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Sammanfattning
Inom regeringsuppdraget Stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen
innovationsprocess har fjorton utvecklingsprojekt med sammanlagt tolv deltagande
myndigheter initierats och finansierats. Förutom själva projektfinansieringen har Vinnova
arbetat med relationsbyggande aktiviteter och förståelse för olika myndigheters verksamheter,
kompetens inom innovationsmetoder, innovationsledning och ett omfattande analysarbete för att
omformulera myndighetens upplevda utmaning till en hanterbar utmaning som är lämplig för
samarbeten i tidiga skeden. Dessutom har vi bistått med kompetens vid upphandling av
processtöd, bemanning av projekten och uppföljning.
Vinnova har valt att utgå från ett antal metodprinciper i samtliga projekt. Dessa principer är
internationellt vedertagna inom innovativ policyutveckling bland så kallade policylabb och
bygger på användarcentrering, behovsdriven utveckling, snabba tester och systemtänkande.
Vinnova har bedrivit ett flertal kommunikationsaktiviteter, bedrivit omvärldsanalys samt skapat
strategiska samarbeten med andra organisationer såsom Tillitsdelegationen och Kommittén för
teknologisk innovation och etik.
Erfarenheterna av regeringsuppdraget har varit att det största värdet med det utförda arbetet
handlade om hur själva processen för att exempelvis utarbeta förslag på ändrade regelverk kan
effektiviseras och kvalitetssäkras genom ny innovationsmetodik och nya samarbetssätt. Utöver
det tillkom flera väldigt positiva projektresultat i enskilda fall som har och kommer underlätta
för innovatörer. Arbetet med regeringsuppdraget har följeforskats. En kompletterande
följeforskningsrapport kommer senare under våren.
Vinnova har tagit fram en plan för hur resultaten kan tas tillvara i Vinnovas löpande verksamhet
men pekar samtidigt ut flera begränsningar och möjligheter där vi efterfrågar ytterligare
politiska initiativ.
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Bakgrund
Vinnova fick i mars 2017 regeringens uppdrag att utveckla Vinnovas roll som samverkanspart
för regelgivande myndigheter för att förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd,
regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska utgöra en sammanhållen process som stöder
innovation från idé till marknad. Målet med uppdraget var att stärka Sveriges roll som testbädd
för nya innovationer. Uppdraget bestod av följande delar:
1.

Vinnova skall undersöka hur samordningen mellan myndigheter kan
förbättras för att gynna innovativa företag inom reglerade branscher.

2.

Vinnova skall utveckla sin roll som samarbetspart för regelgivande
myndigheter med målet att stärka Sveriges roll som testbädd.

3.

Uppdraget omfattar specifikt att bistå Finansinspektionen (FI) i sitt uppdrag
genom att peka på utmaningar och behov hos innovativa företag som
erbjuder finansiella tjänster (fintechbolag).

4.

Vinnova bör inhämta synpunkter från Tillväxtverket.

5.

Vinnova skall i sin delrapport redogöra för hur man säkerställer att uppdraget
skall kunna utvärderas.

6.

Vinnova skall i sin slutrapport redovisa för resultatet, hur pengarna har
använts samt en plan för hur resultatet skall tillvaratas i Vinnovas löpande
verksamhet.

Vinnova lämnade den 1 december 2017 en delrapport som behandlade punkterna 3, 4 och 5
ovan. I föreliggande slutrapport ligger fokus därför på punkterna 1, 2 och 6.
Vinnova skickade även den 16 maj 2018 ett PM till näringsdepartementet med ytterligare
uppdateringar kring uppdraget. Utöver de skriftliga rapporterna har Vinnova vid ett flertal
tillfällen hållit muntliga föredragningar om uppdraget för tjänstemän på Näringsdepartementet
och Finansdepartementet. Den 29 mars 2019 hölls ett slutseminarium där resultaten från
uppdraget presenterades och diskuterades.
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Genomförande
I detta kapitel beskriver vi hur vi har tagit oss an regeringsuppdraget samt vilka insatser som har
genomförts inom ramen för uppdraget.

Angreppssätt
Vinnova har sedan en längre tid tillbaka ägnat uppmärksamhet till att förstå hur regler förhåller
sig till innovation och samhällsutveckling. I Vinnovas arbete med regeringsuppdraget har
följande perspektiv undersökts:


myndigheters tolkning av lagar, framtagning av regelverk samt hur regler
följs upp,



hur regler interagerar med varandra,



hur regler kommuniceras samt



hur processer och tjänster utförs.

