiera en lagändring utgår oftast från ett politiskt behov 

Det finns en upplevelse av att Regeringskansliet arbetar på olika sätt för att fånga upp behov från 

myndigheterna; arbetssättet skiljer sig åt mellan departementen.  

Det finns en upplevelse av att ett politiskt behov är den vanligaste upprinnelsen till att initiera en lag-

ändring, alltså den politiska viljan av att genomföra en viss förändring.  

Allt vanligare med utskottsinitiativ  

Riksdagsledamöter kan påtala behov av lagändringar genom motioner. Det sker oftast i form av följd-

motioner till en proposition som lämnats av regeringen i en viss fråga. Men även om motionerna 

innehåller tusentals yrkanden och förslagspunkter varje år så är det ovanligt att de innehåller ut-

tryckliga lagförslag.  

Riksdagens utskott kan göra utskottsinitiativ i frågor som hör till deras ansvarsområde, upplevelsen är 

att det har blivit vanligare de senaste åren. Utskotten har möjlighet att lämna skarpa lagförslag till 

riksdagen, under förutsättning att förslagen uppfyller beredningstvånget. Riksdagen har möjlighet att 

i ett tillkännagivande uppmana regeringen att återkomma i en viss fråga, där utskottet ser ett behov.  

Bristande överblick, olika syn på behov och alltför lite resurser 

Informanterna beskriver flera problem med att fånga upp behov av lagändringar. Den som påtalar ett 

behov har sällan en överblick av hela situationen, utan ser den oftast enbart från sin egen synvinkel. 

Upplevelsen är att många företag inte är så insatta i lagstiftningsprocessen, vilket gör det svårt att på-

tala behov av lagändringar på ett sådant sätt att de tas tillvara. Eftersom de inte vet på vilken nivå de 

ska påverka, eller hur informationen kommer att användas, upplevs ett glapp mellan företag och 

organisationer i förhållande till beslutsfattare.  
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Myndigheter och andra intressenter är inte alltid överens om huruvida det finns ett behov; det finns 

olika perspektiv på samma fråga. Det kan leda till en konkurrenssituation, där den som är mest hög-

ljudd och aktiv får beslutfattarnas uppmärksamhet menar informanterna.  

Flera informanter beskriver en upplevelse av att Regeringskansliet har 

för lite resurser (till exempel kunskap och tid) för att i tillräcklig om-

fattning fånga upp behov och för att initiera förändring i lagstiftningen. 

De beskriver att människor inte är nöjda med att bara lämna inspel, de 

måste också se att någonting händer och att tillståndet förändras.  

Relationer och insyn är viktigt, dessutom kan kommittéer ibland arbeta annorlunda 

Informanterna ser flera förbättringsmöjligheter. Öppenhet 

och transparens behövs, liksom en tillitsfull relation mellan 

beslutsfattare och de som verkar i den miljö där behoven 

uppstår.  De som ska bidra i en process, till exempel för att 

ändra en lag, måste veta sammanhanget. De vill också veta 

vad det underlag de bistår med ska användas till. Dessutom 

måste kontakten mellan beslutfattare och människor i sam-

hället avdramatiseras, menar informanterna.  

Att tillsätta kommittéer som har i uppdrag att löpande samla in behov inom ett visst område ses som 

en möjlighet som bör tillämpas i högre utsträckning. Sådana kommittéer bör även analysera behoven 

och föreslå lagändringar som tillgodoser behoven, menar några av informanterna. 

Prioritering av behov  

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt vid prioritering av behov. 

En tredjedel av informanterna (12 personer) tog upp erfarenheter av prioritering av behov av att införa 

en ny lag, eller att en befintlig lag ändras. Erfarenheterna kom dels från de som själva arbetade med 

ändring av lagarna (till exempel inom Regeringskansliet), dels från de som upplevde behov av en för-

ändring (till exempel inom ett företag eller en myndighet).  

Den samlade bilden av arbetssättet är att prioriteringar görs kontinuerligt, i ständig dialog mellan be-

slutsfattare och omvärlden. Det innebär att en liggande prioritering kan ställas på ända om något 

ändras i samhället, särskilt om det inträffade medför en ökad politisk press. Det finns en bild av att det 

är förhållandevis lätt att komma överens om satsningar (att prioritera upp), medan det upplevs vara 

betydligt svårare att välja vad som ska tas bort (att prioritera ner). Resurssättning ses som en av-

görande faktor för verklig prioritering. Flera informanter beskrev erfarenhet av att frågor blir liggande 

på grund av att det inte finns resurser, även om de sägs vara prioriterade.  

Informanterna upplever att det finns en lockelse i att undvika prioritering genom att göra litegrann av 

allting, istället för att fokusera och få till stånd en förändring där det bäst behövs. Det finns även en 

”Måste veta om vi ska bidra med 

ingredienser till en smörgås- eller 

prinsesstårta. Det spelar ingen roll 

om skinkan är jättegod, den blir 

ändå inte någon användbar 

ingrediens i en prinsesstårta.” 

”Det räcker inte med 

att bara lyssna, det 

måste hända något.” 
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bild av att en frågeställning som redan har en pågående process och engagerade medarbetare fort-

satt löper på. Upplevelsen är att det som en gång prioriterats får fortsätta utan större ifrågasättande, 

medan det är svårt att få till stånd något nytt.  

Politiskt relevanta frågor prioriteras  

Det finns en tydlig bild av att graden av politiskt intresse för en fråga ligger till grund för huruvida för-

ändringar i lagstiftningen kommer att genomföras, eller inte. Om frågan är politiskt relevant för 

regeringen kommer den att prioriteras.  

Informanterna beskriver ett arbetssätt där den politiska ledningen inom ett departement får stöd av 

opolitiska tjänstemän med sakkunskap inom departementets ansvarsområde att ta ställning till vad 

som är mest akut och vilka lagändringar som skulle kunna ge mest nytta. Även myndigheter, med god 

kunskap om sina sakområden, kan ge underlag och föreslå prioriteringar med utgångpunkt i sak-

frågorna. Själva prioriteringen görs dock av politikerna, betonar informanterna.  

Plötsliga förändringar i samhället kan snabbt ändra prioriteringen 

Förändringar i samhället har betydelse för prioritering av vilken lagstiftning som ska ändras, menar 

informanterna. Deras erfarenheter är att det ibland sker något som plötsligt får prioritet över allting 

annat, såsom pandemin. De beskriver också att avgörande från en domstol också kan påverka läget 

och prioriteringen av en viss fråga.  

Problem när prioritering inte åtföljs av resurser 

Informanterna upplevde en risk att frågor som prioriteras inte samtidigt tilldelas adekvata resurser. En 

annat upplevt problem är att sådana ändringar i lagstiftning som behövs för att hålla lagstiftningen 

uppdaterad och aktuell – men som inte har någon tydlig politisk udd – ständigt prioriteras ner.  

För att hantera utmaningar kring resurssättning föreslår en informant en prioriteringsgrund för start 

av utredningar inom kommittéväsendet; att ansvarigt departement inom Regeringskansliet samtidigt 

säkerställer tid och andra resurser för att kunna ta om hand utredningens resultat. 

Att tillsätta en utredning 

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt när en utredning ska tillsättas. Se även 

beskrivning av själva utredningsarbetet i nästkommande avsnitt.  

Nästan två tredjedelar av informanterna (18 personer) tog upp erfarenheter av hur en utredning till-

sätts. De berättade till exempel om hur det går till att ta ställning till i vilken form utredning ska göras, 

att utarbeta direktiv och att förordna personer som ska genomföra utredningen. Erfarenheterna kom 

dels från de som arbetade rent praktiskt med tillsättningen inom Regeringskansliet, dels från de som 

hade en roll utanför Regeringskansliet till exempel inom utredningsväsendet, inom ett företag eller vid 

en myndighet. 
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Arbetssättet för att tillsätta en utredning varierar – ibland är utredning fel väg att gå 

Den samlade bilden är att arbetet med att tillsätta en utredning inte ses som något exakt. Varken 

arbetssätt eller olika ställningstaganden upplevs vara givna på förhand. Att utreda en fråga ses istället 

som starten för en process som bör tas på största allvar anser informanterna, eftersom de frågor som 

utreds kommer att röra sig genom hela lagstiftningssystemet under lång tid.  

Flera informanter påtalar värdet av att ta vara på sådant som redan har gjorts, de menar till exempel 

att tjänstemännen inom Regeringskansliet kan bära sådan kunskap. Dessutom påtalas värdet av att 

regeringen redan från allra första början har en plan för hur utredningens förslag ska hanteras och 

vad regeringen vill åstadkomma. Därför behövs ibland en politisk överenskommelse som sätter 

ramarna för utredningsarbetet, menar informanterna.  

Flera informanter har varit med 

om att politiker hoppas att en 

intressekonflikt ska kunna lösas 

genom utredning, men erfaren-

heten är att det sällan lyckas.  

Att utarbeta direktiv är ett centralt moment 

Informanterna beskriver att ett viktigt moment är hur direktiv tas fram och utformas. Att formulera 

direktiv som ger förutsättningar för förslag på nya eller ändrade lagar kräver både förståelse och kun-

skap för det området som ska regleras, menar informanterna. Att ha alltför detaljerade direktiv är inte 

alltid lösningen, anser de. Det finns en bild av att utredningar ofta ges för begränsande direktiv, med 

alltför snäva ramar såväl ekonomisk som tidsmässigt. Det upplevs leda till att frågeställningar styckas 

upp för att utredningen ska bli genomförbar, något som i sin tur riskerar att väsentliga delas inte 

inkluderas i direktivet varvid helhetsperspektivet brister. 

En anslutande aspekt är bilden av att processen med att ut-

arbeta ett utredningsdirektiv påverkar förutsättningarna för 

hela utredningsarbetet. Innan kommittédirektiven är klara i 

gemensamberedningen inom Regeringskansliet har den 

initiala frågan ofta växt mycket, vilket riskerar att leda till en 

spretig utredning menar informanterna. Om utredningstiden 

är begränsad kan det slutliga uppdraget som anges i direktivet ha växt sig alltför stort i förhållande till 

den tid som är avsatt, menar de. Det finns även en upplevelse av att det är lättare att få igenom 

tilläggsdirektiv till en pågående utredning, än att tillsätta en helt ny utredning. 

Val av utredningsform beror på vilken utredningsfråga det rör. Här ser informanterna en skillnad över 

tid; frågor som förr utreddes inom parlamentariska utredningar görs nu i mindre omfattande ut-

redningsformat. De görs antingen inom utredningsväsendet eller, i allt högre utsträckning, i form av 

promemorior av tjänstemän inom Regeringskansliet. Samtidigt finns en upplevelse av att utredningar 

som görs externt, utanför Regeringskansliet, får en högre legitimitet.  

”Ibland lägger regeringen heta potatisar i utredningar, om man 

inte kommit i mål med en proposition. I slutet handlar det om 

vad man vill från beslutsfattarens sida. Politisk vilja måste av-

göra vissa frågor, det hjälper inte att utreda och analysera. 

”Tror inte att regeringen be-

ställer vad man vill ha. Alla 

departement är inblandade i 

att skriva direktiven, därmed 

säkras en process.” 
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Okontroversiella frågor utreds inom departementen 

Utredning där en så kallad bokstavsutredare biträder ett departement i arbetet med att utreda en 

specifik fråga redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds. 

Bilden är att denna form ofta väljs när regeringen vill ha förslag inriktade på hur själva genomförandet 

ska gå till.  

Informanternas bild är att denna form inte väljs i de fall en frågeställning är kontroversiell, och inte 

heller då en fråga är principiellt viktig. Upplevelsen är att formen används för frågor som regeringen 

vill ha belysta och för utredning av många små frågor, varav ingen är akut.  

En beskrivning av arbetssättet är att en så kallad bokstavsutredare ibland har en sekreterare till hjälp i 

sitt arbete. Ibland görs promemorior i departementsserien av tjänstemän inom Regeringskansliet, 

parallellt med andra arbetsuppgifter. Informanternas erfarenhet är att ändringar i lagstiftning i 

detaljerade frågor av mindre omfattning ofta görs inom departementen. 

Breda och öppna frågor utreds inom kommittéväsendet 

Informanterna har en bild av att vissa lagstiftningsfrågor är lämpliga att utreda inom kommitté-

väsendet, fram för allt när frågeställningen gäller ett stort och brett område. Upplevelsen är att 

formen ofta används för öppna frågor, som inte är så tydliga från början.  

Upplevelsen är att det finns större möjlighet att bemanna en utredning med olika kompetenser, 

jämfört med att ta fram promemorior i departementsserien. Ett arbetssätt där personer med olika 

kompetenser bidrar till utredningsarbete anses medföra en bredare belysning av en fråga.  

Inga detaljer, men politiska knepigheter, i parlamentariska utredningar  

Bilden är att parlamentariska utredningar fram för allt 

används för politiskt känsliga frågor. Det finns en bild 

av att en parlamentarisk utredning inte har uppgift att 

få alla detaljer på plats, utan att arbetssättet väljs när en 

utredning ska arbeta med de stora dragen.  

Informanternas bild är att politisk jämkning och diskussion sker inom utredningen, där medskapande i 

processen är viktigt. Erfarenheten är att ett sådant medskapande arbetssätt oftast leder till att frågan 

går igenom riksdagen eftersom riksdagsledamöter och partier håller sig till det som de själva varit 

med och arbetat fram under utredningstiden.  

Vissa informanter ansåg att en parlamentarisk utredning gör möjligt att jobba enkelt och snabbt med 

politiskt knepiga frågor. Andra menade tvärtom att parlamentariska utredningar inte löser så mycket. 

Dessa informanter tyckte att arbetssättet snarare borde vara att den politiska diskussionen sker efter 

det att en opolitisk utredning tagit fram underlag och förslag i själva sakfrågan.  

 

”Parlamentariska utredningar kan 

vara befogade ibland, men detalj-

lösningar är inte deras styrka. 

Parlamentarism innebär alltid att 

det ska göras kompromisser.” 
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Olika syn på centraliserade beslut om utredningar och förslag på ändrat arbetssätt avseende direktiv 

Några informanter ser ett problem i att beslut om vilka utredningar inom utredningsväsendet som ska 

startas ligger centralt inom Regeringskansliet, istället för att varje departement har ett fördelat resurs-

utrymme att själva prioritera inom. Eftersom lagändringar inte kan göras utan en inledande grund-

läggande utredning blir detta en begränsning av sakpolitikens möjligheter, anser dessa informanter. 

Andra informanter anser tvärtom att denna ordning har förbättrat arbetssättet. De menar att 

ordningen ger en form av politisk bedömningsfunktion av vilka utredningarna som ska startas i en 

situation när alla departement tycker att just deras frågor är viktigast. 

För att få regelverk och teknikutveckling att gå mer i takt föreslår några informanter att det redan i 

direktiven till en utredning tydligt bör framgå att förslag till nya och ändrade lagar ska formuleras på 

så sätt att lagarna är effektiva och samtidigt enkla att genomföra, till exempel vad det gäller digi-

talisering. Ytterligare en möjlighet som framförs är att ta in externa synpunkter redan under formu-

lering av utredningsdirektiv, alltså en extern remissbehandling av utkast till utredningsdirektiv.  

Utredning inom Regeringskansliet eller myndighet 

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt vid utredningar som görs inom 

Regeringskansliet eller inom en myndighet. 

En tredjedel av informanterna (13 personer) tog upp erfarenheter av utredningsarbete inom 

Regeringskansliet eller inom en myndighet. Erfarenheterna kom dels från personer med olika roller 

inom Regeringskansliet, dels från de som hade en roll utanför Regeringskansliet (till exempel inom 

utredningsväsendet, inom ett företag eller en myndighet). 

Den samlade bilden av arbetssättet är att det blivit vanligare att regeringen ger myndigheter i upp-

drag att utreda frågor kopplade till lagstiftning, till exempel hur viss lagstiftning kan effektiviseras eller 

analys av vilka konsekvenser inom ett visst verksamhetsområde om en lag skulle ändras. Bilden är att 

myndigheterna besitter god sakkunskap inom sina områden.  

Informanternas erfarenhet är att arbetet för att genomföra en utredning inom Regeringskansliet ofta 

är inriktat på avgränsade frågeställningar som inte kräver så mycket förankring. Underlag inför imple-

mentering av EU:s regler i svensk lagstiftning görs ibland inom Regeringskansliet av rena tidsskäl; när 

det finns strikta krav på datum för implantering är det ibland inte möjligt att hinna med processen att 

tillsätta en utredning inom kommittéväsendet.  

Informanter inom företag och organisationer upplever ingen skillnad i transparens och delaktighet 

beroende på om utredningen görs inom Regeringskansliet eller inom kommittéväsendet.  

Knappa resurser och mindre analys av mjuka värden 

Några informanter upplever att det inte finns tillräckliga resurser för att göra utredningar internt inom 

departementet. Några av dem utanför Regeringskansliet beskriver en bild av att tjänstemännen inom 
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Regeringskansliet har alltför lite tid för förankringsarbete och att det finns en medvetenhet om risken 

att påverkas av särintressen.  

Flera informanter uppfattar att de utredningar som görs i form av departementsskrivelser och tjänste-

mannapromemorior innehåller minde omfattande analyser och färre underlag avseende ”mjuka 

värden” såsom etik, jämfört med utredningar som görs inom kommittéväsendet.  

Utredningar inom kommittéväsendet 

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av 

arbetssätt vid utredningar som görs inom kommitté-

väsendet. Nästan alla informanter hade egna erfaren-

heter av att medverka i sådana utredningar.  

Fyra av fem informanter (25 personer) tog upp erfarenheter av utredningsarbete inom kommitté-

väsendet. Flera av dem hade deltagit i utredningar inom kommittéväsendet som särskild utredare, 

ordförande för en kommitté eller som utredningssekreterare. Många hade även deltagit i rollen som 

expert eller sakkunnig.  

Även de som inte haft någon formell roll inom kommittéväsendet berättade om sina erfarenheter. De 

hade kommit i kontakt med arbetet inom utredningar i rollen som politiker eller tjänsteman inom riks-

dagen, alternativt i sitt arbete inom ett företag, organisation eller myndighet. 

Tiden styr upplägget och alltför kort tid påverkar kvaliteten 

Informanterna beskriver en upplevelse av att den tid som finns tillgänglig för utredningen starkt på-

verkar hur arbetet läggs upp. Några funderar över om utredningsuppdragens omfattning är rimliga i 

förhållande till utredningstiden. Det finns en upplevelse av att utredningar inom kommittéväsendet 

har förhållandevis kort tid till sitt förfogande, vilket riskerar att påverka kvaliteten i utredningsarbetet. 

Flera informanter beskriver att särskilt analysarbetet är tidskrävande, delvis eftersom den nationella 

lagstiftningen inom teknikområdet idag ofta har en koppling till EU-rätt och internationella regelverk.  

En upplevelse är att kort utredningstid på olika sätt gör arbetet mer komplicerat. Till exempel beskrivs 

ett samband mellan allt kortare utredningstid och allt längre betänkanden; det anses vara svårare att 

skriva kort, analyserande och informationstät text.  Vidare ser informanterna det som mer krävande att 

göra analyser av teknikutveckling och behov av nya eller ändrade regler inför framtiden, jämfört med 

att redovisa sådant som redan har skett. En annan beskrivning av kopplingen mellan tid och arbetssätt 

är att alltför kort utredningstid medför en risk att utredningen fokuserar på vissa delar av sitt uppdrag, 

och sedan inte förmår passa ihop delarna till en väg avvägd helhet.  

Det finns en erfarenhet av att arbetet många gånger läggs upp på ett sådant sätt att konsekvensut-

redningar görs sent i processen36. Samtidigt framhåller några informanter det egna ansvaret för att 

 

36 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

”Utredningen måste ha själ och 

hjärta. Det kan inte bara vara torra 

texter i utredningar, det måste 

finnas gnista och vilja också” 
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disponera tiden på ett adekvat sätt, och att lägga upp arbetet på ett klokt sätt i förhållande till den tid 

som finns avsatt.  

Informanter inom näringsliv och organisationer beskriver en upplevelse av att frågor om reglering av 

en teknikrelaterad fråga stoppas upp och sätts i vänteläge under den tid en utredning pågår.  

Mycket tid går åt till administration och modernare arbetssätt behövs  

Informanterna beskriver en upplevelse av att utredningar inom kommittéväsendet avsätter mycket tid 

för administration, och att resurser för såväl administrativ service som metodstöd inte är tillräckliga.  

Flera informanter menar att arbetsformerna för kommittéväsendet är alltför fastlåsta och rigida. De 

menar att arbetssättet skulle vinna på att förändras, för att kunna modernisera och effektivisera ut-

redningsväsendet. Till exempel ser flera positivt på att ha fler utredningar som arbetar iterativt och tar 

sig an olika frågeställningar efter hand, liknande det arbetssätt som Komet har.  

Bra informationsutbyte mellan utredningar och Regeringskansliet 

Det finns en upplevelse av att utredningar inom kommittéväsendet har en bra dialog med företrädare 

för ansvarigt departement inom Regeringskansliet. Vanligen deltar en tjänsteman från de departe-

ment som är engagerade i den aktuella frågeställningen som expert eller sakkunnig i utrednings-

arbetet. På så sätt kan tjänstemännen informera den politiska ledningen inom respektive departement 

löpande under arbetets gång, och även föra tillbaka frågor och information till utredningen.  

Informanterna berättar att det ibland förekommer att utredaren bjuds in till ett statsråd för att själv 

berätta om hur arbetet inom utredningen fortskrider och ungefär vartåt det är på väg.  

Transparens är viktigt, men utredningarna jobbar för isolerat 

Flera informanter inom näringsliv, organisationer och myndighet ser ett stort behov av transparens i 

det arbete som sker inom ramen för utredningsväsendet.  

Dessa informanter menar att utredningar inom kommittéväsendet arbetar alltför isolerat. Till exempel 

finns en upplevelse av att utredningar samlar in data vid enskilda tillfällen, varvid analysen görs utan 

ytterligare kontakter med de som lämnat uppgifter.  

Bilden är att även skrivarbetet görs förhållandevis avskilt, utan avstämningar och diskussioner om 

innehåll och formulering av texter.   

Samråd ger förankring och bättre kvalitet, men det behövs andra former  

Informanterna har en gemensam bild av att samråd ger för-

ankring och bättre kvalitet, framför allt när frågan som utreds 

är komplex. Flera lyfter fram att implementering av ändrad 

lagstiftning påbörjas redan under utredningstiden. När för-

”Den stora delen består i att 

genomföra, inte i att föreslå!” 
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slagen diskuteras och förankras påbörjas en omställning och förändring, där såväl myndigheter som 

aktörer inom näringslivet har möjlighet att börja förbereda sig inför kommande lagändring.  

Flera informanter inom näringsliv, organisationer och myndighet efterfrågar såväl mer samråd, som 

andra former för avstämningar och informationsutbyte. Fram för allt efterfrågas löpande interaktion 

och dialog, inte enbart utbyte vid enstaka tillfällen. Dessutom vill företag, organisationer och 

myndigheter gärna få möjlighet att lämna synpunkter redan då direktiven till en utredning tas fram. 

Samtidigt beskriver informanter med erfarenhet från olika roller inom utredningsväsendet en ambition 

och vilja att ta in kompetenser och erfarenheter i processen, och betonar att synpunkter behöver 

komma in tidigt för att en utredning ska kunna rikta lagstiftningsförslagen åt rätt håll. De beskriver 

även att det är vanligt att anordna hearings eller andra former av dialog i senare delen av utrednings-

arbetet. Det beskrivs som ett sätt att testa förslag och få in synpunkter innan de skarpa lagförslagen 

slutförs och lämnas till regeringen.  

Informanter från näringslivet beskriver dels en upplevelse av att kontakter med utredningar fungerar 

bra och att förslag och underlag är uppskattade, dels en upplevelse av att näringslivets behov inte ges 

tillräckligt tyngd i utredningarbetet i förhållande till samhällets behov. Det ses som en risk att i alltför 

hög utsträckning utgå från samhälle och myndigheter i lagstiftning som rör teknikutveckling, när 

framtidens tekniska lösningar troligen kommer att utarbetas av företagen.  

Utredningsarbete kräver personer med rätt kompetens 

Informanterna anser att det är grannlaga uppgift att utse personer till utredningar inom kommitté-

väsendet, och att det måste göras på ett omsorgsfullt sätt. Några berättar om erfarenheter av att det 

blivit svårare att hitta personer som vill arbeta i utredningar, bland annat på grund av att allt högre 

arbetsbelastning gör att personer är obenägna att ta sig an utredningsarbete under en period.  

