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Förord
När myndigheter meddelar föreskrifter påverkas olika aktörer av dem
på olika sätt, det gäller till exempel medborgare, företag, kommuner,
landsting eller myndigheter Det är inte alltid lätt att förutse på vilket
sätt de påverkas. Den önskade förändringen ska medföra nytta, men
kan också medföra en belastning. Konsekvensutredningar syftar till att
ge en så god bild som möjligt av hur och i så fall på vilket sätt föreskrifterna påverkar omvärlden. Då kan du också göra en bedömning av
om föreskrifterna kan förväntas ge önskad effekt och om nyttan med
förslagen är större än den belastning de kan medföra.
I den här vägledningen belyser Ekonomistyrningsverket (ESV)
varför myndigheter ska göra konsekvensutredningar vid regelgivning
och vad som är viktigt att tänka på när du gör dem. Vägledningen kan
också användas av kommittéer och Regeringskansliet och av andra som
har till uppgift att göra konsekvensutredningar inom ramen för sina
uppdrag.
Under beredningen av vägledningen har vi fått värdefulla synpunkter dels från Tillväxtverket och dels från jurister och utredare på myndigheter som arbetar med konsekvensutredningar på myndigheterna.
Avdelningschef Eva Lindblom har beslutat om vägledningen och
utredaren Patrick Freedman har varit föredragande. I beredningen har
också enhetschefen Tina J Nilsson samt utredarna Walter Jakobsson
och Eva Engdahl Gäfvert deltagit.

Mats Wikström
Generaldirektör

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

5

Innehåll

6

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

Innehåll
Kapitel 1

Sammanfattning

11

Kapitel 2

Om vägledningen

17

Kapitel 3

Vägledningen är ett stöd under konsekvensutredningar

18

Vägledningen bygger på samlad kunskap

19

ESV och Tillväxtverket har en stödjande roll

20

Så är vägledningen disponerad

21

Varför konsekvensutredning?

23

Regler är ett sätt att styra

24

Konsekvensutredning behövs för ett fullgott beslutsunderlag

25

Börja arbetet med konsekvensutredningen tidigt

26

Konsekvensutredningen underlättar dialogen med de berörda 27

Kapitel 4

Konsekvensutredningen är ett underlag för beslut

28

Regeringens medgivande krävs i vissa fall

28

Blir det effekter för kommun och landsting?

31

Tvingande reglering ska vara kostnadsneutral

32

Konsekvensutredningens omfattning

37

Om det saknas skäl att göra
en konsekvensutredning kan du avstå

40

Vänd dig till Regelrådet om förslagen påverkar företag

42

Alltid viss osäkerhet i utredningens resonemang

43

Att följa upp konsekvenser av föreskrifter

Kapitel 5

Kapitel 6

38

Hur omfattande ska konsekvensutredningen vara?

Ekonomiska beräkningar

44

47

Kvalificerade uppskattningar är bättre än inget alls

49

Räkna ut regelkostnaderna

50

Olika ekonomiska kalkyler

53

Beräkna hur ekonomin påverkas med en lönsamhetskalkyl

54

Budgetkalkyler och statsfinansiella kalkyler
visar hur förslagen finansieras

58

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

7

Samhällsekonomisk kalkyl visar kostnad och nytta

59

Samhällsekonomisk bedömning
diskuterar effekter som inte värderats
Kalkylerna ska vara långsiktiga, dynamiska, och fullständiga

Kapitel 7

Arbetsgång för konsekvensutredningar

60
62

65

För en dialog med uppdragsgivaren

Kapitel 8

och de som berörs av förslaget

66

Verksamhetslogik ett stöd i arbetet

67

Beskriv orsakssambanden

69

Ifrågasätt dina resonemang

70

Verksamhetslogik underlättar uppföljning

70

Att tillämpa verksamhetslogik
Ni har fått ett regeringsuppdrag

74

Två aktörer på elmarknaden

74

Använd vägledande frågor

74

Beräkna kostnadsmässiga effekter

79

Stäm av mot förordningskraven

Bilaga 1
Bilaga 2

73

Verksamhetslogikmatris
Förordningar

80

83
87

Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning

88

Förordning (2014:570) om regeringens
medgivande till beslut om vissa föreskrifter

91

Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande
av yttrande från Regelrådet

92

Kommittéförordning (1998:1474)

93

Referenser och lästips

8

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

94

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

9

Kapitel

10

1

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

Sammanfattning

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

11

1. Sammanfattning
Konsekvensutredningen är en del av utredningarna i statsförvaltningen
och syftar till att så långt det är rimligt och möjligt få en uppfattning
om vad våra förslag kommer att kosta och se till att de åstadkommer
det vi eftersträvar utan att ge oönskade bieffekter.
Genomför du konsekvensutredningen i samband med utredningsarbetet kan den också vara ett stöd för att identifiera områden där
du behöver fördjupa ditt arbete och för att identifiera vilka som kan
beröras av förslaget. När du är färdig med utredningsarbetet är konsekvensutredningen ett stöd för remissinstansen som ska pröva förslagen
och lämna synpunkter på dem. Den är också ett stöd för den beslutsfattare som i slutändan ska ta ställning till förslaget. En genomförd
konsekvensutredning kan dessutom vara en utgångspunkt för när du
ska utvärdera resultatet av förslaget i framtiden.
För att dra full nytta av det arbete konsekvensutredningen medför
bör du börja tidigt med att utreda konsekvenserna av dina förslag
och arbeta parallellt med konsekvensutredningen och det övriga
utredningsarbetet. Du bör också i ett tidigt skede fundera över vilken
kompetens du har tillgång till för utredningen och ta ställning till om
du behöver hämta in ytterligare kompetens för att kunna genomföra
en konsekvensutredning enligt de krav som ställs. Kanske behöver du
hjälp med juridiska aspekter, ekonomiska beräkningar eller statistisk
bearbetning.
I arbetet behöver du också ta ställning till hur omfattande konsekvensutredningen ska vara – det du har att förhålla dig till är kravet på
effektivitet och hushållning i statsförvaltningen. En konsekvensutredning ska inte uppnå det omöjliga utan belysa det som är möjligt och
rimligt att identifiera och beräkna. Konsekvensutredningen ska vara
lagom i förhållande till möjliga effekter av det du utreder.

12
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När du ska ta ställning till hur omfattande utredningen ska vara kan
du hämta stöd i
–– problemets karaktär och konsekvensernas omfattning
–– graden av tolkningsutrymme och inflytande
–– karaktären på förslagen.
Ansvaret att ta ställning för vad som är tillräckligt ligger i slutändan på
dig och den som ska fatta beslut i frågan. Om förslaget berör företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska du
också inhämta synpunkter från Regelrådet.
Du bestämmer själv hur du lägger upp ditt arbete med konsekvensutredningen, men den ska besvara ett antal frågeställningar kopplade
till problemet som ska lösas. I konsekvensutredningen ska du beskriva
–– förslag på lösningar
–– alternativa lösningar
–– vilka som berörs
–– kostnadsmässiga och andra konsekvenser
–– efterlevnad av andra regelverk
–– informationsinsatser
–– om särskild hänsyn behövs tas till när resultatet av din utredning
ska träda i kraft.
Berör utredningen företag finns det ytterligare områden du behöver
belysa.
Att arbeta med verksamhetslogik och effektkedjor är ett stöd för
att genomföra konsekvensutredningsarbetet på ett strukturerat sätt.
Använd också det stöd som Tillväxtverket erbjuder om beräkningar, för
till exempel kostnader för företag, som ett stöd för ditt arbete. Berör
din utredning företag kan du också dra nytta av Regelrådets synpunkter och bedömningar av din och andras konsekvensutredningar för att
hitta rätt ambitionsnivå för ditt arbete.
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En väl genomförd konsekvensutredning ökar möjligheten för att
ditt förslag når önskad effekt och den förenklar dessutom för flera av
de efterföljande stegen i processen som startar med din utredning. Din
konsekvensutredning bör till exempel vara ett stöd för dig i ditt utredningsarbete, den ska också vara ett stöd för de som ska lämna synpunkter på ditt förslag men framför allt är den till för den som ska besluta
om förslaget. Konsekvensutredningen kan dessutom vara ett stöd för
den som ska utvärdera effekten av det förslag du har tagit fram och kan
även förenkla ett framtida förändringsarbete.

14
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2. Om vägledningen
I det här avsnittet beskriver vi varför vi har tagit fram vägledningen och
hur du kan använda den. Vi berättar också om vilket underlag vi har
använt när vi har tagit fram vägledningen och vilka som bidragit i arbetet. I avsnittet kan du också få information om vilka myndigheter som
har till uppgift att ge stöd till regelverket om konsekvensutredningar
vid regelgivning.

”Säll är den som har
till rättesnöre, att man
nog bör tänka efter
före.”
Tage Danielsson
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Vägledningen är ett stöd under konsekvensutredningar
Vårt syfte med vägledningen är att ge stöd till dig som arbetar med att
ta fram konsekvensutredningar i statsförvaltningen. Den riktar sig till
myndigheter i deras arbete med att ta fram eller ändra befintliga föreskrifter, men kan också användas av utredare i kommittéväsendet som
ska göra konsekvensutredningar, av Regeringskansliet i arbetet med
departementsskrivelser eller av andra som ska göra en konsekvensutredning. När vi i vägledningen skriver myndigheten menar vi också kommitté, Regeringskansliet eller annan som kan ha nytta av vägledningen
i sitt arbete.
Orden konsekvensutredning och konsekvensanalys används ofta synonymt. För att undvika att de olika begreppen ska tolkas som olika företeelser har vi i den här skriften valt att genomgående använda begreppet konsekvensutredning. Begreppet utredning kommer vi att använda
för att beskriva myndigheters arbete med regelgivning, kommittéers
arbete att ta fram ett betänkande och arbetet att ta fram departementskrivelser inom Regeringskansliet.
Vägledningen är ett stöd till handläggare, utredare och beslutsfattare i tillämpningen av bestämmelserna om konsekvensutredning. Vi
exemplifierar hur konsekvensutredningar kan genomföras. Vägledningen behandlar konsekvensutredningar på ett generellt plan och du kan
därmed använda den oavsett om du gör konsekvensutredningen inom
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en myndighets regelgivningsprocess, i en utredning i kommittéväsendet eller inom Regeringskansliet. Du måste dock själv välja metod för
själva konsekvensutredningen, eftersom alla utredningar ser olika ut.
Vägledningen bygger på de förordningar som tar upp konsekvensutredningar:
–– Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning
–– Kommittéförordningen (1998:1474)
–– Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande
av yttrande från Regelrådet
–– Förordning (2014:570) om regeringens medgivande
till beslut om vissa föreskrifter
I vägledningen diskuterar vi både konsekvenser och effekter av regelverk och förslag. Syftet med att skapa en regel bygger på att den ska
förändra eller bevara någonting. En regelförändring eller en reform
uttrycks ofta i en önskvärd effekt eller konsekvens som i förväg har
förutsetts.
Vägledningen bygger på samlad kunskap
Vägledningen bygger på den kunskap och erfarenhet som har samlats
in under de år som ESV har haft ansvar för frågor om konsekvensutredning. Den utgår från de dialoger vi har fört med medarbetare på
Tillväxtverket och Regelrådet men även från de föreläsningar vi håller
på Regeringskansliets kommittéutbildningar. Vi har också tagit del av
ett antal handledningar och skrifter från olika myndigheter, som berör
konsekvensutredningar. Vägledningen bygger dessutom på intervjuer
som vi genomförde under vintern 2013/2014 med utredare och handläggare i Regeringskansliet och på myndigheter.
Ytterligare en utgångspunkt för vägledningen är det utvecklingsarbete som Tillväxtverket och ESV bedrev under våren 2014. Där tog
vi tillsammans fram en fördjupningsutbildning för handläggare som
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arbetar med konsekvensutredningar på myndigheter. I utbildningen
har ett praktikfall använts för att illustrera hur du genom metoden
verksamhetslogik kan identifiera kostnadsförändringar samt hur dessa
kan beräknas. Vi lyfter in praktikfallet och erfarenheterna från utvecklingsarbetet i denna handledning. Det gör vi för att illustera att en konsekvensutredning är en process i olika steg, stegen är i sin tur kopplade
till den så kallade effektkedjan i en verksamhetslogik.
ESV och Tillväxtverket har en stödjande roll
I Konsekvensutredningsförordningen står det att ”Tillväxtverket och
Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och
utbildning med anledning av denna förordning”. Där framgår också
att Tillväxtverket har ett samordnande ansvar. Du kan få information
om utbildningar och annat stöd vi ger inom området på Tillväxtverkets
webbplats1.
Vid Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan – Regelrådet.
Innan en myndighet beslutar om föreskrifter som kan få effekter av
betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet möjlighet att yttra sig
över konsekvensutredningen.2 Regelrådet arbetar för att minska onödigt regelkrångel för Sveriges företagare.
ESV och Tillväxtverket arbetar med metodstöd till konsekvensutredningsarbetet, men med olika fokus, utifrån våra respektive uppdrag.
Läs därför inte denna vägledning som en komplett vägledning för
samtliga konsekvensutredningar. Om utredningen eller regelförslaget
exempelvis gäller företagens administrativa kostnader, bör du använda
dig av den vägledning och de verktyg Tillväxtverket tillhandahåller och
de goda exempel Regelrådet publicerar.
Som stöd till utredningsväsendet har Statsrådsberedningen gett ut
Kommittéhandboken3. Handboken innehåller information och riktlin1
2
3