Här ingår dels att peka på utvecklingsbehov av befintliga regelverk och dels att föreslå processer
för hur nya regelverk kan utvecklas och kontinuerligt anpassas ur ett systemperspektiv.
Tidiga slutsatser i arbetet med uppdraget har varit att regelgivande myndigheter i Sverige har,
med något enskilt undantag inte innovationsfrämjande uppgifter. Vinnovas mandat att agera
samverkanspart till regelgivande myndigheter bygger därför helt på frivillighet eller
kompletterande regeringsuppdrag1. Vinnovas mandat att samordna andra myndigheter utan
innovationsfrämjande uppgifter är obefintligt, detta regeringsuppdrag till trots.
Utgångspunkten har därför blivit att i första hand arbeta med enskilda myndigheter men
samtidigt anlägga ett systemperspektiv samt att komplettera utgångspunkten i behoven från
innovatörer i privat sektor med utgångspunkt i myndigheters behov av att arbeta med sin
regelutveckling på innovativa sätt. För att långsiktigt uppnå en bättre förståelse för användaren
och andra myndigheter krävs att en förmåga och attityd- och kulturförändring byggs upp hos
varje enskild myndighet.2 I slutändan kan detta resultera i bättre myndighetsutövning för

1 Kompletterande regeringsuppdrag förekom endast till Finansinspektionen (Uppdrag till Finansinspektionen
avseende innovation till nytta för finansiella företag och konsumenter av finansiella tjänster) samt Transportstyrelsen
(Uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare)
2 I vår omvärldsanalys vill vi särskilt peka ut imponerande exempel från Singapore och Storbritannien som har byggt
upp myndighetsgemensamma labbnätverk med centrala resurser som arbetar enligt ”train-the-trainer koncept”.
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reglerade branscher i synnerhet och bättre processer för skapande, implementering och
uppföljning av nya regler i allmänhet.
En fördel med att arbeta med enskilda myndigheter är att man på så vis först skaffa sig
erfarenheter kring nya sätt att utveckla och förändra regelverk, förordningar och policyer som
sedan lägger grunden för mer komplexa insatser med fler inblandade myndigheter
(systemperspektiv), vilket bland annat skulle ytterligare kunna stärka Sverige som en attraktiv
testbädd.
Förutom själva projektfinansieringen har Vinnova upplevt att det krävs en rad andra aktiviteter,
för att få till stånd utforskande policyprojekt som öppnar upp för bättre samverkan och
samarbete mellan myndigheter för att gynna innovativa företag inom reglerade branscher. En av
de centrala aspekterna har varit Vinnovas neutralitet, att vi inte företräder en enskild aktör.
Utöver detta krävs det kommunikation, relationsbyggande aktiviteter och förståelse för
varandras verksamheter, kompetens inom innovationsmetoder, innovationsledning och både
kompetens och omfattande analysarbete för att omformulera myndighetens upplevda utmaning
till en hanterbar utmaning som är lämplig för samarbeten i tidiga skeden.

Metod och process
Vinnova har valt att genomföra uppdraget genom att bedriva ett antal projekt tillsammans med
andra myndigheter som förvaltar eller utvecklar regelverk. Genom detta arbetssätt har metoder
och en process succesivt utvecklats tillsammans med lärdomar och insikter från projekten. Varje
enskilda projekt har bemannats med resurser från en kärntrupp på Vinnova, sakkunniga inlånade
från Vinnovas övriga verksamheter samt framför allt personer från deltagande myndigheter.
Dessutom har konsultbyråer inom tjänstedesign deltagit aktivt i utvecklingsprojekten.
Vinnova har valt att utgå från ett antal metodprinciper i samtliga projekt. Dessa principer är
internationellt vedertagna inom innovativ policyutveckling och policylabb3 och bygger på
användarcentrering, behovsdriven utveckling, snabba tester och systemtänkande. Design
thinking och lean startup är vanliga benämningar, men det viktigaste för oss är inte etiketterna
utan vad arbetssätten innebär. Metoderna är utformade för att skapa bättre förståelse och
lösningar för användarna, dvs de utanför myndigheternas egna organisationer vars beteenden
reglerna avser styra. Arbetssättet är iterativt med relativt korta intensiva insatser och stor vikt
läggs vid lärande och förbättring av metod och process.
Sådana metoder skapar insikter om hur större delar av samhället och framför allt olika
myndigheters samlade inverkan ter sig hos användarna. Detta skapar i sin tur en oberoende
grund för bättre samarbete och samverkan mellan myndigheter då den inte baseras på en enskild

3 Policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som vill utveckla ett regelverk. I policylabbet
använder de en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom
policyutveckling.
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myndighets särintressen eller föreställningar utan snarare på upplevelser hos dem som
myndigheterna är till för.
Processutvecklingen har handlat om hur de enskilda projekten skall utformas i fråga om
initiering, formulering, avgränsning av utmaning, planering samt vilket angreppssätt som skall
användas. Dels i fråga om finansiering, bidrag, upphandling av processtöd, bemanning och
uppföljning.

