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Policyförslag från Komet 

Enligt kommittédirektiven (dir. 2018:85) ska Komet bidra till att skapa goda 

förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ett inkluderande, tryggt, säkert 

och effektivt nyttjande av nya lösningar. Kommitténs arbete ska stärka 

regeringens förmåga att hantera komplexa och sektorsövergripande frågor. I 

direktiven lyfts även vikten av att främja dialog mellan relevanta myndigheter, 

Regeringskansliet, regionala aktörer, organisationer, lärosäten, institut, idéburen 

sektor och näringsliv för effektiv samverkan kring policyutveckling.  

Komet föreslår att regeringen beslutar att under två år inrätta ett program för 

ökad förståelse och samverkan kring regel- och teknikutveckling inom offentlig 

förvaltning, näringsliv och forskning. Programmet ska hämta inspiration från 

den brittiska motsvarigheten Policy Fellowships Programme. Regeringen bör därför 

ge Vinnova i uppdrag att fördela medel till Kungl. Ingenjörsvetenskaps-

akademien (IVA) för närmare utformning och genomförande av programmet.   

Programmet ska bland annat öka förståelsen om hur teknikutveckling och 

innovation kan bidra till samhällsomställningen, om möjligheter och risker med 

ny teknik, samt om ingenjörs- och systemperspektiv. Det ska även bidra med en 

plattform för långsiktigt utbyte av kunskap och samverkan mellan tjänstemän 

vid Regeringskansliet och andra myndigheter samt personer inom näringsliv, 

teknikutvecklare och forskare.  

Jon Simonsson, 

Ordförande 

Bilaga: 

- Program för ökad förståelse och samverkan om regel- och teknikutveckling - 

Komet policyförslag 
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Förslag att under två år inrätta ett program för ökad förståelse 

och samverkan om regel- och teknikutveckling 

Sammanfattning 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) föreslår att 

regeringen beslutar att under två år inrätta ett program för ökad förståelse 

och samverkan kring regel- och teknikutveckling inom offentlig förvaltning, 

näringsliv och forskning.  

Programmet ska hämta inspiration från den brittiska motsvarigheten Policy 

Fellowships Programme vilket initierats av Royal Academy of Engineering. 

Programmet ska öka förståelsen om hur teknikutveckling och innovation 

kan bidra till samhällsomställningen, om möjligheter och risker med ny 

teknik, samt om ingenjörs- och systemperspektiv. Syftet är även att 

programmet ska bidra med en plattform för långsiktigt utbyte av kunskap 

och samverkan mellan tjänstepersoner vid Regeringskansliet, myndigheter, 

näringslivet och forskningen.  

Genom programmet ges tjänstepersoner med lång erfarenhet från svenska 

förvaltningsmyndigheter, inklusive Regeringskansliet, ökade möjligheter att 

lösa reella problem i sin verksamhet, samt i ett längre perspektiv bidra till att 

främja tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.  

Återrapportering innehållande erfarenheter och resultat av försöket samt 

utvärdering av oberoende part ska ske. Återrapporteringen och utvärdering 

ska även omfatta förslag och rekommendationer inför ett eventuellt fortsatt 

program. 
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Skapa ökad förståelse och samverkan kring teknik och regelutveckling  

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd är i stor utsträckning 

beroende av utvecklingen av teknik och digitalisering. Det är av vikt att 

teknikens och digitaliseringens möjligheter tillvaratas samtidigt som risker 

hanteras. Teknikutvecklingen kräver en avvägning mellan intressen som rör 

säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och 

innovation. Förvaltning och regler behöver utvecklas löpande för att hantera 

risker och möjligheter. Förmågan inom Regeringskansliet och övrig offentlig 

förvaltning att hantera dessa utmaningar bygger på ökad förståelse för ny 

teknik och dess utveckling. Samtidigt kan ökad förståelse om arbetssätten 

inom den offentlig förvaltningen - hos andra samhällsaktörer, som näringsliv 

och akademi - ge positiva effekter på policy och regelutveckling. 

 

Komet föreslår därför att regeringen beslutar att inrätta ett program som 

syftar till att prova nya sätt att nå fördjupad kunskap och samverkan. Komet 

föreslår att programmet införs under en i förväg begränsad tid om två år. 

