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Språngbräda för smart policyutveckling 
Offentliga organisationer erbjuds möjlighet att få råd, feedback och 
tips på sina uppslag för smart policyutveckling 
 
Ett stöd inom Vinnovas satsningar för Transformativ offentlig sektor och 
civilsamhälle 
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Erbjudandet i korthet 
Vi riktar oss till offentliga organisationer som vill använda innovativa arbetssätt i 
utvecklingen av policyer, regelverk eller styrmedel. Ni erbjuds kunskapsstöd och 
feedback på ert uppslag för smart policyutveckling.  
 
Syftet är att stödja offentliga organisationer att få bästa möjliga start på ett tänkt 
projekt inom smart policyutveckling. Stödet innefattar inte finansiering. Om ni 
efter förberedelsefasen är redo att gå vidare med ett genomförandeprojekt kan ni 
söka finansiering för det hos Vinnova.  
 
Erbjudandet gäller fram till och med 30 december 2022 men slutdatum för 
erbjudandet kan komma att ändras.   
 
Följande datum gäller för erbjudandet 
Vår ambition är att ni inom 10 vardagar efter att ni lämnat in en första beskrivning 
av ert uppslag (via vårt webbformulär) bjuds in till ett förmöte. I förmötet med 
Vinnova utforskas om ert uppslag kvalificerar för stödet.  
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Om ert uppslag kvalificerar för stödet kommer vi överens om en eller flera 
ytterligare dialogmöten som genomförs under en period på mellan en och fem 
månader.  
 

Vad vill vi åstadkomma med erbjudandet? 
 
Vi ser att innovativa arbetssätt i styrmedels-, regel- och policyutveckling1 kan 
vara ett verktyg för att hjälpa offentliga organisationer att lösa 
samhällsutmaningar tillsammans. Vi kallar detta smart policyutveckling.  
 
Med detta erbjudande vill vi underlätta för myndigheter, regioner och kommuner 
att få bästa möjliga start på ett planerat projekt för smart policyutveckling. 
Målsättningen är att policyägande organisation(er) kan sammanställa en 
projektplan som uppfyller kriterier för en bra start på smart policyutveckling.  
 

Vem riktar sig erbjudandet till? 
Erbjudandet riktar sig till offentliga organisationer som har förslag, initiala 
uppslag eller utformar planer på att använda innovativa arbetssätt i sin utveckling 
av offentliga policyer, regelverk eller styrmedel. Med offentlig organisation menar 
vi myndigheter, kommuner och regioner. För att ni ska vara aktuella för att ta del 
av Vinnovas stöd för att initiera smart policyutveckling bör ni: 
 

• På något sätt vilja utveckla hur invånare och företag styrs av det offentliga. 
Till exempel undersöka vad som hindrar önskade effekter av styrmedel 
och utforska nya policylösningar för att uppnå dessa. I detta erbjudande tar 
vi inte emot uppslag som enbart handlar om att utveckla (nya) offentliga 
tjänster eller att utveckla det offentligas innovationsförmåga. 
 

• Vilja tillämpa något nytt angreppssätt för att utforma eller förstå effekterna 
av offentliga styrmedel, policyer eller regelverk. Till exempel 
crowdsourcing, designdrivet, datadrivet, framsyn, experiment, kollektiv 
intelligens, nudging och beteendeekonomi, regulatorisk sandlåda, 
systemtänkande. Erbjudandet handlar om att testa och lära sig om andra 
sätt att utveckla policy än de som bygger till stor del på kontorsberedning. 
Mer beprövade metoder så som påverkansarbete, konsekvensutredningar 
och regelförenklingar faller inte inom ramen för det här erbjudandet. 
 

• Representera en eller flera offentliga organisationer som har möjlighet att 
(själva eller tillsammans med andra organisationer) genomföra ändringar i 
relevanta regelverk, styrmedel, strategier och/eller policy-områden som 
berörs. Vinnova vill att insatsen och slutmålet skall ha en realistisk chans 
att uppnås. Därför bör sökande vara eller inkludera aktörer som har 

 
1 För exempel på policy, styrmedel och regelverk, se bilaga 1.  
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ägarskap eller rådighet över tänkta förändring. Exempelvis en kommun 
som påverkas av ett statligt styrmedel är inte tillräcklig part i ett projekt, 
utan den myndighet som har rådighet över styrmedlet ifråga behöver vara 
projektpart. I undantagsfall kan den policyägande organisationen vara 
icke-offentlig, närmast i fall det handlar om branschregleringar eller 
standarder. 
 

• Ha ett uppslag som har potential att bidra till väsentlig samhällsnytta och 
möta viktiga samhällsutmaningar. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges 
innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi utgår från de mål 
för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. Vi vill kunna se en 
möjligast tydlig koppling mellan den policyutmaning som ni vill jobba 
med och betydelsen för att möta viktiga samhällsutmaningar. 