20

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.
Kommittéhandboken, (Ds 2000:1), Statsrådsberedningen.
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jer för kommittéordförande, särskilda utredare, kommittésekreterare
och andra inom kommittéväsendet. Där finns också stöd för arbetet
med konsekvensutredningar.
Så är vägledningen disponerad
Du kan läsa vägledningen i sin helhet för att få en introduktion till vad
som kan vara viktigt att tänka på när du ska göra en konsekvensutredning, eller så kan du välja ut de delar som är relevanta för dig.
När vi har tagit fram vägledningen har vi utgått från två olika syften.
Det ena syftet är att ge en bild av varför det är viktigt att vi gör konsekvensutredningar när vi tar fram nya regler och vilka krav som finns på
oss om hur vi ska göra det. Det andra syftet är att beskriva och ge exempel på hur vi kan gå till väga när vi ska göra konsekvensutredningar.
I skriften har vi strävat efter att skilja de två syftena åt genom att dela
upp vägledningen i två olika delar.
Den första delen som består av kapitel tre och fyra handlar om
konsekvensutredningar generellt. Den sätter in konsekvensutredningen
i sitt sammanhang och beskriver varför det är viktigt att göra en konsekvensutredning. I denna del av vägledningen ger vi också råd om hur
du kan tolka vissa av de centrala bestämmelserna om konsekvensutredningar samt hur du kan tänka kring beräkningar och kalkyler kopplat
till bestämmelserna. Beräkningarna och kalkylerna hittar du i kapitel
fem och sex.
I den andra delen, kapitel sju och åtta, vill vi beskriva hur du kan gå
till väga för att göra en konsekvensutredning. I kapitel sju beskriver vi
hur arbetsgången kan se ut när du genomför en konsekvensutredning,
bland annat lyfter vi fram metoden verksamhetslogik, som kan vara
ett stöd för ditt arbete. I kapitel åtta redovisar vi genom ett fingerat
exempel om hur du kan tillämpa verksamhetslogik när du gör en konsekvensutredning.
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3. Varför konsekvensutredning

Gustave Doré

Uttrycket en björntjänst kommer från
den franska fabeln
om björnen och trädgårdsmästaren av
La Fontaine där en
tam björn slog ihjäl en
fluga på sin sovande
väns ansikte, men
följden blev också
att slaget oavsiktligt
dödade björnens
gode vän.

En grundläggande utgångspunkt för när du gör en konsekvensutredning är att såväl riksdagen och regeringen liksom myndigheterna ska ha
ett bra och relevant underlag för sina beslut.
Förslag till exempelvis en ny regel eller en förändring av ett regelverk
kan ha det bästa uppsåt – men konsekvenserna blir kanske inte de du
har förväntat dig. Konsekvensutredningen syftar till att du ska få kunskap om möjliga effekter av förändringen så att den, i så stor utsträckning som möjligt, inte ger oönskade effekter. Förslaget ska inte sluta i
en ”björntjänst”.
När du ska genomföra en förändring är konsekvensutredningen en
hjälp att strukturera både analysen och beslutsunderlaget. Konsekvensutredningen ska vara ett stöd för att identifiera och analysera de konsekvenser en åtgärd kan förväntas medföra.
En konsekvensutredning kan ses som en utvärdering som genomförs innan myndigheten har bestämt sig för att föreslå en åtgärd eller
inte. Många av de metoder som är lämpliga för utvärderingar är därför
också lämpliga för konsekvensutredningar, och tvärtom. En metod
du kan använda är verksamhetslogik som vi kommer beskriva senare
i vägledningen. Konsekvensutredningen kan också fungera som ett
underlag för en framtida uppföljning och utvärdering av den beslutade
och genomförda åtgärden.
Regler är ett sätt att styra
”God styrning förutsätter både kunskaper och styrmedel – och det är
knappast styrmedel som saknas.” 4
4
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Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning, huvudbetänkande av
Verksledningskommittén, (SOU 1985:40), Reservation av ledamot Daniel Tarschys, s. 221.
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Styrning innebär att få någon att agera på ett sätt som du önskar.
Styrning kan rikta sig mot många olika målgrupper, exempelvis företag, kommuner eller allmänheten. Regelgivning är ett sätt att styra
målgruppen dit du vill. Det kan vara ett kraftfullt styrmedel som får
stort genomslag. Att inte följa en regel ger oftast negativa konsekvenser
för dem som ska följa regeln, inte sällan i form av sanktioner av olika
slag. Regler är föreskrifter i någon form, alltså lagar, förorordningar
eller myndigheters föreskrifter.5 Tänk dock på att även myndigheters
allmänna råd omfattas av förordningskravet om konsekvensutredning.6
När regeringen ger en myndighet ett bemyndigande om att meddela föreskrifter är det lätt att tänka sig att det är en beställning av just
regler. Detta behöver inte vara fallet. Myndigheten har genom rätten
att normera fått tillgång till ett kraftfullt styrmedel. Myndigheten bör
själv överväga om regelgivning är det bästa sättet att uppnå målet eller
om det finns andra styrmedel som är mer lämpliga. Åtgärder som utbildning, informationskampanjer eller samverkansorgan kan vara mer
effektiva ur både ekonomiska och resultatmässiga perspektiv.
Om regelverket är svårt att tolka kan det innebära att den som ska
följa regeln inte har förutsättningar att följa regleringen även om de
har ambitionerna att göra det. Regelgivning kan också vara ineffektivt
när organisationer kan försöka kringgå regler eller genom att reglerna
kommer i konflikt med andra regler. Risken för detta bör beaktas i en
konsekvensutredning.
Konsekvensutredning behövs för ett fullgott beslutsunderlag
I konsekvensutredningsförordningen framgår att en myndighet ska
utreda konsekvenserna av en föreskrift eller ett allmänt råd.

5
6

Vad som är en föreskrift framgår i 8 kap. Regeringsformen.
3 § Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
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”4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1.utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och
andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,”7
En konsekvensutredning är att på ett strukturerat sätt redovisa de föroch nackdelar som ett förslag till åtgärd för med sig för olika aktörer
men också för samhället som helhet. När du gör en konsekvensutredning är din uppgift att förklara för den som beslutar om föreskrifterna
vilka konsekvenser ditt förslag får.
Om du lämnar förslag som inte är konsekvensutredda på ett godtagbart sätt kan det leda till att
–– det genomförs och det får önskade effekter
–– det genomförs och får oönskade effekter
–– det genomförs inte alls
–– det får göras en ny eller kompletterande utredning
innan förslaget genomförs.
Ytterligare en aspekt av bristande beslutsunderlag är att det kan leda till
att remissinstansernas möjlighet till att ta ställning till förslagen begränsas. Om konsekvensutredningen behöver kompletteras medför detta
ökad beredningstid och därmed också ökade kostnader.8
Börja arbetet med konsekvensutredningen tidigt
För att ta fram ett fullgott beslutsunderlag är det bra om arbetet med
konsekvensutredningen påbörjas tidigt i utredningsprocessen. Väldigt
förenklat handlar det om att ställa frågor till dina förslag. Frågorna du
ställer kan handla om vad som är problemet och vad du vill uppnå. Det
kan också handla om alternativa lösningar och vilka som berörs, vad
7
8
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Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Att tänka efter före – en promemoria om kraven på kommittéers analyser, Riksrevisionen,
2013-05-15, Dnr 2011-0098.
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det kostar, vilka andra konsekvenser det kan ge med mera. På så sätt
kan konsekvensutredningen vara ett hjälpmedel när du analyserar problemet och när du ska ställa olika alternativa lösningar mot varandra.9
Genom att starta konsekvensutredningen tidigt i utredningsarbetet
bäddar du också för att analysen kan bidra till den slutliga utformningen av förslaget. Du analyserar ett förslag, kommer kanske fram till
att det inte ger önskade effekter, reviderar förslaget (och kanske även
målet) och analyserar det på nytt etc. Konsekvensutredningen blir därmed en lärande process. En del av nyttan med konsekvensutredningen
går förlorad om du genomför den sent i utredningsarbetet utifrån ett
fastlagt förslag.10 Bland annat på grund av att alternativa lösningar som
kan identifieras genom konsekvensutredningen då inte prövas. Du bör
därför se konsekvensutredningen som en del av utredningsarbetet och
som ett stöd för att komma fram till ett bra förslag.
Konsekvensutredningen underlättar dialogen med de berörda
För att du ska kunna göra en konsekvensutredning bör du även hämta
in kunskap från andra aktörer och intressenter. Genom dialoger med

Utredning

Dialog med
intressenter
och aktörer

Dialog
med besluts
fattare

Ett bättre och mer
ändamålsenligt regelverk

Utredning

9 Läs mer om nollalternativ och alternativa lösningar i, Att räkna på lönsamhet, (ESV 2005:13) s.19.
10 Konsekvensanalyser steg för steg, ISBN 91-620-5314-0, ISSN 0282-7298, Naturvårdsverket, 2003,
s 15.
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dem kan du få nya perspektiv på förväntade effekter och konsekvenser
av ett förslag. De kan även hjälpa till i utredningsarbetet genom att tidigt påtala brister i dina resonemang och ifrågasätta de grundläggande
antagandena för utredningen.
Konsekvensutredningen ska påvisa både de positiva och de negativa
konsekvenserna som kan följa av förslagen. Konsekvensutredningen
bör också innehålla information om konsekvenser av andra lösningar
eller vilka konsekvenserna blir om man ingenting gör.
Utredningsarbetet under en konsekvensutredning innehåller flera
olika faser. Genom utredningsarbetet får du ett underlag som du kan
diskutera med andra aktörer och beslutsfattare och utifrån dessa diskussioner kan du komplettera och utveckla ditt förslag, ett förslag som blir
ytterligare underlag för diskussion och dialog och så vidare.
Konsekvensutredningen är ett underlag för beslut
Konsekvensutredningen är till hjälp när du ska presentera din utredning. När du presenterar analysen är det bra om den som ska ta del av
beslutsunderlaget kan förstå hur du har genomfört analysen. Mycket
är vunnet bara på att konsekvenserna beskrivs på ett strukturerat sätt.
Den som tar del av din utredning ska helst själv kunna göra om samma
analyser och beräkningar som du gjort. Du behöver redovisa informationen som ligger till grund för din bedömning och förklara var du har
hittat den och varför du har valt just dessa uppgifter som grund för
dina antaganden.
En konsekvensutredning är ett bra sätt att visa vilka antaganden som
du har gjort under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram
till ditt förslag. Konsekvensutredningen underlättar också en framtida
utvärdering av det som har beslutats. Vid utvärderingen ska konsekvenserna bedömas i förhållande till de mål åtgärden syftar till att uppnå.
Regeringens medgivande krävs i vissa fall
Regeringen har återinfört kravet på att myndigheter i vissa fall ska
inhämta regeringens medgivande innan de utfärdar föreskrifter genom
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förordningen om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Ett medgivande ska inhämtas om föreskrifter om tillämpningen av
föreskrifterna kan få effekter på kostnader för staten, kommuner eller
landsting som inte är oväsentliga.
I utredningar har man tidigare lyft fram behovet av att återinföra regeln. Budgetprocesskommittén framförde att det var otillfredsställande
att myndigheter kunde besluta om föreskrifter, som i vissa fall påverkar
statens budget i kanske lika hög grad som lagförslag från regeringen,
utan att detta inordnas i den sammanhållna budgetprocessen. Kommittén ansåg därför att det var motiverat att återinföra en skyldighet för
myndigheter att inhämta regeringens medgivande innan kostnadsdrivande föreskrifter beslutas.11
I betänkandet har kommittén lyft exempel på när beslut från myndigheter har fört med sig ökade kostnader för kommuner och landsting.
Med stöd av bemyndiganden i smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) beslutade Socialstyrelsen 2009 att pneumokockvaccin skulle ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet
och 2010 vidgades vaccinationsprogrammet till att även omfatta vaccination mot humant papillomvirus. Efter förhandlingar mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting beslutades i efterhand om ett regleringsbelopp enligt den kommunala finansieringsprincipen som uppgick till
265 miljoner kronor.12
Budgetprocesskommittén lyfter vidare fram situationer där beslut om
föreskrifter har lett till ökade kostnader för statliga myndigheter.
Ett exempel på detta är Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2010:2) om enkelsidig utskrift eller kopiering av handling som ska bevaras. Den konsekvensutredning som gjordes visade att enkelsidig utskrift eller kopiering
11 En utvecklad budetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73), s 178.
12 En utvecklad budetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73), s 168.
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skulle medföra ökade kostnader för papper och arkivutrymme jämfört med
vad dubbelsidig kopiering skulle göra.13
I Budgetprocesskommitténs betänkande framförs vidare att om myndigheter återigen blir skyldiga att begära regeringens medgivande
innan de beslutar om en föreskrift som leder till inte oväsentligt ökade
kostnader för dem som berörs, skapas goda möjligheter för regeringen
att pröva lämpligheten av föreskriften, men också att beloppsmässigt
och tidsmässigt planera in eventuella utgiftseffekter för staten i den
samordnade budgetprocessen. Därmed kan det undvikas att förslag
behöver läggas i till exempel en ändringsbudget under det löpande året
för att i efterhand beakta kostnadskonsekvenserna.14
Frågan har beretts ytterligare i departementsskrivelsen En tydligare
beredning av myndighetsföreskrifter. Där diskuteras om en mer preciserad definition av vad som ska utgöra en inte oväsentlig kostnad kan
tas fram. Man kommer dock fram till att det varken är möjligt eller
lämpligt att i en författning ge en preciserad definition av vad som är
en inte oväsentlig effekt på kostnader eller intäkter, bland annat eftersom historiska, strukturella och konjunkturella omständigheter behöver vägas in i sammanhangen.15
I departementsskrivelsen framförs vidare att regleringen endast är
avsedd att utnyttjas undantagsvis i fall då de föreslagna föreskrifterna
kan leda till mer omfattande ekonomiska konsekvenser för staten, kommuner eller landsting. De skriver vidare att ”en annan ordning skulle
riskera att försena angelägna regleringar och förta själva syftet med att
delegera föreskriftsrätt till myndigheter”.16
ESV ska svara för vägledning och rådgivning med anledning av
förordningen och kommer att följa den praxis som utvecklas ur regeringens beslut i enskilda ärenden för att bättre kunna besvara frågan om
13
14
15
16