Uppföljning och följeforskning
I delrapporteringen beskrevs vilken utvärderingsmodell vi har använt oss av.
Under uppdragets sista år uppkom behovet av att knyta till sig en följeforskare för att få en mer
systematisk bild av det som har gjorts. För detta anlitade Vinnova Stefan Holmlid, professor i
design vid Linköpings universitet. I vissa delar har även Tillitsdelegationens forskningsledare
Katarina Wetter Edman deltagit. Stefan Holmlid kommer senare under våren 2019 att lämna en
mer omfattande forskarrapport som kommer att komplettera denna slutrapport. Några första
preliminära slutsatser finns med i Bilaga 2, men slutrapporten tar inte utgångspunkt i dessa.
Följeforskningens tidsplan, faktumet att flera projekt inte har hunnit avslutas samt eftersom
uppdragets inriktning till viss del har breddats så avser även Vinnova att inkomma till
Näringsdepartementet med en kompletterande rapport längre fram.

Utvecklingsprojekt
Vinnova har valt att lägga upp arbetet i form av ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med
andra myndigheter. Vår analys av portföljen visar att projekten i huvudsak har berört fyra
behovsområden.
1)

Innovationsperspektivet: där regler ibland i onödan bromsar innovation och
tillväxten i nya marknader.

2)

Verksamhetsperspektivet: där regler och avsaknad av incitament i vissa fall
hämmar offentlig verksamhet från att dra fördel av befintliga lösningar
framför allt inom digitalisering.

3)

Regelgivarperspektivet: där regler inte når avsedd effekt och nya metoder
behövs för att snabbare och mer träffsäkert förstå reglernas effekt i praktiken.

4)

Systemperspektivet: där olika regler inom olika områden kan vara logiska
och väl motiverade var och en för sig, men där den samlade effekten av olika
regel- och lagstiftningskomplex innebär att en önskvärd utveckling hämmas.

Samtliga genomförda 14 projekt med 12 olika myndigheter (Transportstyrelsen har deltagit i tre
olika projekt) finns beskrivna i bilaga 1.
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Myndighet

Ämne

Finansinspektionen

Bättre dialog med innovativa finansiella
företag

Socialstyrelsen

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Skatteverket

Bättre reglering för delningsekonomin
bostad

Skatteverket och Transportstyrelsen

Bättre reglering för delningsekonomin
transport

Transportstyrelsen

Automatiserade fordon

Arbetsmiljöverket

Kognitiva risker i skolan

Inspektionen för vård och omsorg och
Socialstyrelsen

Brukarinflytande vid inspektion av HVBhem

Livsmedelsverket

Köttkontroll

Bolagsverket

Digitaliserad process för årsredovisningar

Naturvårdsverket

Minskad plastnedskräpning i havet

Ekonomistyrningsverket

Systemstyrning inom precisionsmedicin

Transportstyrelsen

Underlätta samhällsnyttiga drönare

Polismyndigheten

Snabbare lagföring av unga

Arbetsgivarverket

Psykisk ohälsa för unga nyanställda i staten

Övriga aktiviteter
Förutom stödet till utvecklingsprojekt har Vinnova bedrivit ett flertal
kommunikationsaktiviteter. Syftet har dels varit att skapa intresse och förståelse för uppdraget
men även att kommunicera uppdragets resultat. Vi har arrangerat fyra seminarier för
myndigheter och regeringskansliet, varav ett även innehöll en utbildningsdel med danska
policylabbet MindLab. Dessutom har vi medverkat som föreläsare vid ett flertal arrangemang.
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En webbplats har tagits fram med ett flertal artiklar och intervjuer, två filmer har producerats
och en artikel i det internationella forumet Apolitical har publicerats. Dessutom kommer
Vinnovas podcast Innovation att ha Smart policyutveckling som tema för nästkommande
avsnitt.
Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget bedrivit omvärldsanalys och besökt Danmark,
Belgien, Storbritannien och Singapore samt träffat företrädare för policylabb från Österrike,
Norge, Finland och Chile. Ett internationellt nätverk har byggts upp.
Vi har även skapat strategiska samarbeten med andra organisationer. Till dessa hör
Tillitsdelegationen. Vi har deltagit i deras expertgrupp, bidragit med material till
slutbetänkandet, haft regelbundna avstämningar samt undertecknat en överenskommelse. Även
med nystartade KOMET (Kommittén för teknologisk innovation och etik) har vi haft ett flertal
möten och erfarenhetsutbyten.
Den 19 mars arrangerade vi en workshop för samtliga myndigheter som har deltagit i
regeringsuppdraget under ledning av vår följeforskare Stefan Holmlid samt Tillitsdelegationens
forskningsledare Katarina Wetter Edman. Fokus var på att utbyta erfarenheter och samla upp
lärdomar från arbetet under de senaste två åren.
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Resultat
Resultaten av de enskilda projekten beskrivs i Bilaga 1, Utvecklingsprojekt. I detta kapitel
beskrivs övergripande, utifrån uppföljning och följeforskning, vad Vinnova anser är det
sammanvägda resultatet. Vi diskuterar även hur dessa resultat kopplar till uppdragsgivarens
ambitioner.