Samtidigt beskriver många av informanterna en bild av att ut-

redare och sekreterare är kunniga och kompetenta, samt att 

experter och sakkunniga bidrar mycket till utredningsarbetet. 

Flera informanter lyfter fram värdet av att sakkunniga och exp-

erter från myndigheter har en stark förankring inom myndigheten.  

Informanterna ger en bild av att arbetet inom utredningsväsendet i hög grad påverkas av möjligheten 

att engagera kvalificerade utredningssekreterare, som till del påverkas av en geografisk variation i 

arbetsmarknaden för jurister. Informanterna har en gemensam bild av att jurister dominerar bland så-

väl särskilda utredare, kommittéordförande och utredningssekreterare. De menar att det har till följd 

att utredningarna ofta har ett stort fokus på det rättsliga perspektivet, men att de har svagare förut-

”Det är sekreterarna som 

gnetar med detaljerna” 
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sättningar att hantera teknik och ekonomi. Det påverkar förutsättningarna att arbeta med kon-

sekvensutredningar, anser informanterna37.  

Flera informanter efterfrågar utökad kompetens inom teknikutveckling hos de personer som arbetar 

inom kommittéväsendet. Specifikt påtalas att kunskap om datahantering och digitalisering i hög grad 

påverkar hur ny och ändra lagstiftning utformas. Informanterna påtalar även att det inte är något ett 

ensamarbete att skriva lagstiftning och att det behövs såväl särskild kompetens, som tidigare erfaren-

het, för att kunna utarbeta lagstiftningsförslag som håller hög kvalitet.   

Utredare, experter och sakkunniga bör ha vissa personliga egenskaper 

Informanterna målar upp en bild av att de som är verksamma inom 

kommittéväsendet bör ha vissa personliga egenskaper. Vilja att 

förändra och göra gott lyfts fram, liksom förmågan att tänka i nya 

banor och inte enbart styras av de principer som gäller idag. Att gå 

in i en utredning med öppet sinne och utan förutfattade meningar 

framhålls också som viktigt.  

Experter och sakkunniga i en utredning måste rustas med både mod och innovativt tankesätt, menar 

informanterna. Det skulle kunna åstadkommas genom tydligare förutsättningar och krav på såväl de 

medverkande personerna, som på de myndigheter och andra aktörer som personerna arbetar vid. Till 

exempel bör personerna ha både tillräcklig kunskap och tillgång till en plattform inom myndigheten. 

Ett sådant arbetssätt skulle skapa större trygghet för individerna och utredningar av bättre kvalitet, 

menar en informant.  

Arbetet inom en utredning skulle kunna organiseras på annorlunda sätt 

Flera av informanterna funderar kring om arbetssättet inom utredningsväsendet skulle kunna 

organiseras på något annat sätt. Till exempel tänker de att det borde vara möjligt att tillhandahålla 

olika kompetenser i specifika, avgränsade, moment och frågeställningar. Dessa informanter ser ett 

behov av utökat stöd, som skulle kunna tillhandahållas genom konsulter eller genom en grupp 

anställda specialister med kunskap inom bland annat ekonomi och analys.  

Informanternas erfarenhet är att utredningar har stor frihet 

att organisera arbetet på bästa sätt, beroende på sakfrågan 

och anslutande förutsättningar. Inget hindrar att arbetet 

läggs upp på så sätt utredningsmoment görs parallellt istället 

för seriellt, exempelvis att arbeta med bakgrundsbeskrivning, 

förslag och konsekvensanalys samtidigt, menar de38.  

 

37 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

38 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

”En utredare ska vara 

lagom utåtriktad, vara 

prestigelös och ha öd-

mjukhet för sakfrågan.” 

”Problematiskt när allt händer 

i slutet av utredningstiden. Det 

händer alltför ofta att utkast 

till betänkande kommer till 

expertgruppen alltför sent, då 

är det svårt att ändra något.” 
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Utredning som ett sätt att förstå varandra och skapa förtroende 

Informanterna ger en bild av att utredningar inom 

kommittéväsendet kan fungera som ett sätt för olika 

aktörer att förstå varandra och skapa förtroende. De 

menar att ett sådant arbetssätt ger en god grund för 

verklig förändring längre fram.  

Kommittéväsendet har många utmaningar och förbättringsmöjligheter  

Informanterna ger en bild av att arbetssättet inom kommittéväsendet påverkas av att departementen 

arbetar på olika sätt, något som också gör utredningsfrågor som spänner över flera departement sär-

skilt utmanande.  

Några informanter beskriver en upplevelse av politisk press att få lagstiftning på plats under inne-

varande mandatperiod. En annan upplevelse är att det tar tid att få igång en utredning, men att alltför 

kort tid avsätts för att göra själva utredningsarbetet. När en frågeställning påverkas av EU-rätt och när 

många aktörer är inblandade tar det tid att utreda en fråga, särskilt att analysera alla regelverk som 

berörs av den ändring man vill genomföra. En upplevelse är att många utredningar har alltför kort tid 

till sitt förfogande vilket medför en risk att inte kunna göra ett gediget jobb och se till helheten menar 

informanterna. Det upplevs som ett problem att utredningar får alltför lite stöd, fram för allt avseende 

administration, juridik och beräkning av ekonomiska konsekvenser39.  

Att tillsätta lämpliga personer i olika roller inom utredningsväsendet beskrivs som en utmaning. Det 

gäller såväl för de som leder utredningarna i rollen som särskilt utredare, eller ordförande för en 

kommitté, som för de personer som arbetar inom sekretariaten som utredningssekreterare. Infor-

manterna återkommer oftast till tid, kostnader och kompetensprofil när de beskriver upplevda ut-

maningar. Tid och kostnader ses som förklaringsmodeller till att personer inom utredningsväsendet 

antingen har bristande erfarenhet (personer tidigt i yrkeskarriären har lägre lön) eller svag kontakt 

med yrkeslivet (den som är pensionär har mer tid).  

Flera informanter ger en bild av att jurister är den dominerande yrkesprofilen inom utrednings-

väsendet, fram för allt bland utredningssekreterarna. Stort fokus på det rättsliga perspektivet ses som 

en förklaring, men bilden är att en alltför ensidig sammansättning inom sekretariatet medför brister i 

analyserna till exempel avseende ekonomi och teknik. Flera betonar också att det finns en missupp-

fattning om att alla jurister är utbytbara, och påtalar att det krävs både särskild kompetens och er-

farenhet för att kunna skriva förslag på lagtexter.  

Dessutom beskrivs utmaningar för rollerna som experter och sakkunniga.  Informanterna menar att 

det är viktigt att de som medverkar som experter och sakkunniga har en stark förankring hos den 

 

39 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

”Expert- och referensgrupper är viktiga. 

Delaktighet av personal från Regerings-

kansliet är särskilt viktigt för en första 

förankring av utredningens förslag.” 
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aktör de representerar (till exempel en myndighet eller en organisation). Det ses också som angeläget 

att de både för med sig informationen tillbaka till aktören och tar med väl förankrade inspel in i ut-

redningsarbetet. Dessutom kärvs en bred representation i expertgruppen, menar informanterna.   

Konsekvensutredningarna görs alltför sent, på slutet av utredningen, istället för löpande under ut-

redningens tid anser informanterna. De beskrivs som torftiga, bristfälliga och alltför fokuserade på 

offentlig sektor i förhållande till näringslivet40.  

Utredningsarbetet görs alltför isolerat, det sker inte tillräckligt mycket kontakter och dialog menar 

informanter vid företag och organisationer. De upplever att interaktionen enbart sker vid enstaka 

tillfällen, till exempel i form av hearing eller datainsamling. De beskriver en upplevelse av att den som 

lämnat information inte vet vad som händer med den, hur den analyseras och hänger ihop med de 

förslag som sedan kommer från utredningen. Det finns en efterfrågan på dialog som pågår under hela 

utredningsarbetet, inte bara som en punktinsats. 

Informanterna föreslår att utredare ska ges resurser och förutsättningar att åka runt och berätta om 

resultat och förslag, även efter det att utredningens förslag har lämnats till regeringen. 

Redovisning av utredningsförslag   

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt vid redovisning av utredningsförslag,  

Hälften av informanterna (15 personer) tog upp 

erfarenheter av redovisning av utredningsförslag. 

Erfarenheterna kom dels från de som själva med-

verkat i utredningar i olika roller, dels från de som 

på olika sätt tagit del av utredningsförslag som 

en del av sitt arbete inom riksdag, företag, organisation eller myndighet. 

Redovisning av utredningsförslag om ny eller ändrad lagstiftning görs ofta i form av ett betänkande. 

Några informanter tar upp erfarenheter av kompletterande redovisning på andra sätt, till exempel 

genom föredragningar och presentationer (se nedan).  

  

 

40 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

”De underlag som tas fram måste vara 

ordentligt gjorda och tåla granskning. 

Lagstiftning måste vara rejält bearbetad.” 
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Betänkandena är för långa och innehåller för mycket bakgrundbeskrivning 

Många informanterna menar att betänkandena är alltför 

omfattande. Flera av dem tar upp att långa betänkanden 

medför mer arbete i efterföljande steg i lagstiftnings-

processen, fram för allt i remissbehandlingen.  

Informanterna anser att betänkandena innehåller alltför 

mycket text som beskriver bakgrunden till den fråga som 

utreds. Istället borde fokus ligga på föreslagen och tydlig 

argumentation för förslagen, menar de.   

Därtill borde betänkandena utformas på ett sådant sätt att förslagen framgår tydligare.  

Konsekvensbeskrivningar behöver bli bättre 

Konsekvensbeskrivningar får kritik av flera informanter. 

Det gäller dels beskrivningen i sig, dels att analysen är 

alltför knapphändigt återgiven i betänkandena. Infor-

manterna menar att analys av konsekvenserna av ett för-

slag om ny eller ändras lagstiftning har stor betydelse för 

att kunna ta ställning till hur teknikutvecklingen kommer att påverkas av förslagen.  

Se även kapitel 5 för en sammanställning av kompletterade samtal specifikt om konsekvens-

utredningar med en annan grupp informanter.  

Behov av att komplettera de tryckta betänkandena med fysiska möten och digitala media 

Flera informanter ser behov av att komplettera de formella 

betänkandena med olika kommunikationsaktiviteter. Syftet 

skulle vara att nå ut med förslagen och skapa dialog, med-

vetenhet och kunskap bland teknikutvecklare och andra som 

påverkas av den nya eller ändrade lagen. Exempel på sådana 

aktiviteter är seminarier och aktiviteter via digitala och 

sociala kanaler, såsom kort och tillgänglig information via film. Flera har en bild av att människor idag 

vill ha information på andra sätt än enbart i en tryckt bok, de förväntar sig ett digitalt format där det 

går snabbt och lätt att hitta exakt det som personen är intresserad av. En sådan förväntan beskrivs 

särskilt bland aktörer som är verksamma inom teknikutveckling.  

Informanter med erfarenhet av att vara särskild utredare eller ordförande för en kommitté framhåller 

att det hade varit värdefullt med möjlighet att på ett strukturerat sätt kommunicera utredningens för-

slag även efter det att betänkande lämnats till regeringen. De berättar att många frågor och efter-

frågan på information och dialog kommer när utredningen avslutats, då personen formellt sett inte 

längre är tillgänglig för utredningen.  

”Utredningssekreterare lär sig 

ämnet genom att skriva bak-

grund. En sådan text behövs 

inte i det färdiga betänkandet, 

den skulle kunna plockas bort.   

Men i praktiken görs det ändå 

inte, utan långa beskrivande 

texter ligger kvar och tynger.” 

”Ur en demokratiaspekt – en 

stor del av Sveriges befolkning 

kan inte svenska så bra. De 

kanske lättare kan ta till sig ett 

talat budskap?” 

”Inte seriöst med undermåliga 

konsekvensutredningar. Sam-

hället kommer att tappa respekt.” 
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Remittering av utredningsförslag  

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt vid remissbehandling av förslag från en 

utredning. 

Nästan två tredjedelar av informanterna (18 personer) tog upp erfarenheter remissbehandling av ut-

redningsförslag. Erfarenheterna kom dels från de som på olika sätt arbetat med remissförfarandet 

inom Regeringskansliet, dels från de som svarat på remisser till exempel inom ett företag, en 

organisation eller en myndighet.  

Den samlade bilden av arbetssättet är att Sverige har 

en bra modell, där utredningsförslag genomgår remiss-

behandling. Många av informanterna ser remissför-

farandet som både angeläget och viktigt. De beskriver 

egna erfarenheter av att sådant som inte upptäckts 

under utredningstiden kommer fram vid remissbehandlingen. Dels beskriver de exempel där remiss-

instanserna uppmärksammat rena felaktigheter i förlaget, dels lyfter de fram det konstitutionella 

värdet av att få in analyser av risken för negativa konsekvenser om förslagen genomförs.  

Att få in kritiska synpunkter beskrivs som särskilt värde-

fullt. Dock gäller det att vara uppmärksam på risken för 

särintressen och snedvridning, menar informanterna.  

Det finns en bild av att beslutsfattare tar hänsyn till in-

komna synpunkter och rättar till sådant som skulle 

kunna gå fel. Informanterna ser remisshanteringen som 

en möjlighet att föra in näringslivets och teknikutvecklingens perspektiv på juridiska frågor. 

Informanternas bild är att departementsskrivelser och tjänstemannapromemorior inte skickas på re-

miss i samma utsträckning som betänkanden, till exempel att de skickas till färre remissinstanser. Det 

ses dock inte som något problem. Bilden är att arbetssättet säkerställer att den remissbehandling som 

behövs också genomförs.  

Transparens och möjlighet att se andras svar 

Informanter inom företag och organisationer upp-

lever att formen för remisserna är transparent och 

att det finns öppen och tillgänglig information om 

lagstiftningsprocessen. Flera berättar att de ofta 

läser andras remissvar som ett led i att skriva det 

egna svaret. De framhåller dock att det finns en 

tröskel att medverka i remissförfarandet.  

”Det kan tyckas vara en småsak 

som tas upp – men det kan ha stor 

betydelse för en hel näring” 

”Har stor respekt för processen. Men steget 

är långt till att verkligen påverka. Få före-

tagare har möjlighet att hålla koll för att 

kunna påverka vid rätt tillfälle och med 

rätt kompetens.” 

”De stora kommer att bevaka sina 

egna ekonomiska intressen. Alltså 

finns en risk att remissvaren blir 

biast, [snedvridna] om man inte för-

står hur marknaden ser ut och vilka 

incitament företagen har.” 
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Det finns en bild av att remisslistorna är långa.  Att 

listorna innehåller många aktörer innebär ett om-

fattande arbete för stora myndigheter, eftersom de 

ofta återkommer på listorna och ombeds lämna svar i 

många olika frågor. Men långa remisslistor innebär 

också att flera olika aktörer inom näringslivet ofta till-

frågas. Det gäller såväl små företag, som branschorganisationer som i sin tur har kontakt med ett stort 

antal företag inom sin sektor.  

Olika syn på hur lång remisstiden bör vara – men alla investerar mycket arbete i att skriva yttrande 

Informanternas syn på den tid det tar att genomföra remissförfarandet varierar mycket. Å ena sidan 

anser några att remisstiden är alltför lång, och att det skulle gå att vinna tid i lagstiftningsprocessen 

genom att korta ner just detta moment. Men å andra sidan menar några informanter att tiden tvärtom 

är snålt tilltagen vilket gör det svårt att hinna behandla remisserna på ett korrekt sätt inom den egna 

organisationen. Bland dessa finns framför allt informanter inom stora distribuerade organisationer, där 

många personer bidrar till remissvaren och där det krävs förankring och diskussioner för att kunna 

utarbeta ett gemensamt svar. De menar att kvaliteten riskerar att bli lidande när tiden är alltför kort, 

vilket i sin tur anses utgör en fara för den demokratiska processen.  

Några informanter funderar över möjligheten att införa ett mer flexibelt system, där remisstiden är 

olika lång beroende på om remissen gäller en ”okomplicerad fråga” eller en mer omfattande eller 

principiellt viktig frågeställning.  

Flera informanter inom myndigheter, organisationer och näringsliv betonar att de lägger ner mycket 

tid och arbete på att formulera remissvar. Samtidigt känner de sig osäkra på hur stor betydelse deras 

synpunkter har för den slutliga utformningen av den nya eller ändrade lagen.  

Några informanter påtalar att beredningskrav finns inskrivna i regeringsformen och att alltför stora 

ändringarna efter att originalförslaget har varit på remiss kräver en ny remissrunda. I de fall det blir 

stora invändningar i remissvaren det tar det därför lång tid innan frågan kommer närmare en lösning. 

Många har interna processer för att arbeta med remissyttranden, men mer stöd efterfrågas 

Den genomgående bilden är att informanterna beskriver att remissförfarandet tas på stort allvar av de 

som skriver yttrande, oavsett om svaret kommer från en myndighet eller från aktörer inom närings-

livet. Flera beskriver noggrant utformade processer för att säkerställa korrekt hantering av yttrandet 

från den egna organisationen. De beskriver också att det är viktigt att utarbeta svar som speglar hela 

organisationens synpunkter.  

Informanter vid myndigheter och organisationer tar upp att det är ett ständigt pågående arbete att 

utbilda medarbetarna i att skriva remissvar. Bilden är att uppgiften att formulera remissvar fördelas 

bland många medarbetare inom organisationen. Informanterna beskriver att det finns en intern 

process för kontroll och förankring innan svaret skickas.  

”Småföretag har inte riktigt tid att 

engagera sig. I så fall får VD eller 

någon entusiastisk person i styrelsen 

gå in − och det är inte något man 

kan prioritera i ett litet företag.” 
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Flera informanter menar att det behövs mer stöd och 

struktur för de som ska svara på remiss. Några föreslår 

att remisshanteringen digitaliseras i en e-tjänst som 

tillhandhåller en strukturerad mall, något som de 

menar skulle effektivisera hanteringen av inkomna 

remissvar. Men ett viktigare skäl är att de ser förslaget som ett sätt att underlätta för de som ska svara 

på remiss. Det skulle även stimulera remissinstanserna att formulera konkreta framåtriktade lösningar, 

inte enbart allmänna synpunkter om att ”något är dåligt”, menar de.  

Komplettera skriftligt remissyttrande med dialog 

Flera informanter efterfrågar möjlighet att komplettera 

dagens skriftliga remissyttrande med möjligheten att 

lämna synpunkter i mer informella format. Att ge in-

spel vid till exempel dialog eller hearing skulle kunna 

ge en mer nyanserad bild, menar de. 

Oavsett om underlag för lagändring presenteras i form 

av betänkande, departementsskrivelse eller tjänste-

mannapromemoria lyfter informanterna fram värdet 

av att vara delaktiga i processen redan innan remissbehandlingen. De vill gärna få möjlighet att föra 

fram sina synpunkter i dialog med de som utarbetar lagförslagen.  

Föreslå alternativa förslag eller formuleringar  

Informanterna betonar att det behövs bra underlag för att kunna 

lämna meningsfulla remissyttranden. Några beskriver en längtan 

efter mer framåtriktade och konstruktiva remissvar än hur de 

upplever att dagens yttranden.  

Några informanter vid myndigheter beskriver en tydlig strategi, 

där myndighetens svar strikt håller sig till att antingen bifalla 

eller avslå utredningens förslag. Andra beskriver att de som skriver remissyttranden inom myndigheter 

uppmuntras att förslå alternativa formuleringar som myndigheten bedömer skulle fungera bättre 

inom deras verksamhetsområde.  

Ger remissvaren en rimlig bild? 

Informanterna resonerar om huruvida remissvaren ger en 

rimlig och rättvisande bild av frågeställningen. Några 

känner sig tveksamma och tänker till exempel att remis-

svaren kan färgas av rådande kulturer.  

En bild är att remissinstanserna ibland skriver för att 

kommunicera ett eget budskap snarare än att ge synpunkter på ett givet förslag, fram för allt inom 

”Lätt att säga nej – men det 

duger egentligen inte. Man 

måste lägga ner mer jobb 

och föreslå hur frågan ska 

lösas. Ge alternativa för-

slag. Vara konstruktiv.  ” 

”Människor är gjord för att leta fel. 

Är det något som är bra så blir det 

bara ”tillstyrker” – men skriver 

långt om det som är negativt.” 

”I remissvaren kommer många att 

skriva om det varav hjärtat är fullt. Då 

möter man inte något motstånd.  

Om man däremot har ett möte kan 

man diskutera hur en lösning skulle 

kunna se ut i verkligheten. Regeringen 

kan inte förstå alla avvägningar som 

behöver göras genom att bara läsa.” 

”Vägledningar för remissinsatser borde 

göras bättre – inte givet för bolag hur 

det ska gå till, även om myndigheter 

kan göra det i sömnen och vet precis.” 
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medlemsdrivna organisationer. Det finns också en bild av att svaren speglar den stora massan, och att 

synpunkter som är speciella, nytänkande eller annorlunda inte kommer igenom.  

Slutligen tar flera informanter upp en känsla av att en specifik remissinstans anses få oproportionellt 

stor tyngd och inflytande i remissammanställningar inom i stort sett alla områden med koppling till 

teknikutveckling.  

Olika bild av hur remissammanställning går till 

Informanter utanför Regeringskansliet har en delad 

bild av hur remissammanställningen går till.  

Dels finns en bild av att sammanställningen av 

svaren är selektiv, på så sätt att de yttranden som 

stödjer regeringens uppfattning får större ut-

rymme än de som går emot. Men samtidigt finns 

en uppfattning om att processen inom Regerings-

kansliet ser till att remissammanställningen blir rättvisande och speglar alla de inkomna synpunkterna.  

Beredning av utredningsförslag  

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt vid beredning av utredningsförslag inom 

Regeringskansliet. 

Nästan två tredjedelar av informanterna (18 personer) tog upp erfarenheter av beredning av ut-

redningsförslag inom Regeringskansliet. Erfarenheterna kom dels från de som på olika sätt arbetat 

med beredning inom Regeringskansliet, dels från de som inte själva varit delaktiga i sådant arbete 

med betraktat det utifrån till exempel från ett företag, en organisation eller en myndighet.  

Informanter såväl inom som utanför Regeringskansliet har en gemensam bild av att Regerings-

kansliets resurser för att arbeta med utredningsförslag är knappa och att medarbetarna är hårt be-

lastade. Särskilt framhålls begränsade möjligheter att få tillgång till resurser från rättssekretariaten. 

Implementering av EU-direktiv ses som en förklaring, detta arbete måste prioriteras och tar mycket tid 

i anspråk.  

Departementen arbetar på olika sätt 

Informanterna har en bild av att arbetssätten 

skiljer sig åt mellan departementen. Till exempel 

uppfattas det vara vanligare att vissa departe-

ment representeras av jurister i rollen som 

experter under utredningstiden, vilket anses på-

verka den efterföljande beredningen inom 

Regeringskansliet. Informanterna har bilden av 

”Departementeten måste vara modigare. 

Arbetet med remissammanställning skulle 

behöva göras på ett annat sätt. 

De behöver gå tillbaka och läsa om grund-

problemen när de läser remissvaren. Inte 

glömma bort vad grundfrågan var!” 

”Ibland kan utredningar fastna inom 

Regeringskansliet. Kan bero på att frågan 

ligger på ett annat departement, som då 

inte kan göra så mycket för att påverka hur 

frågan tas om hand. Kan bara stå vid sidan 

och påtala att där ligger ett bra förslag….” 
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att den som deltagit i utredningen är insatt i frågeställningen och att personen därmed kan arbeta 

snabbt och smidigt med efterföljande steg i lagstiftningsprocessen.  

Informanter utanför Regeringskansliet har en bild av att beredningen av lagstiftningsfrågor som 

spänner över flera departement ibland stoppas upp till följd av att departementen har svårt att arbeta 

med tvärsektoriella frågor.  

Samverkan med externa aktörer under beredningen 

Flera informanter vid myndigheter berättar om erfaren-

heter av informella kontakter med tjänstemän inom 

Regeringskansliet under beredningstiden, som komp-

lement till formella delningar. Arbetssättet används för 

att få in synpunkter och faktaunderlag, menar de, men 

också för att få möjlighet att diskutera frågor med personer som har god sakkunskap.  

Upplevelsen är att informella kontakter är vanligare tidigt i beredningen, när frågan är öppen och det 

ännu inte finns något tydligt vägval i skrivningar och ställningstaganden. När formella delningar görs 

upplevs skrivningarna vara tämligen befästa.  Informanterna upplever dock inte att det är omöjligt att 

påverka skrivningarna, även om det är i ett sent skede, i de fall en myndighet redogör för väsentliga 

invändningar. 

Lagrådsremiss och proposition 

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt för att utarbeta en lagrådsremiss, 

respektive en proposition. 