30

En utvecklad budetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73), s 171.
En utvecklad budetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73), s 178.
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10), s 25 f.
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10), s 26.
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vad som ska anses utgöra effekter på kostnader som är inte oväsentliga.
I avvaktan på att en praxis har utvecklats får ledning hämtas i de utredningar som har föregått förordningen. Vi kan då konstatera att det
inte finns någon preciserad definition men att förordningen endast är
avsedd att användas undantagsvis.
För att få stöd i din bedömning om regleringen kan medföra effekter
på kostnader som inte är oväsentliga kan det finnas anledning att du
överväger en dialog med din myndighetshandläggare eller den som
annars har det löpande ansvaret för din myndighet i Regeringskansliet.
I slutändan är det dock din myndighet som behöver ta ställning till om
regleringen kan medföra effekter på kostnader för staten, kommuner
eller landsting som inte är oväsentliga och om din myndighet bör
begära regeringens medgivande.
Om din myndighet kommer fram till att regleringen ger effekter
på kostnaden som inte är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut
om medgivande få ta del av de föreskrifter ni föreslår och den
konsekvensutredning som ligger till grund för dem.
Du får inhämta regeringens medgivande i efterhand om det innebär
–– fara för miljön
–– fara för rikets säkerhet
–– fara för personlig säkerhet
–– fara för hälsa.
Regeringens medgivande får också inhämtas i efterhand om det finns
risk för betydande ekonomisk skada om föreskriften inte beslutas.
Om en myndighet har beslutat om en föreskrift utan att först inhämta regeringens medgivande påverkar det inte giltigheten i den utfärdade
föreskriften, den ska tillämpas ändå.
Blir det effekter för kommun och landsting?
Motivet för den decentraliserade samhällsmodellen är att det kommunala självstyret förverkligar viktiga värden för medborgarna. När frågor
avgörs lokalt och regionalt har medborgarna möjligheter till inflytande
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över sin vardag och över den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Närheten till verkligheten ger människor möjlighet att delta i såväl
samtal om avvägningar och prioriteringar som i samtal om praktisk
problemlösning.
Av regeringsformen framgår att någon inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte bör göras som går utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som har föranlett inskränkningen.17
När din myndighet upprättar föreskrifter som berör kommuner eller
landsting behöver ni förhålla er till den kommunala självstyrelsen. Konsekvensutredningar ska i sådana situationer innehålla en redogörelse för
de överväganden som ni har gjort om nödvändigheten av att inskränka i
självstyrelsen. Det framgår av 8 § i konsekvensutredningsförordningen.18
I redogörelsen bör det framgå vilka nationella värden som regleringen upprätthåller och varför det behövs en reglering inom området. Redogörelsen ska också beskriva vilka konsekvenser regleringen medför
för kommuners eller landstings ekonomi och självstyre samt redovisa
varför det nationella intresset berättigar till inskränkningar i det lokala
självstyret. Statskontorets skrift Kommunalt självstyre och proportionalitet19 kan vara ett stöd när du ska göra dina överväganden.
I paragrafens andra stycke framgår att ni också ska göra en beräkning
av de kostnader och intäkter som följer av förändringen om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter eller om de påverkar grunderna för kommunernas eller landstingens
organisation eller deras verksamhetsformer.
Tvingande reglering ska vara kostnadsneutral
Det kan det bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansieringsprincipen om det uppkommer kostnader eller intäkter för kommuner eller
landsting med anledning av statlig reglering eller andra åtgärder.

17 14 kap 3 § Regeringsformen.
18 Se även 15 § Kommittéförordningen (1998:1474).
19 Kommunalt självstyre och proportionalitet, (2011:17), Statskontoret.
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Den kommunala finansieringsprincipen innebär att statlig reglering som är tvingande för kommuner och landsting i princip ska vara
kostnadsneutral för dem. Detta regleras genom bidrag från statsbudgeten. Principen är inte lagstadgad men är godkänd av riksdagen20 och
tillämpas sedan 1993. Information om principen finns på regeringens
webbsida. Du kan också hitta information om principen hos Sveriges
Kommuner och Landsting.21
När gäller finansieringsprincipen?

Den kommunala finansieringsprincipen gäller när riksdagen, regeringen eller en myndighet ändrar reglerna för den kommunala verksamheten och när förändringarna direkt tar sikte på kommuner och landsting.
Om staten fattar beslut som gör att kommunal verksamhet kan utföras
till högre eller lägre kostnader än tidigare, ska de statliga bidragen enligt principen höjas eller minskas i motsvarande mån.
Finansieringsprincipen ska tillämpas när
–– nya obligatoriska uppgifter införs, till exempel när staten för över
uppgifter till kommuner och landsting
–– frivilliga uppgifter blir obligatoriska (utgångspunkten är att
kostnadsberäkningen görs ”från botten”, det vill säga som om den
frivilliga verksamheten inte finns någonstans)
–– det kommunala ansvaret för uppgifter tas bort eller avregleras
–– staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet.
Finansieringsprincipen ska också tillämpas vid regeländringar som
påverkar kommunsektorns möjligheter att ta ut avgifter.

20 Prop. 1993/94:150, Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95 mm,
bilaga 7, s 30.
21 Läs mer i på SKL:s webbsida och i broschyren Finansieringsprincipen – ger ekonomiska förutsättningar för statligt beslutade åtgärder, www.skl.se.
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När gäller finansieringsprincipen inte?

Den kommunala finansieringsprincipen omfattar inte statliga beslut
som får ekonomiska konsekvenser för kommunsektorn om förändringarna inte är direkt riktade mot sektorn. Huvudregeln är att principen
inte omfattar frivillig verksamhet.
Finansieringsprincipen tillämpas inte när
–– förändringar i skattesystemet påverkar skatteunderlaget, till exempel ändringar av grundavdraget
–– kostnader påverkas av indirekta skatter, till exempel arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt
–– transfereringssystemen ändras och det påverkar skatteunderlag och
kostnader
–– kostnader ändras på samma sätt som för andra arbetsgivare, till
exempel av karensregler i sjukförsäkringen
–– kostnader påverkas av att statlig verksamhet förändras till exempel
utbildningsvolymen i arbetsmarknadsutbildningen eller högskolan
–– kostnader påverkas av den demografiska, tekniska eller allmänna
pris- och löneutvecklingen.
När görs kostnadsregleringen?

En reglering till följd av finansieringsprincipen ska normalt sett endast göras vid ett tillfälle och i den pris- och volymnivå som gäller när
förändringen träder i kraft. Någon retroaktiv reglering görs inte. Skulle
en reglering i efterhand visa sig vara väsentligt felaktig justeras detta
istället på annat sätt.
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4. Konsekvensutredningens omfattning
På en utbildning om konsekvensutredningar diskuterade vi hur omfattande en utredning ska vara och hur omfattande en utredning kan bli.
Konsekvensutredningar kan bli hur stora som helst uttryckte vissa av
deltagarna. Vid utbildningens slut sammanfattade en mycket erfaren
utredare diskussionen med orden. ”Det är inte en mordutredning …
men det är blodigt allvar”.22 Orden beskrev känslan som hade genomsyrat diskussionen på ett bra sätt. Även om konsekvensutredning är
viktigt och nödvändigt måste du som utredare sätta gränser för vad
som är rimligt att förvänta sig av en utrednings omfattning.
Varje myndighet måste ställa behoven och omfattningen av konsekvensutredningar i förhållande till vilken nytta den genererar. Vi ska
eftersträva effektivitet och iaktta god hushållning i statens verksamhet
vilket framgår i 1 kap 3 § budgetlagen (2011:203). Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska vidare i all sin verksamhet beakta kraven
på kostnadseffektivitet och god hushållning och det framgår i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).
Om det saknas skäl att göra
en konsekvensutredning kan du avstå
En myndighet kan avstå från att genomföra en konsekvensutredning
vid regelgivning om det saknas skäl för att genomföra den.23
Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en
konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller
allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §.
En sådan bedömning ska dokumenteras.24
22 Lars Synnerholm, Utredare, Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB)
23 I 14 och 15 §§ i Kommittéförordningen redovisas när kommittéer ska genomföra konsekvensutredningar. I 16 § framgår att Regeringen i utredningsuppdraget närmare anger vilka konsekvensbeskrivningar som ska finnas i betänkandet.
24 5 § Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
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I Utredningen om översyn av verksförordningens betänkandet Från
verksförordning till myndighetsförordning gavs följande exempel på
när det kunde vara motiverat att inte genomföra en konsekvensutredning:
–– Årligen återkommande föreskrifter om fiskeförbud
på grund av att fiskekvoten är uppfiskad.
–– Årligen återkommande nedsättningar av hastigheten
på en viss sträcka då man kan åberopa tidigare
genomförd konsekvensutredning.
–– Föreskrifter som meddelas under kortare tid vid
vägarbeten och trafikolyckor.25
Utredningen ansåg dock att konskevensutredningar bör göras för
genomförande av EU-direktiv även om det saknas utrymme för tolkningar eller modifieringar.
I utredningens förslag till förordningstext angavs uttryckligen att det
skulle vara uppenbart att det saknades skäl för att genomföra en konsekvensutredning för att en konsekvensutredning inte skulle göras. I den
slutliga regleringen har skrivningen dock ändrats till att det räcker med
att det saknas skäl.26 Det betyder att det finns ett vidare utrymme för att
avstå från att göra en konsekvensutredning än vad utredaren föreslog i
utredningen.
När du tar ställning till om du ska göra en konsekvensutredning bör
du ta ställning till om det stödjer kraven på effektivitet och god hushållning. Finns det ett tvingande krav att en regel ska införas och du
inte kan påverka regelns utformning saknas vanligtvis skäl till att göra
en konsekvensutredning. Ska du bara genomföra redaktionella ändringar av en redan införd regel saknas oftast också skäl att genomföra
en konsekvensutredning.
Det är din myndighet som meddelar föreskrifterna som i slutändan
25 Från verksförordning till myndighetsförordning, (SOU 2004:23), s 221 f.
26 Från verksförordning till myndighetsförordning, (SOU 2004:23), s. 40 och 220 ff.
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avgör om det saknas skäl för att genomföra en konsekvensutredning.
Som framgår ovan är dock presumtionen att en konsekvensutredning
ska genomföras. Kommer din myndighet ändå fram till att det saknas
skäl att genomföra en konsekvensutredning ska du motivera och dokumentera det som har legat till grund för beslutet.
Hur omfattande ska konsekvensutredningen vara?
När du har bestämt dig för att genomföra en konsekvensutredning behöver du ställa dig frågan om hur omfattande din utredning ska vara. I
4 § 1 p. konsekvensutredningsförordningen framgår att din myndighet
så tidigt som möjligt ska
utreda föreskriftens eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och
andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet
och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning
Paragrafen förtydligar att alla konsekvensutredningar inte kan genomföras på ett enhetligt sätt och enligt samma mall. Du måste själv ta ställning till vilket behov som finns i det enskilda fallet och hur omfattande
din konsekvensutredning behöver vara. När du bedömer omfattningen
av konsekvensutredningen kan du hämta ledning i kraven på effektivitet och hushållning i budgetlagen och i myndighetsförordningen. Både
din myndighet och du som tjänsteman har ett ansvar för att överväga
om konsekvensutredningen har genomförts i den omfattning som behövs. Ett liknande ansvar finns även för kommittéer och andra som har
att genomföra konsekvensutredningar.
För att behoven hos beslutsfattaren och specialistkompetensen hos
dig som utredare ska möta varandra är det rimligt att ni under beredningen av ärendet för en dialog om omfattningen av konsekvensutredningen. En sådan dialog säkerställer att du som utredare gör ett arbete
som står i proportion till behoven hos din beslutsfattare och att den
konsekvensutredning som du har gjort ger möjlighet för beslutsfatta-
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ren att ta ställning till konsekvenserna av ditt förslag. De kan då också
ta ställning till vad som ska beslutas i sak.
Hur omfattande din konsekvensutredning ska vara, vilka faktorer
du ska titta på och på vilken detaljnivå du gör det, beror på flera olika
faktorer. Vi kan inte ge några generella riktlinjer som är giltiga för alla
tillfällen. Ett visst stöd kan du hämta i Tillväxtverkets webbaserade
vägledning för konsekvensutredning. Du hittar vägledningen på
Tillväxtverkets webbplats.
Några utgångspunkter som kan vara ett stöd i din bedömning är
–– problemets karaktär och konsekvensernas omfattning
–– grad av tolkningsutrymme och inflytande
–– karaktären på förslagen.
Problemets karaktär och konsekvensernas omfattning