Upplägget ligger i linje med Komets modell Förstå - Försök - Förändra1, 

som förespråkar stegvis utveckling. Genom ett försök på två år kan man 

testa om ett program av detta slag skapar ökad förståelse och samverkan 

kring regel- och teknikutveckling inom offentlig förvaltning, näringsliv och 

forskning. Syftet med programmet är även att bidra med en plattform för 

långsiktigt utbyte av kunskap och samverkan mellan tjänstepersoner vid olika 

myndigheter och discipliner samt personer inom näringsliv, teknikutvecklare 

och forskare. Programmet bör därför rikta sig mot tjänstepersoner med lång 

erfarenhet vid svenska förvaltningsmyndigheter.  

 

Givet att förslaget gäller ett försök under två år – och att tiden för 

förberedelse och administration därmed är begränsad – bör ett färre antal 

myndigheter delta i försöket. Komet föreslår därför att tjänstepersoner vid 

följande centrala förvaltningsmyndigheter eller myndigheter med relevans för 

regeringens strategiska samverkansprogram ska ingå i försöket:  

Regeringskansliet, Statskontoret, Riksrevisionen, Integritetsskydds-

myndigheten, Energimarknadsinspektionen, Socialstyrelsen och 

Länsstyrelsen i Västerbotten.2 

 

 
1 Förstå, försök och förändra i samverkan | KOMET (kometinfo.se) 

2 Chefer för föreslagna myndigheter har samtliga uttryckt ett tentativt positivt intresse av att medverka med 
medarbetare inom ramen för förslaget. Några av dessa har även påtalat vikten av chefers deltagande i 
programmet. 

https://www.kometinfo.se/nyheter/komet-visar-vagen-for-samverkande-och-innovativa-arbetssatt/#.YbCiEU6ZPIV
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Regeringen bör ge Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att 

fördela medel till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att IVA 

ska utforma och genomföra programmet inklusive administration av ett 

alumnnätverk.3 Utformningen av programmet bör ske i samråd med 

Vinnova och Komet. I utformning och genomförande ska kostnadseffektiva 

lösningar eftersträvas. Samarbete bör ske med ansvariga för det motsvarande 

programmet inom brittiska Royal Academy of Engineering (RAE), Policy 

Fellowships Programme - Engineering better policy. 

 

Projektkostnader för uppdragets utförande under två år förväntas uppgå till 

2 000 0000 kronor vad avser utveckling och genomförande samt 500 000 

kronor vad avser samordning, administration och övrigt stödjande arbete. 

  

Följande alternativ föreslås avseende finansiering av försöket: 

 

Alternativ 1: Utgifterna för uppdragets utförande ska belasta det under 

utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, 

anslagspost Näringslivsutveckling – del till Regeringskansliets/ 

Näringsdepartementets disposition. 

 

Alternativ 2: Utgifterna för uppdragets genomförande ska belasta det under 

utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:2 Verket för innovations-

system - Forskning och utveckling. Finansiering av Vinnovas arbete sker i 

myndighetens regleringsbrev genom villkor avseende anslag 1:2. 

Närmare om förslaget 

Komet föreslår  

- Att programmet omfattar totalt 20−36 personer uppdelat på två eller 

tre programomgångar, varav en av programomgångarna involverar 

myndighetschefer och chefer (bland annat relevanta expeditions-

chefer) inom Regeringskansliet. 

- Att deltagarna har lång erfarenhet av arbete inom svensk förvaltning, 

till exempel vid Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter 

 
3 Jämför liknande formulering i Regeringsbeslut om uppdrag att genomföra Jobbsprånget, 
https://www.regeringen.se/493c41/contentassets/0ba013e87cb24604859b31a998b48232/uppdrag -till-
tillvaxtverket-att-genomfora-jobbspranget.pdf 
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- Att hälften av det totala antalet platserna i programmet reserveras för 

personer som är anställda vid Regeringskansliet och resterande 

platser (ca två platser vid varje myndighet) för personer som är 

anställda inom övriga utpekade myndigheter. 

 

- Att Regeringskansliet och övriga berörda myndigheter i förväg 

förbinder sig att delta i försöket med ett visst antal personer i 

programmet. 