Förhållandevis få av informanterna (5 personer per moment) tog upp erfarenheter av att arbeta med 

lagrådsremiss, respektive proposition, i syfte att ta fram en ny lag eller att ändra en befintlig. Erfaren-

heterna kom dels från de som på olika sätt arbetat med detta inom Regeringskansliet, dels från de 

som betraktat arbetet utifrån (till exempel från riksdagen, utredningsväsendet, företag, organisation 

eller myndighet).  

Den samlade bilden är att Lagrådet står för kvalitetssäkring av förslag till nya eller ändrade lagar. 

Några av informanterna har funderingar kring Lagrådets roll i lagstiftningsprocessen. Vissa under-

stryker den viktiga funktionen av att kritiskt granska regeringens föreslag, medan andra menar att 

Lagrådets insats inte bör överskattas. Om lagförslaget rör ett stort och komplicerat område (såsom 

ofta är fallet med teknikrelaterade frågeställningar) är det svårt även för Lagrådet att göra ett bra 

yttrande, menar de.  

Några av informanterna menar att själva arbetssättet borde kunna uppdateras, fram för allt avseende 

formatet på underlaget för granskningen. Det borde finnas effektive sätt och miljövänligare sätt än att 

skicka pappersformat av betänkanden och utskrifter av remissvaren, menar de.  

”Departementssekreterarna är 

superstressade och de känner en 

lättnad när det finns en kunnig och 

intresserad person att bolla med.” 
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Flera informanter ger en bild av att resursbrist 

inom departementens rättssekretariat får till 

följd att propositionsarbetet drar ut på tiden.  

Några påtalar att departementen ibland måste 

göra ganska mycket arbete efter det att man 

fått in ett betänkande från en utredning, frågorna är inte alltid tillräckligt belysta i förarbetena.  

Några informanter beskriver hur de läser delar 

av propositionerna som ett sätt att få åter-

koppling på de remissvar de skickat in tidigare i 

lagstiftningsprocessen. De vill gärna veta hur 

just deras egna förslag har tagits emot och om de har påverkat regeringens ställningstagande. 

Informanterna efterfrågar mer transparens och interaktivitet under Regeringskansliets arbete med 

lagrådsremisser och propositioner.  

Utskottsarbete och riksdagsbeslut 

Avsnittet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt inom riksdagens utskott och vid beslut i 

riksdagens kammare. 

Tjugo av informanterna gav sin bild av de moment i lagstiftsarbetet som görs inom riksdagen. De 

flesta berättade om erfarenheter från utskottens arbete (15 personer). Erfarenheterna kom dels från 

de som själva hade olika roller inom riksdagen (som tjänsteman eller politiker), dels från personer 

utanför riksdagen (till exempel inom Regeringskansli, utredningsväsende, organisation, myndighet 

eller företag).  

 

Den övergripande bilden är att lagstiftningsförslag är väl genomarbetade när de når utskotten, efter-

som riksdagen utgör det sista steget i en lång process. Därför blir det sällan stopp för ett förslag när 

”Det krävs ordentliga resurser för att kunna 

göra en lagrådsremiss och proposition. Går 

inte att göra med lite tid här och där.” 

 

”Lite för lite transparens. Hemligt. Kan inte 

tala om ens om man är försenade.” 

Riksdagens arbete i fyra enkla punkter 

1. De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition. Riks-

dagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner. 

2. När ett lagförslag har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren. Förslaget 

skickas sedan till ett av riksdagens olika utskott. Utskottet fördjupar sig i förslaget och lämnar i sin 

tur ett förslag till hur det tycker riksdagen ska besluta. 

3. Sedan blir det debatt i kammaren där ledamöter från de olika riksdagspartierna talar om vad de 

tycker om utskottets förslag till riksdagsbeslut. 

4. Riksdagens 349 ledamöter tar därefter ställning till utskottets förslag till beslut. De kan rösta ja 

eller nej eller avstå. För att förslaget ska gå igenom krävs att en majoritet av de som röstar säger ja 

till förslaget. 

Beskrivning hämtad från riksdagens webbplats (www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-

uppgifter/beslutar-om-lagar/). Se även faktarutan ”Att införa en ny lag går oftast till så här” i kapitel 4.  
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det når den sista (och beslutande) nivån, även om det förekommer. Det händer också att ett utskott 

gör tillägg till ett förslag, vilket i så fall ofta föregås av dialog och kontakt med Regeringskansliet.  

Informanternas bild är att det vanligtvis inte är någon stor interaktion mellan regeringens departe-

ment och riksdagens utskott. De berättar att det förkommer att ett utskottskansli hör av sig till 

tjänstemän vid Regeringskansliet när de ska skriva underlag till utskottet. Men det vanliga är att ut-

skotten väljer att utgå från – och arbeta vidare med – de skrivna texterna i propositionerna. Infor-

manter vid riksdagen och inom Regeringskansliet ser inga problem i kontakterna, tvärt om beskrivs en 

stor vilja att hjälpas åt att få fram bästa möjliga beslutsunderlag. Tjänstemännen betonar att all 

information är strikt saklig, informationsutbytet går aldrig utöver det som finns skrivet i propositionen.  

Teknikfrågor kan vara utmanande, men det finns flera sätt att höja kunskapen 

Propositioner som rör lagstiftning kopplad till teknikutveckling kan ibland vara svårtillgängliga, menar 

en informant. Det kan vara svårt att sätta sig in i tekniska förutsättningar, risker och möjligheter för 

ledamöterna som är politiker och beslutsfattare – inte experter inom teknik.  

Informanterna beskriver dock riksdagens ledamöter som intresserade och angelägna att lära sig mer 

om teknikutveckling. Det ses dels som ett individuellt ansvar att vara kunnig och uppdaterad, dels 

som ett ansvar för partierna att ge ledamöterna förutsättningar att göra ett bra jobb i riksdagen. Att 

träffa aktörer inom teknikområdet, såväl ute i samhället som vid hearings i riksdagen ses som ett sätt 

att främja intresset och att höja kunskapen.  

Några informanterna med erfarenhet från arbete i olika 

roller inom kommittéväsendet berättar att de blivit in-

bjudna till ett utskott för att informera om utredningens 

frågeställningar. De ser positivt på ett sådant arbetssätt och 

uppfattar det som en möjlighet att överföra kunskap och 

svara på frågor, för att underlätta informationsöverföringen 

mellan olika steg inom lagstiftningsprocessen.  

Tjänstemännens profil och arbetssätt i riksdagen 

Informanterna beskriver att utskotten täcker lagstiftningsärenden inom breda områden. Tjänste-

männen, som förbereder ärenden och stöttar ledamöterna i arbetet, arbetar därför med många olika 

frågeställningar. De är oftast inte experter inom teknik, utan beskrivs snarare som experter på att för-

bereda och föredra ärenden i utskotten.  

Även om jurister är vanliga inom kanslierna så skiljer sig yrkesbakgrunden mellan de olika utskotten, 

berättar informanterna. Vid vissa utskott anställs enbart personer som är utbildade domare, medan 

tjänstemän vid andra utskottskanslier har mer varierade bakgrund såsom statsvetare och ekonomer. 

Vissa utskott har provat ett nytt arbetssätt, där motioner bereds på ett annorlunda sätt.  

Ett förändrat arbetssätt i digitaliseringens spår slår igenom även i riksdagen. Ett exempel är att 

hanteringen av motioner under den allmänna motionstiden nu är digitaliserad, från att tidigare helt 

och hållet varit baserad på papper i pärmar. Flera projekt pågår inom digitalisering, bland annat om 

elektronisk signering av motioner. Pandemin har haft stor påverkan på förutsättningarna för riks-

dagens arbete, bland annat möjligheten för vissa av ledamöterna och för inbjudna gäster att delta i 

möten digitalt på distans.   

”Ett möte ger dialog och för-

ståelse på annat sätt än att bara 

läsa papper. Den som utrett en 

fråga har djup kunskap och har 

även funderat över avvägningar 

mellan intressen.” 
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System för kontroller och ändringar 

Utöver politisk prövning i utskottet gör tjänste-

männen också kontroller av formalia, fram för allt 

avseende formulering av lagtexten.  

Riksdagen har organisatoriska och formella system 

som ska säkerställa att hantering och beslut om 

nya och ändrade lagar blir korrekta. Till exempel 

krävs kontroll och uppföljningar när ändringar i en lag föreslås parallellt i flera utskott samtidigt. 

Fasta hålltider och allt högre arbetsbelastning 

Riksdagsbehandlingen av en proposition, fram till beslutet i kammaren, följer en strukturerad process i 

många olika steg som normalt tar två till tre månader. Informanterna beskriver att hålltiderna i 

processen är fasta och i stort sett omöjliga att flytta. Riksdagen har en noggrann planering, som utgår 

från att propositioner från regeringen lämnas vid föranmälda datum.  

Informanterna beskriver en känsla av att riksdagens arbete har ökat i omfattning, med allt fler 

motioner, yrkanden och tillkännagivanden. De upplever även att det görs mer uppföljning och 

utvärdering.  Det finns en bild av att resurserna är begränsade, vilket leder dels till hög arbets-

belastning, dels till att utmaningar i att kunna göra uppföljning i tillräcklig omfattning och med 

tillräckligt djup till exempel i frågor som rör teknikutveckling.  

  

”Kan föreslå ändringar, men det görs inte 

så mycket ändringar i riksdagen när det 

gäller lagstiftning. Om fel upptäcks 

ändras det förstås. Politisk prövning är 

demokratins kärna!” 
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4.4 Erfarenheter av att arbeta med förordningar 

Kapitlet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt då nya förordningar tas fram, eller när 

befintliga förordningar ändras. 

Ungefär en tredjedel av informanterna tog upp erfarenhet av arbetssättet vid tillskapande av en ny 

förordning, eller ändringar av en befintlig. Oftast rörde det erfarenheter av arbetssättet som inte 

kunde hänföras till något specifikt moment av processen.  

En anledning till att så få personer berättade om erfarenheter specifikt av arbete med förordningar är 

att arbete med förordningar till förhållandevis stor del flyter ihop med arbetssättet för att ändra lagar. 

Bilden är att arbetet med att ändra en förordning, eller skapa en ny, ofta är kopplat till ändringar i lag-

stiftningen. Därmed görs oftast inte behovsinventeringar, utredningar och liknande specifikt för för-

ordningsändringar, eftersom sådant material i regel har tagits fram till grund för de lagar som för-

ordningarna är kopplade till.   

 

 

Figur 10. Antal informanter som tagit upp erfarenheter om olika moment i arbetsprocesserna för att utarbeta en ny 

förordning, eller ändra en befintlig.  Förutom det som illustreras i figuren tog 9 personer upp mer allmänna aspekter 

på arbetssättet vid arbete med nya eller ändrade föreskrifter, det vill säga sådant som inte kunde sorteras in under 

något specifikt moment i processen. Dessa erfarenheter beskrivs sist i kapitel 4.6. 

En samlad bild är att det är smidigare och går snabbare att arbeta med ändring av förordningar, jäm-

fört med att ändra lagar. När teknikutvecklingen gör att omständigheterna förändras på så sätt att 

regleringen av ett område måste ändras kan det ibland vara en bit på väg att ändra en förordning, 

istället för att göra den större apparaten med att ändra en lag menar informanterna.  
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Flera informanter beskriver det som önskvärt att regeringen tar in synpunkter från myndigheterna när 

nya förordningar ska tillkomma eller befintliga ska ändras, och känslan är att det ofta också görs på 

ett funktionellt sätt.  

Informanter inom myndigheter beskriver en upplevelse av att regeringen har konstruerat förordningar 

med bemyndigandena41 på lite olika sätt för myndigheter som har liknande verksamhet och uppgifter. 

De beskriver också en erfarenhet av att mycket av regleringen inom ett område kan hanteras inom 

myndigheterna om bemyndiganden är breda, medan det uppstår osäkerhet kring arbetssättet om 

bemyndigandena är detaljerade.  

Det finns en bild av att myndigheterna har ingående sakkunskap inom sina ansvarsområden. Några 

informanter beskriver funderingar kring att breda bemyndiganden skulle kunna stimulera modigare 

arbetssätt inom myndigheterna. I kombination med myndigheternas sakkunskap skulle det ge större 

flexibilitet i förhållande till snabb teknikutveckling och behov av adekvat reglering, funderar de.   

Om regelhierarki och att snabb teknikutveckling kan ge bekymmer med bemyndiganden 

Några informanter beskriver funderingar om huruvida reglering ibland sker via förordningar, enbart av 

det skälet att det på så sätt går fortare att få en regel på plats jämför med att ändra en lag. Bilden är 

att ett sådant val riskerar att äventyra rättssäkerheten, men att det ändock finns fördelar med att 

snabbt få nya eller ändrade regler på plats. Samtidigt problematiserar några informanter kring den 

motsatta situationen, att alltför mycket regleras i detalj på alltför hög nivå i regelhierarkin. 

Informanter inom myndigheter beskriver att snabb teknikutveckling medför en risk att hamna i en 

situation där flera av myndighetens bemyndiganden behöver justeras, eftersom tekniska förändringar 

har medfört ändrade förutsättningar. När myndigheten påtalar det i en hemställan till regeringen upp-

levs det ta lång tid innan något händer. Väntetiden upplevs leda till praktiska problem för både 

myndighet och teknikutvecklare, samt medföra risker för rättssäkerheten.  

Informanter inom myndigheter beskriver en bild av att sådant som ligger i regleringsbrev kan vara 

svårt att hantera för myndigheten, eftersom regleringsbrev bara gäller ett år i taget. De menar att 

reglering via förordning skulle öka stabilitet och långsiktighet i myndighetens arbetssätt.  

  

 

41 Bemyndiga betyder att ”ge befogenhet åt”. Bemyndigande är ett juridiskt begrepp som används i olika lagar. Ett exempel är 

att det anges i en av Sveriges grundlagar (Regeringsformen) att regeringen efter riksdagens bemyndigande kan meddela 

föreskrifter om sådana avgifter som annars ska meddelas av riksdagen. 
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4.5 Arbete med föreskrifter 

Kapitlet beskriver informanternas erfarenheter av arbetssätt då nya föreskrifter tas fram, eller när be-

fintliga föreskrifter ändras. 

Ungefär hälften av informanterna tog upp erfarenhet av arbetssättet vid tillskapande av en ny före-

skrift, eller ändringar av en befintlig. Oftast rörde det erfarenheter av arbetssättet som inte kunde hän-

föras till något specifikt moment av processen.  

 

Figur 11 . Antal informanter som tagit upp erfarenheter om olika moment i arbetsprocesserna för att utarbeta en ny 

föreskrift, eller ändra en befintlig.  Förutom det som illustreras i figuren tog 11 personer upp mer allmänna aspekter 

på arbetssättet vid arbete med nya eller ändrade föreskrifter, det vill säga sådant som inte kunde sorteras in under 

något specifikt moment i processen. Dessa erfarenheter beskrivs sist i kapitel 4.6. 

Samverkan är viktig innan myndigheter ändrar en föreskrift 

Informanter vid myndigheterna beskriver att det är lätt få in synpunkter när utkast till ny eller ändrad 

föreskrift skickas på remiss, under förutsättning de som ska svara ges tillräcklig tid. Informanternas 

uppfattning är att det är viktigt att lyssna och att ha en öppen dialog. Dels kan det uppstå praktiska 

problem om granskningen inte gjorts på rätt sätt, vilket medför en risk att förskrifterna blir sämre. 

Dels ses remissförfarande som ett moment i processen som är betydelsefullt för att uppmärksamma 

frågan hos andra.  

Arbetssättet varierar beroende på vad föreskriften handlar om. Ibland är användarna väl förberedda 

på kommande ändringar, menar informanterna, då kan det räcka att publicera en ändrad föreskrift på 

webben. Ibland behövs ytterligare kommunikationsinsatser, till exempel att berätta om ändringarna 

vid en hearing. Informanterna berättar att de på förhand vet att ändrade föreskrifter inom vissa om-

råden kommer att väcka en hel del synpunkter och känslor. Inom sådana områden går synpunkterna 

ofta isär; remissinstanserna har helt olika uppfattning.  

Informanter vid myndigheterna påtalar att arbetet med förskrifter pågår ständigt. När en föreskrift är 

klar är det genast dags att påbörja en översyn och inleda samtal och förhandling med branschföre-

trädare och andra aktörer som ska tillämpa den.  Även informanter från näringslivet berättar att de är 
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mycket involverade i arbetet med att ta fram föreskrifter. De tar själva initiativ till kontakt med 

myndigheterna, men blir också inbjudna till dialog av de myndigheter som ska skriva föreskrifter.  

Några informanter inom näringsliv och organisationer funderar över möjligheten att skapa en instans 

med uppgift att granska att föreskrifter ”följer meningen i lagen”. De upplever att den röda tråden 

mellan lag och föreskrift ibland saknas. Samtidigt beskriver informanter inom myndigheter en känsla 

av stort ansvar för föreskrifter, särskilt att de tjänstemän som arbetar med föreskrifter efterföljer 

andemeningen i portalparagrafen i den lag som ligger till grund för en viss föreskrift.  

Det är särskilt angeläget att föreskrifter är lätta att förstå och följa  

Flera av informanterna beskriver en erfarenhet av att användarna en-

bart läser föreskrifter (inte lag eller förordning) för att ta reda på vilka 

regler de ska följa inom ett visst område. Föreskrifterna upplevs vara 

mest praktiskt orienterade av de olika regeltyperna i regelhierarkin. 

Även om lag och förordning varit klara sedan länge är det först när föreskrifterna är klara som det blir 

tydligt för slutanvändaren, kunden eller medborgaren vad som gäller menar informanterna. De drar 

slutsatsen att det är viktigt att lägga arbete på att föreskrifterna ska bli så lätta att använda som 

möjligt. Exempel som nämns är att använda ett tillgängligt språk, vara noga med att förklara begrepp 

och se till att en föreskrift uppfattas som logisk och lätt att både förstå och tillämpa.  

Informanter vid myndigheter beskriver en avvägning mellan att göra en föreskrift i förhållande till att 

fatta löpande beslut i enskilda ärenden. Föreskrifter anses ge tydlighet och förutsägbarhet. Erfaren-

heten är också att det blir mindre ifrågasättande och även färre frågor till myndigheten om det finns 

en tydlig formell process som är känd på förhand, i förhållande till att varje enskilt ärende prövas i ett 

separat beslut.  

Flera yrkesgrupper behöver samverka i föreskriftsarbetet 

Informanter vid myndigheterna beskriver att föreskriftsarbete kräver gott samarbete mellan jurister 

och personer med sakkunskap om myndigheternas olika verksamhetsområden. Personer med 

kunskap om datahantering behöver ofta engageras i arbetet, oavsett föreskriftens område.  

Informanter inom myndigheterna beskriver att arbetet med föreskrifter tar såväl mycket tid som andra 

resurser i anspråk. Mycket av tiden går åt till att göra konsekvensutredningar42, så att myndigheten 

ska ha bra underlag för att förstå vad som kan hända menar de. De uppfattar att det behövs för att 

myndigheten ska kunna bedöma frågeställningar och ta beslut som rör utformning av föreskrifter.  

Utmaningar i föreskriftsarbetet och förslag om hur det kan bli enklare 

Det finns en upplevelse av ett hårt tryck på myndigheterna, att författningsarbetet är resurskrävande 

och att regeringen förväntar sig att myndigheterna ska ta fram föreskrifter på kort tid. Informanter vid 

myndigheter menar att det saknas förståelse för att det tar tid för myndigheten att arbeta fram före-

skrifterna på ett bra sätt. Även om lag och förordning finns på plats är det först när föreskrifterna är 

klara som det blir tydligt för slutanvändaren vad som gäller, menar de.  

 

42 Se även separat undersökning om erfarenheter från konsekvensutredningar som redovisas i kapitel 5. 

”Följer jag föreskriften 

så klarar jag mig” 
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Flera informanter tar upp att det saknas en samlad instans som granskar att föreskrifterna följer 

meningen i lagen. Bilden är att föreskrifterna inte alltid följer det övergripande målet, vilket riskerar 

bristande kvalitet i en sammanhängande regelkedja.  

Det upplevs som ett problem att föreskrifter måste tryckas, och det finns önskemål om att kunna 

publicera föreskrifter digitalt.  

Flera informanter påtalar att det är ett problem att många personer i samhället har svårt att förstå 

vilka regler de ska följa, och att många inte kan skilja mellan lag, förordning och föreskrift. Samtidigt 

upplever informanter inom näringsliv och organisationer att regler kommer i många spår och format, 

vilket kräver mycket av den som har att efterfölja reglerna.  

Det finns en upplevelse av att myndigheter tolkar sitt utrymme att ta fram föreskrifter på olika sätt. 

Vissa tolkar det som att en föreskrift behövs, andra gör det inte. Några informanter inom näringslivet 

upplever att lagstiftaren har lämnat rättstillämpningen till myndigheterna, men påtalar att ur före-

tagets perspektiv är staten densamma. 

Några informanter föreslår att regeringen ger myndigheter i uppdrag till att ta fram standardformat 

för vissa uppgifter som ofta regleras via myndigheternas föreskrifter, till exempel hur datum och 

underskrifter ska anges.  

4.6 Övergripande erfarenheter  

Kapitlet beskriver informanternas erfarenhet av arbete 

med lag, förordning och föreskrifter. I detta kapitel 

återges erfarenheter som inte kan hänföras till något 

specifikt moment i arbetsprocessen.  

Flera informanter med erfarenhet av myndighets-

styrning betonar att arbetet fram för allt handlar om 

att tillämpa befintlig lagstiftning.   

Tid som problem och möjlighet 

Flera informanter tar upp den tid det tar att stifta en ny lag, eller att ändra en befintlig, ur en positiv 

synvinkel, i den meningen att en process som tillåts ta tid anses vara säkrare och hålla högre kvalitet. 

Några ser en koppling mellan tid – som ger utrymme för analys och begrundan – och demokrati. 

Dessa informanter menar att väljarna har röstat fram dagens parlamentariska läge där politiker från 

flera partier måste vara överens, vilket medför att mycket i samhället (inklusive lagstiftningsprocessen) 

tar längre tid än i en situation med en starkare regering. Detta behöver inte vara av ondo, menar de, 

eftersom frågorna bryts med flera olika vinklingar. Men samtidigt finns en risk att tjänstemän inte kan 

gå vidare i sitt arbete, att lagstiftningsfrågor stoppas upp och drar ut på tiden.  

 

 

 

”Grunden är att använda den lag-

stiftning som finns för att göra det 

man vill. Starta i det lilla och göra 

det man kan. Lås inte in dig i stora 

projekt som ska leverera himmel-

riket om 15 år, utan ta en liten sol-

glimt nästa år. Börja i det lilla!” 
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Teknikutvecklingen går snabbt, men regelgivning tar tid 

Flera informanter tar upp spänningen mellan snabb teknikut-

veckling och tiden det tar att genomföra processer kopplade 

till regelgivning. Att det tar lång tid att göra regleringen 

riskerar att bli hämmande för teknikutvecklingen, menar de.  

Några påtalar att teknikutveckling som sker i ett principiellt avgörande språng medför särskilda ut-

maningar, jämfört med en utveckling som sker löpande i form av små steg. Vid ett tekniksprång måste 

lagstiftaren reda ut nya frågeställningar som bland annat rör ansvar, ekonomi, försäkringar och skade-

stånd, vilket tar tid menar de.  

Några informanter anser att beslutsfattarna borde se 

över sammanhängande lagstiftningsområden oftare, till 

följd av att teknisk innovation medför annorlunda för-

utsättningar. Att ibland lyfta blicken gör att det går att 

komma ifrån gamla inlåsningar i förlegade världsbilder, 

menar de.  

Kunskap om teknik och dess praktiska tillämpning är viktig vid regelgivning 

Några informanter menar att samhället blir allt mer beroende av tekniken, inom allt fler områden. 

Regelgivaren måste förhålla sig till den tekniska utvecklingen och vilka ramar och friheter man som 

beslutsfattare väljer att sätta upp för tekniken, anser de. De menar att arbetssättet ofta är sådant att 

regelgivaren gör ett principiellt ställningstagande, därefter har samhället valt väg och det blir mer en 

fråga om att se över småsaker i reglerna. För att kunna ta kloka beslut krävs kunskap, menar infor-

manterna. Flera återkommer till att regelgivaren noga bör fundera över hur en regel ska användas i 

praktiken innan lagstiftningsprocessen inleds.  