Det kan vara till hjälp att du funderar över problemets karaktär och hur
omfattande de direkta och de indirekta konsekvenserna kan bedömas
bli. Om problemet till exempel är komplext, innebär stor direkt påverkan eller de indirekta konsekvenserna kan antas bli stora krävs det
förmodligen en mer ambitiös konsekvensutredning. Om problemet
istället är ganska enkelt att lösa och de indirekta konsekvenserna är
försumbara räcker det med en enklare utredning.
Grad av tolkningsutrymme och inflytande

Din konsekvensutredning ska bara omfatta de förändringar förslaget
innebär. När det gäller kompletterande föreskrifter ska du till exempel
bara utreda konsekvenserna av era egna kompletterande föreskrifter,
inte de överordnade bestämmelserna i någon lag, förordning eller
EU-direktiv. Är den konsekvensutredning som ligger till grund för den
överordnade regleringen väldigt bristfällig kan det dock finnas behov
av en konsekvensutredning som väger upp för dessa brister.
Ska du ta fram en föreskrift där det finns stora möjligheter till tolkningar av den bakomliggande lagstiftningen kräver det en mer omfat-
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tande konsekvensutredning. Det på grund av att din myndighet har
haft större möjligheter att påverka förslagets innehåll och därmed också
konsekvenserna av det. Om föreskriften enbart är ett förtydligande av
vad som redan står i förordningen är förmodligen en enklare utredning fullt tillräcklig. I vissa fall, vid mindre redaktionella ändringar av
befintliga föreskrifter, kan det till och med vara onödigt att göra en ny
konsekvensutredning alls.
Graden av inflytande som din myndighet har när det gäller att
utforma förslaget kan påverka vilken ambitionsnivå som är lämplig för
konsekvensutredningen. Om till exempel ett EU-direktiv ska införlivas
i svensk lagstiftning och du bedömer att det behöver göras en konsekvensutredning finns ofta ett begränsat handlingsutrymme för din
myndighet att påverka utformningen av regelverket. Då kan det vara
lämpligt att du skriver det i din konsekvensutredning och anpassar
ambitionsnivån efter det.
En tidig dialog med de som kan beröras av förslagen kan vara ett
stöd för hur du ska kunna ta ställning till en lämplig ambitionsnivå.
Karaktären på förslagen

Karaktären på uppdraget och de förväntade förslagen har också betydelse för hur omfattande och ambitiös din konsekvensutredning
behöver vara. När du tar fram mer konkreta förslag, exempelvis förslag
om att införa av ett ekonomiskt styrmedel med definierad avgiftsnivå,
måste förslagen givetvis föregås av en mer omfattande konsekvensutredning. I ett uppdrag med förslag som syftar till att öka kunskaperna
om ett visst område eller ytterligare utreda en viss fråga kan det vara
tillräckligt att du gör en enklare konsekvensutredning.
Vänd dig till Regelrådet om förslagen påverkar företag
Kan den tänkta föreskriften få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet möjlighet att yttra sig över konsekvensutredningen.
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Det framgår i förordningen om myndigheters inhämtande av yttrande
från Regelrådet.
Du kan hämta stöd för bedömningen av hur omfattande konsekvensutredningen bör vara från de bedömningar Regelrådet har gjort i
andra liknande fall, men också genom att be dem om synpunkter i det
specifika fallet. Du ska inhämta Regelrådets yttrande innan ni fattar beslut om föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Observera att
regelrådet bara yttrar sig över föreskifter som kan påverka företagandet
Regelrådet publicerar exempel som i sin helhet har bedömts som
godtagbara av rådet. I exempelsamlingen finns också en del konkreta
tips till konsekvensutredningsarbetet.
Alltid viss osäkerhet i utredningens resonemang
Konsekvensutredningar handlar om att bedöma framtida möjliga effekter av ett förslag och kan vara outtömliga på scenarion. Det kommer
alltid att finnas fler effekter och konsekvenser av våra handlingar än vad
vi kan förutse och det är inte rimligt att utreda dem alla. Du behöver ta
ställning till när du har ett tillräckligt beslutsunderlag.
”Ultra posse nemo obligatur” är en juridisk sentens som kommer
från avtalsrätten. Den uttalar en grundläggande rättsprincip om att
ingen är förpliktigad att göra någonting som är omöjligt. Har du lovat
att plocka ned månen till någon – är det ett löfte som inte har någon
juridiskt bindande verkan eftersom det, redan när löftet gavs, var klart
att det inte skulle gå att infria. På samma sätt är du inte förpliktigad att
göra det omöjliga när du ska göra en konsekvensutredning.
Inom ramen för att genomföra en konsekvensutredning måste du
därför fundera över vad som är rimligt och möjligt att bedöma. Det
gäller att sätta gränser för vad konsekvensutredningen ska omfatta. Du
behöver bestämma dig både för vad som är möjligt att uttala dig om
och vad som är rimligt att uttala dig om. Ofta är det en bedömning du
får göra löpande under utredningsarbetet. En tumregel är, ju längre
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ifrån prestationen en konsekvensutredning sträcker sig desto mer
osäkra blir resonemangen. En prestation är det som lämnar din myndighet, till exempel en regel.
Om du ser regeln som en prestation i en effektkedja resonerar du
i termer av kausalitet. Kausalitetstanken bygger på att det finns ett
fastställt förhållande mellan orsak och verkan, det vill säga att om något
inträffar kommer det leda till att något annat inträffar i ett senare skede.
En prestation för med sig en effekt, den i sin tur för med sig en effekt
och så vidare. De olika stegen bygger på varandra och mellan varje steg
finns antaganden om hur den tänkta förändringen kommer att ske ur
olika tidsperspektiv. En redovisning lämnas ofta ur kort, medellångt
och långt perspektiv.

Prestation

Effekt

Effekt

Effekt

Ju längre bort från prestationen du kommer i effektkedjan
ju större blir osäkerheten.

Antaganden mellan varje steg bygger på hur exempelvis en målgrupp
kommer att reagera. Dessa antaganden har alltid en viss osäkerhet
inbyggda. Du vet helt enkelt inte om dina antaganden är riktiga förrän de testats mot verkligheten. Eftersom varje antagande bygger på
osäkerheter och eftersom effekter på lång sikt bygger på flera antaganden så blir osäkerheterna större ju längre ut i effektkedjan du kommer.
I din konsekvensutredning bör du ta ställning till dessa osäkerheter. Vi
återkommer till hur du kan arbeta med verksamhetslogik som ett stöd
för detta i avsnitt sex och sju.
Att följa upp konsekvenser av föreskrifter
En myndighet som har utfärdat föreskrifter och allmänna råd också ska
följa upp konsekvenserna av dem vilket framgår i 10 § konsekvensutredningsförordningen.
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En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna
råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats
ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras.
Det finns inga krav på hur du ska följa upp föreskrifter eller allmänna
råd, metoden bestämmer ni själva på myndigheten. För att kunna följa
upp konsekvenserna av en föreskrift behöver du dock något att utgå i
från.
En utgångspunkt för att göra en uppföljning kan vara nulägesbeskrivningen i den konsekvensutredning som gjordes när ni tog fram
regeln. Nulägesbeskrivningen kan du använda som ett nollvärde vid en
uppföljning. Att ha en utgångspunkt – ett nollvärde – är en förutsättning för att du ska kunna mäta eller bedöma en förändring och därmed
också kunna ta ställning till om regeln har haft någon effekt.
Om du i din uppföljning av regeln bedömer att du behöver göra
en utvärdering finns stöd att hämta om hur du ska gå till väga i ESV:s
publikationer Att beställa en utvärdering – en vägledning och i Effektutvärdering – att välja upplägg.27
I betänkandet Från verksförordning till myndighetsförordning
framgår att om din myndighet uppmärksammar avvikelser från vad
som var avsikten med regeln då den beslutades bör regeln omprövas.
Där framgår också att du ska göra en ny konsekvensutredning när du
omprövar en regel.28

27 Du hittar publikationerna på ESV:s webbsida, www.esv.se.
28 Från verksförordning till myndighetsförordning (SOU 2004:23), s 224.
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5. Ekonomiska beräkningar
”Den som är satt i skuld är icke fri.”
Göran Persson