 

- Att deltagare från Regeringskansliet och berörda myndigheter antas 

till programmet genom ett ansökningsförfarande. Ansökan kan 

förslagsvis innehålla information om: 

o tjänstepersonens nuvarande befattning och arbetsbeskrivning, 

o vilken nytta som berörd myndighet (arbetsgivaren) kan 

förväntas få genom tjänstepersonens deltagande i 

programmet, samt 

o en relevant policyutmaning inom den egna verksamheten - 

som omfattar ny teknik i förhållande till regelutveckling – och 

som kan utgöra en konkret fråga att hantera inom ramen för 

programmet. 

  

- Att huvudman för den som ansöker godkänner ansökan samt anger 

på vilket sätt deltagandet avser att bidra till att verksamheten 

utvecklas mot en mer innovativ och samverkande förvaltning.  

 

- Att programmet består av tre delar:  

o kunskapsdialog och andra kunskapshöjande insatser inklusive 

gruppaktiviteter, 

o individuella dialogmöten med experter från IVA:s tolv 

avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden: 

Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, 

Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, 

Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, 

Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning och 

Informationsteknik, samt 

o deltagande i alumnnätverk. 

- Att det individuella programmet utformas så att det utgår från varje 

deltagares erfarenheter där deltagaren arbetar med ett problem eller 
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dilemma i skärningspunkten mellan regelverk, förvaltning och ny 

teknik. Arbetet görs i form av en personlig fördjupning och pågår 

under programmets hela längd. Deltagare vid programmet erbjuds att 

fördjupa insikten och kunskapen inom sitt problemområde samt om 

teknikutveckling, ingenjörs- och systemperspektiv genom individuella 

möten med experter som har kunskap framför allt inom teknik-

området.  

- Att en plattform för alumnnätverk erbjuds deltagarna i programmet 

då målsättningen bör vara ett långsiktigt kunskapsutbyte och lärande. 

Med alumnnätverk avses ett nätverk av nuvarande och tidigare 

deltagare och övriga medverkande i programmet. Alumnnätverket 

utgör en resurs för tjänstepersonerna i det fortsatta arbetet med 

regel- och teknikutveckling. 

- Att ett etiskt förhållningssätt utgör grunden för programmet, till 

exempel ska programmet stödja en utveckling och spridning av ny 

teknik med tryggt, säkert och långsiktigt samhällsperspektiv. Det 

innebär även en medvetenhet om att teknikutveckling ska bidra såväl 

till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till 

stärkt konkurrenskraft. De utmaningar teknikutvecklingen för med 

sig måste adresseras öppet och aktivt. Det är också viktigt att 

programmet bidrar till ett inkluderande, tryggt och säkert nyttjande 

av ny teknik. 

- Att i utformning och genomförande av programmet sträva efter 

lösningar som utgör en balans mellan å ena sidan en hög kvalitet på 

programmet - till exempel genom färre deltagare i varje grupp - och 

vikten av minskade programkostnader. Redan existerande kunskap 

och befintliga lösningar, bl.a. inom ramen för Komets och Vinnovas 

arbete, bör så långt det är möjligt användas och tas tillvara. 

- Att IVA i samarbete med Vinnova återrapporterar erfarenheter och 

resultat av försöket. Återrapporteringen ska även omfatta förslag och 

rekommendationer inför ett eventuellt fortsatt program. 

- Att en oberoende part uppdras att utvärdera försöket. Vilken aktör 

som ska ha ansvar för att genomföra utvärderingen bör vara fastställt 

redan då programmet initieras. Ett exempel på sådan oberoende part 

kan vara Tillväxtanalys. 
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- Vid en eventuell fortsättning av programmet - efter två år – bör 

utgångspunkten vara att finansiering sker genom deltagaravgifter från 

deltagande myndigheter. Kompletterande finansiering kan behöva 

övervägas. 

Skälen för kommitténs förslag 

Inom de närmsta åren kommer teknikutvecklingen och digitaliseringen att 

föra med sig att aktörer inom offentlig sektor arbetar på ett annorlunda sätt 

än idag. Det är av vikt att digitaliseringens möjligheter tillvaratas samtidigt 

som risker hanteras. Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är 

omfattande. Genom teknikutveckling och digitalisering blir hoten och 

sårbarheterna fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas. Teknik-

utvecklingen och de ökade digitaliseringen kräver en avvägning mellan 

intressen som rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till 

effektivitet och innovation.4 Teknikutvecklingen är också global och 

gränsöverskridande. Att förvaltning och regelverk (policy) behöver utvecklas 

löpande för att hantera dess risker och möjligheter har bekräftats av att fyrtio 

länder, däribland Sverige, anslutit sig till OECD:s deklaration om innovation 

i offentlig sektor5. 

