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”XX understryker att han tycker att initiativet är 
behjärtansvärt. Och han respekterar tankesättet att den 
som riskerar att avlida struntar i vem som kommer med 
hjälp. 
– Men vi har en sekretesslagstiftning som ibland 
försvårar för oss. Jag har pratat med vår jurist och det 
här är olösta problem.”



”XX, förvaltningschef på miljöförvaltningen förklarar att 
det inte är tillåtet att låta en kompis ta ditt skräp till 
återvinning.”

” Beslutet är tyvärr ännu ett exempel på att en omodern 
lagstiftning behöver anpassas till den verklighet som nu 
råder”



”Regelverket på transportområdet har huvudsakligen 
tillkommit under en tid då all körning av fordon skedde 
manuellt”

”Den första ansökan gällde undantag från 
säkerhetsbälten vid förarplatsen och backspeglar” 

Ny brottsbenämning: ”Grov vårdslöshet i trafik under 
automatiserad körning”



Globala förändringar nu

Beteenden ändras snabbt och till 
synes oförutsägbart. 

BETEENDEN
Snabb teknisk utveckling möjliggör 
nya beteenden, skapar nya 
värderingar och nya behov.

TEKNIK
Snabba förändringar i attityder. 
Samhället värderar nya saker på 
nya sätt.

VÄRDERINGAR



”How to balance
stability and 

prediction with agility 
and proactivity?
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innovationsstrategin
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2018
Tillitsdelegationen
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Innovationsrådet

En 
statsförvaltning i 

förnyelse
”Målet för Statlig förvaltning är en 
innovativ och samverkande 
statsförvaltning som är rättssäker 
och effektiv, har väl utvecklad 
kvalitet, service och tillgänglighet 
och som därigenom bidrar till 
Sveriges utveckling och ett effektivt 
EU-arbete. ”

2018-

Innovation                                     
och policyutveckling – ett 

ökat fokus i Sverige

Kommittén för 
framtidens 

teknik



Policylabb – ett sätt att komma 
längre

+ =



Tre huvudsakliga principer

KUNDCENTRERING FÖRSTÅ BEHOVET TESTA TIDIGT



AVGRÄNSNING OCH MÅLGRUPP
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Policylabbets arbetsområde



Case #1 : Fintech

Utmaning: Stärka förtroendet 
och dialogen mellan 
Finansinspektionen och 
startups inom ”fintech” 

Resultat: Innovationscenter 
skapades för bättre dialog



Case #2 och #3 : 
Delningsekonomi

Utmaning: Nya tjänster inom 
delningsekonomin försvåras 
av regelverk

Resultat: Ändringar i 
information och avdragsregler



Case #4 : 
Plastnedskräpning

Utmaning: Vilka beteenden 
påverkas av styrmedel för att 
förhindra nedskräpning

Resultat: Nya koncept 
förpackningar, konkreta 
styrmedel



Case #5 : 
Klagomålshantering

Utmaning: Hur hantera 
klagomål systematiskt inom 
äldreomsorgen

Resultat: Bättre samarbete 
mellan myndighet och 
kommun. ”Chockartad” insikt i 
klagomål och kvalitet. 



Pågående diskussioner + 
konkreta case



VAD HAR VI LÄRT OSS?



1. Ägarskapet är 
nödvändigt

GD måste ställa sig bakom, annars knappt 
någon idé. 

Myndigheten behöver hamna i förarsätet, inte 
bara bli utpekade.

Jurister snarare än utvecklare i fokus!



2. Det egentliga problemet

LAGAR

REGELVERK

MYNDIGHETERS TOLKNING AV REGELVERK

Regelverkens och 
myndigheternas 
handlingsutrymme 
utnyttjas inte



3. Medverkan i 
konkreta case

Användarcentrerade arbetssätt i konkreta 
case transformerar myndigheter och 

skapar egen insikt och drivkraft



4. Beteenden i 
fokus

Det vi gör i praktiken är att reglera olika 
beteenden. 

Då måste utrymme ges åt att på djupet förstå 
drivkrafter för olika typer av beteenden. 



5. LÄNK
Vinnova kan fylla en funktion som proxy. Vi kan 

skapa legitimitet och ”filtrera” lobbyismen

Konsulter har varit nödvändiga och väldigt bra, 
men utmaningar kring upphandling och lärande



OCH NU VILL VI PRATA OCH 
GÖRA MED ER!



1. Hur skulle vi bättre kunna 
fånga upp policyhinder för 

innovation?

2. Vilka områden/regelverk 
ligger inom 

handlingsutrymmet för din 
region?



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se
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