Flera har erfarenhet av att det är svårt att få ihop teknik och 

policyutveckling. Det kan bli bättre, tänker de, genom flexi-

bilitet och genom att beslut om regler tar höjd för teknisk ut-

veckling. Dessutom får beslutfattarna inte vara rädda för att ta 

in personer som verkligen kan teknik i arbetet med nya och 

förändrade regler, menar de.  

Värdet av att ha tydliga och förutsägbara regler 

Flera informanter tar upp att formella regler (lag, förordning, föreskrift) gör att företag, myndigheter 

och enskilda vet vad som gäller och vad varje aktör kan vänta sig. De ser ett samband mellan demo-

krati och öppen insyn i vilka beslut som är fattade – och av vem.  

Särskilt efterfrågas förutsägbarhet när det gäller principer och politiska avvägningar, samtidigt som 

det är utmanande att adressera risker med ny teknik. De menar att det är erkänt svårt för såväl lag-

”Ny teknik är att bryta mot det som 

är rådande. Det innebär att bryta 

mot normer och föreställningar, det 

blir alltid friktion.” 

”Teknikutvecklingen blir i sig 

en ny spelare i Sverige, som 

man måste ta höjd för.” 

”Även de som arbetar inom 

departementen skulle be-

höva gå ut i verkligheten” 
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stiftaren som för teknikbranschen att förutse hur risker, teknik och regler kommer att utvecklas – och 

hur dessa kommer att interagera med varandra.  

Intervjuerna omfattade varken EU-rätt eller mjuk reglering  

Intervjuerna hade en avgränsning avseende frågeställningar kopplade till EU-rätt och så kallad mjuk 

reglering, se metodbeskrivning i bilaga 4.  

För fullständighetens skull bör det ändå nämnas 

att många av informanterna själva ville ta upp 

EU:s regelverk, särskilt att arbetssättet avseende 

de svenska reglerna inte kan diskuteras utan att 

gå in på den starka kopplingen till EU:s regler.  

Vid sidan av formella regler har informell styrning (några uttrycker det som mjuk reglering) betydelse, 

menar informanterna. Deras erfarenhet är att omfattningen av informell styrning, till exempel genom 

avtal eller via certifiering, varierar mellan olika områden och branscher. Samtidigt påtalar de att tillsyn 

och uppföljning baseras på formella regler. 

Det behövs hjälp att tolka regler 

Informanternas erfarenhet är att människor vill göra rätt. De menar dock att det krävs mycket av de 

som ska följa regler (och för den delen även av de som formulerar reglerna). En gemensam bild hos 

informanterna, oavsett om de arbetar med att upprätta regler eller om de tillämpar befintligt regel-

verk, är att regler måste utformas på så sätt att det blir lätt att göra rätt. 

Informanterna menar att det fram för allt är en 

uppgift för myndigheterna att hjälpa till med 

tolkning av befintliga och nya regelverk. Men 

även andra aktörer, såsom bransch-

organisationer och Sveriges kommuner och 

regioner, kan ha en roll anser de.  Det finns 

särskilt önskemål om stöd från Integritetsskyddsmyndigheten avseende behandling av persondata 

och stöd från Myndigheten för digital förvaltning i arbetet med digitalisering inom offentlig sektor.  

Samverkan mellan yrkesgrupper behövs 

Flera av informanterna tar upp värdet av samverkan mellan 

yrkesgrupper, fram för allt mellan jurister och sakkunniga in-

om teknikområdet. Alla som är inblandade i lagstiftnings-

processen har en egen läxa att göra, för att i högre grad se 

till förnyelse och nytänkande menar de.  

 

 

”Relationen till EU är som spagetti Bolognese, 

där det inte går att skilja på spagettin och 

såsen. Ibland är utrymmet för den svenska 

lagstiftningen väldigt litet.” 

”Allmänheten kan inte skilja på olika regler. 

Man följer reglerna lika mycket, oberoende 

av vilken etikett de har. Detta oavsett om det 

är en lag, en föreskrift eller någon annan 

regel som känns formell.” 

”Måste vara beredd att om-

pröva sitt sätt att arbeta.” 
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Digitaliseringen förändrar arbetssättet 

Informanterna vittnar om att sättet att arbeta med regelgivning i hög grad påverkas av såväl 

digitisering43 som digitalisering44. De återger flera konkreta exempel där arbetet med regelgivning har 

underlättats och förenklats, samtidigt som det finns en förhoppning om ännu större nytta i framtiden. 

Men de påtalar även att den digitala hanteringen för med sig nya krav på processen för regelgivning, 

till exempel angående vem som ska få tillgång till vissa system och typer av kunskap. Digitalt arbets-

sätt behöver kunna garantera grundläggande rättigheter för enskilda och för samhället, anser de.  

Regelgivning kräver både detaljer och helhetsbild  

Många av informanterna resonerar kring helhet i 

förhållande till enskilda delar, när det gäller regel-

givningsprocessen. De återkommer på olika sätt 

till balansen mellan detaljer och helhet.  

Flera av dem menar att helhetsperspektiv är nöd-

vändigt i ett sunt arbetssätt för regelgivning, men 

samtidigt hart när omöjligt att uppnå.  

Test som arbetssätt vid regelgivning 

Några informanter tar upp värdet av ett arbetssätt där regelgivning testas i mindre skala. Som 

exempel nämns myndigheters arbete med så kallade policylabb och företags testverksamhet, där 

lagstiftningen sätter gränser för vad som går att göra.  

Mer stöd för sådana arbetsformer efterfrågas, bland annat mer kunskap om att policylabb har sina 

egna förutsättningar och inte innebär att myndigheten ger förhandsbesked i en viss fråga.  

Utmaningar i ansvarsutkrävande, kommunikation och att förena regelgivning med föränderlig teknik 

Några informanter påtalar svårigheter i ansvarsutkrävandet när formell reglering (lag, förordning, 

föreskrift) saknas, och regleringen istället görs genom mindre formella format såsom avtal, överens-

kommelser och riktlinjer.  

En utmaning är att systemet för att ta fram nya lagar, förordning och föreskrifter (och ändra befintliga) 

är inte byggt för den hastiga förändringen inom teknikområdet. Några informanter upplever att detta 

innebär utmaningar för lagstiftaren. Näringslivet har liknande utmaningar. Det är svårt att förutse ut-

 

43 Digitisering är konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text och bilder och att över-

föra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och MP3. Digitisering kallas också för digifiering. Källa: IT-ord 

(www.it-ord.idg.se) 

 
44 Digitalisering är övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle; ofta för-

knippat med genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller. Ett enkelt sätt att beskriva det är att målet är att 

ingen information ska matas in mer än en gång: ingen ska behöver läsa uppgifter från ett dokument på bildskärmen och sedan 

mata in samma uppgift i ett annat dokument. Information på papper ska skannas in och därefter behandlas automatiskt. 

Digitalisering kallas också för digital transformation. Källa: IT-ord (www.it-ord.idg.se) 

”Alla har sina egna incitament och motiv. 

Alla strävar mot det gemensamma bästa. 

Alla är dock ett särintresse.” 

”Man blir aldrig färdig, regelverk måste 

hela tiden utvecklas och ändras.” 
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vecklingen för ny teknik, och hur teknik och regler kommer att interagera med varandra. De menar att 

det saknas någon som äger ansvaret för att få ihop teknik och utveckling av regelverk; deras upp-

levelse är att den sortens horisontella frågor inte prioriteras. 

Informanter inom myndigheter beskriver att det är svårare att kommunicera och få genomslag för 

föreskrifter där det inte finns en tydlig koppling till överordnad lag och förordning.  
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5. Kunskapsunderlag om att arbeta med 
konsekvensutredningar 

Rapporten innehåller tre delar − nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag. Detta kapitel 

redovisar resultat och analys av en ny datainsamling om erfarenheter av konsekvensutredningar. 

5.1 Strukturerade samtal för insamling av erfarenheter 

I syfte att undersöka hur arbetet med konsekvensutredningar bedrivs idag, samt dess utmaningar och 

förbättringsmöjligheter, har Komet har genomfört tolv strukturerade samtal med informanter från 

organisationer som på ett eller annat sätt omfattas av konsekvensutredningar. Vid varje samtal deltog 

en till tre informanter. I detta kapitel redovisas de kunskaper och erfarenheter som samlats in genom 

dessa samtal. Notera att informanterna är andra personer än de som intervjuades avseende arbets-

sättet i hela regelarbetet, se kapitel 4. 

Konsekvensutredningar syftar till att ge en bild av hur (och i så fall på vilket sätt) nya eller ändrade för-

fattningar påverkar samhället. I dessa utredningar görs en bedömning av om de förslag som läggs 

fram kan förväntas ge önskad effekt och om nyttan är större än den belastning de kan medföra.  

Väl genomförd konsekvensutredning kan öka möjligheten att ett förslag ska nå önskad effekt och att 

höja förslagens kvalitet. Utredningen har även förutsättningar att effektivisera efterföljande steg i be-

redningsprocessen inför beslut om en ny eller ändrad författning, exempelvis vid remisshantering och 

propositionsarbete.  

De rättsliga kraven för arbetet med konsekvensutredningar beskrivs i bilaga 5, som även innehåller en 

metodbeskrivning för genomförandet av samtalen. 

5.2 Insamlade erfarenheter 

Redovisningen av insamlade erfarenheter har grupperats utifrån konsekvensutredningens syfte och 

författningskrav, behov av kompetens och stöd samt genomförande och granskning.  

Generellt framhåller informanterna vikten av förbättringar av både arbetssätt, processer och innehåll 

för att säkerställa kvalitativa och relevanta konsekvensutredningar. I samtalen ger informanterna en 

bild av att konsekvensutredningar ofta görs för sent i processen och att de i många fall är bristfälliga.  

Informanterna menar att konsekvensutredningarna behöver förbättras för att kunna utgöra 

tillförlitliga besluts- och beredningsunderlag. 

Behovet av bättre arbetsprocesser för konsekvensutredningarna framhålls, bland annat menar infor-

manterna att utredningar inom både kommittéväsendet och myndigheter behöver relevant stöd för 

att kunna utreda konsekvenser på ett adekvat sätt. Även vikten av att tidigt i utredningen föra dialog 
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samt samverka med externa aktörer med sakkunskap på det område som utredningens förslag 

omfattar framhålls.45 

Kompetensmässigt ser informanterna brister i att sekretariaten inom kommittéväsendet i stor ut-

sträckning bemannas enbart av jurister, trots att kraven på att utreda konsekvenser inkluderar fler per-

spektiv än de juridiska. Informanterna upplever därför att flera olika kompetenser kan behövas. Det 

framkommer också att informanterna anser att det saknas kontinuitet i kommittéväsendet när det 

gäller kunskap om att utreda konsekvenser. Deras erfarenhet är att varje utredning gör sin egen kon-

sekvensutredning och när utredningen avslutas saknas strukturer för kunskapsöverföring. 

Konsekvensutredningens syfte och författningskrav som styr arbetet 

Enligt författningskraven handlar arbetet med konsekvensutredning om att utreda ett förslags kon-

sekvenser. Kraven på vilka konsekvenser som ska utredas är breda och inkluderar både kostnads-

mässiga och andra konsekvenser.46  I samtalen framförs att författningskraven är viktiga för att ta fram 

gedigna konsekvensutredningar, samt att kraven i många fall används som en checklista och även 

som en struktur för analysen.  

Det finns en samstämmighet i att konsekvensutredningar beskrivs som viktiga och att deras främsta 

syfte är att utgöra ett kvalitativt berednings- och beslutsunderlag för beslutsfattaren, oavsett om be-

slut tas av riksdag, regering eller en myndighet.  När det gäller beredning av förslag inom Regerings-

kansliet är det informanternas erfarenhet att konsekvensutredningen utgör en viktig grund för att av-

göra om ett förslag (både författningsförslag och andra förslag) är bra och om det är genomförbart.  

I samtal med informanter vid myndigheter med föreskriftsrätt framkommer att konsekvensutredning 

är ett led i att motivera nya och ändrade föreskrifter. Utredningarna undersöker konsekvenser både 

för den egna myndigheten och för de som omfattas av reglerna. Några informanter berättar också om 

erfarenheter av att konsekvensutredningarna som tas fram i arbetet med nya föreskrifter ibland 

fungerar som en slags förarbeten och används senare som ett stöd vid tillämpning av den specifika 

föreskriften. 

Om ett författningsförslag kan få ”effekter av betydelse för företag” ska Regelrådet granska förslaget 

och yttra sig över om det uppfyller kraven avseende utredning av konsekvenser för företag.47 Några 

informanter framför att det händer att konsekvensutredningar skrivs på ett sådant sätt att de för-

väntas erhålla ett positivt yttrande från Regelrådet. Det uttrycks vara ett exempel på att ett positivt 

yttrande från en granskande funktion har ett värde för att höja kvaliteten på utredningen. Men 

informanterna ser samtligt en risk för snedvridet fokus, eftersom alla perspektiv som ska inkluderas i 

en konsekvensutredning inte granskas på samma sätt.  

 

45 Se även kapitel 4 som beskriver andra informanters erfarenheter av samtliga moment i lagstiftningsprocessen. 

46 Kommittéförordning (1998:1474) samt Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Se även bilaga 5. 

47 Se även bilaga 5 som beskriver de rättsliga förutsättningarna för konsekvensutredningar. 
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Författningskraven på konsekvensutredning upplevs av informanterna som omfattande, men att det 

är både till fördel och nackdel. Fördelen är att det är tydligt vilka konsekvenser som ska utredas, vilket 

gör att utredningen tvingas att tänka till på samtliga konsekvenser. Nackdelen är att konsekvensut-

redningsarbetet kan bli omfattande. Informanterna menar också att det finns en risk att i onödan 

lägga tid på att utreda konsekvenser som inte är relevanta för det aktuella förslaget. 

Informanterna ser även författningsregleringen som ett sätt för regeringen att styra både behov och 

förväntningar på konsekvensutredningarna. I vissa samtal framkommer att det är bra med krav på 

generell nivå, men vissa krav upplevs vara för detaljerade eller svårhanterliga.  

Kompetensbehov och stöd för att arbeta med konsekvensutredningar 

Arbete med konsekvensutredningar bedrivs både inom myndigheter, som del i deras föreskriftsarbete, 

och inom statliga offentliga utredningar. Informanterna menar att den kompetens som finns att tillgå 

skiljer sig beroende på om utredningen görs inom en myndighet eller inom kommittéväsendet.  

Tillgång till kompetens inom en myndighet påverkas, enligt informanterna, även av vilket uppdrag 

myndigheten har i övrigt. Informanternas upplevelse är att myndigheter med utredningsuppdrag kan 

dra nytta av sin kompetens inom kvalificerat analysarbete i sitt arbete med föreskrifter. Enligt infor-

manterna involveras ofta medarbetare från flera olika avdelningar i arbetet med konsekvensut-

redningarna. På så sätt kan de få tillgång till sakkunniga handläggare, till exempel jurister, ingenjörer 

eller ekonomer.  

Informanterna menar att myndigheterna har möjlighet att bygga upp långsiktig kompetens kring 

konsekvensutredningsarbete, eftersom medarbetarna oftast finns kvar i organisationen. Därmed kan 

de ta med sig erfarenheter från både arbetet, remisshanteringen och granskningen till kommande 

konsekvensutredningar. Eftersom myndigheten ansvarar för sina föreskrifter, och ska kunna svara på 

frågor kring dem, anser informanterna inom myndigheterna att det är viktigt att kompetensen för att 

göra konsekvensutredningar finns inom myndigheten. Deras erfarenhet var att myndigheter därför 

ofta prioriterar att göra konsekvensutredningar med hjälp av sin egen personal, istället för att köpa in 

extern hjälp för detta arbete.  

Informanterna framhåller vikten av att bemanna utredningssekretariaten inom kommittéväsendet med 

personer som tillsammans har en relevant sammansättning av kompetenser. Ofta är dock sekre-

tariaten för statliga offentliga utredningar små, menar de, vilket gör att det ibland bara finns budget-

utrymme för en utredare och en sekreterare. Deras erfarenheter är att det kan leda till att sekretariaten 

saknar en bemanning som motsvarar den expertis som behövs för att genomföra en kvalitativ kon-

sekvensutredning. Vidare menar dessa informanter att utredningssekreterare ofta saknar erfarenhet av 

konsekvensutredningsarbete från tidigare utredningar.  

Den gemensamma bilden från samtalen är att det krävs kompetens inom ekonomi och juridik för att 

utreda konsekvenser av författningsförslag. Men informanternas bild är samtidigt att en konsekvens-

utredning blir svår att göra (eller beställa) utan sakkunskap inom ett antal expertområden såsom sam-
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hällsekonomi, klimat, digitalisering, jämställdhet, kommuner och regioner, brottsbekämpning och 

arbetsmarknad. Även expertgruppens sammansättning ansågs vara viktig för att på så sätt få tillgång 

till ytterligare kompetens och stöd i konsekvensutredningsarbetet. I samtalen efterfrågar flera av 

informanterna inom kommittéväsendet kunskapsöverföring mellan olika utredningar. 

Några informanter framförde i samtalen att det finns behov av ytterligare stöd främst till de personer 

som gör konsekvensutredningar inom kommittéväsendet. Vidare framhölls att det finns behov av mer 

operativt stöd i konsekvensutredningsarbetet. Här ser några informanter att stöd skulle kunna 

organiseras genom en centraliserad kompetenspool, särskilt kopplad till kompetens om samhälls-

ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för företag eller ny teknik. En annan möjlighet vore en de-

centraliserad funktion, där olika myndigheters specialistkompetenser skulle kunna användas. Många 

gånger kan det handla om stöd i metodik snarare än stöd i sak, menar några informanter. 

Kunskap om konsekvenser kopplade till teknik och innovationer finns sällan hos myndigheter och be-

höver i stället hämtas in från företag och näringsliv, menar de. Därutöver anser några informanter att 

det inte går att utgå ifrån att alla som utreder konsekvenser behärskar alla delar. Därför finns behov av 

att kunna involvera mer tvärvetenskapliga kompetenser i analysarbetet. 

Kraven på vad konsekvensutredningar ska innehålla är breda.48 Informanterna menar att det innebär 

att sakkunskapen inte finns samlad hos de myndigheter som idag har i uppgift att stödja arbetet med 

konsekvensutredningar, utan att sådan kunskap istället finns spridd hos flera olika myndigheter. Ett 

förslag från informanterna i ett av i samtalen var att relevanta myndigheter borde få ett författnings-

reglerat krav att stödja arbetet med konsekvensutredningar inom sina respektive sakområden. Ett 

exempel som nämndes var att Naturvårdsverket skulle kunna ges i uppdrag att stödja utredningars 

analys av miljömässiga konsekvenser, om sådana analyser efterfrågas i utredningsdirektiv. 

Vidare upplevde några informanter att de utredningar som behöver stöd från en myndighet hör av sig 

sent i processen och att det är i princip alltid bråttom. De menar att det är önskvärt att ha kontakt 

redan i ett tidigt skede, för att kunna planera och undvika tidsbrist.  

Enligt informanternas erfarenhet förklaras bristfälliga konsekvensutredningar ofta med tidsbrist49. 

Flera av dem upplever bristande resurser som ett ständigt problem, och de menar därför att det är 

viktigt att konsekvensutredningar tillförs tillräckligt med resurser. Arbetet måste också påbörjas tidigt, 

menar de. Men samtidigt framför de att det kan vara svårt att i ett tidigt skede se vilka kompetenser 

som behövs för att genomföra konsekvensutredningen. I samtalen framkommer även att konsekvens-

utredningen oftast blir bättre i de fall personer med relevant kompetens har funnits med tidigt.  

 

48 Se bilaga 5 som beskriver författningskraven avseende konsekvensutredningar. 

49 Se även kapitel 4 som beskriver andra informanters erfarenheter av samtliga moment i lagstiftningsprocessen, bland annat 

avseende tid och resurser. 
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Genomförande och granskning av konsekvensutredningar 

Samtliga informanter ser arbete med konsekvenser som en självklar del av ett utredningsarbete. 

Några anser dock att en kvalitativ och författningsenlig konsekvensutredning inte kan göras förrän 

förslagen har tagits fram. Andra anser tvärtom att konsekvensutredningen ska vara ett verktyg för att 

hitta det förslag som på bästa sätt, och till låg kostnad för samhället, kan möta behovet.  

Konsekvensutredningen ses av vissa av informanterna som en pålaga och inte som en integrerad del i 

utredningsarbetet, men de menar att det är stor skillnad mellan olika utredningar. Det handlar dels 

om utredningens faktiska uppdrag, dels om utredarens och departementets intresse för hur om-

fattande en konsekvensutredning ska vara menar de. I de fall arbetet med att genomföra konsekvens-

utredningar blir nedprioriterat är det främst med anledning av utredningens tidsbegränsning, menar 

informanterna. Deras bild är att alltför stor del av tiden avsätts till att ta fram och analysera infor-

mation som avser problembeskrivningar och förslag. 

I samtalen framkom att många myndigheter har organiserat sin verksamhet på så sätt att föreskrifts-

arbetet är decentraliserat.50 I praktiken innebär det att arbetet är organiserat så att en avdelning med 

sakkunskap inom området har ansvar för föreskriftsarbetet, medan andra avdelningar som har med-

arbetare med andra kompetenser, såsom juridik och ekonomi, bistår med stöd. Allt föreskriftsarbete 

görs alltså inte på ett och samma (centraliserade) ställe inom myndigheten. Informanternas bild är att 

myndigheterna har väl upparbetade rutiner för att genomföra konsekvensutredningar.  

Informanter vid myndigheter beskriver att utredningsförslagens konsekvensutredningar skulle kunna 

underlätta myndigheternas föreskriftsarbete, särskilt i de fall utredningen ligger till grund för den lag-

stiftning som bemyndigar myndigheten att ta fram föreskrifter. Samtidigt framför de att de i dagsläget 

upplever brister i kommittéväsendets konsekvensutredningar och att de därmed inte upplevs utgöra 

någon större hjälp för myndigheten.  

Många av informanterna upplever att de ekonomiska konsekvenserna är svårast att utreda och be-

räkna, framför allt då det ofta saknas kvalitativa underlag. Deras bild är att det är särskilt svårt att göra 

samhällsekonomiska analyser. Vissa framför risken för missuppfattningar då framtagna beräknings-

resultat lever längre än de resonemang, antaganden och brasklappar som skrivs fram.  

Förutom utmaningar inom samhällsekonomi menar informanterna att det är svårt att utreda konse-

kvenser av förslag av preventiv karaktär, där kostnaden uppstår hos en aktör men nyttan finns hos 

någon annan. Förslag som syftar till att höja folkhälsan lyfts fram som ett exempel.  

Flera informanter ser värdet av att tidigt under utredningsarbetet föra dialog med olika intressenter 

och att utreda alternativa lösningar. En informant efterfrågar mer öppenhet och transparens i arbetet 

med konsekvensutredningar, samt tydligare beskrivningar av för- och nackdelar samt vilka som berörs 

av lagförslagen.  Några informanter menar att utredningar om konsekvenser behöver ske i miljöer där 

 

50 Se även kapitel 4 som beskriver andra informanters erfarenheter av samtliga moment i arbetet med föreskrifter. 
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samtal kan föras öppet mellan privata och offentliga aktörer utan risk att information, exempelvis om 

affärshemligheter, läcker ut. 

I samtalen framkommer att vissa informanter upplever att granskningen av konsekvensutredningar 

haltar, eftersom Regelrådet endast granskar betydande effekter för företag. De menar att även övriga 

konsekvenser, som enligt författning ska utredas, borde granskas.  

Några informanters erfarenhet är att återkommande kritik från Regelrådet har stimulerat myndigheter 

att styra upp sitt arbete med konsekvensutredningar. En informant föreslår att det bör bli möjligt att 

konsultera Regelrådet redan under arbetet med att ta fram en konsekvensutredning. I samtalen fram-

kommer en upplevelse av att Regelrådets yttranden har ett symbolvärde, genom att frågorna 

adresseras vilket i förlängningen kan leda till förbättringar i myndigheternas konsekvensutredningar. 

Detsamma upplevs inte gälla för kommittéväsendets utredningar eftersom arbetet bedrivs som tids-

begränsade uppdrag, vilket försvårar kunskapsuppbyggnad och kontinuitet.  
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6. Kunskapsunderlag om upplevda regelhinder 

Rapporten innehåller tre delar − nulägesbeskrivning, problembild och kunskapsunderlag.  Kapitlet ger en 

sammanställning av Komets tidigare undersökningar om upplevda regelhinder vid teknikutveckling. 