 

Regeringskansliets och övriga myndigheters verksamhet påverkas ständigt av 

samhällsförändringar och omvärlden ställer allt högre krav på organisationen 

och medarbetare. Komplexiteten i många uppgifter förutsätter en förmåga 

att kombinera expertkunskap med en förståelse för helhetsperspektiv.6 

Under arbetet med att granska Regeringskansliets behov av insatser inom 

chefsförsörjning framkom att kompetensutvecklingsutbudet för erfarna 

handläggare inom myndigheten är begränsat vilket är ett av de prioriterade 

utvecklingsområden under 2021.7 

 

Programmet kan övergripande bidra till att Sverige står rustat att möta stora 

samhällsutmaningar, bland annat rörande klimat och miljö, hälsa och digital 

omställning, samt att svenska företagens tillväxt, konkurrenskraft samt 

innovations- och omställningsförmåga främjas. Detta ska ske genom ett 

 
4 
https://www.regeringen.se/4af5d9/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/regeringsbeslut/u
ppdrag-om-fordjupad-samverkan-inom-cybersakerhetsomradet-genom-ett-nationellt-cybersakerhetscenter.pdf 

5 https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/OECD-Declaration-on-Public-Sector-Innovation-
English.pdf Deklarationen, inklusive kommentarer från svenskt perspektiv, beskrivs i publikationen OECD:s 
deklaration om innovation i offentlig sektor. Komet kommenterar 2020:06   

6 Regeringskansliets medarbetarpolicy. 2006 Statsrådsberedningen.  

7 Kompetensutvecklingsplan för Regeringskansliet 2021. FA2021/00603. 

https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/OECD-Declaration-on-Public-Sector-Innovation-English.pdf
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/OECD-Declaration-on-Public-Sector-Innovation-English.pdf
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inkluderande, tryggt, säkert och effektivt nyttjande av nya lösningar, 

applikationer och tjänster i samhället.  

 

Mer konkret förväntas programmet att:  

- bidra till ett långsiktigt kunskapsutbyte och samverkan mellan 

personer som arbetar med utveckling av regler respektive teknik.  

Detta genom att involvera tjänstepersoner med ansvar för 

regelutveckling (utredare, huvudmän, chefer, rättssakkunniga och 

övriga tjänstepersoner) inom svensk förvaltning, inklusive 

Regeringskansliet, och personer med kunskap och erfarenhet inom 

teknikområdet. 

- bidra till att tjänstepersoner vid svenska förvaltningsmyndigheter, 

inklusive Regeringskansliet, ges ökade möjligheter att identifiera 

policyutmaningar och att lösa reella problem i sin verksamhet,  

- bidra till kunskaps- och evidensbaserad utveckling av regler och 

policyer med särskild betoning på förståelse för teknikutvecklingens 

förutsättningar, 

- öka tjänstepersoners förmåga att bidra till systemförändring, det vill 

säga att åstadkomma en mer omfattande och varaktig utveckling av 

svensk offentlig förvaltning (som är ett komplext system). De 

personer som genomgår programmet förväntas således tillägna sig 

kunskap och erfarenhet av systemtänkande, 

- bidra med plattform för nätverkande mellan personer förankrade 

inom svensk förvaltning och personer verksamma inom 

teknikområdet. Ett sådant nätverk kan bidra till ökad gemensam 

förståelse och därmed främja ett långsiktigt utvecklingsarbete framför 

allt som rör regelutveckling men även teknikutveckling, 

- öka förmågan hos tjänstepersoner vid myndigheter, näringsliv och 

inom forskningen att snabbare hantera framtida utmaningar, genom 

samverkan och långsiktig kunskapsuppbyggnad när det gäller teknik- 

och regelutveckling, samt 

- bidra till ökad kunskap inom näringsliv och organisationer om hur 

svensk förvaltning och regelutveckling fungerar. 
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Bakgrund 

 

Offentlig verksamhet behöver kunna dra nytta av ny teknik och nya 

lösningar i den egna verksamheten. Offentliga aktörer behöver även vara 

med och skapa nya lösningar tillsammans med övriga aktörer i samhället. De 

behöver därtill verka på ett sätt som gör att de inte står i vägen för innova-

tiva lösningar som kan bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. 