I en oföränderlig värld där omvärlden är tydligt kartlagd och avgränsad
är det lättare att göra beräkningar och kostnadsanalyser som faller väl
ut med verkligheten. Men omvärlden är sällan tydligt avgränsad eller
oföränderlig. Det gör att ekonomiska och i synnerhet samhällsekonomiska kalkyler ofta är svåra att få exakta i förhållande till utfallet. Detta
faktum gör att många värjer sig för att göra beräkningar. Även om det
är svårt att göra beräkningar så är det en viktig del av konsekvensutredningen och ett viktigt underlag för den som ska fatta beslut om den
föreslagna regeln.
När du väger kostnader mot nyttor kan ett förslag mycket väl vara
olönsamt på kort sikt men lönsamt på längre sikt, eller tvärt om. Nyttor kan handla om minskade kostnader eller ökade intäkter, men också
om samhällsnyttor. Det är något du behöver redovisa i dina beräkningar.
I kommittéhandboken står det:
Många gånger får ändringar i t.ex. regelsystem fullt genomslag
först efter några år. Ekonomiska kalkyler måste därför göras så att
de täcker en längre tidsperiod. Det är inte tillräckligt att studera
konsekvenserna enbart på kort sikt. 29
När du gör dina beräkningar behöver du därför göra bedömningar för
olika tidsperioder. Du behöver ställa dig frågan och räkna på vad som
händer direkt när du inför regeln men också vad som händer längre
fram i tiden.
29 Kommittéhandboken, (Ds 2000:1), Statsrådsberedningen, sid. 52–53.
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En tumregel är att det alltid är bättre att göra uppskattningar av
kostnader utifrån olika antaganden än att inte våga göra några kostnadsberäkningar alls. Om du räknar med att ett förslag till att börja
med kommer att innebära en kostnad för staten som sedan kan hämtas
in genom besparingar är det viktigt att dessa uppskattningar finns med.
För att illustrera hur kostnader slår på kort och lång sikt redogör
vi för ett exempel: Två myndigheter med liknande uppgifter ska slås
samman för att effektivisera de administrativa kostnaderna. Sammanslagningen kommer inledningsvis att innebära kostnader. Investeringen
kommer dock att hämtas in genom att de administrativa kostnaderna
minskar efter sammanslagningen.
I detta exempel är det svårt för beslutsfattaren att värdera konsekvenserna. Orsaken till detta är att det inte finns några värden kopplat till
antagandena. Kommer de ökade kostnaderna att innebära investeringar
på 3 miljoner kronor, 30 miljoner kronor eller 3 miljarder kronor?
Hur stor kommer nettobesparingen att bli? Hur står nettobesparingen
i förhållande till nyttan av en sammanslagning? Det är frågor du som
utredare behöver besvara.
Kvalificerade uppskattningar är bättre än inget alls
Det mest önskvärda är att det ska bli rätt, men om det inte går är det
bättre att göra kvalificerade uppskattningar, så att beslutsfattaren kan
göra en bedömning utifrån ett beslutsunderlag. Är du tydlig med att
det är en uppskattning du har lämnat och på något sätt ger möjlighet
att bedöma rimligheten i förslaget, har du gjort det tydligt beslutsfattaren hur det ekonomiska underlaget ska ses och tolkas.
Ofta kan det vara svårt att värdera eller kvantifiera konsekvenser. Du
ska ändå ta med dessa konsekvenser när du gör din kalkyl och gärna
med uppskattningar av vad du tror är rimliga övre och nedre gränser
för deras nyttor och kostnader. Om osäkerheten av konsekvenserna är
så stor att det är osäkert om den totala lönsamheten blir positiv eller
negativ, är din analys en bedömning snarare än en kalkyl.
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När du gör en sådan bedömning är det viktigt att du redovisar hur
du har kommit fram till den. Empirisk insamling kan ske på många
olika sätt. Huvudsaken är att du ger din beslutsfattare och andra intressenter, till exempel remissinstanser, möjligheten att göra bedömningar
av källorna. Är det svårt att göra exakta bedömningar kan du istället
lämna ett spann inom vilket du bedömer att värdena hamnar.
Räkna ut regelkostnaderna
Du kan behöva kategorisera och gruppera konsekvenserna på något
sätt när du gör beräkningarna av regelkostnaderna. Alla beräkningar är
unika och det finns därför också ett stort utrymme för hur du väljer att
beräkna regelkostnader i konsekvensutredningar. Det som är viktigt är
att du är tydlig med hur du har beräknat kostnaderna, så att den som
ska ta del av din konsekvensutredning kan följa de antaganden och
uppgifter din beräkning grundas på.
Tillväxtverket har tagit fram det webbaserade stödet Regelräknaren.
Med hjälp av Regelräknaren kan du beräkna betydande administrativa
kostnader och andra kostnader för företag med anledning av nya eller
ändrade regler enligt 7 § i Konsekvensutredningsförordningen. Tillväxtverket har valt att kategorisera kostnaderna i följande områden:
–– Administrativa: tid och kostnad för att upprätta,
lagra och överföra information till en tredje part.
–– Inköp: material, utrustning eller konsulttjänster etc.
–– Personal: merarbete i form av tid, till exempel tid för utbildning.
–– Finansiella: skatter och avgifter.
–– Övriga: kostnader som ligger utanför ovanstående kategorier.
En motsvarande indelning kan du också göra när du beräknar regelkostnader för offentlig verksamhet.
Det är viktigt att du reflekterar över vilka konsekvenser och kostnader som uppkommer vid ett enskilt tillfälle och vilka som är återkommande när du beräknar regelkostnader. Engångskostnader är just en
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kostnad som uppstår vid ett bestämt tillfälle och du behöver således
bara beräkna hur konsekvenserna är vid det tillfället. De löpande kostnaderna behöver du reflektera över ytterligare. Du behöver ta reda på
hur många gånger kostnaderna kommer att infalla och under vilken
tidsperiod.
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6. Olika ekonomiska kalkyler
Vilka kalkyler och hur många kalkyler du behöver göra beror på hur
ditt förslag är utformat och vilka områden eller sektorer som kommer
att påverkas av det. Påverkas bara myndigheter av ditt förslag kan det
vara tillräckligt med kalkyler som bara berör myndigheter, men ofta blir
flera områden eller sektorer påverkade av ett förslag och därmed kan
det finnas ett behov av att göra flera olika kalkyler.
I vissa fall är det svårt att beräkna hur samhället påverkas av förslaget
i finansiella termer, utan du måste även försöka beräkna nyttan på ett
annat sätt. Då är det lämpligt att göra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl.
Vissa förslag kan påverka statens budget som helhet och då behöver
du även göra en statsfinansiell kalkyl som visar hur statens inkomster
och utgifter påverkas av förslaget.
Beräkna hur ekonomin påverkas med en lönsamhetskalkyl
En lönsamhetskalkyl kan se ut på olika sätt beroende på vad man vill
visa med förslaget. Vill man få fram en kalkyl över vad en verksamhet
kostar beräknas detta på ett sätt medan om man enbart vill beräkna vad
just förslaget kostar beräknas det på ett annat sätt.
För att du ska kunna göra bedömningar av hur myndigheter och
andra berörda organisationer påverkas av dina förslag behöver du upprätta en eller flera lönsamhetskalkyler. Då kan du få en uppfattning om
hur kostnader och eventuella intäkter fördelar sig mellan olika delar av
samhället. Det kan därför finnas en anledning att dela upp dina beräkningar utifrån olika perspektiv:
–– ett statligt perspektiv
–– ett kommunalt perspektiv
–– ett landstingsperspektiv
–– ett företagsperspektiv
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Det du behöver beräkna är det som på kort eller lång sikt kan påverka
ekonomin för den berörda organisationen. I de finansiella kalkylerna
bedömer du hur en förändring påverkar flödet av pengar till och från
kommunen, landstinget, staten eller företaget. Vid besparingar påverkas den finansiella situationen genom att kostnaderna minskar. Även
ökade intäkter påverkar den finansiella situationen.
Regler som påverkar kommuners och landstings ekonomiska förhållanden kan ge en direkt påverkan för statens ekonomi. Mer om det
läser du i avsnittet om den kommunala finansieringsprincipen.
För att kunna bedöma om det förslag du lämnar är lönsamt eller inte
bör det jämföras med ett eller flera alternativ. Om du inte har fler alternativ bör du åtminstone jämföra ditt förslag med ett så kallat nollalternativ. Med nollalternativ menas en bedömning av hur situationen
blir om förslaget inte genomförs. Observera att detta nollalternativ inte
behöver vara detsamma som dagens situation.
Myndighetsekonomisk lönsamhetskalkyl
visar hur myndigheten påverkas

En myndighetsekonomisk lönsamhetskalkyl visar hur myndighetens
förvaltningsverksamhet påverkas av ditt förslag, alltså hur myndighetens intäkter och kostnader för förvaltningsverksamheten påverkas.
Exempel på intäkter och kostnader som oftast ingår i en myndighets
förvaltning är:
–– personalkostnader
–– lokalkostnader
–– it-kostnader
–– avskrivningar
–– ränteintäkter
–– vissa avgiftsintäkter som kan uppstå i en verksamhet.
Däremot ska eventuell påverkan på skatter eller transfereringar inte tas
med i denna kalkyl, eftersom de inte ingår i själva förvaltningen utan
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ofta finansieras med egna anslag. Om flera myndigheter påverkas av
ditt förslag bör du göra en lönsamhetskalkyl för varje myndighet som
sedan sammanställs för att kunna se vad förslaget totalt kostar för myndigheterna.
När du gör kalkylen ska du bara ta med de intäkter och kostnader
som berörs av förslaget. Om förslaget innebär minskade kostnader ska
även dessa tas med som en kostnadsbesparing. Även beräknade förändringar av myndighetens intäkter ska du beakta i din kalkyl.
När du beräknar lönsamheten kan du till exempel använda nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden innebär att alla framtida kostnader och
intäkter som ditt förslag innebär räknas om till ett nuvärde med hjälp
av en så kallad diskonteringsränta. Definitionen för diskonteringsränta
eller kalkylränta är den räntesats som uttrycker avkastningskrav på
investerat kapital. Den används exempelvis vid investeringskalkylering
för att kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid. Ett
nuvärde är med andra ord ett värde i nutid av de framtida kostnaderna
och intäkterna. Oavsett om du använder dig av nuvärdesmetoden
eller någon annan metod måste du vara konsekvent och beräkna dina
kalkyler på samma sätt för att kunna jämföra dem. För att underlätta
för beslutsfattaren är det också bra om du i din utredning visar hur du
har tänkt och hur du gjort dina beräkningar.
Fullkostnadskalkyl visar kostnaden för en hel verksamhet

I vissa fall är det nödvändigt att beräkna vad en verksamhet kostar. Ett
exempel på det är om förslaget du lämnar innebär att en myndighet
ska börja ta ut en avgift för viss verksamhet. Då måste du även kunna
föreslå hur stor avgiften ska vara. För att kunna beräkna den måste du
få fram vad just den verksamheten kostar. I en fullkostnadskalkyl ska
samtliga kostnader som direkt eller indirekt är förenade med verksamheten ingå. Kostnader som är indirekt hänförliga till verksamheten
är till exempel kostnader för administrativt stöd, myndighetsledning,
lokaler, it, avskrivningar och räntor. De här kostnaderna gäller hela
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myndigheten. För att alla verksamheter inom myndigheten ska kunna
ta sin andel av de indirekta kostnaderna måste de fördelas ut med hjälp
av en fördelningsnyckel. Andra ord för indirekta kostnader är gemensamma kostnader eller OH-kostnader.
Ett exempel på en fullkostnadskalkyl:
En verksamhet ska flyttas från en myndighet till en annan. Hundra
handläggare flyttar med verksamheten. Kostnader som bör ingå är:
–– Direkta kostnader: Personalkostnader (löner och sociala avgifter)
för den personal som arbetar i verksamheten
–– Indirekta kostnader: Lokalkostnader.
Övriga OH-kostnader som till exempel ledning,
administration, telefoni, datorer med mera.
Om verksamheten bedrivs i lokaler som är särskilt anskaffade för
verksamheten kan även lokalkostnaderna anses vara en direkt kostnad.
Likaså kan detta gälla för telefoni och datorer om det tydligt framgår
att de används av den personal som arbetar i verksamheten.
Särkostnadskalkyl kan användas för att rangordna förslagen

I ett förslag kan du behöva räkna fram vilka intäkter och kostnader
som tillkommer eller faller bort i en verksamhet om man väljer ett visst
handlingsalternativ. Denna kalkyl kan användas som beslutsunderlag
för att rangordna förslagen. En särkostnad är en kostnad som tillkommer eller faller bort om du väljer ett visst förslag medan samkostnader
är kostnader som myndigheten har oavsett om förslaget genomförs
eller inte. Jämför direkta respektive indirekta kostnader ovan. Liknande
termer som förekommer i detta sammanhang är rörliga respektive fasta
kostnader.
Ett exempel på en särkostnadskalkyl:
En verksamhet ska flyttas från en myndighet till en annan. Hundra
handläggare flyttar med verksamheten. Kostnader som bör ingå är:
–– Särkostnader: Personalkostnader (löner och sociala avgifter) för den
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personal som direkt arbetar i verksamheten
Egna telefoner, egna datorer
Lokalkostnader om myndigheten skaffat lokalerna
enbart för denna verksamhet.
Om förslaget kommer att påverka andra aktörer än myndigheter, till
exempel kommuner eller privata företag behöver du göra motsvarande
lönsamhetskalkyler för dessa aktörer.
Budgetkalkyler och statsfinansiella kalkyler
visar hur förslagen finansieras
Budgetkalkyler och statsfinansiella kalkyler visar hur verksamheten i
staten och i myndigheter finansieras. Medan en myndighetsekonomisk
lönsamhetskalkyl visar hur lönsamhet och effektivitet i en verksamhet
påverkas av ditt förslag visar en budgetkalkyl hur ditt förslag är tänkt
att finansieras. En statsfinansiell kalkyl visar med andra ord hur ditt
förslag påverkar statens budget.
Budgetkalkyler visar hur förslaget ska finansieras

Anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet ska
finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). En anläggningstillgång är en tillgång
som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med stadigvarande
avses i de flesta fallen att den ekonomiska nyttjandeperioden överstiger tre år. Läs mer om anläggningstillgångar i 5 kap 1 § förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
För varje år beslutar regeringen om en låneram för varje myndighet. Detta betyder att om ditt förslag till regelförändring innebär att en
myndighet måste göra en investering, så bör du även göra en budgetkalkyl för investeringar, för att visa myndighetens lånebehov. Du bör
också göra en budgetkalkyl för övriga utgifter som förslaget ger.
I budgetkalkylen för driftutgifter ingår för varje år utgifter och eventuella inkomster, inklusive räntor och avskrivningar, för driften av ett
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visst handlingsalternativ. Kalkylen visar vad förslaget som du lämnar
kostar myndigheten, det vill säga det totala finansieringsbehovet och
hur du har tänkt finansiera detta. Finansieringen kan ske med avgifter,
bidrag eller medel från förvaltningsanslag.
Om ditt förslag kräver att myndigheten måste investera i anläggningstillgångar måste du även göra en budgetkalkyl för investeringsutgifter. I denna kalkyl ingår för varje år alla utgifter och inkomster som
är förknippade med anskaffningen av anläggningstillgången och som
påverkar utnyttjandet av myndighetens låneram. Kalkylen visar behovet av lån i Riksgäldskontoret. Budgetkalkylen är av intresse för såväl
anslagsbeviljande instanser (riksdag och regering) som för myndighetsledningen.
Statsfinansiell kalkyl visar hur saldot på statens budget påverkas