Beskrivning av resultat
Det inledande arbetet med uppdraget gick till stor del gick ut på att bygga relationer och
utforska förutsättningarna för samverkan mellan Vinnova och andra myndigheter. Ju längre
tiden gick inträdde en större mognad och förståelse för utformningen av samverkansprojekt med
bibehållen självständighet och respekt för var och ens uppdrag från huvudmännen. Det finns
stor potential att stärka statliga myndigheters förmåga att hantera frågeställningar och behov
som kan uppkomma under innovationsprocessen för innovativa företag inom reglerade
branscher. Erfarenheterna av regeringsuppdraget hittills har dock varit att det största värdet med
policylabb handlar om hur själva processen för att exempelvis utarbeta förslag på ändrade
regelverk kan effektiviseras och kvalitetssäkras genom ny innovationsmetodik och nya
samarbetssätt.

En ny process
Utifrån fjorton utvecklingsprojekt och många andra aktiviteter har vi skapat en succesivt
förbättrad process som vi med grund i våra egna utvärderingar kan se ökar samordning och
samverkan. Processen är inte begränsad till att skapa nytta för innovativa företag inom reglerade
branscher och inte heller för att skapa samordning endast mellan myndigheter. Det kan även
leda till bättre förmåga för både innovativa företag, innovativ offentlig verksamhet samt för
invånarna som myndigheterna är till för. Dessutom skapar processen en metod- och
innovationskompetens hos deltagande myndigheter. Processutvecklingen har handlat om hur de
enskilda projekten skall utformas i fråga om initiering, formulering, avgränsning av utmaning,
planering samt vilket angreppssätt som skall användas. Dels i fråga om finansiering, bidrag,
upphandling av processtöd, bemanning och uppföljning.

Efterfrågan
Hos medverkande myndigheter har regeringsuppdraget skapat en förståelse för
innovationsmetoder och för innovatörer av olika slag. Innovationsmetoderna i sig efterfrågas
idag i betydligt större omfattning. Smart policyutveckling och policylabb är del av en större
internationell rörelse som regeringsuppdraget bidragit väsentligt till för Sveriges del. Denna
efterfrågan tillsammans med det faktum att tolv myndigheter faktiskt valde att utmana sig själva
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genom att arbeta med innovationsmetoder och med andra aktörer som man normalt inte
samarbetar med menar vi är viktiga steg för utveckling av statsförvaltningen och därmed i
förlängningen bättre kvalitet i juridiska och ekonomiska styrmedel.

Kapacitet och förmåga
Ett stort antal av de medverkande myndigheter har utvecklat egna kunskaper i
innovationsmetoder eftersom samtliga utvecklingsprojekt har haft en djup involvering och
intensivt deltagande med egen personal. Detta har utbildat personerna som varit med och
förändrat synsättet på hur regler kan tas fram och hur utvecklingsarbete kan gå till. Stefan
Holmlid lyfter i sin följeforskning att det är viktigt att fokusera på de förutsättningar,
mekanismer och processer som gör att design lyfts fram och integreras som en självklar del i en
verksamhet.
Vinnova har utvecklat sin roll som samarbetspart för regelgivande myndigheter med målet att
regler och verksamheter bättre skall kunna svara mot innovatörers, företags och invånares
behov. Däri ingår också att Sverige har stärkt sin roll som testbädd.
Eftersom näringslivet i form av designbyråer är en viktig del av processen och har involverats i
samtliga projekt så har dess kompetens och förmåga att bistå i komplexa samhällsproblem
stärkts. Det innebär att ekosystemet för innovation och reglering stärks vilket stärker Sveriges
roll som testbädd och myndigheternas förmåga att samarbeta för hållbar tillväxt.
En annan sorts kapacitet i systemet (samhället) är att deltagande i designdrivna
utvecklingsprojekt skapar tillit och samverkan mellan enheter från deltagande myndighet,
mellan myndigheterna som deltar och mellan myndigheterna och deltagande innovativa företag
eller medborgare. Metoderna och arbetet har bidragit till att öka förståelse för varandras olika
roller och ansvar och gå på djupet kring missförstånd och invanda föreställningar. Samordning
mellan myndigheter har varit en viktig del i syftet med uppdraget och här tror vi att det finns
stor potential att utforska ytterligare.
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Vinnovas fortsatta arbete
I detta kapitel beskriver vi en plan för hur resultaten kan tas tillvara i Vinnovas löpande
verksamhet samt vilka möjligheter och begränsningar vi kan se inom ramen för det.