6.1 Komet har undersökt både generella och specifika hinder 

Under de två första åren av uppdragstiden har Komet samlat in upplevda regelhinder kopplade till 

teknikutveckling enligt två olika strategier. Avsikten har dels varit att samla kunskap om hur regel-

verken fungerar generellt, dels att identifiera specifika regelhinder. Insamling har skett i flera om-

gångar med olika målgrupper såsom företrädare för offentlig sektor, beslutfattare och personer som 

på olika sätt arbetar med teknikutveckling inom företag, branschorganisationer och forskare. Syftet 

har varit att få en uppfattning om deras upplevelse av systemen och strukturerna för regelverken.  

Komet har även samlat underlag om upplevda hinder i specifika regelverk. En viktig del i denna data-

insamling har varit att lyssna till vad den som beskriver regelhindret själv tror att det beror på och vad 

som skulle kunna göras för att lösa problemet. Insamling av specifika regelhinder har även gett infor-

mation om generella problem. Det har till exempel visat sig att flera av de hinder som upplevs ligga i 

utformningen av ett visst regelverk egentligen handlar om att reglerna är svåra att förstå och tillämpa.  

Regelverk upplevs ofta som föråldrade, med bristande anpassning till dagens teknik. Till exempel finns 

regler som innehåller krav på fysiska moment där nyttjandet av teknikutvecklingens potential hämmas 

eller hindras. Exempel på några områden som upplevs särskilt utmanande är regler för hantering av 

data och personuppgiftsbehandling, samt avsaknaden av regler som möjliggör försök. Flest specifika 

hinder rapporteras inom teknikutveckling som rör hälso- och transportområdena.  

6.2 En utmaning att regelverk för teknik upplevs som oklara 

I de undersökningar Komet har gjort hittills beskrivs utmaningar i regelverk som berör teknikut-

veckling på liknande sätt av aktörer inom offentlig sektor (såsom myndigheter, regioner, kommuner 

och domstolar)51, av riksdagsledamöter52 och av aktörer som själva arbetar med teknikutveckling på 

olika sätt inom företag, branschorganisationer och innovationsnätverk53.  

Att regelverk på olika sätt har utmaningar eller upplevs som hindrande återkommer i Komets in-

samlade data. Regelverk upplevs ofta som komplexa och svåra att tolka och tillämpa. Beskrivning av 

 

51 Syn på teknikutveckling i offentlig sektor. Komet beskriver 2019:03. 

52 Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling. Komet beskriver 2020:12. 

53 Försök för teknologisk innovation. Komet beskriver 2019:09. 
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att regler är motstridiga återkommer också, liksom att det är svårt att veta vilken regel som gäller 

eftersom teknikutveckling ofta berör många olika sakområden som i sin tur styrs av olika författningar.  

Det framkommer också att det inte alltid är juridiken i sig som upplevs som ett hinder, utan hur 

reglerna är utformade. Till exempel upplevs oklarhet och bristande förutsägbarhet i vissa ansöknings-

processer om tillstånd som behövs för att kunna driva teknikutveckling. Andra exempel är berättelser 

om upplevelsen av att det saknas resurser hos handläggande myndighet eller om brister i teknik-

kompetens. Ibland upplevs det även saknas en tydligt utpekad och ansvarig myndighet för vissa 

teknikrelaterade frågor. 

Regler upplevs vara oklara och dåligt harmoniserade 

Under våren 2019 genomförde Komet en enkätundersökning riktad till företrädare för offentlig 

sektor54. Samtliga statliga förvaltningsmyndigheter och affärsverk ingick i undersökningen, liksom 

samtliga regioner och ett representativt urval kommuner och domstolar. Enkätundersökningen doku-

menterade en upplevelse av utmaningar i dagens regelverk vid innovation kopplad till teknikut-

veckling, till exempel oklarheter i regelverken eller att regelverk helt saknas. Andra exempel var en 

upplevelse av att lagstiftningen inte är anpassad efter de aktuella förutsättningarna och att det finns 

konflikter mellan olika regelverk.  

Flera inom offentlig sektor upplever att teknik utvecklas snabbare än regler och att olika regelverk inte 

är harmoniserade sinsemellan. Till exempel beskrevs oklarheter i säkerhetslagstiftningen samt hur 

offentlighet- och sekretessregler förhåller sig till informationshantering i en publik och global moln-

tjänst. Regelverk beskrivs som föråldrade och dåligt anpassade till dagens teknik och förutsättningar.  

Regelverk upplevs som komplexa och svåra att tolka eller använda; aktörer inom offentlig sektor 

tycker att det är svårt att ha en överblick.  Specifikt tar några upp att det krävs mycket resurser att 

efterleva regelverken, vilket ibland leder till att man väljer bort innovationsrelaterade aktiviteter.  

Under hösten 2019 genomförde Komet en enkätundersökning riktad till riksdagens ledamöter.55 En 

fråga rörde utmaningar i regelverk vid teknikutveckling. Svaren visade att utmaningarna framför allt 

bestod i att regelverk saknas eller är oklara. Några riksdagsledamöter beskriver en upplevelse av att 

regelverken är föråldrade i förhållande till den snabba teknikutvecklingen, att det tar lång tid att för-

ändra lagar och att det är en utmaning att hantera motstridiga intressen när regelverken ska tillämpas.   

Under våren 2020 har ett antal regelhinder dokumenterats i Komets rapport om öppen insamling av 

regelhinder.56 De flesta aktörer som lämnat in beskrivningar av regelhinder ansåg att hindret berodde 

på oklarheter i definitioner eller på otydlighet i regelverken.  

 

54 Syn på teknikutveckling inom offentlig sektor. Komet beskriver 2019:03. 

55 Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling. Komet beskriver 2020:12. 

56 Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020. Komet beskriver 2020:09. 
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Komet har undersökt vilka skäl som ligger bakom upplevelsen av utmaningar i regelverk vid arbete 

med teknikutveckling (figur 12). Uppgifterna har samlats in i tre olika undersökningar Komet har 

genomfört. Data kommer från en öppen insamling av regelhinder via Komets webb (alla de 41 som 

skickade in regelhinder ombads kategorisera hindret), en enkätundersökning av riksdagsledamöters 

syn på teknikutveckling (39 av de totalt 73 riksledamöter som svarade på enkäten såg utmaningar i 

regelverken vid teknikutveckling) samt från en enkätundersökning avseende syn på teknikutveckling 

inom offentlig sektor (104 av de 226 aktörer inom offentlig sektor som svarade på enkäten såg 

utmaningar i de regelverk de själva tillämpar vid teknikutveckling).  

Deltagarna kunde välja mellan olika svarsalternativ, som till viss del varierade mellan de tre under-

sökningarna. Ytterligare beskrivning av utmaningar i regelverk finns i de rapporter där Komet redo-

visar data och analyser från undersökningarna.57 

 

Figur 12. Figuren visar skäl bakom upplevelsen av utmaningar i regelverk vid arbete med teknikutveckling. Data har 

samlats in i tre olika undersökningar (öppen insamling via Komets webb samt enkätundersökningar riktade till 

riksdagsledamöter, respektive företrädare för offentlig sektor).  

6.3 Tekniken utvecklas snabbare än regelverken 

I de undersökningar Komet gjort återkommer beskrivningar om föråldrade regelverk med bristande 

anpassning till dagens teknik. Flera tar också upp att tekniken utvecklas snabbare än reglerna.  

Ett exempel på varför regelverk upplevs som föråldrade är att definitioner och begrepp upplevs vara 

daterade. Ett annat exempel är situationer där regelverk innehåller krav på fysiska moment, det vill 

säga att en person eller ett objekt måste utföra momentet på en viss plats vid en viss tid. När lag-

 

57 Komet beskriver 2019:03, Komet beskriver 2020:12 samt Komet beskriver 2020:09. 
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stiftningen är formulerad på så sätt att ett visst moment eller agerande ska utföras fysiskt är digitala 

(eller andra icke fysiska) sätt oftast inte är tillåtna, vilket upplevs ligga till hinder för att dra nytta av 

teknikutvecklingens möjligheter.58 

6.4 Regelverk upplevs hindra försöksverksamhet 

Under hösten 2019 genomförde Komet en exempelinsamling för att tydliggöra behovsbilden kring 

försök.59 Syftet var även att få en uppfattning om, och under vilka förutsättningar, försök har genom-

förts. Dessutom undersöktes om försök hade efterfrågats, men försvårats eller omöjliggjorts på grund 

av faktiska eller upplevda regulatoriska hinder. Undersökningen riktades till ett urval regioner, läns-

styrelser, kommuner som profilerat sig i innovationssammanhang, företag involverade i Vinnova-

program, inkubatorer och science parks, branschorganisationer samt unga företag.  

Enligt de insamlade exemplen är försöksverksamhet en önskvärd innovations- och utvecklingsmetod. 

Visserligen genomförs redan en rad försök i landet, men upplevelsen är att det finns regulatoriska 

hinder på flera områden. Det kan noteras att det inte finns ett enskilt hinder eller en oklarhet per om-

råde. När det gäller regulatoriska hinder eller oklarheter tycks det snarare vara korskopplingen av 

olika områden som är utmanande. 

Komet har lämnat flera förslag till regeringen för att möjliggöra ökad försöksverksamhet i hela 

landet.60 Ett konkret förslag syftar till att påskynda omställningen till fossilfri elförsörjning genom att 

pröva nya arbetssätt kring tillståndsprocesser för elledningar.61 

6.5 Några regelområden upplevs som särskilt utmanande 

Oavsett format för datainhämtning, respektive målgrupp, så återkommer några regelområden i be-

skrivningar av hinder och utmaningar. Det som oftast kommer upp är delning och annan hantering av 

data och information, särskilt avseende personuppgiftsbehandling. Andra regelområden som ofta be-

skrivs som utmanande är molntjänster, offentlighet och sekretess samt upphandling.  

Komet har genomfört två insamlingar av upplevda hinder i specifika regelverk, i form av en öppen 

respektive en riktad insamling. Den öppna insamlingen gjordes via Komets webbplats våren 2020. 

Beskrivningar av upplevda regelhinder kopplade till utveckling och användning av ny teknik, oavsett 

bransch eller sakområde, välkomnades. Den riktade insamlingen bjöd in aktörer inom tre av 

 

58 Exempel på författningar som innehåller krav på fysiska moment i samband med att meddela beslut, inspektion och över-

vakning är lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, som båda 

innehåller krav på ett fysiskt moment för att meddela parkeringsanmärkningar.  

59 Försök för teknologisk innovation. Komet beskriver 2019:09. 

60 Försök! Komet beskriver 2020:23. 

61 Skrivelse med förslag för snabbare tillståndsprocesser för elledningar, 2021-03-22 (Komm2021/00216/N 2018:04). 
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regeringens strategiska samverkansprogram62 att lämna beskrivningar om upplevda regelhinder 

under hösten 2020 fram till maj 2021. Samtliga inlämnade regelhinder bedömdes utifrån i förväg 

uppställda relevanskriterier och avgränsningar, se bilaga 6.  

Av de beskrivningar som inkom i Komets öppna och riktade insamling framgick ett upplevt behov av 

regeländringar och av mer kunskap. 

Många specifika hinder rapporteras inom hälsa och transport 

I båda insamlingarna har flertalet inskickade regelhinder (helt eller delvis) fallit utanför de på förväg 

uppställa relevanskriterierna och avgränsningarna. Femton av de totalt 55 inskickade regelhindren i de 

båda insamlingarna (se figur 13) uppfyllde relevanskriterierna. Dessa har utretts i förstudier inom 

Komets kansli och flera av dem har givit upphov till insatser från kommittén, se nedan. 

Flest upplevda regelhinder rapporteras inom teknikutveckling som rör hälsoområdet, respektive trans-

port. Detta behöver inte innebära att antalet upplevda regelhinder verkligen skiljer sig åt i förhållande 

till andra områden, utan skulle kunna spegla att aktörer inom några områden är mer benägna att 

skicka in beskrivningarna till Komet.  

Ett exempel är att regelverk upplevs som föråldrade i förhållande till den snabba tekniska utvecklingen 

inom hälsodata. Komet har fått in flera beskrivningar av regelverk som upplevs försvåra utvecklingen 

inom life science och precisionsmedicin.  

 

 

 

62 De tre strategiska samverkansprogram som arbetar med tillämpningsområden som listas i Komets tilläggsdirektiv; digital 

strukturomvandling, klimatomställning respektive hälsa. 
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Figur 13. Figuren visar antalet upplevda regelhinder som skickats till Komet i en öppen insamling, respektive i en riktad 

insamling via de strategiska samverkansprogrammen. I den öppna insamlingen gjordes områdeskategoriseringen av 

Komets kansli. I den riktade insamlingen gjordes kategoriseringen efter inskickande samverkansprogram.  

Flera av de inskickade regelhindren inom hälsa som helt uppfyllde relevanskriterierna har resulterat i 

förslag till regeringen. Komet har lämnat förslag att se över dels lagstiftning som styr insamling och 

delning av hälsodata, dels lagstiftning avseende forskning i samband med akut sjukdom.63 

Komet har undersökt gällande rättsläge för flera av de inskickade regelhinder inom transport, industri, 

klimat och digitalisering som helt uppfyllde relevanskriterierna. Syftet har varit att undersöka om det 

föreligger ett specifikt hinder i en lag, förordning eller föreskrift, eller om det istället behövs ytterligare 

kunskapsunderlag för att de som utvecklar ny teknik lättare ska förstå hur regelverken kan tillämpas. 

Hittills (sommaren 2021) har inga ytterligare förslag, som baseras på inskickade regelhinder, lämnats 

till regeringen.  Frågeställningarna har dock på ett väsentligt sätt bidragit till att belysa samband 

mellan teknikutveckling och regelverk och på så sätt bidragit till ökad kunskap.  

6.6 Metodik för att samla in data 

Under de två första åren har Komet tillämpat flera olika arbetssätt och metodiker för att samla data 

om regelutveckling (se bilaga 6). Att prova olika strategier i mindre skala har varit en uttalad ambition 

för Komet. I likhet med andra utredningar och kommittéer har Komet tillämpat många metoder som 

 

63 Skrivelse med förslag avseende hälsodata, 2020-10-14 (Komm2020/00543/N 2018:04). 

Inskickade regelhinder: 

55

Uppfyller relevanskritierier

Öppen: 10

Hälsa: 5

Transport: 4

Industri: 1

Riktad: 5
Klimat: 4

Digitalisering: 1

Delvis inom relevanskriterier Öppen: 10

Hälsa: 6

Transport: 2

Industri: 1

Klimat: 1

Ej inom relevanskriterier

Öppen: 16

Hälsa: 5

Transport: 5

Industri: 2

Övrigt: 4

Riktad: 10
Hälsa: 4

Klimat: 6

Utanför avgränsning Riktad: 4

Hälsa: 1

Klimat: 2

Digitalisering: 1
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ingår i sedvanligt utrednings- och analysarbete, såsom litteratursökningar och omvärldsbevakning. 

Dessa återges inte här; i stället beskrivs kortfattat de metodiker Komet har använt för att samla in data 

och synpunkter.  

Nya data har samlats in via riktade enkäter, öppen insamling via webbgränssnitt och riktad insamling 

via de strategiska samverkansprogrammen. För att snabbt komma igång med ett av de tre fokus-

områdena under kommitténs första halvår tillämpade Komet en metodik som systematiserade och 

byggde vidare på inventering av regelhinder från de tidigare samverkansprogrammen.  

För att samla in synpunkter under projektens gång har Komet arbetat både med fasta arbetsgrupper 

och med löpande avstämning tillsammans med externa aktörer. Ytterligare två metodiker har varit att 

anordna hearing för att diskutera frågeställningar samt öppen konsultation avseende utkast till texter.  

Kansliets erfarenhet är att riktade enkäter ses som ett effektivt sätt att samla in stora mängder rele-

vanta data genom att nå ut till breda grupper. Metoden kräver klokt urval av respondenter samt re-

surser i form av arbetstid och kunskap i enkät- och analysmetodik, framför allt avseende konstruktion 

av frågor. Öppen insamling via webbgränssnitt ses som ett bra sätt att lyssna och vara tillgänglig mot 

breda målgrupper. En sårbarhet är att nå ut med information om möjligheten att delta, vilket kan leda 

till att svaren riskerat att inte bli helt representativa. Ytterligare en risk är att arbetssättet skapar opro-

portionell förväntan på att Komet ska ta sig an de problem som skickas in.  

Riktad insamling via de strategiska samverkansprogrammen ses som ett sätt samla data som är rep-

resentativa för Komets centrala målgrupper.  Trots att mycket arbete lades på att utforma frågeunder-

laget var dock svaren i inte i paritet med det förväntade. En fördel med inventering av tidigare sam-

verkansprogram är att redan tillgänglig information tas tillvara, men data riskerar att spegla dåtid 

snarare än framtid.  

Att ge uppdrag till andra (samla in rådata, bearbeta data och göra analyser) fungerar ofta bra, under 

förutsättning att uppdragsbeskrivningen görs tillräckligt noggrant. Metodiker som Komet bör över-

väga framöver är intervjuer, diskussionsmöten samt bearbetning av registerdata.  

Fasta arbetsgrupper ger tillgång till sakkunskap, främjar dialog och ger kontinuitet i arbetet. 

Metodiken uppfyller flera syften såsom tillgång till information, kvalitetssäkring och förankring. Det 

har ett mervärde att synpunkter kan brytas inom gruppen under arbetes gång.  Löpande avstämning 

med externa aktörer har fram för allt använts för att förankra kommande förslag.  Flexibiliteten är 

större än att ha en fast arbetsgrupp, men ger inte samma möjlighet att gå in i detaljerade underlag.  

Hearing ses som ett resurseffektivt sätt att ta in synpunkter i en väl avgränsad fråga från flera aktörer. 

Metodiken kräver noggranna förberedelser och lämpar sig bäst sent i projektprocessen. Öppen kon-

sultation om texter kan dels vara ett sätt att få in synpunkter, dels en möjlighet till förankring. 

En central dimension är att även applicera ett internationellt perspektiv, till exempel genom att 

bedriva omvärldsbevakning och ta del av internationella undersökningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Komets projekt om teknik och regelutveckling i takt 

Under 2021 är ett av Komets större projekt inriktat på arbetssätt för regelutveckling. Det består av 

flera delprojekt, med bland annat internationell utblick och intervjuer och samtal med många aktörer.  

Projektet teknik och regelutveckling i takt består av kunskaps-

uppbyggnad, problemanalys och (vid behov) förslag på nya 

eller förändrade arbetssätt. Se figur 14 nedan.  

Komet tillämpar ett lyssnande arbetssätt och utgår från den 

egna modellen Förstå, försöka och förändra. För att förstå be-

hov, utmaningar och möjligheter har Komet tagit kontakt 

med flera personer som vet hur arbetet med både teknik- 

och regelutveckling går till i praktiken, både i Sverige och i andra länder. Under utredningsarbetets 

gång har diskussioner förts i kommittén samt inom dess expert- och referensgrupp. Vidare har 

kansliet tagit del av forskningsrapporter, svenska och internationella studier och uppföljningar med 

mera. En metodbeskrivning för hur datainsamling skett inom varje delaktivitet återges i bilaga 3-6.  

 

Figur 14. Projektets faser, samt aktiviteter inom kunskapsuppbyggnadsfasen 

Komets fortsatta arbete inom projektet  

Komet har arbetat med kunskapsuppbyggnad under våren 2021, bland annat genom intervjuer om 

arbetssätt vid lagstiftning och samtal om konsekvensanalyser. Komet har också inkluderat kunskaps-

underlag från de två första årens arbete, till exempel öppen och riktad insamling av upplevda regel-

hinder vid teknikutveckling.  

Syftet med Komets projekt 

teknik och regelutveckling i takt 

är att undersöka arbetssätt vid 

regelutveckling. Vid behov kan 

Komet komma att föreslå nya 

eller ändrade arbetssätt för 

mer dynamisk regelutveckling. 
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Då projektet startade var Komets initiala problembild att en utmaning med dagens teknikutveckling är 

att andra områden inte förändras i samma snabba takt, till exempel att regelverk, offentlig förvaltning, 

organisationer och människor inte hinner med. Denna initiala bild har nyanserats och detaljerats 

under projektet kunskapshöjande fas.  

Den samlade problembilden beskrivs i denna kunskapshöjande rapport, som publiceras på Komets 

webb under hösten 2021. Komet ser möjligheter att rapporten kan utgöra ett underlag för diskussion 

och samtal, som i sin tur kan ge ökad förståelse och samverkan. 

Under hösten 2021 planerar Komet att arbeta vidare med analys, bland annat av behov och 

möjligheter till förändring. 
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Bilaga 2 – Schematisk karta över problem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Schematisk karta över problem som identifierats under kunskapsuppbyggnadsfasen. För varje delproblem finns en fördjupad beskrivning, se kapitel 3.3.  

*) Rutor markerade med en asterisk beskriver problem och delproblem med befintliga regler. Övriga rutor beskriver problem som uppstår i samband med att en ny regel 

tillkommer, eller då en befintlig regel ändras.  

- att förändra 
tillämpning kräver mer 
än ändrade regler  

Bristande helhetssyn i 
regelverken i för-
hållande till snabb 
teknikutveckling 

- arbete för att hålla 
regelverk upp-
daterade och aktuella 
prioriteras inte 

- upplevelse av att 
styrning på fel nivå i 
regelhierarkin riskerar 
rättssäkerheten 

- bristande kontroll av 
att regelverken är 
kongruenta 

- det är svårt att 
hantera delar i 
förhållande till helhet 
vid ändring av regler 

- målkonflikt mellan 
stabilitet och flexibilitet 
i regel-verken vid 
snabb teknikutveckling 

Regeländring bygger på 
instabil utgångspunkt 
eller dåliga underlag 

- det är svårt att göra 
en regeländring när 
det behövs en 
avvägning mellan 
motstridiga behov 

- formatet för underlag 
som ligger till grund 
för regel-ändringar har 
brister 

- regeländringar 
baseras på bristfälliga 
analyser  

- data saknas eller är 
felaktiga 

- bristande förmåga 
att disponera tiden 
inom en utredning  

- brister i granskning 
av arbetet med förslag 
till regeländringar 

Bristande samverkan 
riskerar att leda till 
regler som inte fungerar 

- samverkan som 
saknar reell betydelse, 
utan verklig möjlighet 
att påverka 

- formerna för 
samverkan brister  

- det finns en 
kunskapsobalans 
mellan teknik- och 
regelutvecklare 

Bristande resurser och 
kompetens inom regel-
arbete i förhållande till 
snabba teknikutveckling 

- alla delar av systemet 
för regel-arbete 
upplever att deras 
resurser inte räcker till 

- hur tillgängliga 
resurser fördelas  

- brister i kunskap, 
kompetensprofil och 
erfarenhet hos de som 
genomför utredningar  

- att ändra en regel tar 
för lång tid, samtidigt 
som varje delmoment 
upplevs tidspressat 

Problem Delproblem 

- de som ska följa 
föreskrifter blir 
förvirrande när 
myndigheter gör olika  

 

- svårt att få överblick 
och att anpassa sig 
när reglerna är många 
och komplexa  

 

-  regler är svåra att 
tolka och tillämpa, 
särskilt när de inte är 
uppdaterade        

 

Regler upplevs inte vara 
anpassade till dagens 
situation            

 



 

82 

Bilaga 3 – Litteratursökning om teknikutveckling 

Metodbeskrivning 

Informationssökning i form av en narrativ litteratursökning genomfördes av Regeringskansliets bib-

liotek. Litteratursökningen hade en rad avgränsningar, som beskrivs nedan. 

Inriktning av artikeln: 

- modeller för utvecklingsarbete inom teknikområdet, 

- arbetssätt för utvecklingsarbete inom teknikområdet, det vill säga att utveckla ny teknik och för 

att vidareutveckla befintlig teknik, 

- arbetssätt, särskilt när det gäller samverkan mellan olika yrkesgrupper, för utvecklingsarbete inom 

teknikområdet, och 

- framgångsfaktorer för olika arbetssätt vid utvecklingsarbete inom teknikområdet. 

Avgränsningar: 

- språk: svenska, norska, danska samt engelska 

- geografisk avgränsning: Europa, Nordamerika, Australien, Japan och Singapore.64 

- publikationsår: 2015-2021 

- publikationerna skulle ha genomgått sakkunniggranskning (peer review) 

Litteratursökningen gjordes i april år 2021. Regeringskansliets bibliotek har använt sig av ett antal 

söktermer vid litteratursökningen. Termerna har uteslutande varit på svenska och engelska. 