En statsfinansiell kalkyl visar hur saldot på statens budget påverkas år
för år vid genomförandet av ett handlingsalternativ. Förutom utgifter som belastar myndighetens förvaltningsanslag och låneram ingår
sådana inkomster som redovisas mot anslag och sådana inkomster som
redovisas på särskild inkomsttitel. Dessutom ingår monetära effekter
på ”sakanslag” (transfereringar, investeringar med mera) samt andra
statsfinansiella effekter, till exempel på skatter.30
Samhällsekonomisk kalkyl visar kostnad och nytta
När du gör en konsekvensutredning behöver du reflektera över kostnad och nytta av det tänkta förslaget, du kanske behöver göra en
samhällsekonomisk kalkyl. I skriften Den samhällsekonomiska kalkylen
diskuterar Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)31 om vad
en sådan kalkyl innebär och hur man genomför den.
SIKA pekar på att det finns flera olika benämningar på samhällseko30 Läs gärna mer om att göra beräkningar vid statlig verksamhetsutveckling i Att räkna på lönsamhet, (ESV 2005:13).
31 SIKA lades ned den 1 april 2010. Det mesta av verksamheten flyttades då över till myndigheten
Trafikanalys och en mindre del till Trafikverket.
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nomisk kalkyl som i princip är samma sak. Exempel på det är kostnadsnyttokalkyl eller en cost-benefitkalkyl. De skriver att en samhällsekonomisk bedömning i princip är detsamma som en kostnadsnyttoanalys,
en cost-benefitanalys eller en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Begreppet samhällsekonomisk analys kan därför användas som ett samlande
namn för alla analyser av samhällsekonomisk karaktär som vi gör för att
utreda effekter av olika företeelser och förändringar i samhället. Sådana
analyser kan göras inom samhällets alla sektorer. Naturvårdsverket gav
2014 ut en vägledning i samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt.
Där kan du läsa mer om hur en cost-benefitanalys kan göras utifrån en
steg-för-steg guide som kompletteras med en rad fallstudier. Vägledningen tar en utgångspunkt i insikter från både ekonomi och ekologi.32
En samhällsekonomisk kalkyl är en form av samhällsekonomisk analys,
men den kan också utgöra en del av en mer omfattande analys. I kalkylen inkluderas alla positiva och negativa effekter av en åtgärd som kan
värderas i pengar.
Gör en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för att påvisa nytta

Lönsamheten är nuvärdet av alla kostnader och intäkter i samhället
som är förknippade med förbrukning av resurser eller effekter som är
föremål för medborgares och företags betalningsvilja till följd av ett
visst handlingsalternativ. Om myndigheten begär ökade anslag och
motiverar dem med samhällsnytta är det önskvärt att ha en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl att visa upp.
Samhällsekonomisk bedömning
diskuterar effekter som inte värderats
När du gör din konsekvensutredning kan du upptäcka att den åtgärd
som du föreslår i din utredning får effekter som du av någon anledning
inte kan värdera. Då bör du kombinera din kalkyl med en diskussion
32 Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt – en vägledning Naturvårdsverket rapport 6628
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eller ett resonemang om vad dessa effekter kan innebära. Det sammantagna resultatet kallas då samhällsekonomisk bedömning. För att analysen
ska kvalificera sig som en samhällsekonomisk bedömning bör du kunna
peka ut de effekter som inte värderats pekas ut. Effekternas storlek bör
du dock kunna uppskatta eller åtminstone värdera grovt.33
Förutom att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten innan
åtgärden genomförs kan man också utnyttja kalkyler för att utvärdera
en pågående eller avslutad åtgärd. Resultaten kan då användas som
underlag för att ändra åtgärdens utformning.
När du ska väga en åtgärds fördelar mot dess nackdelar är det bra om
de olika effekter som åtgärden får kan jämföras med varandra. Vilken
numerär enhet som helst skulle kunna användas för att göra en sådan
jämförelse. Normalt gör du dock en värdering i pengar eftersom det är
en väl definierad enhet som är lätt att relatera till för dem som tar del av
dina bedömningar.
Den samhällsekonomiska kalkylen mäter samhällsekonomisk effektivitet. Men samhället har fler mål än effektivitet. Vi kan vilja till exempel
eftersträva en viss resursfördelning bland medborgare och regioner, en
god miljö. I likhet med andra typer av beslutsunderlag ger samhällsekonomiska kalkyler dessutom inte några absoluta sanningar. Effektsamband, prognoser och kalkylvärden är osäkra och många antaganden
som vi gör kanske inte alltid stämmer med verkligheten. Därför kan
och bör en samhällsekonomisk analys inte vara det enda underlaget
man tar hänsyn till när viktigare investeringsbeslut ska fattas.
En tumregel för den som är tveksam till en viss kalkyl är att man inte
ska stirra sig blind på kalkylvärdena. Däremot bör man läsa den förklarande text som förhoppningsvis finns i anslutning till själva kalkylen.
Samhällsekonomiska kalkyler kan dessvärre vara lätta att manipulera.34
33 Den samhällsekonomiska kalkylen, ISSN 1402-6651, Statens institut för kommunikationsanalys,
(SIKA, 2005:5), s 7.
34 Den samhällsekonomiska kalkylen, ISSN 1402-6651, Statens institut för kommunikationsanalys,
(SIKA, 2005:5), s 26.
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Kalkylerna ska vara långsiktiga, dynamiska, och fullständiga
För att ditt förslag ska vara ett bra underlag för beslutsfattarna är det
viktigt att det är väl underbyggt. De kalkyler du gjort i processen måste
ge en så rättvisande bild som möjligt av förslagets ekonomiska konsekvenser för alla som blir påverkade. Kalkylerna bör göras med följande
nyckelbegrepp som utgångspunkt: långsiktighet, dynamik och fullständighet vilket framgår i Kommittéhandboken.35
Långsiktighet – täck hela tidsperioden

Det tar ofta flera år innan vissa regeländringar är fullt genomförda.
Därför är det viktigt att göra kalkylerna så att de täcker hela den tidsperiod genomförandet tar, annars är risken stor att du inte redovisar
samtliga kostnader för förslaget Du bör här vara uppmärksam på att
initialkostnaderna kan var höga för att sedan plana ut.
Dynamik – identifiera och beräkna dynamiska effekter

Ofta finns det direkta och indirekta kopplingar mellan skilda regelsystem. Förändringar inom ett område påverkar ofta förutsättningarna
inom andra områden. Ett ändrat beteende inom ett område kan få
konsekvenser även inom andra områden. Om man till exempel förändrar möjligheterna att utnyttja vissa förmåner, kan utnyttjandet av andra
förmåner påverkas. För att få en samlad bild av förslagets konsekvenser
måste du identifiera och beräkna sådana dynamiska effekter och ta med
i dina kalkyler.
Fullständighet – redovisa alla effekter

Det är nödvändigt att ta hänsyn till konsekvenserna för såväl staten
som för kommuner, landsting, företag och enskilda. Nya eller ändrade regler får inte leda till att samhällets resurser tas i anspråk i ökad
utsträckning om det inte är beslutsfattarens vilja. Om ditt utredningsförslag kan leda till att statens kostnader vältras över på andra samhälls35 Kommittéhandboken, (Ds 2000:1), Statsrådsberedningen, s. 52–53
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sektorer, måste du redovisas detta. I en fullständig kalkyl ingår som
regel även kostnader för information, utbildning och andra åtgärder
som kan behövas för att genomföra förslagen. Ändrade regler för till
exempel skatter och transfereringssystem kan även påverka administrationskostnader. Sådana effekter ska du också redovisa i din kalkyl.
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7. Arbetsgång för konsekvensutredningar
För att konsekvensutredningen ska ge det underlag som behövs för
beslut krävs att du planerar arbetet. Det kanske allra viktigaste är att du
avsätter tillräckligt med tid och resurser och att du startar med konsekvensutredning tidigt, helst redan i inledningen av utredningsarbetet.
Försök att så snart som möjligt ta ställning vilken ambitionsnivå du
vill att konsekvensutredningen ska ha och bedöm om ni som redan är
involverade i utredningsarbetet kan genomföra den eller om ni behöver
hjälp av andra med delar av arbetet. Du kanske behöver stöd av någon
med specialistkompetens du inte har tillgång till, exempelvis kunskap
om statistik, ekonomiska kalkyler, juridik, kommunikation och klarspråk med mera. Du kan behöva revidera din bedömning senare, men
det är bra att hämta in eller säkra det stöd du behöver så tidigt som
möjligt.
För en dialog med uppdragsgivaren
och de som berörs av förslaget
Det är ofta svårt att inleda arbetet med att analysera konsekvenserna
innan du har några färdiga förslag att analysera. Men det finns en del
saker du kan göra i ett tidigt skede och som är en viktig del av en konsekvensutredning. Du bör tidigt kommunicera med beslutsfattaren eller
kanske din kontaktperson i Regeringskansliet för att få en bild av vilka
förväntningar denne har. Du bör också ta ställning till vilket problem
åtgärden ska lösa, vilken omfattning problemet har och vad du vill uppnå
med åtgärden, det vill säga vilket mål konsekvensutredningen har.
Du kan redan här beskriva vad som kommer att hända om ingenting
görs, nollalternativet, samt beskriva andra möjliga åtgärder, alternativa
lösningar som du redan nu kan identifiera. Du bör också börja skissa
på vilka parter som berörs av förslagen och hur de tänkta åtgärderna
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påverkar dem, samt vilka antaganden om kausala samband händelsekedjan bygger på. Ha också gärna ett samråd med de som berörs, det
kan ge värdefull kunskap för ditt vidare utredningsarbete och kan ge en
tidig kvalitetssäkring. För att få struktur i arbetet kan verksamhetslogiken vara ett stöd.
Verksamhetslogik ett stöd i arbetet
Verksamhetslogik är en metod som har använts i många år, framför allt
av utvärderare. Metoden har olika benämningar36 men i denna vägledning väljer vi att använda oss av begreppet verksamhetslogik. Verksamhetslogik kan användas som ett stöd för att tänka systematiskt om den
åtgärd du ska utreda. Metoden kan definieras som en teori eller modell
över hur en insats (ett projekt, en strategi, ett initiativ) är tänkt att
fungera och som en analysram i exempelvis en konsekvensutredning.
Resultatet av arbetet utformas som en sammanhängande berättelse
eller grafiskt som ett logiskt flöde. En verksamhetslogik är alltså en bild
av hur en insats är tänkt att fungera – från insatta resurser till tänkt effekt. Effektkedjan utgör en del av en verksamhetslogik.
När du genomför en konsekvensutredning ska du anlägga två perspektiv:
–– Du ska beskriva hur du tror att dina förslag
kommer att påverka omgivningen eller målgruppen.
–– Du ska ifrågasätta de samband som gör att du kommer
fram till dessa slutsatser.
Verksamhetslogik hjälper till i båda perspektiven. Utöver att hitta orsakssamband och ifrågasätta dessa är en verksamhetslogik en grund för
36 Olika benämningar på metoden: LogicModel, Chains of Reasoning, Performance Framework och
Logical Framework, Theory of Action, Program Theory och Programlogik. Den bygger på den
så kallade produktionsmodellen eller input-output modellen, som använts även i den svenska
statsförvaltningen i flera decennier. Ofta har bara en del av produktionsmodellen, så kallade
effektkedjor använts i samband med resultatanalys.
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att i ett senare skede kunna följa upp eller utvärdera resultatet efter att
förslaget genomförts.
Det finns flera frågeställningar som kan vara ett stöd när du formulerar en verksamhetslogik:
–– Varför ska insatsen genomföras? Vilka problem ska lösas?
Med andra ord: Vilka sluteffekter eller vilket mål ska uppnås?
–– Vilka målgrupper berörs (direkt och indirekt) och varför?
–– Hur är det tänkt att målgrupperna ska påverkas av insatsen?
–– Vilka omvärldsfaktorer påverkar insatsen?
–– Vilka händelser, handlingar eller förändringar i beteende
eller attityder gör att målen nås?
–– Vilka andra insatser verkar för samma mål? Kompletterar
de varandra? Verkar andra aktörer för samma mål?
–– Vilka antaganden gör att insatsen kommer att leda till de
avsedda effekterna? Vad är tidigare erfarenheter av liknande
insatser? Vad säger forskningen?
–– Har vi de resurser och den kompetens som krävs
för genomförandet?
De yttre omständigheterna tillför viktig information till dina bedömningar. Förutsättningarna och antagandena bakom dem visar varför vi
tror att en insats kommer att leda till en viss effekt och hur genomförandet kan utföras. De externa faktorerna och aktörerna visar vad vi tror
kan påverka effektkedjan efter det att insatsen eller prestationen har
lämnat myndigheten. Dessa bedömningar kan också vara ett stöd i att
identifiera eventuella målkonflikter.
Verksamhetslogik är en relativt enkel modell i teorin, men tillämpningen kan bli mer komplex beroende på vilket problem som ska lösas
och vilka begränsningar du väljer att göra vid genomförandet. När du
använder dig av metoden är det därför viktigt att avväga arbetsinsatsen
mot omfattningen av konsekvensutredningen.
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Beskriv orsakssambanden
Verksamhetslogik används för att beskriva och systematisera de olika
delarna i ett beslutsunderlag. Det är din uppgift att se till att de resonemang och antaganden som ligger bakom olika beslut under utredningens gång finns dokumenterade. En bristande dokumentation bidrar
bland annat till att beslut kan försvåras.
Styrkan med verksamhetslogiken är att den hjälper till att identifiera
hela händelsekedjan från insatta resurser till de tänkta sluteffekterna ditt
förslag antas ge. Den hjälper till att tydliggöra syften och antaganden
och därmed visa hur ett visst förslag kan leda till förväntad effekt.37
Verksamhetslogik
Förutsättningar och antaganden