Samtidigt måste innovation balanseras mot etiska värden, grundläggande fri- 

och rättigheter samt hållbarhet. Begreppet innovativ förvaltning används för 

att samlat beskriva detta förhållningssätt.8 

 

Komet konstaterar i årsrapporten för år 2020 att det behövs nya produkter 

och tjänster samt även nya arbetssätt och regelverk för att ställa om till ett 

hållbart och tryggt samhälle.9 Komet pekar i en annan rapport på att 

myndigheter upplever brister i teknikkompetens.10 Genom efterföljande 

dialog med ett antal myndighetschefer har Komet noterat att även dessa ser 

att kompetenshöjande insatser och nätverk skulle bidra till ökad trygghet och 

säkerhet i policyutvecklingen och beslutfattandet kring frågor som involverar 

teknik. Detta gäller både för myndighetscheferna och deras medarbetare.  

 

De svenska arbetssätten för att utveckla regelverk och arbeta med policy 

utformades i en tid då teknikutvecklingen inte gick lika snabbt och inte var 

lika gränsöverskridande som i dag. Behoven av nya lösningar är stora och 

tiden att införa dem knapp. Samtidigt är det en utmaning för samhället att 

skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft, och att 

utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett 

långsiktigt samhällsperspektiv. I en föränderlig värld krävs ny kunskap och 

omvärldsbevakning för att förstå utvecklingen. Olika perspektiv, kunskaper 

och insikter måste brytas mot varandra. 

För att hantera dessa utmaningar behövs arbetssätt som leder till ett 

snabbare lärande och främjar kunskapsöverföring mellan såväl offentliga 

som privata aktörer. Arbetssätten behöver även bli mer dynamiska och inne-

 
8 För närmare beskrivning av begreppet, se Komet informerar 2020:33 Försök – en arbetsmetod för snabbare 
lärande, https://www.kometinfo.se/wp-content/uploads/2020/12/Komet-informerar-2020_33-Forsok-en-
arbetsmetod-for-snabbare-larande.pdf 

9 Komet årsrapport 2020 (2020:31) 

10 Komet beskriver 2021:06 Teknik och regler – problem och kunskap. Se bland annat sid 72, 2 st under 
kapitel 6.2 En utmaning att regelverk för teknik upplevs som oklara 
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bära en stegvis utveckling för att hantera såväl risker som möjligheter med 

ny teknik. Det behövs en ökad samverkan och ett lärande som inkluderar 

offentliga aktörer, näringsliv, forskning, civilsamhälle och individer. Arbetet 

måste ske proaktivt och involvera de som utvecklar, använder och påverkas 

av nya lösningar. Samverkan över sektors- och professionsgränser skapar 

förståelse för utmaningar och möjligheter, samt synliggör utveckling, nya 

arbetssätt och möjliga lösningar. Förståelse är grundplattan för att säkerställa 

en ansvarsfull, trygg och hållbar utveckling.11 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utgör ett samfund av invalda 

ledamöter verksamma inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, 

eller inom områden där dessa tillämpas. IVA samlar framstående ingenjörer, 

ekonomer, forskare och entreprenörer samt ledare inom näringsliv och 

offentlig sektor. Akademien upprätthåller även nära förbindelser med 

forskningsråd, verk och myndigheter, forskningsinstitutioner, industri-

sammanslutningar och tekniska föreningar. IVA driver i ett antal projekt, 

bland annat relaterat till digitalisering och cybersäkerhet.12  

 

Den brittiska motsvarigheten till IVA, Royal Academy of Engineering 

(RAE)13, har initierat ett program Policy Fellowships Programme - Engineering 

better policy som ska bidra till professionell utveckling och ett ökat antal beslut 

som är grundande på vetenskapliga underlag. Programmet syftar till att driva 

på policyutvecklingen och det regulativa arbetet genom att tillföra ett 

ingenjörs- och systemperspektiv. Drygt 30 personer har hittills slutfört 

programmet som innefattar coaching, individuella möten med experter och 

gruppdiskussioner. 

 

 
11 Förstå, försök och förändra i samverkan. Komet informerar 2019:01. 

12 https://www.iva.se/om-iva/vad-ar-iva/ 

13 https://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-better-policy 
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