Exempel på söktermer som ingick i uppdragsbeskrivningen till biblioteket: 

- "technology development process" [title, abstact] 

- "technology development" [title, abstact] 

- "technology stage gate" [title, abstact] 

- “technology development process models” [title, abstact] 

- ”utvecklingsarbete inom teknik” 

- ”utvecklingsarbete inom teknik” AND modell* 

- ”utvecklingsarbete inom teknik” AND arbetssätt 

- ”new product development process” [title, abstract] skulle övervägas, möjligen alltför brett 

- ”innovation” skulle inte inkluderas som sökterm, då det bedömdes vara alltför brett 

Sökningen gjordes med hjälp av en kombination av olika söktekniker, bland annat boolska operatorer 

och kombinationer av sökord, handsökningar på webbsidor, pärlodling och andra former av kedje-

sökning. Informationssökningen gjordes i följande källor: Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), 

Google LLC:s söktjänst, Google Scholar (LCC-söktjänst) samt i ProQuest. I sökresultatet inkluderades 

vetenskapliga artiklar, kunskapsöversikter, systematiska litteraturgenomgångar och metaanalyser. 

 

64 Under arbetets gång utvidgades det geografiska området till att även inkludera Sydamerika och Indien. 
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Beskrivning av gallring av artiklar 

En första gallring gjordes av medarbetare vid Regeringskansliets bibliotek. Medarbetare vid Komets 

kansli gick därefter igenom sammanfattningarna av de artiklar som identifierats i litteratursökningen 

och som genomgått en första gallring. Gallringen gjordes mot de avgränsningar som formulerats för 

sökningen, se ovan. 

Sammanfattningar som uppfyllde avgränsningarna beställdes i fulltext. En genomgång gjordes av 

artiklar i fulltext mot de listade avgränsningarna. De artiklar som föll utanför avgränsningarna 

gallrades bort. 

 

Figur 16. Litteratursökning och första gallring av medarbetare inom Regeringskansliets bibliotek resulterade i drygt 

femtio artiklar, varav ungefär hälften gallrades av medarbetare vid Komets kansli.   

De knappt trettio inkluderade artiklarna var publicerade ganska jämnt fördelat över den femårsperiod 

som studerades och hade författare från Europa, framför allt Storbritannien och Sverige (se figur 17). 

 

 

Figur 17. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan 2015 och 2020 (figuren till vänster). Länder där de 

inkluderade artiklarnas författare var verksamma visas i figuren till höger.  

Beskrivning av artiklarnas upplägg 

Modeller för att beskriva teknikutveckling togs upp på i huvudsak tre olika sätt i artiklarna. De flesta 

var översiktsartiklar som beskrev hur olika modeller växt fram över tid, hur de förhåller sig till varandra 

och det vetenskapliga underlaget till grund för varje modell. Totalt tio artiklar, varav sex systematiska 

litteraturöversikter, två narrativa översikter, en metaanalys och en kartläggande litteraturöversikt 

(engelska: scoping review). En annan grupp var artiklar om modeller där författarna undersökte och 
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beskrev någon viss aspekt eller egenskap i en modell. Totalt sex artiklar, varav tre litteraturöversikter, 

tre narrativa översikter (varav en också innehöll intervjuer). Den tredje gruppen artiklar innehöll jäm-

förelser mellan två specifika modeller, eller mellan flera modeller. Dessa fyra artiklar var beskrivande 

till sin karaktär. 

Artiklarna som innehöll fallbeskrivningar delades in i två grupper, där fyra artiklar beskrev hybrid-

modeller vid produktutveckling och fyra artiklar beskrev utvecklings- och managementhybrider. 

Samtliga fall var hämtade från traditionell tillverkningsindustri. En av artiklarna var en kvalitativ studie, 

övriga var narrativa beskrivningar med fallstudieansats. 

Artiklar som beskriver modeller för teknikutveckling 

Nedan beskrivs artiklar från litteratursökningen som beskriver modeller för teknikutveckling. Avsnittet 

inleds med översiktsartiklar, där författarna har gjort en större genomgång av många olika modeller 

för teknikutveckling, sedan följer ett avsnitt om specifika modeller och sist ett avsnitt om artiklar där 

författarna jämfört modeller. Sammanställningen ger en kort beskrivning av hur författarna ser på 

modeller, samt vunna kunskaper om hur modellerna är uppbyggda och avsedda att fungera. 

Artiklarna redovisas i bokstavsordning inom respektive avsnitt. 

Översikt av flera olika modeller för teknikutveckling 

Aristodemou och medarbetare65, 2017, har gjort en litteraturöversikt av modeller som beskriver 

teknikutvecklingsprocessen. Författarna har också samlat in data från mer än hundra arbetsgrupper 

som utvecklar ny teknik, särskilt i form av produktutveckling. En av studiens slutsatser är att gott och 

effektivt samarbete mellan de som arbetar med teknikutvecklingen ger en bättre prestanda.  

 

 

 

Figur 18. Teknikutvecklingsprocessen ligger mellan forskning och utveckling. Ju tidigare i processen, desto mer 

dynamiskt och ostrukturerat arbete. Förenklad översättning av figur av Aristodemou, 2016. 

Förenklat beskrivs teknikutvecklingsprocessen ligga mellan forskning och utveckling. I detta steg 

byggs ny kunskap, nya förmågor och nya föremål som tillsammans för utvecklingen framåt mot nya 

produkter som senare kan kommersialiseras. Författarna menar att processerna för teknik- och 

produktutveckling skiljer sig åt. Medan produktutvecklingen ses som en lösningsorienterad process 

med en rad formella delmoment och beslutspunkter (som ligger nära kommersialisering), ses teknik-

utvecklingsprocessen som problemfokuserad, utforskande och mer öppen. En sammanställning av 

 

65 Aristodemou, L., Tietze, F., O'Leary, E., & Shaw, M. (2019). A literature review on technology development process (TDP) models. 

Cambridge: Cambridge University).  
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principiella modeller för teknikutveckling som utarbetats mellan slutet av 1990-talet fram till mitten av 

2010-talet ges i artikeln. Den så kallade technology stage gate-modellen anges vara den mest kända 

och använda, framför allt på grund av att den är enkel. Gemensamt för modellerna är att de ger stöd 

för att överblicka processen och kunna fatta beslut under arbetet med teknikutveckling. 

Aristodemou och medarbetare66, 2020, är en kartläggande litteraturöversikt, där författarna gått igen-

om knappt femtio vetenskapliga artiklar. Dessa beskriver nästan femhundra kriterier som ligger till 

grund för att besluta om huruvida ett teknikutvecklingsprojekt ska gå vidare, eller om processen ska 

avslutas. Det vanligaste urvalskriteriet är huruvida projektet är tekniskt genomförbart. 

Författarna har fokuserat på så kallade stage-gate-processer, där teknikutveckling ses som en 

sekventiell process med ett antal beslut som baseras på strategiska kriterier. Företagen använder 

sådana processer som ett stöd för att effektivt och objektivt kunna hantera och utvärdera teknik-

utvecklingsprojekt i tidigt skede, som till sin natur är osäkra. 

Brilhuis-Meijer och medarbetare67, 2016, ger en översikt av modeller för teknikutveckling med in-

riktning på processer där innovation och produktutveckling sker samtidigt. Även om arbetet ofta sker 

på detta sätt i praktiken, så finns det inte så många modeller till stöd och inte heller så mycket be-

skrivet i den vetenskapliga litteraturen. Författarna föreslår en modell som integrerar de båda för-

hållningssätten i utvecklingsarbetet. En poäng är att tidigt kunna få en förståelse för om det kommer 

att vara tekniskt möjligt att genomföra den önskade produktutvecklingen. 

 

Figur 19. Beskrivning av samtidig innovation av teknik och produkt. Översättning av figur av Brilhuis-Meijer, 2016.  

Castro och medarbetare68, 2020, skriver om modeller och strategier för teknikutveckling och har bland 

annat undersökt hur stor betydelse forskning och innovation har för den slutliga produkten. Den del 

 

66 Aristodemou, L., Tietze, F., & Shaw, M. (2020). Stage Gate Decision Making: A Scoping Review of Technology Strategic 

Selection Criteria for Early-Stage Projects. IEEE Engineering Management Review, 48(2), s. 118-135. 

67 Brilhuis-Meijer, E., Pigosso, D. C., & McAloone, T. C. (2016). Integrating product and technology development: A proposed 

reference model for dual innovation. Procedia Cirp, 50, 32-37. 

68 Castro, R. N., & Ferreira, J. J. P. (2020). Project Portfolio Management in the Front-End of Innovation of Research Centers: a 

Literature Review. Technology Innovation Management Review, 10(12), 46-59. 
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av teknikutvecklingen som är forskningsnära är luddig (engelska: fuzzy) och inriktar sig framför allt på 

idéer, innovationshantering och -strategi samt att försöka förstå och planera vad som behövs längre 

fram i tiden. Teknikutvecklingen kan ske antingen inkrementellt (stegvist) eller radikalt (som ett större 

och lite oväntat steg). 

de Alcantara och medarbetare69, 2019, har gjort en översikt av technology roadmapping, vilket kan ses 

som ett sätt att visa samband mellan teknik, produkt och marknad. Arbetssättet används ofta som ett 

stöd i teknikutvecklingsprocessen, eller för att illustrera och planera processen. Det sker ofta tidigt, 

som en del av den strategiska planeringen, så att teknikutvecklingen kan koordineras inom olika delar 

av organisationen. Arbetssättet tillämpas för teknikutveckling i såväl företag som offentlig sektor. 

Halika70, 2015, beskriver ett antal modeller för teknikutveckling. Modellerna delas in i grupperingar 

som beskrivs översiktligt.  

 

Figur 20. Gruppering av olika angreppssätt för att analysera och ta sig an framtida teknikutveckling (baserat på 

underlag från Cagnin, 2008). För varje angreppssätt ges ett exempel på praktisk tillämpning.  

Kumar och medarbetare71, 2015, beskriver tjugofyra faktorer som är kritiska för teknikutveckling. De 

har tittat närmare på teknologiöverföring (technology transfer), som innebär att en viss ny teknik 

sprids från ett område till ett annat. Spridningen kan ske över olika typer av områden, till exempel 

baserad på geografi (såsom från ett land till ett annat), disciplin (såsom farmakologi till agronomi) 

eller ekonomi (såsom näringsliv till offentlig sektor). Den faktor som prioriterades som mest kritisk för 

tekniköverföring var regulatoriska problem. 

 

69 de Alcantara, D. P., & Martens, M. L. (2019). Technology Roadmapping (TRM): a systematic review of the literature focusing 

on models. Technological Forecasting and Social Change, 138, s.127-138. 

70 Halicka, K. (2015). Forward-looking planning of technology development. Business, Management and Education, 13(2), 308-

320. 

71 Kumar, S., Luthra, S., Haleem, A., Mangla, S. K., & Garg, D. (2015). Identification and evaluation of critical factors to technology 

transfer using AHP approach. International Strategic Management Review, 3(1-2), 24-42. 
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Sareminia och medarbetare72, 2019, har gjort en sammanställning av drygt sjuttio artiklar som be-

skriver färdplaner för teknikutveckling (road maps) under åren kring millennieskiftet. 

Taferner73, 2017, beskriver flera generationer av innovationsmodeller från nittonhundrafemtiotalet och 

framåt. De första modellerna beskrivs som enkla och linjära, med ett fåtal tydliga steg. Med tiden blir 

modellerna allt mer komplexa och flerdimensionella, till exempel tas faktorer som ligger inom sam-

hället (såsom infrastruktur och finansiella system) med i allt större utsträckning samtidigt som fler 

faktorer hos själva teknikutvecklaren inkorporeras i modellen, såsom organisationsstruktur och risk-

benägenhet. Även interaktionen och beroenden mellan olika dimensioner i modellerna blir alltmer 

komplex med tiden. 

En av de mest kända modellerna är den så kallade stage-gate-modellen, som ofta används som 

referens vid jämförelser med både tidigare och efterföljande modeller. Modellen består av en rad 

sekventiella steg, med beslutspunkter emellan. Om en viss teknikutveckling, i form av till exempel ett 

projekt eller en idé, inte kan passera en beslutspunkt sorteras den bort. 

Teza och medarbetare74, 2016, ger en beskrivning av forskningsfältet för metoder som används för 

teknikutveckling och innovation. En av författarnas slutsatser är att det finns bekymmer med termino-

login inom området, begreppen tillskrivs olika betydelse. Det kan göra användningen av metoder och 

verktyg för teknikutveckling mindre effektiv. Ett annat skäl till att det är svårt att göra jämförelser är 

att metodologin varierar mellan olika studier. 

Speciella modeller eller aspekter av teknikutveckling 

Frishammar och medarbetare75, 2015, samt Hellsmark och medarbetare76, 2016, beskriver en arbets-

process där försök i form av pilot- och demonstrationsanläggningar används vid teknikutveckling. De 

menar att teknikutveckling där flera olika organisationer arbetar tillsammans är problematisk, efter-

som företag har bristande förståelse för andras sätt att arbeta. Det är en utmaning att anpassa teknik-

utvecklingsprocessen inom de olika organisationerna, så att de fungerar tillsammans77. Pilot- och 

 

72 Sareminia, S., Hasanzadeh, A., Elahi, S., & Montazer, G. (2019). Developing Technology Roadmapping Combinational 

Framework by Meta Synthesis Technique. International Journal of Innovation and Technology Management, 16(02).  

73 Taferner, B. (2017). A Next Generation of Innovation models? An Integration of the Innovation Process Model Big Picture © 

Towards the Different Generations of Models. Review of Innovation and Competitiveness, 3 (3), 47-60. 

74 Teza, P., Buchele, G. T., de Souza, J. A., and Dandolini, G. A. (2016). Analysis of quantitative empirical papers on diffusion and 

adoption of methods, techniques and tools for innovation. Rai - Revista de Administracao e Inovacao, 13(2):107–115. 

75 Frishammar, J., Söderholm, P., Bäckström, K., Hellsmark, H., & Ylinenpää, H. (2015). The role of pilot and demonstration plants 

in technological development: synthesis and directions for future research. Technology Analysis & Strategic Management, 27(1), 

s. 1- 18.  

76 Hellsmark, H., Frishammar, J., Söderholm, P., & Ylinenpää, H. (2016). The role of pilot and demonstration plants in technology 

development and innovation policy. Research Policy, 45(9), s. 1743–1761. 

77 Teknikutvecklingsprocesser i samverkan mellan olika organisationer beskrivs även av Gama och medarbetare, 2017. Gama, F., 

Sjödin, D. R., & Frishammar, J. (2017). Managing interorganizational technology development: Project management practices for 

market‐and science‐based partnerships. Creativity and Innovation Management, 26(2), 115-127. 
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demonstrationsanläggningar kan fungera som en bro mellan de tidiga faserna i teknikutvecklingen 

(generering av grundläggande kunskap och tekniska genombrott) och de sena faserna (industriella 

tillämpningar och kommersiell användning). 

 

Figur 21. Konceptuell modell av pilot- och försöksanläggningar i teknikutvecklingsprocessen. Förenklad översättning av 

figur av Frishammar, 2015. 

Magistretti och medarbetare78, 2020, menar att process, organisation och kunskap är tre centrala 

komponenter i modeller för teknikutveckling. Bakgrunden är att dagens efterfrågan på kontinuerlig 

utveckling av nya och snabba teknologiska lösningar utmanar företagens sätt att driva och hantera 

teknikutveckling. Författarna menar att problemet inte längre är att identifiera en ny process för att ut-

veckla en teknik, utan att förstå vilka faktorer som ska styra val av bästa möjliga tillvägagångssätt för 

att hantera en situation. Analys baserad på en systematisk litteraturöversikt av nästan tvåhundra 

artiklar från perioden 1980–2018 visar att tre faktorer, process, organisation och kunskap, har störst 

påverkan på varje teknikutvecklingsprocess. 

  

 

78 Magistretti, S., Dell'Era, C., & Verganti, R. (2020). Searching for the right application: A technology development review and 

research agenda. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119879. 
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Figur 22. Beskrivning av två dimensioner av teknikutveckling. Översättning av figur av Magistretti, 2020. 

Sannö och medarbetare79, 2019, tar upp hantering av osäkerhet i teknikutvecklingsprocessen, med 

fokus på tillverkningsindustrin. Teknikutveckling är nödvändig för att vara konkurrenskraftig, vilket får 

till följd att tekniken utvecklas samtidigt som tillverkningsprocessen körs i skarpt läge. För att klara en 

sådan process krävs samarbete, specialistkompetens och ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Schweitzer och medarbetare80, 2019, beskriver hur omfattningen av IT-användning och 

organisationens komplexitet påverkar teknikutvecklingen. 

 

Figur 23. Beskrivning av hur ett företags digitala mognad (avseende idé, teknik, tillverkning och administration) 

påverkar teknikutveckling och förmågan att utveckla nya produkter. Förenklad tolkning av figur av Schweitzer, 2019.  

 

79 Sannö, A., & Ahlskog, M. (2019). Integrating knowledge for manufacturing technology development. International Journal of 

Product Development, 23(1), s. 65-83. 

80 Schweitzer, F. M., Handrich, M. and Heidenreich, S. (2019). Digital Transformation in the New Product Development Process: 

the Role of IT-enabled PLM Systems for Relational, Structural and NPD Performance. International Journal of Innovation 

Management, 23:07. 
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Jämförelse mellan modeller 

Bhatia och medarbetare81, 2017, menade att omvärlden har förändrats så att utveckling måste göras 

mer flexibelt (agilt), vilket blir tydligt vid jämförelser mellan äldre och nyare modeller för teknikut-

veckling. För att illustrerar detta jämförs varianter av den traditionella (linjära) stage-gate-modellen 

med agil teknikutveckling. En möjlighet kan vara att arbeta med en kombination av dessa angrepps-

sätt, för att på så sätt få fördelarna med två olika strategier för att hantera teknikutvecklingsprocesser. 

Cooper82, 2016, gör en jämförelse mellan två olika varianter av stage-gate-modellen. Se avsnittet om 

fallstudier för en beskrivning av en tillämpning vid bland annat ett svenskt industriföretag. 

Cooper83, 2017, samt Cooper och Sommer84, 2018, jämför agil och stage-gate-modellerna. Se även 

avsnittet om fallstudier. 

Fallbeskrivningar 

Historiskt har sekventiella modeller använts vid utveckling av hårdvaruprodukter, medan iterativa 

processer har använts för mjukvaruutveckling. Att kombinera sekventiella och agila modeller (hybrid-

lösningar) för att utveckla produkter inom tillverkningsindustrin har de senaste decennierna blivit allt 

vanligare. Oftast har syftet varit en strävan efter att på bästa sätt kunna utnyttja den tekniska ut-

vecklingens potential. 

Inom tillverkningsindustrin finns fortfarande behov av att redan från början planera hela utvecklings-

processen, men ett behov av att kunna arbeta mer flexibelt i en sådan process har vuxit fram. Det har 

visat sig att det inom ramen för ett traditionellt sekventiellt arbetssätt också går att skapa utrymme för 

flexibilitet genom hela processen, det vill säga från idé till färdig produkt. 

Att kombinera sekventiella och agila arbetssätt kräver identifiering av för vilka moment de agila 

arbetssätten bör användas i den sekventiella processen. De parallellt pågående arbetssätten kräver 

också identifiering av relevanta kompetenser (yrkesgrupper, funktioner och roller) som behöver med-

verka i utvecklingsprocessen samt när och för vilka moment i processen de olika kompetenserna 

 

81 Bhatia, A., Cheng, J., Salek, S., Chokshi, V., & Jetter, A. (2017, July). Improving the effectiveness of fuzzy front-end 

management: Expanding stage-gate methodologies through agile. I: 2017 Portland International Conference on Management of 

Engineering and Technology (PICMET). 

82 Cooper, R. G. (2016). Agile–Stage-Gate Hybrids: The Next Stage for Product Development Blending Agile and Stage-Gate 

methods can provide flexibility, speed, and improved communication in new-product development. Research-Technology 

Management, 59(1), s. 21-29. 

83 Cooper, R.G. (2017) Idea-to-Launch Gating Systems: Better, Faster, and More Agile. Research-Technology Management, 60:1, 

48-52.  

84 Cooper, R. G., & Sommer, A. F. (2018). Agile–Stage-Gate for Manufacturers: Changing the Way New Products Are Developed 

Integrating Agile project management methods into a Stage-Gate system offers both opportunities and challenges. Research- 

Technology Management, 61(2), s. 17-26. 
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behövs. Det handlar om allt från organisationens ledning till olika experter som behöver delta genom 

hela eller i delar av processen. 

Nedan följer några exempel på studier som visar hur olika aktörer, främst inom tillverkningsindustrin, 

tillämpat hybridlösningar i sin teknikutveckling, framför allt i utvecklings- och produktionsprocesser. 

Utvecklingshybrider 

Cooper85, 2016, beskriver i mitten av 2010-talet att företag börjar integrera agila produktutvecklings-

metoder i sina traditionella sekventiella teknikutvecklingsprocesser. I artikeln ställer sig författaren 

frågan om sekventiella och iterativa modeller kan komplettera, eller om de rent av utesluter, varandra. 

Författaren beskriver två fall, se nedan. 

Författarens bedömning är att agila metoder kan komplettera stage-gate-modellen avseende 

planering av mindre moment, ”mikroplanering”. Fallen visar att agila metoder kan ge större effektivitet 

och fokus, medan stage-gate-modellen underlättar vid samordning av utvecklingsarbetet och 

kommunikationen mellan ledningen och andra delar av företagen. Genom att använda hybrid-

 

85 Cooper, R. G. (2016). Agile–Stage-Gate Hybrids: The Next Stage for Product Development Blending Agile and Stage-Gate 

methods can provide flexibility, speed, and improved communication in new-product development. Research-Technology 

Management, 59(1), s. 21-29. 

Beskrivning av två fall från teknikutveckling inom bilindustri respektive hemelektronik 

Artikelns första fall är hämtat från svensk bilindustri. Företaget valde att arbeta enligt en hybridmodell i 

syfte att snabba upp utvecklingen av interna system för mekanik, elektronik och mjukvara.  Bakgrunden 

var att företaget upplevde att det fanns kunskapsgap i teknikutvecklingsprocessen, vilket bland annat 

visade sig i att de som arbetade med utvecklingsarbetet kastade sig in i den tekniska utvecklingen utan att 

ha tillräckligt underlag om vad kunden behövde och hur alla steg i själva utvecklingsarbetet skulle gå till. 

Företaget införde en agil metod (scrum), med tidsatta sprintar där arbetet styrdes av projektgrupper. Tät 

uppföljning och nära samverkan inom grupperna ledde till snabbt lärande och mer realistisk planering. I 

slutet av varje sprint hölls avstämning med användarna för att följa upp att projektet var på rätt väg. 

Arbetssättet gav större arbetstillfredsställelse hos personalen och kortade utvecklingstiden med trettio 

procent. Fyra år efter införandet använder företaget fortfarande modellen med känslan att man ”för-

hindrar problem under utvecklingsarbetet innan det hinner uppstå”. 

Det andra fallet är en amerikansk tillverkare av hemelektronik, som i allt högre utsträckning börjat utrusta 

sina produkter med fjärrkontroller. Det ledde till en spänning inom företaget, eftersom arbetssätten för 

teknikutveckling av hård- och mjukvara är olika. Företaget valde att pröva en kombination av stage-gate 

och agil utveckling, med tidsatta sprintar och daglig uppföljning. Företaget drog slutsatsen att korta 

sprintar inte fungerade för att ta fram en ny version av hårdvaran, men dock fungerade för att till exempel 

få fram kompletta ritningar eller en mindre prototyp. Företaget valde att arbeta med fasta deltagare i 

projektgrupperna, vilket gjorde att arbete enligt stage-gate i huvudsak tillämpades vid planering och in-

ledande arbete i stora och långsiktiga projekt. Efter två års arbete med hybridmodellen var erfarenheten att 

samarbetet inom företaget har blivit bättre, liksom känslan av gemenskap. En utmaning i arbetet var att 

projektgrupperna tenderade att fokusera på den aktuella sprinten, men förlorade överblicken över hela 

teknikutvecklingen. För att hantera detta införde företaget avstämningar mellan projektgrupp och ledning, 

där man diskuterar det långsiktiga målet tillsammans. Företaget har också behållit formella besluts-

tillfällen, i linje med stage-gate-modellen. 
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modeller fick företagen bland annat snabbare produktlanseringar, bättre möjligheter att hantera för-

ändringar i kundbehov samt starkare utvecklingsteam. 

Cooper och Sommer86, 2018, presenterar sex fallstudier från företag som infört agile-stage-gate-

hybrider. Fallen beskriver stora internationella företag inom tillverkningsindustrin. Författarnas be-

dömning är att det agila arbetssättet varit framgångsrikt för produktutvecklingen inom mjukvaru-

industrin. Hybridmodellen agile-stage-gate håller nu på att förändra hur nya produkter utvecklas inom 

tillverkningsindustrin. 