Resurser

Aktivitet





Medellångsiktiga
effekter

Kortsiktiga
effekter

Prestation





Långsiktiga
effekter



Målet för området



Effektkedja

Externa faktorer och aktörer
Bilden är hämtad ur ESV:s skrift Att få rätt saker att hända (ESV 2014:49)

I arbetet måste du även presentera vilka antaganden händelsekedjan
bygger på. Det handlar om antaganden om målgruppens beteende,
och vilka mekanismer som antas vara verksamma för att aktiviteten
och prestationen ska få önskad effekt. Dessa antaganden bör där det
är möjligt bygga på evidens eller beprövad erfarenhet, vilket är belägg
37 Se ESV:s skrifter om programteori och verksamhetslogik: Verksamhetslogik, (ESV 2001:16),
Programteori och verksamhetslogik – ett metodstöd för Regeringskansliet, (ESV 2012:43). ESV
kommer att ta fram en ny skrift om verksamhetslogik under våren 2015.
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för att effektkedjan ger en korrekt bild. Som en del i arbetet med att
hitta så starka belägg som möjligt för den förväntade kausaliteten inom
händelsekedjan är det viktigt att du ger centrala aktörer möjlighet att
delta i arbetet med att beskriva händelsekedjan. Att arbeta utifrån en
verksamhetslogik hjälper till att tydliggöra vilka aktörer och vilken
kompetens som behöver konsulteras för att beslutsunderlaget ska bli så
väl underbyggt som möjligt.
Ifrågasätt dina resonemang
Syftet med att ifrågasätta resonemangen är att hitta antaganden och
analyser som inte hänger ihop. Du kan hämta hjälp i ett antal frågor
som finns i verksamhetslogiksmatrisen som är en bilaga till denna vägledning. Genom att ha beskrivit orsakssambanden i en verksamhetslogik får du bra förutsättningar att granska dina resonemang.
Att kritiskt granska egna resonemang kan dock vara svårt. Det kan
därför vara bra att be en kollega att hjälpa dig genom att opponera mot
dina resonemang eller att ställa frågor om hur du har tänkt.
Verksamhetslogik underlättar uppföljning
Genom att tydliggöra orsakssambanden, från insatta resurser till effekter, skapar du ett underlag för diskussion och bedömning. När du
sedan ska följa upp den genomförda åtgärden kan du jämföra konsekvensutredningen med det faktiska utfallet för att bedöma om tänkta
åtgärder har gett önskat resultat.38
Genom att ha effektkedjorna och orsakssambanden nedskrivna är
det lättare att följa upp vilken påverkan regeln eller förslagen har haft.
Verksamhetslogiken kan utgöra ett bra stöd för att göra en sådan kartläggning.

38 Enligt 10 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet
följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd.
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8. Att tillämpa verksamhetslogik
I denna del av skriften kommer vi att följa ett fingerat exempel för en
påhittad myndighet, Energiverket, som visar hur du kan gå till väga när
du bygger en verksamhetslogik. Fallet är hämtat ur energipolitiken och
handlar om att effektivisera energimarknaden genom en reglering. Alla
svar i exemplet kan ifrågasättas och diskuteras. Det finns inga rätt eller
fel.
Ni har fått ett regeringsuppdrag
Din myndighet, Energiverket, har fått följande uppdrag i regleringsbrevet:
Regeringen har beslutat att Energiverket (EV) ska ta fram de föreskrifter som
krävs för att inom ramen för befintlig lagstiftning skapa förutsättningar för en
slutkundsmarknad. Förändringarna ska vara genomförda inom två år och ska
syfta till att förenkla för elkunden och stärka konkurrensen på elmarknaden
genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. En utgångspunkt ska vara ”en kund en faktura”.
Detta är ett led i arbetet mot en väl fungerande elmarknad.

Två aktörer på elmarknaden
Som anställd på den fingerade myndigheten Energiverket vet du att
det finns två centrala aktörer på energimarknaden, nätägare och elleverantörer. Nätägarna äger elnätet och elleverantörerna producerar och
levererar elen till elkunderna. I dagsläget skickar båda aktörerna egna
fakturor till kunderna. Kunderna får alltså två fakturor.
Använd vägledande frågor
Utifrån uppdraget är det nu upp till dig att konkretisera hur myndighetens reglering ska skapa en effektivare energimarknad. De vägledande
frågorna är hämtade ur ESV-rapporten Programteori och verksam-
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hetslogik – ett metodstöd för Regeringskansliet. I skriften finns en mall
för hur man kan lägga upp en verksamhetslogik, mallen består av en
rad frågor. När du arbetar med metoder som verksamhetslogik är det
viktigt att anpassa dessa utifrån vilka behov som finns i det egna fallet.
Vi har valt ut vissa av dessa frågor och kastat om dem för att på ett
bättre sätt möta behoven utifrån fallet.
Som en utgångspunkt för vår analys har vi valt följande frågor:
–– Vad är det övergripande målet?
–– Finns det önskade effekter definierade?
–– Vilka/vilken prestation finns definierad?
–– Vilka antaganden finns mellan prestationen och
det övergripande målet?
–– Vilka målgrupper finns inom området?
Dessa frågor har inga självklara svar. Olika personer kommer att se på
frågorna från olika perspektiv.
Övergripande målet

I ditt arbete är det bra att börja med det övergripande målet för området. Undersök om det finns flera mål eller om det finns mål som går i
olika riktning. I det här exemplet utgår du från det regeringsuppdrag
som Energiverket har fått för att se om du där kan hitta ett mål för
området.
Ett mål för området skulle kunna vara att skapa ”en väl fungerande elmarknad”.

Effekter

När målet är definierat gäller det att ställa sig frågan om vad som
krävs för att det ska nås, det vill säga vilken typ av önskad effekt behövs
i samhället? Om effekten uppnås så kommer det övergripande målet
också att nås. Det finns dock alltid en risk att insatsen påverkar annat,
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som ligger utanför målet. Det gäller även att ställa sig frågan vilka
effekter som uppträder vid olika tidpunkter, exempelvis på kort, medel
och lång sikt. Vad som är kort, medel och lång sikt varierar beroende
på vad som ska regleras.
För att nå målet måste konkurrensen på elmarknaden öka. En ökad konkurrens leder till en väl fungerande elmarknad, effekt på lång sikt. En ökad konkurrens nås genom att kunder väljer utifrån rationella preferenser, effekt på
medellång sikt. Kunderna kan göra detta genom att de får en samlad bild av
sina elkostnader, ”en kund en faktura”, effekt på kort sikt.

Prestationer

När mål och effekter är definierade i en effektkedja kan du börja undersöka vilka typer av prestationer som krävs för att effekterna ska uppstå.
En prestation är någonting som lämnar myndigheten. Det kan vara
allt från beslut till informationsmaterial. Prestationerna kan vara enkla
att hitta om de finns nedskrivna i uppdraget för myndigheten. Men
prestationerna kan även vara svåra att ta fram då det kanske inte är givet
vad en myndighet ska lämna ifrån sig för att de tänkta effekterna ska
uppkomma. Är det oklart för myndigheten vad den ska åstadkomma
kan det finnas anledning att föra en dialog med uppdragsgivaren om
detta, eventuellt kan det också finnas anledning att mer formellt begära
ett förtydligande av uppdraget.
För att effekterna ska uppstå krävs det olika prestationer från myndigheten.
En av prestationerna är nedtecknad i regeringsuppdraget: föreskrifter […] för
en slutkundsmarknad. Prestationen beskrivs även genom syftet med uppdraget samt uttrycket ”en kund en faktura”. De andra prestationerna som behövs
för att nå effekter och det övergripande målet kan hittas genom att undersöka vilka antaganden som finns i effektkedjan.
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Att undersöka vilka typer av prestationer som krävs
Förutsättningar och antaganden

Resurser
Organisation
Uppgift
Medel

Aktivitet



Konsekvens
utredning
och regel
skapande

Prestation



Regel

Medellångsiktiga
effekter

Kortsiktiga
effekter



En faktura



Rationella
val

Långsiktiga
effekter



Ökad
konkurrens

Målet för området



Effektkedja

Externa faktorer och aktörer

Antaganden

När effektkedjan finns nedtecknad och ”vägen” mellan prestationer och
målet är tydliggjord måste du se vilka antaganden som ligger bakom
kedjan. Antaganden är de outtalade premisserna som ligger till grund
för din effektkedja. De beskriver den kausalitet det orsakssamband som
du förväntar dig i effektkedjan. Man skulle kunna säga att antagandena
binder ihop effekterna vid varandra. Antaganden bakom effektkedjan är
bland det svåraste att ta fram eftersom uppfattningarna kan skilja sig åt.
Det bästa sättet för att ta fram antaganden är att bolla dessa med andra
för att spegla dina antaganden mot andra.
För att nå effekten ökad konkurrens så måste kunderna göra rationella val. Du
antar därmed att kunderna kommer att välja elleverantör utifrån rationella
preferenser så som pris eller miljöaspekter.
För att effekten rationella val ska uppstå måste kunderna få en faktura.
Antagandet är att kunderna genom att få en faktura bland annat får kunskap
om hela kostnadsbilden, vilket gör att de kan göra rationella val.
För att effekten en faktura ska kunna uppstå antar du att regeln (prestationen) ska följas av företagen. Du kan även i detta läge konstatera i dialog med
andra medarbetare på verket att alla regler inte följs. Det gör att du får två
antaganden som motsäger varandra: ”regler följs” och ”regler följs inte”. Om
företag i till exempel olika regioner skulle tolka reglerna på olika sätt skulle
det kunna leda till en osund konkurrens mellan regioner.
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Antaganden
Kortsiktiga
effekter

Prestation

Regel

Regler följs 
Regler följs inte 

En faktura

Medellångsiktiga
effekter

Kunskap påverkar beteende 

Rationella val

Utifrån dina antaganden kan det bli aktuellt att återigen se över vilka
prestationer som behövs för att fullgöra uppgiften. Finns det exempelvis prestationer som behöver genomföras som inte finns nedtecknade i
uppdraget? Du behöver också fråga dig om det finns anledning att tro
att de prestationer som finns angivna i uppdraget inte kommer att leda
till effekterna.
Antagandena om att kunder väljer utifrån pris och miljö påverkar inte
dina prestationer.
Utifrån antagandet att kunskap är viktigt för kundernas agerande kan
du konstatera att det krävs särskilda insatser för att effektkedjan ska
fungera (jämför speciella informationsinsatser, 6 § 7punkten förordning
om konsekvensutredning vid regelgivning). Du gör bedömningen att det
krävs ett långsiktigt arbete med att informera elkunderna genom konsumentvägledning.
Utifrån antagandena om att regler följs och att regler inte följs blir det
nödvändigt att införa någon typ av kontroll av det nya regelverket för
att se till att företagen följer reglerna.
Din lösning blir att föra in dessa aspekter i den föreskrift som finns beskriven i uppdraget.