 
 

Vilket stöd erbjuder vi? 
Dialogstöd 
Erbjudandet innehåller kunskapsstöd, råd och tips genom ett antal dialogmöten 
med Vinnova. I dialogmöten går vi genom ert uppslag för smart policyutveckling 
ur perspektiven relevans, potential, aktörer, genomförbarhet och kostnader.  
 
Dialogstödet omfattar minst en träff och enligt överenskommelse flera träffar. 
Dialogstödet avslutas då en projektplan som uppfyller kriterier för en bra start på 
smart policyutveckling finns på plats.  
 

Möjlighet att i ett senare skede söka finansiering 
Observera att om Vinnova vid slutet av ert arbete att initiera smart 
policyutveckling är positiva till er projektplan, kan ni söka vidare finansiering hos 
oss.  

Förutsättningar för att vi ska ge stöd 
Vi kommer endast att beakta intresseanmälningar om dialogstöd som uppfyller 
följande formella krav: 

• Sökande organisation är en myndighet, region eller kommun.  
 
 
Vad återkopplar vi? 
I dialogmöten går vi genom ert uppslag för smart policyutveckling ur 
perspektiven relevans, potential, aktörer, genomförbarhet i syfte att  
sammanställa en projektplan som uppfyller kriterier för en bra start på smart 
policyutveckling. Ni kommer att få återkoppling på följande kriterier:   
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Relevans 

• Ett väldefinierat och reellt behov av ett smart policyutvecklingsprojekt 
Potential  

• Välmotiverade uppskattningar om projektets effektmål och nytta för 
slutanvändare och samhälle 

Aktörer  

• En lämplig aktörskonstellation och rätt kompetens i förhållande till 
projektets mål 

• Förankring hos aktörerna med tydliga drivkrafter för deltagande och 
koppling till relevanta strategiska mål 

Genomförbarhet 

• Trovärdig projektplan som tar höjd för en iterativ utvecklingsprocess, 
löpande utvärdering och uppskalning.  

• Realistiska resursuppskattningar för projektet/insatsen, inklusive eventuell 
extern kompetens, budget och tidtabell. 

 

Hur återkopplar vi?  
Dialogstödet ges i ett antal möten, i första hand i digitalt mötesverktyg, på datum 
som Vinnova och sökande organisation(er) kommer överens om. Dialogstödet ges 
av anställd på Vinnova och/eller av Vinnova särskilt utsedda personer.  
 
Sökande har ansvar för dokumentering av återkoppling och för att skriva en 
projektplan.  
 
Så här tar ni del av erbjudandet 
 

1. Sök upp erbjudandet ”Språngbräda smart policyutveckling” på 
www.vinnova.se 

2. Gör testet om smart policyutveckling är relevant för er  
3. Fyll i webbformuläret som nås efter att man gjort testet 
4. I webbformuläret efterfrågar vi korta beskrivningar av: 

o ert initiala uppslag för smart policyutveckling 
o varför ni är intresserade att nyttja nya eller innovativa metoder för 

policyutveckling 
o vilka policyer, styrmedel eller regelverk som kan komma att 

påverkas eller utvecklas i ert tänkta upplägg 
o de möjligheter ni har att påverka, utveckla eller förnya relevanta 

policyer, styrmedel eller regelverk 
5. Fyll i webbformuläret och skicka in 

  

http://www.vinnova.se/
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Bilaga 1: Vad innebär policy, styrmedel och 
regelverk? 
 
Policyutveckling handlar om att det offentliga tar fram olika styrmedel i syfte att 
påverka aktörers och intressenters agerande på ett sätt som gör att de bidrar till att 
uppnå övergripande samhälleliga och politiska mål så som exempelvis 
hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  
 
Det finns många olika anledningar till att det finns behov av att nyutveckla eller 
vidareutveckla policyer. Bakgrunden kan vara förändringar i omvärlden, 
marknadsmisslyckanden, förändrade övergripande politiska målsättningar, 
ändrade regelverk eller brister i förhållande till önskade effekter och resultat.  
 
Det offentligas styrmedel är av olika slag så som juridiska och administrativa 
(lagar, regler, föreskrifter, tillstånd, prövning, anmälningsskyldighet, tillsyn mm) 
och ekonomiska (skatter, avgifter, bidrag, subventioner, pant osv). De kan vara i 
form av information så som exempelvis genom utbildningar, rådgivning och 
kunskapsförmedling. Även samhällsplanering är en form av styrmedel så som 
fysisk planering och investeringar i infrastruktur. Policyer och styrmedel beslutas 
och införs på olika nivåer från överstatlig respektive nationell nivå till hos 
enskilda myndigheter, regioner och kommuner.  
 
De befintliga processerna för utveckling av policyer och styrmedel utmanas av 
den höga förändringstakten i omvärlden som bland annat drivs av den snabba 
teknikutvecklingen och av omställningen till en hållbar framtid. Eftersom dessa är 
sektorövergripande frågor ökar behovet av samverkan, koordinering och 
samskapande mellan olika aktörer och intressenter för att nå önskade effekter. 
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