Företagen i studien rapporterade bland annat att en kombination av sekventiell och flexibel teknik-

utveckling ledde till att produkter kunde tas fram mer effektivt och på kortare tid, jämfört med att 

enbart arbeta med teknikutveckling enligt en sekventiell modell. Men företagen rapporterade också 

utmaningar i olikheterna mellan metoderna, exempelvis olika sätt att arbeta med definitioner och 

olika långa planeringscykler. En erfarenhet var att det kan innebära en kulturförändring i företaget att 

ändra modell för teknikutvecklingen, och att en sådan ändring kräver ledningens stöd. Författarna 

menar att fallen visar att agila arbetssätt fungerar bäst för moment som rör utveckling och testning. 

Edwards och medarbetare87, 2019, har undersökt om agile-stage-gate-hybrider kan användas vid 

produktutveckling i små och medelstora tillverkningsföretag. Författarna menar att införandet av en 

hybridmodell förutsätter att företaget redan tillämpar en stage-gate-modell, vilket sällan är fallet i 

mindre företag. Författarna kommer fram till att för- och nackdelar i stort sett är desamma som för 

stora företag. De ser dock en större utmaning att tilldela resurser till de projektgrupper som arbetar 

med teknikutveckling, eftersom medarbetarna i mindre företag ofta har flera roller. 

 

86 Cooper, R. G., & Sommer, A. F. (2018). Agile–Stage-Gate for Manufacturers: Changing the Way New Products Are Developed 

Integrating Agile project management methods into a Stage-Gate system offers both opportunities and challenges. Research- 

Technology Management, 61(2), s. 17-26. 

87 Edwards, K, Cooper, R. G., Vedsmand, T. and Nardelli, G. (2019). Evaluating the Agile- Stage-Gate Hybrid Model: Experiences 

from three SME Manufacturing Firms. International Journal of Innovation and Technology Management, 16:08. 

Beskrivning av två fall från elektronik- respektive leksaksindustrin 

Ett av de studerade företagen, som tillverkade fjärrkontroller, införde en hybridmodell främst för att lösa 

konflikter som uppstod mellan de som arbetade med hård- respektive mjukvaruutveckling.  

Företaget införde ett agilt arbetssättet i utvecklings- och testningsstegen inom ramen för en sekventiell 

teknikutveckling enligt en stage-gate-process. Det förändrade arbetssättet medförde tidsbesparingar om 

20–30 procent, främst med anledning av arbetsmoment kunde göras en enda gång istället för att 

repeteras flera gånger. 

På liknande sätt införde ett annat företag, inom leksaksindustrin, ett agilt arbetssätt inom ramen för de 

olika processtegen i en linjär teknikutveckling. Företaget upplevde att ett sådant arbetssätt gjorde det 

lättare att hålla tidplanen i produktutvecklingen. 
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Gama, Sjödin och Frishammar88, 2015, har undersökt anpassning av stage-gate-processer i teknikut-

vecklingsprojekt som genomförts i samarbete mellan forsknings- och näringslivsaktörer. Under två år 

intervjuades personer från företagens högsta ledning, mellanchefer, teknikspecialister och ingenjörer. I 

samtliga företag upplevde personerna utmaningar vid samarbeten med externa partners i teknik-

utveckling, bland annat missförstånd och konflikter, förståelse för de andra parterna processer vid 

teknikutvecklingen samt otydliga roller. 

Resultaten visade att problem i teknikutvecklingsprojekt ofta uppstår på grund av att samarbets-

parterna inte förstå varandras verksamhet, och därför inte anpassar utvecklingsprocesserna så att de 

passar alla inblandade. Författarna menar att företag som samarbetar med andra (externa) aktörer 

måste bli medvetna om skillnader och likheter och anpassa sin process genom att se över moment, 

justera beslutspunkter och anpassa sina medarbetares roller. 

Utvecklings- och managementhybrider 

Conforto och Amaral89, 2016, har genomfört en studie som kombinerar en stage-gate-modell med agil 

projektstyrning för ett utvecklingsprojekt av en robot på utbildningsområdet. Författarna bedömer att 

en sekventiell teknikutvecklingsmodell i kombination med ett agilt arbetssätt kan göra det möjligt att 

planera och genomföra teknikutvecklingen på flera nivåer. Dessutom kan det underlätta balansen 

mellan disciplin och flexibilitet inom projekten. Författarna beskriver att teknikföretag ständigt möter 

osäkerheter vid teknik- och produktutveckling, eftersom resurserna är begränsade. 

Vagn Jensen, Clausen och GISH90, 2018, har undersökt anpassningen av traditionella stage-gate- 

processer för teknikutvecklingsprojekt i tre stora danska teknikföretag. Studien avsåg tidiga skeden av 

teknikutveckling (så kallad Front End Innovation, FEI) utifrån tre olika perspektiv; processperspektivet 

(från linjära produktutvecklingsmodeller till iterativa FEI-modeller), kunskapsperspektivet (från att an-

vända befintlig kunskap till explorativt kunskapsskapande) och översättningsperspektivet (strategisk 

implementering av konceptualisering). 

 

 

88 Gama, F., Rönnberg Sjödin, D. & Frishammar, J. (2015). Managing Open Technology Development: Adapting Stage-Gate 

Processes to Partner Types. Paper presented at CINet Conference 2015. 

89 Conforto, E. C., & Amaral, D. C. (2016). Agile project management and stage-gate model—A hybrid framework for 

technology-based companies. Journal of Engineering and Technology Management, 40, s. 1-14. 

90 Vagn Jensen, A. R., Clausen, C. and GISH, L. (2018). Three Perspectives on Managing Front End Innovation: Process, 

Knowledge and Translation. International Journal of Innovation Management, 22:07. 
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Milewski, Fernandes och Mount91, 2015, har undersökt teknologisk processinnovation ur ett livscykel-

perspektiv. De undersökte hur fem stora tillverkningsföretag utvecklade och införde nya processer. 

Studien genomfördes genom dels strukturerade intervjuer, dels besök i företagens lokalen. Företagen 

var verksamma inom bil- och karossindustri, järnväg, elektronik och försvar. Alla hade hög kompetens 

inom teknikområdet och var organiserade i stora avdelningar med hierarkiska strukturer. Författarna 

menar att utveckling av processer måste omfatta både tekniska och organisatoriska aspekter. För-

ändringar måste dessutom ske i samverkan för att bli framgångsrika. Vidare framhålls vikten av att 

den interna kommunikationen sker på rätt sätt och vid rätt tid, annars upplever medarbetarna att nya 

arbetssätt och processer är osäkra och oförutsägbara och ser inte nyttan. 

Salvato och Laplume92, 2020, har undersökt en kombination av ledarskap enligt agil respektive stage-

gate modellen i syfte att studera om principerna för aglit ledarskap inom mjukvaruindustrin kan över-

föras på teknikutveckling av hårdvara.  I studien ingick 29 personer från fem produktverksamheter i 

fyra multinationella företag. Medarbetare inom produktutveckling och ledning intervjuades. För-

fattarnas bedömning var att ett ledarskap som kombinerar de två modellerna fungerar även inom 

tillverkningsföretag.  

 

91 Milewski, S.K.; Fernandes, K.J.; Mount, M.P. (2015) Exploring technological process innovation from a lifecycle perspective. 

International Journal of Operations & Production Management, 35, 1312–1331. 

92 Salvato, J.J. and Laplume, A.O. (2020), Agile Stage‐Gate Management (ASGM) for physical products. R&D Management, 50: 

631–647. https://doi.org/10.1111/radm.12426 

Beskrivning av tre fall från jordbruks-, medicinteknik- respektive bostadssektorn: 

Det första fallet hämtades från ett globalt högteknologiskt familjeföretag inom jordbrukssektorn med en 

stark tradition av att arbeta enligt samma (stage-gate) process som man alltid gjort.  Det var främst 

cheferna för affärsutveckling-, koncept- och teknikutvecklingsavdelningarna som höll fast vid den 

sekventiella processen. Ett skäl var att cheferna var ansvariga för de beslut som fattas vid de formella 

beslutspunkterna i processen. Avdelningarna arbetade sida vid sida som oberoende enheter, snarare än i 

ett integrerat samarbete. Företaget förändrades ”underifrån”, genom att de som arbetade med teknikut-

veckling ville hitta nya arbetssätt för att utveckla mer kundanpassade produkter. 

Det andra fallet var ett medicinsktekniskt företag, som nyligen genomgått en omorganisation i syfte att bli 

mer marknadsdrivet. För att genomföra detta användes en teknikutvecklingsmodell som verktyg för att 

kommunicera, förstå och ändra arbetssätt inom företaget. Strategin kom från företagets högsta ledning, 

som också medverkade aktivt genom förändringsarbetet. Bland de som arbetade med teknikutveckling 

fanns en upplevelse av att modellen angav hur det borde fungera, men att det fortfarande fanns ett annat 

sätt att arbeta med teknikutveckling i praktiken. Man kom fram till att skäl till detta är att verkligheten 

kräver ständiga anpassningar. 

Det tredje fallet var ett bostadsföretag, där teknikutvecklingen gjordes inom en enhet som var mycket liten i 

förhållande till företagets totala storlek. Från början låg enheten direkt under högsta ledningen, men med 

tiden hade den kommit att bli en liten underavdelning inom försäljning och marknad. En utmaning var att 

få gehör och förståelse för teknikutvecklingen, en annan var att företaget var organiserat i stuprör. Det var 

svårt för de projektledare som drev teknikutvecklingen att bygga nätverk inom organisationen. 
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Bilaga 4 – Arbete med lagar, förordningar och föreskrifter 

Metodbeskrivning 

Intervjuundersökning om erfarenheteter av regelgivning 

Under mars och april år 2021 genomförde Komet en intervjuundersökning om erfarenheter av 

arbetsprocessen vid regelgivning. Alla intervjuer genomfördes av en medarbetare vid Komets 

sekretariat och utgör rapportens huvudmaterial. Nedan ges en beskrivning av studiens design och 

genomförande. 

 

Figur 24. Beskrivning av ställningstaganden inför datainsamlingen.  

Vid planeringen av datainsamlingen gjordes flera urval. Datainsamlingen begränsades till processer 

kopplade till för svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Regelverk inom den Europeiska 

unionen93 eller internationella regelverk inkluderades inte, och inte heller så kallad mjuk reglering94.  

Strukturerade intervjuer valdes som metodik för datainsamlingen.  

Intervjuunderlaget hade fokus på hur regelgivare arbetar med nya och befintliga regelverk kopplade 

till teknikutveckling och användande av ny teknik i syfte att skapa en ny regel samt ändra en befintlig. 

Underlaget följde den principiella processen för regelgivning för de tre regeltyper som studerades, 

från identifiering av ett behov av ändring av en befintlig regel (eller av att tillskapa en ny regel) och de 

steg som följer fram till att regeln är beslutad och införd i en formell dokumentation.  

De inkluderade personerna hade erfarenhet från riksdagen, Regeringskansliet, kommittéväsendet, 

myndighet, organisation eller näringslivet (via regeringens strategiska samverkansprogram). Infor-

manterna valdes för att få ett så representativt urval som möjligt avseende Komets fokusområden, 

samt inom sådana delar av offentlig förvaltning som är särskilt relevanta med avseende på Komets 

kommittédirektiv.  

Utformning av intervjuerna 

Intervjuunderlagen följde arbetsprocessen för lagar, förordningar och föreskrifter. Varje övergripande 

steg bröts ner i mindre delar och samtalet var inriktat på erfarenheter av hur arbetet rent praktiskt går 

till. Komet ville särskilt fånga in erfarenheter av hur arbetet i varje moment fungerar (till exempel om 

 

93 Såsom fördrag, förordning, direktiv och beslut. 

94 Såsom standarder, avtal och branschöverenskommelser, som normalt inte är bindande. 
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det går snabbt eller långsamt, om momentet upplevs som enkelt eller krångligt, om arbetet görs i 

samverkan samt om det upplevs finnas insyn eller vara svårt få information).  

Därtill var Komet särskilt intresserade av erfarenheter av hur arbetssättet i ett visst moment var 

organiserat (till exempel om beslut var formella och hur kontakter mellan olika intressenter genom-

förs) samt upplevelsen av effektivitet och tidsåtgång. Det var också av intresse att dokumentera 

perspektiv som speglade ansvarsfullhet och rättssäkerhet i sättet att arbeta med regelgivning.  

Ny eller ändrad lag  

 

Ny eller ändrad förordning 

 

Ny eller ändrad föreskrift 

 

Figur 25. Övergripande steg i arbetsprocesserna för att utarbeta en ny regel, eller ändra en befintlig.   

Praktiskt genomförande av intervjuerna  

Informanterna tillfrågades om medverkan via personligt e-postmeddelande. Fyra personer tackade nej 

med hänvisning till tidsbrist. Enligt en i förväg bestämd ordning tillfrågades då andra personer för att 

nå upp till beslutat antal informanter.  

Informanterna informerades i förväg om syfte och upplägg med intervjuerna. med anledning av den 

pågående pandemin genomfördes Samtliga intervjuer digitalt. De flesta gjordes via Skype för att få 

tillgång till såväl bild som ljud. Tre intervjuer gjordes via telefon.  

Vid intervjutillfället gjorde intervjuaren en inledande beskrivning av sammanhang och förut-

sättningarna för samtalet och uppmanade informanten att beskriv sina erfarenheter med egna ord. 

Intervjuaren förde noteringar samtidigt som samtalet fördes. Informanterna välkomnades att dela sina 

erfarenheter av alla moment i arbete med lag, förordning och föreskrift (se föregående avsnitt).  
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I samtliga intervjuer vinnlade sig intervjuaren om att vara så neutralt som möjligt, och genomgående 

uppmana informanten att berätta om sina erfarenheter utan att värdera eller kommentera dem. Följd-

frågor ställdes, för att fördjupa förståelsen av hur informanten upplevt moment i arbetsprocessen 

samt för att fånga erfarenheter kopplade till hela arbetet med att skapa och ändra regler. 

Beskrivning av de intervjuade personerna 

De intervjuade personerna valdes med utgångspunkt i personens erfarenhet av arbete inom riks-

dagen, Regeringskansliet, ett företag, en myndighet, inom kommittéväsendet eller en organisation 

som representerade en bransch eller en viss yrkeskategori av relevans för näringslivet. Flera av de 

intervjuade personer arbetade inom kategorien vid det tillfälle då intervjun genomfördes, medan 

några hade övergått till annat arbete eller pensionering.  Ett antal av de intervjuade personerna med-

verkade i olika roller inom ett av de tre strategiska samverkansprogram som är utpekade i Komets 

tilläggsdirektiv95. Dessa personer arbetade i huvudsak inom näringslivet.  

Sexton kvinnor och fjorton män intervjuades. De flesta var verksamma inom en större stad, men olika 

orter och delar av landet var representerade i materialet.  

De flesta av informanterna hade erfarenhet från flera tidigare arbetsplatser och många hade arbetar 

inom flera av de kategorier som illustreras i figur 26.  

  

Figur 26. De trettio intervjuade personerna var valda med utgångspunkt i erfarenhet av arbete inom sex olika 

kategorier. Figuren visar var de arbetade vid intervjutillfället.  

 

95 Regeringens strategiska samverkansprogram inriktade på näringslivets klimatomställning, hälsa och life science respektive 

näringslivets digitala strukturomvandling.  
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Kodning av berättelserna i intervjuerna  

 

Figur 27. Beskrivning av analysarbetet, som gjordes i form av en kvalitativ innehållsanalys. 

I intervjuerna beskrev informanterna sina erfarenheter med egna ord.   

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts av texterna från intervjuerna, där materialet har kodats till 

tematiska kategorier. Materialet kodades med induktiv metod, det vill säga med utgångspunkt i det 

insamlade materialet.96 Extraktion, kondensat och kodning genomfördes av en medarbetare vid 

Komets sekretariat.  

Kodning av textmaterialet från intervjuerna innebär att texten har tolkats av den som genomfört 

kodningen. Eftersom kodningen inte validerats av dem som intervjuats går det inte att veta säkert om 

den valda koden överensstämmer med hur informanten tänkt.  

En syntes av materialet gjordes, där berättelserna avseende en viss frågeställning kombinerades för att 

få en överblick av hur informanterna såg på frågan. Syntesen gjordes i flera steg. Kansliet gick igenom 

det totala textmaterialet för att identifiera teman som stämdes av mot citat. Dessa kondenserades 

sedan för att utveckla första nivåns teman. Besläktade första nivåns teman reducerades sedan till 

andra nivåns teman i en iterativ process. Besläktade andra nivåns teman syntetiserades slutligen till 

övergripande tredje nivåns teman.  

  

 

96 Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 2008;62(1):107–15. 
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Bilaga 5 – Konsekvensutredningar 

Rättsliga förutsättningar  

Konsekvensutredningar syftar till att ge en bild av hur nya eller ändrade författningar påverkar sam-

hället. Det handlar om att göra en bedömning av om förslag som läggs fram förväntas ge önskad 

effekt och om nyttan med förslagen är större än den belastning de kan medföra.  

De rättsliga kraven att göra konsekvensutredningar framgår främst i förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning och i kommittéförordningen (1998:1474). Men även för-

ordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och förordningen 

(2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter kan aktualiseras för att uppfylla 

kraven på konsekvensutredning. 

Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning gäller förvaltningsmyndigheter under 

regeringen. I förordningen framgår bland annat vad en myndighet är skyldig att utreda och vad kon-

sekvensutredningen ska innehålla. Där framgår att föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnads-

mässiga konsekvenser, liksom andra konsekvenser, ska dokumenteras i en konsekvensutredning. 

Vidare framgår att myndigheten ska bereda tillfälle för berörda aktörer att yttra sig om konsekvens-

utredningen.  

Kommittéförordningen tillämpas av kommittéer (inbegripet särskilda utredare) som tillkallats på 

grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag. Om ett betänkande innehåller för-

slag som påverkar kostnader eller intäkter för stat, kommun, region, företag eller andra enskilda, ska 

en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Förordningen innehåller bestämmelser 

som specificerar vilka konsekvenser som ska analyseras och bedömas. Det gäller bland annat sam-

hällsekonomiska konsekvenser, betydelse för det kommunala självstyret, brottslighet och brottsföre-

byggande arbete, för sysselsättning och offentlig service, småföretags förutsättningar, jämställdhet 

och möjligheter att nå de integrationspolitiska målen. Förordningen ger även stöd för Regeringen att 

ange i utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som skall finnas i ett betänkande. 

Vägledning och stöd vid konsekvensutredning 

Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för metodutveckling, rådgivning och ut-

bildning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. ESV har en väg-

ledning97 till stöd för myndigheternas ska göra konsekvensutredningar vid regelgivning. I förordet 

framgår att vägledningen även kan användas av kommittéer och Regeringskansliet samt av andra som 

har till uppgift att göra konsekvensutredningar inom ramen för sina uppdrag. Tillväxtverket har tagit 

fram en digital handledning98 med råd och vägledning för den som ska göra en konsekvensutredning. 

 

97 Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning. ESV 2015:19. Publicerad 2015-03-23. 

98 Handledning för konsekvensutredning. Den digitala handledningen är tillgänglig via Tillväxtverkets webbplats. 
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Statsrådsberedningens information för kommittéordförande, särskilda utredare och kommitté-

sekreterare99 innehåller ett kapitel om kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser.  

Om ett författningsförslag kan få ”effekter av betydelse för företag” ska Regelrådet100 granska och 

yttra sig över om föreslagen uppfyller kraven på konsekvensutredning enligt förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Dessutom ska Regelrådet på begäran bistå ett 

departement med att granska konsekvensutredningar från EU kopplade till förslag som bedöms ha 

stor påverkan på företag i Sverige och vid behov rekommendera att en svensk konsekvensutredning 

upprättas och vad den i så fall bör innehålla. Regelrådets yttranden är inte bindande och kan därmed 

inte få några rättsliga konsekvenser. 

Metodbeskrivning  

Komet har genomfört ett antal strukturerade samtal med representanter från aktörer som på olika sätt 

omfattas av konsekvensutredningar. Aktörerna omfattades av rättsliga krav på att genomföra kon-

sekvensutredningar, hade till uppgift att stödja i konsekvensutredningsarbetet eller genomförde 

granskning av konsekvensutredningar. Samtal har även förts med tjänstemän vid Regeringskansliet, 

då i sin roll som mottagare av förslag som innehåller en konsekvensutredning.  

Tolv samtal genomfördes med personer som arbetar inom fem statliga förvaltningsmyndigheter, tre 

statliga offentliga utredningar inom kommittéväsendet, Regelrådet, Näringslivets regelnämnd och två 

departement i Regeringskansliet.  

Samtalen hade en öppen och dialogartad karaktär. Följande kategorier av frågeställningar var 

utgångspunkten i samtliga samtal: 

- Om syftet med konsekvensutredningar 

- Om författningskraven 

- Om genomförandet 

- Om kompetens 

- Om granskning 

- Om brister och/eller svårigheter 

- Om förbättringspotentialen 

  

 

99 Kommittéhandboken (Ds 2000:1). 

100 Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag och har till uppgift att 

granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. Det är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina 

egna beslut. Det består av en ordförande och fyra ledamöter som alla har god kunskap i regelförenklingsfrågor.  
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Bilaga 6 – Metoder för datainsamling under Komets två första år 

Insamling av nya data 

Datainsamling via riktade enkäter 

Komet har gjort flera riktade datainsamlingar via enkäter till specificerade målgrupper. I samtliga fall 

har datainsamlingen genomförts av kansliets medarbetare. Allt arbete har genomförts internt, från 

enkätkonstruktion, utskick och insamling samt analys. Ett webbaserat enkätverktyg har använts vid 

datainsamlingen. De flesta frågeområdena bestod av dels frågor som kunde besvaras med flervals-

alternativ, dels frågor med öppna fritextsvar. Det fanns även frågor om enklare bakgrundinformation.   

Tabell 4. Översikt av riktad datainsamling via enkäter under 2019 och 2020. 

Projekt Målgrupp Frågeområden Antal  Analys 

Offentlig 

sektors syn 

på teknik-

utveckling101 

Myndigheter, affärs-

verk, domstolar, 

regioner och 

kommuner 

- Teknikutveckling 

- Etik, målkonflikter 

- Utmaningar i regelverk 

- Samarbete 

- Arbete med regelverk 

- Bakgrundsinformation 

226 svar 

317 utskick  

 

71% svars-

frekvens 

- Kvantitativ analys av 

numeriska svar 

- Kvalitativ innehålls-

analys av öppna frågor, 

kodning i tematiska 

kategorier 

Riksdagsleda-

möters syn 

på teknik-

utveckling102 

Riksdagens 

ledamöter 

- Teknikutveckling 

- Etik, målkonflikter 

- Utmaningar i regelverk 

- Var teknik bör testas 

- Bakgrundsinformation 

73 svar 

349 utskick  

 

 21% svars-

frekvens  

- Kvantitativ analys av 

numeriska svar 

- Enkel deskriptiv redo-

visning av öppna frågor  

Försök för 

teknologisk 

innovation103 

Regioner, läns-

styrelser, vissa 

kommuner, företag 

inkubatorer och 

science parks samt 

ett urval personer 

- Områden där försök 

vore till nytta 

- Förutsättningar av-

seende försök  

ca 150 

utskick 

 

ca 30% 

svars-

frekvens 

- Kvantitativ analys av 

numeriska svar 

- Enkel deskriptiv redo-

visning av öppna frågor 

 

Öppen insamling via webbgränssnitt 

Komet har gjort en öppen insamling av data via webbgränssnitt om regelhinder vid utveckling och 

användning av ny teknik. Arbetet genomfördes internt med stöd av ett webbaserat verktyg. De som 

skickade in en problembeskrivning fyllde i en digital webbaserad blankett med strukturerade frågor. 

Den återkoppling Komet fått har varit positiv, särskilt avseende öppet och interaktivt arbetssätt. 

 

 

101 Komet beskriver 2019:03. 

102 Komet beskriver 2020:12. 

103 Komet beskriver 2019:09. 
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Tabell 5. Översikt av öppen datainsamling via webbgränssnitt under 2020. 

Projekt Målgrupp Frågeområden Antal  Användning av data 

Öppen in-

samling av 

regelhinder104 

Öppet för alla 

(företag och 

organisationer var 

primär målgrupp) 

- Problembeskrivning  

- Beskrivning av upplevda 

regelhinder 

- Bakgrundsinformation 

41 underlag 

skickades in 

- Enkel redovisning av 

numeriska svar 

- Underlag för prio-

ritering inför förstudier  

 

Riktad insamling via samverkansprogrammen 

Komet har gjort en strukturerad insamling av regelhinder som identifieras av tre av regeringens nu-

varande strategiska samverkansprogram; Näringslivets digitala strukturomvandling, Näringslivets 

klimatomställning samt Hälsa och life science. Såväl själva samverkansprogrammet som arbetsgrupper 

inom programmet hade möjlighet att skicka underlag till Komet. Även myndigheter med anknytning 

till programmen via Vinnovas organisatoriska stöd kunde lämna in underlag.  