Målgrupp

Efter att ha beskrivit mål, effekter och antaganden i effektkedjan finns
förutsättningar att lista vilka målgrupper som diskuterats i effektkedjan,
alltså att definiera både direkta och indirekta målgrupper.
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Utifrån uppdraget har vissa målgrupper varit tydligt definierade från första
början: slutkunder på elmarknaden, elleverantörer och nätägare. Utifrån de
antaganden som gjorts i effektkedjan och vilka prestationer som behövs utifrån dessa har fler målgrupper blivit aktuella.
Informations- och kunskapsbehoven som synliggjorts har satt fokus på konsumentvägledning. Konsumentvägledning är till viss del ett kommunalt ansvar
då det finns många kommuner som har konsumentvägledning. Det finns även
en poäng med att konsumentvägledningen är lokalt förankrad eftersom det
finns många lokala elbolag. I och med att du bedömer att konsumentvägledare har en viktig roll för att fullgöra uppdraget bedömer du att de utgör en
målgrupp. En målgrupp som inte var identifierad i uppdraget utan som har
fallit ut genom att beskriva effektkedjan.
En annan fråga som kommit upp i och med kartläggningen av antagandena är
behovet av kontroll av regelverket. Behov av en kontrollinstans på central nivå
som säkerställer att regelverket följs likvärdigt över hela landet har blivit tydlig
för dig. Du har här identifierat en roll för en förvaltningsmyndighet. Sannolikt bör myndighetens ställningstaganden kunna överklagas och ytterligare en
målgrupp – domstolen, har identifierats.

I och med att du systematiskt och strukturerat identifierar direkta och
indirekta målgrupper kan du beskriva vilka de är och varför du har
bedömt att de är målgrupper för förslaget. Denna beskrivning gör det
lättare för remissinstanser och andra bedöma dina förslag. De synpunkter du får kan antingen bekräfta eller ifrågasätta dina antaganden. Oavsett vilket så kan du få synpunkter som gör att du kan skärpa analysen
och förbättra din utredning. Att ha opponenter under och efter din
beredning kan också stärka analysen och förbättra det underlag som
ligger till grund för beslutsfattarens ställningstagande.
Beräkna kostnadsmässiga effekter
Utifrån den kunskap som tagits fram i effektkedjan där mål, effekter, prestationer, antaganden och målgrupper finns definierade är det
lättare att se vilka beräkningar som du behöver göra Kostnaderna är
tydligare nu än innan eftersom vi vet vilka målgrupper som finns och
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vilka uppdrag och förutsättningar de har. Nästa steg är att hitta relevant information om målgrupperna för att se hur kostnaderna för dem
påverkas av förslagen.
För att jämföra effekterna av ett utredningsförslag finns det anledning
att beakta kostnadskonsekvenserna för alla grupper som kan bli påverkade, det vill säga konsekvenser för staten, kommuner, landsting, företag
och enskilda. Nya eller förändrade regler får inte leda till att kostnader
läggs över från staten till andra utan att det redovisas i utredningen.
Beroende på vilka grupper som berörs av förslaget kan det vara
nödvändigt att göra flera kalkyler i konsekvensutredningen, för att få
en helhetsbild över vad förslaget kommer att kosta. Detta innebär att
beroende på vilka grupper som berörs kan du behöva göra mer än en
kalkyl. Berör kostnaden företagens administrativa kostnader kan du
med fördel använda dig av Tillväxtsverkets kalkyl för att beräkna företagens administrativa kostnader och andra kostnader. Du hittar stödet på
deras webbplats.
Stäm av mot förordningskraven
Efter att du gjort din verksamhetslogik bör du stämma av resultatet
mot kraven i förordningen. I exemplet ovan blev information och
kunskap viktiga aspekter för att effektkedjan skulle bli komplett. Det
gör att utredningen om speciella informationsinsatser i konsekvensutredningsförordningen är bemötta på ett tillfredställande sätt. Andra
aspekter som exempelvis särskild hänsyn för ikraftträdande eller överensstämmelser med EU-regelverk har däremot inte blivit bemötta i
verksamhetslogiken.
Kom ihåg att du i arbetet med verksamhetslogik alltid väljer mellan
olika lösningar. Dessa val kan vara till hjälp för dig när du ska redovisa
alternativa lösningar och beskrivningar om vad som kommer att hända
om ingen reglering kommer på plats.39
39 Läs mer om nollalternativ och alternativa lösningar i Att räkna på lönsamhet, (ESV 2005:13),
s. 19.
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Genom verksamhetslogiken och avstämningen mot förordningarna
kan du ta ställning till ditt förslag. Kommer förslaget att lösa det problem som ska åtgärdas?
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Verksamhetslogikmatris
Matrisen kan användas som ett stöd i ditt arbete att ta fram en verksamhetslogik.40
Varför?

Varför?

Varför?

Varför?

Vad?

Vad?

1.0 Situationsanalys
(Problemidentifiering
och mål)

2.0 Mål-konflikt

3.0 Målgrupp och
målområde
(mottagare, intressenter till målet)

4.0 Problemtyp
(Enkel, komplicerad,
komplex)

5.0 Effektkedjor
(Anger kausala
händelsekedjor, samt
uppnådda resultat)

6.0 Effektmått
(Måluppfyllelse,
resultatindikatorer för
respektive målgrupp)

1.1 Vad är det som ska 2.1 Finns några mål- 3.1 Vilka påverkas av
förändras, bibehållas, konflikter som man problemet/insatsen?
eller förhindras?
måste ta hänsyn till?
Vilka är dessa?

4.1 Undersök om proble5.1 Vilka effekter ska
met är enkelt, komplicerat inträffa för att målet
eller komplext, se punkt
ska kunna uppnås?
4.2–4.4.

6.1 Hur ska effekterna
mätas?

1.2 Orsak till åtgärd/
politisk intervention? Konsekvenser
om åtgärden inte
genomförs?

4.2 Är problemet enkelt?
• Standardiserade insatser
och aktiviteter som
implementeras av en och
samma organisation
• På samma sätt oavsett
var.

5.2 Vilka bieffekter
kan uppstå av interventionen?

6.2 Vilka resultat-indikatorer kan användas
för att bedöma
graden av målupp
fyllelse för varje steg i
effektkedjan?
Ange eventuella kvalitet- och kvantitetsmått, jämförelser etc.

1.3 Vilka styrmedel
kan användas för att
utforma interventionen?

4.3 Är problemet komplicerat?
• Flera insatser som implementeras av olika aktörer
• Interventionen är anpassad efter situation eller
individ eller sammanhang

5.3 Ordna effekterna i kluster, om
de uttrycker samma
sak med olika ord.
Namnge kluster.

6.3 Vilka fördelar och
risker finns med att
använda olika typer
av effektmått?

1.4 Beskriv det sammanhang/omgivning
som åtgärden kommer att påverka eller
påverkas av.

4.4 Är problemet komplext?
• Ej standardiserad och
föränderlig intervention
som behöver anpassas och
utvecklas kontinuerligt av
olika organisationer
• Insatsens värde kan endast bedömas i efterhand
då resultatet är okänt.

5.4 Organisera effekterna/klustren efter
om de är långsiktiga,
kortsiktiga eller ska
uppnås på medellång
sikt.

2.2 Hur ska målkonflikterna hanteras?

3.2 Vilken målgrupp/
målområde avses
med programmet/
insatsen?

1.5 Vilka mål finns
eller kan formuleras
om hur man löser
problemet/uppnår
önskvärd förändring?

5.5 Granska evidensen för effektkedjan,
är den valid och
reliabel?

40 För att läsa mer om programteorimatrisen och förklaringar av alla moment se bilaga 2 i Programteori och verksamhetslogik – ett metodstöd
för Regeringskansliet, ESV 2012:43.
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Hur?

Hur?

Hur?

Hur?

Hur?

Hur?

7.0 Antaganden
(Förutsättningar
antaganden om
målgrupp och omgivning)

8.0 Avgränsning
(Anger uppgift/
samt övriga samarbetspartners samt
målgrupp)

9.0 Externa- faktorer
(Omvärlds-faktorer
som påverkar utfall)

10.0 Prestationer
(Produkt/tjänst: mot
slutmottagare, täckningsgrad)

11.0 Aktiviteter,
processer, principer
(Produktion)

12.0 Resurser

7.1 Vilka antaganden
gör vi om målgruppen?

8.1 Avgränsa vad
programmet ska
leverera samt vad
som hamnar utanför.

9.1 Vilka och hur
kan händelser i
omvärlden påverka
programmet som
inte programmet kan
påverka?

10.1 Vilka prestationer ska levereras för
att målen ska kunna
uppnås?

11.1 Vilka aktiviteter och processer
ska genomföras för
att kunna leverera prestationerna
resurseffektivt med
hög kvalitet?

12.1 Vilka resurser
behövs?

7.2 Vilka förutsättningar tex. attityder i
omgivningen gynnar
eller hindrar programmets framgång?

8.2 Vilka andra
verksamheter delar
målområdet/problemområdet?

9.2
Kan strategier
utvecklas för att hantera eventuella risker
i omvärlden?

10.2 Hur ska vi nå
målgrupperna/målområdet med insatsen och hur mäter vi
täckningsgraden?

11.2 Vilka stöddokument behöver tas
fram som stödjer god
kvalitet i arbetet?

12.2 Hur kan
budgeten minimeras/
optimeras med
bibehållen kvalitet?

11.3 Vilken kompetensutveckling
behövs för att säkerställa att programmet levererar god
kvalitet?

12.3 Vilken kritisk
kompetens behöver
verksamheten för att
den ska kunna vara
effektiv?
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Förordningar
• Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
• Förordning (2014:570) om regeringens
medgivande till beslut om vissa föreskrifter
• Förordning (2011:118) om myndigheters
inhämtande av yttrande från Regelrådet
• Kommittéförordning (1998:1474)
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Förordningar
Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen.
2 § Förordningen ska inte tillämpas på
1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten
inom myndigheten,
2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av
samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),
3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
4. föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller på allmänna råd till den förordningen.
3 § Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i
1 § författningssamlingsförordningen (1976:725).
Allmänt om konsekvensutredningar

4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det
enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och
2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer,
näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat
betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen.
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Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk
för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det
som sägs i första stycket vidtas efter beslutet.
5 § Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en
konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller
allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. En sådan
bedömning ska dokumenteras.
En konsekvensutrednings innehåll

6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande:
1. en beskrivning av [problemet och] 41 vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd,
3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetensbeslutanderätt grundar sig på,
5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen,
6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen, och
7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.

41 I samband med de förändringar av förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning som
gjordes genom förordning 2014:571 har lydelsen i 6 § 1 p. ändrats genom att orden ”problemet
och” har tagits bort. Ändringarna är inte markerade i ändringsförordningen. Vid samtal med
Näringsdepartementet har framkommit att man planerar att återställa lydelsen i stadgandet så
snart som möjligt.
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7 § Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som
är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:antalet företag som
berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på
företagen,
1. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
2. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
3. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen,
4. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen, och
5. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning.
8 § Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller landsting, ska
konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en
redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt
14 kap. 3 § regeringsformen.
Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas
eller landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en
beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna.
Inhämtande av yttrande från
Regelrådet och regeringens medgivande

9 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten beakta det som anges i förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och i förordningen
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(2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.
Uppföljning och metodutveckling

10 § En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och
allmänna råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning
genomföras.
11 § Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna
förordning. Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar.
Förordning (2014:570) om regeringens
medgivande till beslut om vissa föreskrifter
1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och
särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen
(1998:1474).
2 § Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid til�lämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.
Regeringen ska inför sitt beslut få del av
1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.
3 § Innebär det fara för miljön, rikets säkerhet, liv, personlig säkerhet
eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om föreskrifterna inte beslutas, får regeringens medgivande inhämtas i efterhand.
4 § Att regeringens medgivande inte har inhämtats utgör inte hinder
mot att föreskrifter tillämpas.
5 § Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och rådgivning
med anledning av denna förordning.

tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

91

Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande
av yttrande från Regelrådet
1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och
särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen
(1998:1474).
2 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av
betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet inom Tillväxtverket tillfälle att inom en tid av minst två veckor yttra sig över den
konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget.
Vid inhämtande av sådant yttrande ska Regelrådet ges tillgång
till såväl förslaget till föreskrifter som den konsekvensutredning
som legat till grund för förslaget. Förordning (2014:1088).
3 § En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig
över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen, om
1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,
2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de uppgifter
till Regelrådet som behövs för att rådet ska kunna yttra sig,
3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter som
Regelrådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,
4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som medför
väsentliga olägenheter, eller
5. myndigheten med stöd av 2 eller 5 § förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört
en konsekvensutredning.
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Kommittéförordning (1998:1474)
Kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar

14 § Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda,
skall en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet.
Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt,
skall dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.
15 § Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet anges i
betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i
förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor
och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska
målen.
15 a § Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler,
ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i
betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar
de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. Förordning (2008:269).
16 § Regeringen anger närmare i utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som skall finnas i ett betänkande.
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