Löpande verksamhet
Vinnova satsar huvuddelen av sina resurser på enskilda forsknings- och innovationsprojekt.
Även om det ofta sker med krav på samverkan så klarar inte alltid lösningarna av att bana väg
för sin egen användning. Sammanhanget eller systemet som lösningarna skall användas i är
ibland inte tillräckligt anpassat. Om offentliga spelregler och regelverk för hur systemen
fungerar blir mer innovationsvänliga kommer Vinnovas insatser att skapa större värde i
samhället. Det är huvudskälet till att Vinnova behöver öka sitt fokus på detta område. Lärdomar
från arbetet med regeringsuppdraget kan framförallt användas på tre sätt i den löpande
verksamheten:
1) Informera finansierade innovationsprojekt om vikten att inkludera ett policyperspektiv.
Det kan handla om att understryka vikten av att inkludera och upprätta en dialog tidigt
med reglerande aktörer. Vinnova har redan börjat med sådana aktiviteter.
2) Utforma utlysningar för innovationsprojekt med ett policyperspektiv. Vinnova har
exempelvis genomfört en utlysning för projekt som utreder policy- och beteendefrågor
som underlättar för en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi samt en utlysning för
Verklighetslabb inom offentlig miljö där integrerat policyarbete ingick.
3) Skapa förutsättningar för riktade utlysningar till att stödja förmåga och kapacitet i
offentlig sektor att arbeta med agil policyutveckling. I Storbritannien har man
exempelvis instiftat Regulators Pioneer Fund för att stödja reglerande myndigheter att
jobba mer agilt och proaktivt.
Inom ramen för uppdraget har vi dock identifierat ett antal begränsningar för att kunna ta
tillvara resultaten och verkligen få effekt på ett bredare plan. Det handlar såväl om hur
samordningen mellan myndigheter kan förbättras och utvecklingen av Vinnova som
samarbetspart för regelgivande myndigheter med målet att stärka Sveriges roll som testbädd.

Mandat
Precis som vi har understrukit tidigare i rapporten så har inte Vinnova något tydligt mandat att
vare sig samordna regelgivande myndigheter eller utgöra en självklar samverkanspart. Inte
heller har regelgivande myndigheter några effektiva styrsignaler att de ska arbeta

13

[2019-03-29]
Dnr: 2017-01977
Ert dnr: N2017/01832/IFK

innovationsfrämjande eller samverkande. Undantagen har varit Finansinspektionen och
Transportstyrelsen.
Med regeringsuppdraget som grund har det under två år funnits ett begränsat mandat som
Vinnova har utnyttjat till fullo. Utan regeringsuppdrag eller liknande har Vinnova svårt att
fortsätta med liknande insatser som till så stor del bygger på medverkan i konkreta projekt.

Resurser
I relation till Vinnovas löpande verksamhet har arbetet med regeringsuppdraget varit ovanligt
arbetskrävande sett till storleken på det finansiella stödet. Ofta har processen för att
överhuvudtaget få ett projekt till stånd innefattat ett stort antal möten och dialoger och det har
inte varit ovanligt med en process på 6-9 månader för att skapa förutsättningar till ett
utvecklingsprojekt. Medarbetare från Vinnova har också stöttat arbetet när det väl är igång.
Regler kring vilka av Vinnovas anslag som kostnader för genomförande kan belasta, försvårar
förutsättningarna till viss del.

Potential för Sverige
Vinnova har inte blivit ombedda att inkomma med särskilda rekommendationer kring vad som
borde göras för att åstadkomma smartare och mer innovativ policyutveckling i Sverige. Vi vill
dock avsluta med några kommentarer om vägen framåt.
Vinnova anser att en lovande process har tagits fram för att förbättra regelgivande myndigheters
samverkan och att regeringsuppdraget redan skapat effekter på den övergripande komplexa
utmaningen att utveckla moderna arbetssätt kring framtagande och utvärdering av juridiska
(regelverk) och ekonomiska styrmedel.
Men vi ser potentialen till att nå större effekt i form av fortsatt uppbyggnad av efterfrågan och
kapacitet och framför allt i form av långsiktiga samarbeten med andra myndigheter inom ännu
mer komplexa utmaningar och större effekter för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Det senaste
året har bland annat Tillitsdelegationen, Digitaliseringsrådet och OECD lagt fram förslag i
denna anda.4 Det är tydligt att vi behöver bättre förstå och agera utifrån hur regelverk och
policyprocesser påverkar innovationsklimatet men även utifrån hur transformativa teknologier
och systeminnovationsområden ändrar förutsättningarna för policyutveckling. I det
sammanhanget är Kommittén för teknologisk innovation och etik en viktig aktör.
Den delen av policyprocessen som rör lagstiftningsområdet och framtagande av förordningar
har inte berörts inom ramen för Vinnovas uppdrag. Internationellt sett är det här de flesta

4Med

tillit växer handlingsutrymmet (2018), En lägesbild av digital innovation (2018), OECD Reviews of Digital
Transformation: Going Digital in Sweden (2018), Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (2018)
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policylabb har sitt fokus. Exempelvis skulle delar av utredningsväsendet behöva utvecklas för
att ha förmåga att arbeta mer som ett nationellt policylabb.
Det finns också en potential i ett mer strukturerat arbetssätt för att samla upp och sammanställa
policyhinder eller policymöjligheter som framkommer i finansierade innovationsprojekt. Våra
erfarenheter är att det ofta handlar om tolkningar av regelverk som är möjliga att agera på utan
att blanda in exempelvis regeringskansliet.
För att kunna realisera potentialen behöver långsiktiga förutsättningar skapas i form av mandat
och resurser. Utöver frågetecken kring Vinnovas mandat och resurser anser vi att det även
behövs


motsvarande mandat och resurser hos andra myndigheter, inte minst de som arbetar mot
hela den statliga förvaltningen samt



koordinering av smart policyutveckling som kräver flera aktörers medverkan.