Arbetet genomfördes internt. De som skickade in en problembeskrivning fyllde i en blankett med 

strukturerade frågor. Insamlingen var inriktad mot beskrivning av konkreta regelhinder där sam-

verkansprogrammen bedömde att det finns behov av författningsändringar, till exempel ändring av en 

lag, förordning eller föreskrift. 

Tabell 6. Översikt av datainsamling riktad mot samverkansprogrammen under 2020. 

Projekt Målgrupp Frågeområden Antal  Användning av data 

Riktad in-

samling av 

regelhinder 

Tre av regeringens 

strategiska sam-

verkansprogram 

- Problembeskrivning  

- Beskrivning av upplevda 

regelhinder 

- Bakgrundsinformation 

19 underlag 

skickades in 

- Underlag för prio-

ritering inför vidare 

arbete inom Komet 

 

Genomgång av tidigare förslag från samverkansprogram   

Enligt Komets utredningsdirektiv ska kommittén anknyta till samverkansprogrammen och arbeta med 

tillämpningsområdet precisionsmedicin.105 För att ta sig an detta gick en medarbetare inom kansliet 

igenom samtliga underlag från arbetsgrupper kopplade till dåvarande samverkansprogram inriktat 

mot life science106. En lista över ett femtiotal förslag från arbetsgrupperna kunde sammanställas. Som 

komplement till detta gick kansliet igenom de rapporter med koppling till samverkansprogrammet 

inom life science som var tillgängliga vid denna tidpunkt för att identifiera ytterligare konkreta förslag 

 

104 Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020. Komet beskriver 2020:09. 
105 Enligt ursprungsdirektivet ska kommittén i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem 

dåvarande samverkansprogram. Precisionsmedicin skrivs fram som ett av de områden Komet initialt skulle arbeta med. 

106 Inrättat av regeringen år 2016. 
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till insatser. Samtliga förslag på insatser och aktiviteter kategoriserades i syfte att få en systematisk 

överblick av problem och behov inom life science området.  

Samtliga förslag jämfördes med Komets direktiv, för att avgöra vilka som låg inom ramen för 

kommitténs uppdrag. Ett tiotal av dessa bedömdes ligga inom uppdraget, och därför potentiellt 

lämpliga att vidareutveckla inom Komet.  

Som stöd inför kommitténs beslut om att starta projekt inom precisionsmedicin (och i så fall vilken 

frågeställning som projektet skulle vara inriktat mot) inhämtade Komet synpunkter från tjänste-

männen inom life science kansliet. På så sätt fick Komet inspel från representanter från Närings-, 

Social-, och Utbildningsdepartementen. Beslut om projektstart fattades av kommittén efter prio-

ritering i enlighet med Komets prioriteringsprocess (se beskrivning av kriterier sist i denna bilaga).  

Datainhämtning som görs av andra, på uppdrag av Komet  

I två projekt hittills har Komet inhämtat information, kunskap och analys genom att lägga ut uppdrag 

på andra aktörer.  

I arbetet med hantering av förslag som inkommit i den öppna insamlingen av data om regelhinder vid 

utveckling och användning av ny teknik via webbgränssnitt gjordes ett sådant uppdrag. Komet valde 

att ge ett uppdrag till RISE (Research Institutes of Sweden) för att bistå med en redogörelse av kun-

skaps- och rättsläge, samt möjliga lösningar på ett inskickade upplevda regelhindret avseende förar-

lösa maskiner i terräng.107 

I arbetet med projekten inriktade på försök108 gav Komet uppdrag till forsknings- och innovations-

råden att göra internationella utblickar.  

Insamling av synpunkter under projektets gång 

Fast arbetsgrupp under projekttiden  

I arbetet med betänkande om antalsberäkning109 beslutade kansliets projektledning tidigt att lägga 

upp arbetet på så sätt att en fast grupp av personer med sakkunskap inom området kopplades till 

projektet. Personerna följde projektet under hela dess tid och var engagerade under såväl uppstart 

som genomförande. Syftet var att få tillgång till kunskap om sakfrågorna, kunna diskutera olika 

möjligheter och förslag samt att stämma av textutkast. Därtill fanns ett värde av att på sätt och vis 

kunna förankra förslagen, genom att de som i ett senare skede skulle komma att arbeta vidare med 

beredningen av förslagen löpande var uppdaterade om innehållet i betänkandet. Gruppen var att 

 

107 Underlaget är ännu inte publicerat. 

108 Försök för teknologisk innovation, Komet beskriver 2019:09, samt Försök!, Komet beskriver 2020:23. 

109 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). 



 

104 

jämföra med en sådan grupp av experter och sakkunniga som vanligtvis är knuten till särskilda 

utredare och kommittéer, men den hade dock en mer informell roll och var inriktad på diskussioner.  

Löpande avstämning med externa aktörer under projekttiden 

I arbetet med kunskapshöjande underlag inriktat på samtycke inom hälsovård och inom medicinsk 

forskning110 valde kansliets projektledning att inte ha en fast arbetsgrupp kopplad till projektet, utan 

att istället göra avstämning med externa aktörer under projektets gång.  

Under projektet gång inhämtades information och synpunkter från flera aktörer. Frågeställningarna 

diskuterades med personer med sakkunskap inom en rad olika områden. Vid dessa tillfällen fick 

representanter för till exempel myndigheter, Regeringskansliet, akademi och branschorganisationer 

tillfälle att ge sin syn på regelhinder och på projektets frågeställningar. 

Ett liknande arbetssätt valdes för rapporten inriktad på försök för teknologisk innovation.111 För att 

fånga erfarenheter från pågående arbeten och initiativ eftersträvades en bred samverkan i arbetet, 

både på ett nationellt och internationellt plan. Frågor om möjligheter, risker, behov och regelproblem 

kopplade till användning av försök som metod för ett snabbare lärande var föremål för diskussion i 

både expertgruppen och referensgruppen som bistår Komet. Presentationer av idéskisser med efter-

följande diskussion genomfördes också med ytterligare representanter för Regeringskansliet, även på 

politisk nivå, samt ett flertal myndigheter, bland andra Vinnova, Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Där-

utöver fördes samtal med organisationer, såsom Sveriges Kommuner och Regioner, pågående ut-

redningar, exempelvis Kommunutredningen (Fi 2017:02.) och Fossilfritt Sverige (M 2016:05), samt 

representanter för näringslivet.    

Hearing med diskussion av frågeställningar 

Under arbetet med betänkande om antalsberäkning112 anordnade Komet ett rundabordssamtal med 

företrädare för patienter och anhöriga, branschföreträdare, företrädare för regionerna, nationella 

myndigheter och lärosäten. Deltagarna hade erfarenhet av klinisk forskning ur flera olika perspektiv. 

Syftet med samtalen var att ta del av synpunkter och tankar kring frågor som rör antalsberäkning.  

Urvalet av deltagare gjordes av kansliet i nära samverkan med den fasta arbetsgruppen. En strävan var 

att urvalet skulle vara geografiskt brett och så långt möjligt spegla grupper som berörs av antalsbe-

räkning vid klinisk forskning. Intressentgrupperna hade identifierats i en etisk analys, som finns redo-

visad i betänkandet.  

Planen var att rundabordssamtalet skulle hållas med samtliga personer närvarande på plats, i syfte att 

få ett genuint samtal mellan grupper som har helt olika intressen i antalsberäkning (till exempel lyssna 

 

110 Arbetet resulterade i en kunskapshöjande rapport, Komet beskriver 2019:07. 

111 Komet beskriver 2019:09. 

112 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). 



 

105 

till hur patient – läkemedelsbolag – hälsodataansvarig ser på samma fråga). På grund av pandemin 

fick dock mötet med kort varsel planeras om och istället genomföras digitalt.  

Inför rundabordssamtalet skickade kansliet ut en kort beskrivning av antalsberäkning. Dessutom 

skickades de frågeställningar som samtalet skulle ta upp ut i förväg, så att alla deltagare hade 

möjlighet att förbereda sig. Direkt efter rundabordssamtalet gjorde kansliet en kort skriftlig samman-

ställning av diskussionen som dokumenterade svaren på de i förväg utskickade frågeställningarna. 

Sammanställningen skickades till samtliga deltagare, som gavs möjlighet att ge synpunkter på for-

muleringar och eventuella missuppfattningar. Alla deltagare gavs också möjlighet att skicka in 

skriftliga kompletteringar i efterhand.  

Reaktionerna från deltagarna var genomgående positiva. Det gällde såväl möjligheten att föra fram 

”sin grupps åsikter” i det gemensamma samtalet, som möjligheten att få ta del av sammanställning 

och kunna komplettera i efterhand.  

Öppen konsultation om utkast till texter 

I arbetet med ett kunskapsunderlag om samtycke113 valde Komet att göra en öppen konsultation. 

Bakgrunden var Komets profilering mot att utveckling bör ske stegvis och i bred samverkan. Därut-

över var syftet med den öppna konsultationen att kvalitetssäkra texterna och att få engagemang och 

spridning av Komets faktaunderlag.   

Underlaget till den öppna konsultationen var ett utkast till kunskapshöjande rapport. Kansliet hade 

skrivit samtliga texter baserat på litteratursökningar, underhandskontakter med ett flertal aktörer inom 

området samt viss egen kunskap i sakfrågorna.  

Under ett antal veckor inbjöds alla intresserade att komma med synpunkter, samt göra faktakontroll. 

Inbjudan att lämna synpunkter kommunicerades via sociala medier och nyhetsbrev. Synpunkter 

lämnades i första hand via ett formulär som var tillgängligt via Komets webbsida, Komet lyssnar. 

Under perioden hade den aktuella sidan på Komets webbplats två hundra besökare, varav ungefär 

femtio öppnade formuläret där man kunde lämna synpunkter. Ett antal personer och aktörer gav 

synpunkter på utkastet, antingen via formuläret eller på annat sätt.  

De inskickade synpunkterna togs tillvara genom att Komets kansli gick igenom allt inskickat underlag, 

och därefter reviderade texten. Återkoppling till de som lämnat synpunkter gjordes via Komets webb. 

Kansliets erfarenheter av olika metodiker 

Texten är en sammanfattning av fem intervjuer, baserade på ett strukturerat frågeunderlag. Syftet 

med intervjuerna var att ta till vara erfarenheter hos kansliets medarbetare om arbete med en rad 

olika metodiker under kommitténs två första arbetsår.  

 

113 Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning, Komet beskriver 2019:07. 
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Insamling av nya data - Riktade enkäter  

Endast en person inom kansliet hade själv konstruerat riktade enkäter, men flera har arbetat med data 

som inhämtats från sådana enkäter och även medverkat i att formulera de frågor som ställts. Riktade 

enkäter sågs som ett effektivt sätt att samla in stora mängder data genom att nå ut till breda grupper. 

De data som samlats in bedöms vara relevanta och möjliga att analysera med både kvantitativ och 

kvalitativ metodik, givet att frågor konstruerats för såväl kategoriindelade svar som fritextsvar.  

För att kunna använda metoden krävs resurser i form av arbetstid och kunskap i enkätmetodik, fram-

för allt avseende konstruktion av frågor och svarsalternativ. Även analyskunskap är nödvändig för 

korrekt tolkning av data. Det är viktigt att göra ett klokt urval av respondenter.  

Insamling av nya data - Öppen insamling via webbgränssnitt  

Flera inom kansliet har arbetat med öppen insamling via webbgränssnitt. Erfarenheterna är positiva, 

fram för allt möjligheten att ta in synpunkter från alla som har åsikter, kunskap och engagemang i en 

viss fråga. Metodiken ses som ett sätt att lyssna och vara tillgänglig mot breda målgrupper. En fördel 

är möjligheten att få del av oväntade svar och uppslag från oväntade respondenter.  

En sårbarhet i metoden är att nå ut tillräckligt brett med information om möjligheten att delta. En risk 

är att alltför få svarar och att det på olika sätt är selektiva grupper som väljer att engagera sig. Ytter-

ligare en risk är att det skapar en oproportionell förväntan att Komet ska ta sig an de problem och 

hinder som skickas in. Därför måste informationen utformas noggrant och mycket tydligt.  

Insamling av nya data - Riktad insamling via de strategiska samverkansprogrammen  

Flera inom kansliet har varit delaktiga i riktad insamling via de strategiska samverkansprogrammen. 

Metodiken ses som ett adekvat sätt att uppfylla tilläggsdirektivets uppdrag om att utgå från fråge-

ställningar som identifieras inom samverkansprogrammen. Genom att deltagarna i samverkans-

programmen är valda av regeringen ses inkomna svar som representativa för målgrupper som är 

centrala för Komet.   

Trots att mycket arbete lades på att utforma frågeunderlaget, så var antalet inskickade svar och inne-

hållet i dem inte i paritet med det förväntade. Metodiken bör fortsatt tillämpas, den första an-

vändningen av metodiken har gett värdefulla erfarenheter i de fall Komet väljer att göra ytterligare 

datainsamling med denna metodik.  

Insamling av nya data - Inventering av de tidigare samverkansprogrammen  

Få har använt denna metodik inom kansliet, och tillämpningen har skett på väsentligt olika sätt. er-

farenheten är att tidsåtgången varierar mycket, beroende på arbetssätt.  

Att ta tillvara information och arbete som redan är gjort ses om en fördel. Det finns dock en tvek-

samhet till att använda metodiken framöver, eftersom de data som samlas in riskerar att spegla dåtid 

snarare än framtid. Det kan även finnas en riska att data inte är helt representativa, utan snarare åter-

ger olika grupperingars önskemål om åtgärder från regeringen.  
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Insamling av nya data - Uppdrag till andra aktörer 

Några inom kansliet har arbetat med uppdrag till andra aktörer inom ramen för Komets arbete, och 

de flesta har tidigare erfarenhet från ett sådant arbetssätt. Erfarenheten är att det ofta fungerar bra, 

under förutsättning att uppdragsbeskrivningen görs tillräckligt noggrant. Egen kunskap om fråge-

ställningen krävs för att kunna göra en användbar uppdragsbeskrivning och städsla rätt utförare. Det 

kan vara lämpligt att använda metodiken för att få tillgång till bearbetade data och analyser, inte en-

bart för att samla in rådata.  

Insamling av nya data - Andra metoder 

Uppslag på ytterligare metoder som Komet bör överväga framöver är olika former av intervjuer 

(främst fördjupade intervjuer), diskussionsmöten/fokusgrupper samt bearbetning av registerdata.  

Insamling av synpunkter under projektets gång - Fasta arbetsgrupper 

Kansliet har bred erfarenhet av att jobba med fasta arbetsgrupper. Erfarenheten är att det fungerar 

bra, främjar dialog och ger kontinuitet i arbetet. Metodiken ger tillgång till kompetents och sakkun-

skap som kansliets medarbetare inte själva besitter.  

Fasta arbetsgrupper kan uppfylla flera syften. Dels att få tillgång till information och för kvalitets-

säkring av Komets produkter, dels förankring av de förslag Komet presenterar. I och med att gruppens 

deltagare är involverade i arbetet och har möjlighet att föra fram sina synpunkter är risken mindre att 

förslagen stoppas i ett senare skede. Det finns ett mervärde i att synpunkter kan brytas inom gruppen, 

på så sätt har Komet möjlighet att hitta en framkomlig väg som flera kan acceptera.  

Insamling av synpunkter under projektets gång - Löpande avstämning med externa aktörer 

Kansliet har även bred erfarenhet av att jobba med löpande avstämning med externa aktörer. I jäm-

förelse med fasta arbetsgrupper har denna metodik i högre utsträckning använts för att testa utkast 

och för att förankra kommande förslag från Komet.  

Arbetssättet ger en större flexibilitet, jämfört med en fast arbetsgrupp. Den ger dock inte samma 

möjlighet att gå in i detaljerade underlag och texter, utan fungerar bättre för dialog på en mer över-

gripande nivå.  

Insamling av synpunkter under projektets gång - Anordna hearing och runda-bords-samtal 

Hittills har formell hearing bara använts en gång inom Komet; erfarenheten från detta tillfälle är god. 

Hearing ses som ett resurseffektivt sätt att ta in synpunkter i en väl avgränsad fråga från flera aktörer. 

Metodiken kräver noggranna förberedelser, såsom egen kunskap i frågan, kännedom om vilka aktörer 

som är lämpliga att bjuda in samt ett väl förberett underlag. Hearing lämpar sig bäst sent i projekt-

processen när det finns utkast till förslag som Komet är beredd att visa upp och diskutera publikt.  

Hearing ses som ett lämpligt sätt att förankra förslag från Komet.  
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Insamling av synpunkter under projektets gång - Öppen konsultation om texter 

Hittills har Komet har använt öppen konsultation vid ett tillfälle. De som själva har använt metodiken 

har erfarenhet av att inkomna synpunkter är relevanta och värdefulla samt att synpunkterna bidragit 

till högre kvalitet i slutresultatet.  

De som använt metodiken ser det främst som ett sätt att få in synpunkter, medan de som ännu inte 

arbetat på detta sätt i högre utsträckning lyfter fram möjligheten till förankring. 

Viss dokumentation av andras erfarenheter av Komets metodik 

Det är viktigt att understryka att sammanställningen ovan visar kansliets erfarenheter och synpunkter. 

Hittills har Komet ännu inte gjort någon systematiserad uppföljning av hur andra aktörer upplever in-

samlingen av data. Viss uppföljning av upplevelsen av några av metodikerna har dock gjorts.  

Viss dokumentation av andras erfarenheter av Komets metodik - Riktade enkäter 

I de riktade enkäterna till offentlig sektor, respektive riksdagsledamöter, fanns möjlighet att lämna 

synpunkter och kommentarer. Inom offentlig sektor valde en av tjugo som svarade på enkäten att 

lämna en kommentar som på något sätt tog upp metodiken. De flesta handlade om att det var svårt 

att svara på frågorna i enkäten, oftast på grund av att den som svarade representerade en liten 

myndighet och inte uppfattade att teknikutveckling var något som berörde den egna verksamheten. 

En kommentar var att hen hade föredragit dialog istället för en enkät. Endast fem av riksdagsleda-

möterna lämnade kommentar som på något sätt handlade om metodiken. Även här handlade flera 

kommentarer om att det var svårt att svara på frågorna. En av ledamöterna påtalade att enkäter 

absolut inte får vara alltför långa, eftersom de tar tid i anspråk.  

Viss dokumentation av andras erfarenheter av Komets metodik - Öppen insamling via webbgränssnitt  

Det fanns möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Ingen av de inkomna kommentarerna 

handlade dock om själva metodiken.  

Viss dokumentation av andras erfarenheter av Komets metodik - Hearing och runda-bords-samtal 

Som ett avslutande moment i den hearing (runda-bordssamtal) Komet anordnade under arbetet med 

betänkande om antalsberäkning gjordes en talerunda bland deltagarna. De ombad ge muntlig åter-

koppling på arbetssättet. Synpunkterna var genomgående positiva, särskilt uppskattades möjligheten 

att diskutera tillsammans i en större grupp och på så sätt lämna synpunkter under pågående 

utredningsarbete.  

Viss dokumentation av andras erfarenheter av Komets metodik - Öppen konsultation om texter 

Det fanns möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Ingen av de inkomna kommentarerna 

handlade dock om själva metodiken. 

 

  



 

109 

Komets kriterier för prioritering och relevansbedömning 

Komets prioriteringsprocess innehåller de två stegen relevansbedömning och prioritering. Process och 

kriterier tillämpas för alla relevanta aktiviteter inom kommitténs ansvarsområde. 

Relevansbedömning  

Relevansbedömningen görs av kommitténs kansli. Bedömningen utgår från följande frågor: 

− Ligger åtgärden inom ramen för Komets utredningsdirektiv? 

− Bidrar åtgärden till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, det förvaltningspolitiska målet 

eller de näringspolitiska målen? 

− Finns det någon annan aktör som redan gör (eller borde göra) aktiviteten? 

Prioritering  

Prioriteringen görs av kommittén. Vid prioriteringen beaktas faktorer som tidsåtgång, personella 

resurser och kostnad för att genomföra aktiviteten. 

Följande allmänna aspekter beaktas vid prioriteringen: 

− Viktig etisk frågeställning 

− Ett problem som berör många 

− Stora ekonomiska el samhälleliga konsekvenser 

− En stor variation i praxis, nationellt / internationellt 

− En kontroversiell eller uppmärksammad fråga  

− En fråga av stor internationell betydelse 

− Bidra till att skapa ökat samarbete 

− En tvärsektoriell ansats 

− Ett gott exempel med spridningseffekter 

− Ökar kunskap och/el förmåga att lösa utmaningar 

Följande aspekter utifrån utredningsdirektivets formuleringar beaktas vid prioriteringen: 

− Bidrar till att skapa förutsättningar för svensk konkurrenskraft och de globala 

hållbarhetsmålen.  

− Bidrar till att skapa inkluderande, tryggt, säkert och effektivt nyttjande av nya lösningar, 

applikationer och tjänster i samhället. 

− Bidrar till att stärka regeringens förmåga att hantera komplexa och sektorsövergripande 

frågeställningar. 

− Frågor där rådande policyer - eller avsaknad av sådana - hindrar eller hämmar innovation. 
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Bilaga 7 – Begrepp och ordförklaringar  

Nedan förklaras centrala begrepp som används i denna rapport. Läsaren bör dock vara medveten om 

att vissa av begreppen saknar allmängiltiga definitioner – här återges den betydelse Komet lägger i 

respektive begrepp.  

Ansvarsfull teknikutveckling innebär att ett etiskt förhållningsätt tillämpas vid utveckling, an-

vändning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska 

bidra såväl till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till stärkt konkurrens-

kraft. De utmaningar teknikutvecklingen för med sig måste adresseras öppet och aktivt. 

Bemyndigande. Bemyndiga betyder att ”ge befogenhet åt”. Bemyndigande är ett juridiskt begrepp 

som används i olika lagar. Ett exempel är att det anges i en av Sveriges grundlagar (Regeringsformen) 

att regeringen efter riksdagens bemyndigande kan meddela föreskrifter om sådana avgifter som 

annars ska meddelas av riksdagen. 

Digitisering är konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text 

och bilder och att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och MP3. 

Digitisering kallas också för digifiering. Källa: IT-ord (www.it-ord.idg.se) 

Digitalisering är övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer 

och samhälle; ofta förknippat med genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller. Ett 

enkelt sätt att beskriva det är att målet är att ingen information ska matas in mer än en gång: ingen 

ska behöver läsa uppgifter från ett dokument på bildskärmen och sedan mata in samma uppgift i ett 

annat dokument. Information på papper ska skannas in och därefter behandlas automatiskt. 

Digitalisering kallas också för digital transformation. Källa: IT-ord (www.it-ord.idg.se) 

Fintech, som är en förkortning för Financial technology, är ett samlingsbegrepp för teknologisk 

innovation inom finanssektorn.  

Försök. I denna rapport används begreppet försök för arbete som innebär test och verifiering av nya 

lösningar i verkliga miljöer, under kontrollerade former och med tydliga avgränsningar. Ett och samma 

försök kan inkludera test och verifiering av flera nya lösningar samtidigt. 

Informant är en person som lämnar uppgifter, till exempel genom att delta i en intervju eller genom 

att svara på en enkät.  

Innovation är att på ett nytt sätt kombinera kunskap, idéer och resurser för att bättre och mer 

effektivt uppfylla ett behov. En innovation kan vara en ny produkt, tjänst, arbetssätt, process, 

organisationsform eller systemändring som kommit till nytta och skapat ett värde. 

Regelverk kan vara lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, EU-rätt och internationell rätt, 

riktlinjer, standarder, finansiella styrmedel eller processer.  
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Samarbete. Exempel på samarbete kan vara att gemensamt lösa problem eller att arbeta på ett sätt 

som utforskar och tar tillvara omvärldens villkor och förutsättningar. 

Teknikutveckling. Det går inte att här räkna upp allt som ryms inom teknikutveckling. Några exempel 

är mobil uppkoppling till internet för fler människor och saker, mindre och mer kraftfulla sensorer 

samt utökade användningsområden för artificiell intelligens och maskininlärning. Ytterligare exempel 

är digitalisering och automatisering som skapar nya lösningar, applikationer och tjänster i samhället. 



 

 

 

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. 

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 