dras tydliga lärdomar från länder i framkant.5

5

Vi kan bidra med många konkreta exempel och analyser där vi särskilt vill lyfta fram Singapore, Storbritannien,
Finland och Kanada.
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Ekonomisk redovisning
I den ekonomiska redovisningen ingår endast FoI-medel (bidrag) som betalats ut till projekt som
ett resultat av regeringsuppdraget. Projekt som är finansierade inom andra satsningar eller av
deltagande myndigheter själva listas här för helhetens skull trots att det inte finns något
tillhörande bidrag. Bidraget har inte täckt alla kostnader i projekten.
Myndighet

Ämne

Bidrag

Kommentar

Finansinspektionen

Bättre dialog med innovativa
finansiella företag

0 kr

Vinnova upphandlade
konsultstödet direkt.

Socialstyrelsen

Systematiskt kvalitetsarbete i
praktiken

2.544.000 kr

Insatsen ingår i ett
större projekt med flera
bidragsmottagare.

Skatteverket

Bättre reglering för
delningsekonomin bostad

530.000 kr

Skatteverket
och
Transportstyrelsen

Bättre reglering för
delningsekonomin transport

0 kr

Insatsen ingår i ett
större projekt där
arbetet med
regeringsuppdraget har
bidragit.

Transportstyrelsen

Automatiserade fordon

0 kr

Insatsen ingår i ett
större projekt där
arbetet med
regeringsuppdraget har
bidragit.

Arbetsmiljöverket

Kognitiva risker i skolan

700.000 kr

Inspektionen
för vård och
omsorg och
Socialstyrelsen

Brukarinflytande vid inspektion av
HVB-hem

500.000 kr
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Livsmedelsverket

Köttkontroll

192.000 kr

Bolagsverket

Digitaliserad process för
årsredovisningar

150.000 kr

Naturvårdsverket

Minskad plastnedskräpning i havet

0 kr

Ekonomistyrningsverket

Systemstyrning inom
precisionsmedicin

500.000 kr

Transportstyrelsen

Underlätta samhällsnyttiga drönare

300.000 kr

Rise är både
bidragsmottagare och
processtöd

Polismyndig- Snabbare lagföring av unga
heten

585.000 kr

Beslutsdatum för
projektet inföll 2019

Arbetsgivarverket

550.000 kr

Psykisk ohälsa för unga
nyanställda i staten

Totalt har 6.550.000 kr utdelats i bidrag.
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Bilaga 1 Utvecklingsprojekt
Bättre dialog med innovativa finansiella företag (Finansinspektionen)
Vad gjorde vi: En att kartläggning av behoven hos företag som utvecklar innovativa finansiella
tjänster när det gäller förmåga och kostnader för att följa regler och de processer som
Finansinspektionen förvaltar.
Direkta resultat: Insikter om vad företagen anser behövs, vad som skulle kunna vara en
kostnadseffektiv lösning samt en mätbart förbättrad attitydförbättring. Enligt enkätundersökning
så ansåg många att denna övning hade ändrat deras syn på FI i positiv riktning.
Vad resultaten har lett till: Ett innovationscenter inrättades hos Finansinspektionen och
metoden som användes har anpassats till en process som används regelbundet hos
Finansinspektionen.

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken (Socialstyrelsen)
Vad gjorde vi: Utredning av hur klagomålshanteringen inom äldreomsorgen sker i praktiken
tillsammans med det danska policylabbet Mindlab och Uppsala kommun.
Direkta resultat: Insikter om att kvalitetsarbetet kan identifiera försämringar och mindre väl
lyckas ta tillvara förbättringsförslag samt att vad som anses vara försämringar utgår ifrån vad
verksamheten definierar som försämring.
Vad resultaten har lett till: Inspiration till andra projekt med koppling till innovation, t.ex. när
det gäller utvecklingen av nationella standarder inom e-hälsa. Kunskaper från projektet har
utnyttjats i arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för hur myndigheten skall underlätta
för kommuner och landsting att främja innovation.

Bättre reglering för delningsekonomin bostad (Skatteverket)
Vad gjorde vi: Insiktsarbete samt lösningsförslag rörande uthyrares förutsättningar och
drivkrafter att rapportera underlag för beskattning vid uthyrning av privatbostad.
Direkta resultat: Insikter om att bristande inrapportering mest effektivt kan lösas med ändrad
kommunikationsstrategi istället för andra mer kostsamma eller för tillväxten potentiellt negativa
lösningar.
Vad resultaten har lett till: Lösningsförslag och rekommendationer för hur utmaningen med
delningsekonomi kan hanteras. En bred förankring inom myndigheten för arbetssättet och
insikter om nyttan att arbeta kundcentrerat proaktivt och tidigt i policyutvecklingsprocessen.
Arbete pågår att skapa strukturerade former för detta. Ett flertal personer från olika avdelningar
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inom myndigheten är ny aktiva förespråkare för agil policyutveckling. Samverkan kring andra
utmaningar rörande innovation, delningsekonomi och skatt.

Bättre reglering för delningsekonomin transport (Skatteverket och
Transportstyrelsen)
Vad gjorde vi: Skapade strukturerade dialoger med branschen, myndigheterna, Vinnova och ett
större Vinnova-finansierat projekt.
Direkta resultat: Insikter om oväntade oavsiktliga effekter av tillämpningen av skatteregler
samt dess orsaker i form av de kombinerade tolkningarna hos myndigheterna.
Vad resultaten har lett till: Ny möjlighet för privatpersoner som delar sin bil att dra av
milkostnad. Andra mer långtgående förslag som behöver tas till politisk nivå.

Brukarinflytande vid inspektion av HVB-hem (Inspektionen för vård
och omsorg)
Vad gjorde vi: Insats med ursprung ur Tillitsdelegationen där Vinnova skapade aktivt
samarbete mellan bl.a. IVO och Socialstyrelsen för att utvärdera hur kvaliteten ur brukares och
verksamheters perspektiv kan förbättras genom ändrad form av tillsyn på HVB-hem.
Direkta resultat: Insikter om att det finns avgörande skillnader mellan vad reglerna definierar
som kvalitet och som idag utgör grunden för tillsyn samt vad brukarna anser utgör kvalitet.
Insatsen kunde stärka ett större projekt till att fokusera på vad som ger störst effekt till lägsta
kostnad vid framtagningen av nya former för tillsyn.
Vad resultaten har lett till: Förbättrad samordning mellan myndigheter samt en bred
förankring av nya arbetssätt inom IVO som håller på att formaliseras.

Kognitiva risker i skolan (Arbetsmiljöverket)
Vad gjorde vi: Genom metoden behovsdriven utveckling tog vi reda på vad Arbetsmiljöverket
och andra aktörer behöver göra för att förebygga kognitiva risker i arbetsmiljön för rektorer,
biträdande rektorer och lärare.
Direkta resultat: Behovsförståelse som möjliggör effektiva insatser. Insikten att nyckeln till
hållbara lösningar ligger i att skapa tillfällen för återhämtning - något som idag inte hanteras
tillräckligt effektivt av reglerna för arbetsmiljön.
Vad resultaten har lett till: Projektet nyligen avslutat och följderna har inte hunnit
materialiseras. Insikterna ligger till grund för ett mer omfattande arbete att förnya relaterade
föreskrifter. Förståelse för vad behovsdriven utveckling ställer för krav på organisatorisk
förmåga inom myndigheten och samarbetsförmåga mellan myndigheter och verksamheter.

19

[2019-03-29]
Dnr: 2017-01977
Ert dnr: N2017/01832/IFK

Minskad plastnedskräpning i havet (Naturvårdsverket)
Vad gjorde vi: En designprocess som innehöll konkreta tester av nya styrmedel för att minska
plastnedskräpning i havet av glassförpackningar. Vinnova hjälpte till som samverkanspart för
att skapa förståelse och ingjuta mod till att prova nya arbetssätt. Vinnova stöttade under
upphandlingsprocessen och förankringsprocessen - bland annat med GD-möte.
Direkta resultat: Insikter om oväntade orsaker till nedskräpning som är generaliserbara till
flera typer av förpackningar. Förslag på nya innovativa styrmedel som främjar hållbara
innovationer inom förpackningsindustrin.
Vad resultaten har lett till: Regeringsuppdraget drogs tillbaka på grund av pågående relaterat
direktiv-arbete inom EU. Arbetet har skapat en bred förståelse för alternativa styrformer och
arbetssätt inom Naturvårdsverket. Enheten som arbetar med regeringsuppdrag har utbildats
inom tjänstedesign och avser använda arbetssättet för alla regeringsuppdrag där metoden anses
lämplig.

Automatiserade fordon (Transportstyrelsen)
Vad gjorde vi: Vinnova stöttar Transportstyrelsen till insikter gällande regeltolkning och tätare
dialog med aktörerna när det gäller tester av automatiserade fordon.
Direkta resultat: Möjliggörande av tester.
Vad resultaten har lett till: Bredare förståelse för vikten av test och dialog med branschens
aktörer.

Digitaliserad process för årsredovisningar (Bolagsverket)
Vad gjorde vi: En att kartläggning av möjliga negativa konsekvenser för mindre, ofta
nystartade företag, med ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisning. Insatsen
utgjordes av ett antal workshops hos Vinnova med målgruppen och ett tiotal myndigheter.
Direkta resultat: Insikter om hur ett obligatorium bör utformas och kommuniceras för att
minska negativa effekter. Insikter hur myndigheters samlade regelverk påverkas av föreslagna
förändring samt hur detta samlat påverka företagen.
Vad resultaten har lett till: Underlag för vidare arbete med obligatorium. En strävan att
vidareutveckla interna förmågan inom tjänstedesign till att i större utsträckning innefatta
policyprocesser och strategisk design. Nya förutsättningar har dock försvårat denna utveckling.

Nya föreskrifter vid slaktkontroll (Livsmedelsverket)
Vad gjorde vi: Livsmedelsverket hade tagit fram nya nödvändiga föreskrifter för köttkontroll
som uppfattades orättvisa särskilt av rennäringen med starka reaktioner. Vi möjliggjorde att en
konsultfirma genom enkäter och djupintervjuer undersökte problemet bland inblandade på
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djupet och skapade ett stormöte mellan bransch och reglerande myndighet där aktörernas olika
perspektiv tydliggjordes och nya föreskrifter kunde samskapas.
Direkta resultat: En bättre förståelse för föreskrifterna och rennäringens villkor samt en
omskrivning av föreslagna föreskrifter.
Vad resultaten har lett till: Livsmedelsverket har fått ökad förståelse för metodens möjlighet
att lösa missförstånd och komplicerade konflikter samt insikten att starta med metoden tidigare i
policyutvecklingsprocessen. Livsmedelsverket sökte hjälp för en liknande process inom
viltsvinshanteringen och kontakt förmedlades till Tillväxtverket som för närvarande stöttar
policyutvecklingen.

Underlätta samhällsnyttiga drönare (Transportstyrelsen)
Vad gjorde vi: I pågående arbete agerar Vinnova samverkanspart för att stötta
Transportstyrelsens regeringsuppdrag i vilket en regel- och behovsöversikt kring s.k. drönare
utförs. Deltagande i en större workshop med ca 200 aktörer samt utförande av två planerade
ytterligare workshops samt ett antal intervjuer vilket genomförs i samarbete med Rise.
Direkta resultat: Sammanställning av utmaningar med nuvarande regelverk. Övriga resultat
finns ej ännu.
Vad resultaten har lett till: Effekter och följresultat finns ej ännu. Men redan idag för Vinnova
en utökad dialog med Transportstyrelsen för att kunna bistå med t.ex. en regulatorisk sandbox.

Psykisk ohälsa för unga nyanställda i staten (Arbetsgivarverket)
Vad gjorde vi: En förberedelsefas på nära 2 år är nu avslutad där formulering av utmaning och
förankring av det tänkta arbetssättet utgjort största delen. Projektet går nu in i en intensivare fas.
Designkonsulter är rekryterade och en första insats planeras till april 2019.
Direkta resultat: Det finns inga direkta projektresultat ännu.
Vad resultaten har lett till: Det finns inga följdresultat från utvecklingsprojektet ännu. Men
konkreta nya gemensamma insatser har redan planerats på ett sätt som inte hade varit möjligt
utan uthålligt gemensamt utformningsarbete. Både Vinnova och Arbetsgivarverket har utvecklat
sina roller som samverkansparter. Vi är övertygade om att dessa kommer skapa en mer
innovativ arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning som är avgörande för myndigheters
framtida innovationsförmåga.

Snabbare lagföring av unga (Polismyndigheten)
Vad gjorde vi: Polisen, som ingår i Tillitsdelegationens Tillits-verkstad, har under en
undantagslagstiftning arbetat med snabbare lagföring för vuxna. Positiva erfarenheter vill man
nu använda för nya insatser för yngre brottslingar där regler kring delning av information mellan
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offentliga aktörer kommer undersökas i ett policylabb. Projektet befinner sig tidigt i
upphandlingsfasen.
Direkta resultat: Det finns inga direkta projektresultat ännu.
Vad resultaten har lett till: Förbättrad förståelse för metoder som utgår från användaren har
redan uppnåtts. Övriga resultat ännu ej uppnådda.

Systemstyrning inom precisionsmedicin (Ekonomistyrningsverket)
Vad gjorde vi: Vinnova har beviljat bidrag i ett projekt där ESV undersöker nya styrformer för
ökad systemstyrning. Som ett första område för tydligare systemperspektiv undersöker man
med design- och systemmetodik området för precisionsmedicin. Vinnova har bidragit till att
etablera samarbete med aktörer ett större projekt inom precisionsmedicin.
Direkta resultat: Det finns inga direkta projektresultat ännu.
Vad resultaten har lett till: Det finns inga direkta projektresultat ännu.

Övriga dialoger
Alla dialoger har inte lett hela vägen fram till konkreta projekt. Några exempel: Vi har under en
längre tid försökt få till stånd ett samarbete med Migrationsverket och Svenska Institutet när det
gäller kompetensförsörjning inom innovativa branscher. Vi hade en dialog med Boverket om
test av nya bostadslösning kring kontorslokaler. Vi har även diskuterat potentiella policyprojekt
med Arbetsförmedlingen om gigekonomins konsekvenser, med Lantmäteriet och Skatteverket
om blockkedjor och med Patent- och registreringsverket om utbildningsområdet.
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Bilaga 2 Delrapport från följeforskare Stefan
Holmlid
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