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Konsekvensanalyser extra viktiga idag
• Växande samhällsutmaningar och ambitiösa 

målsättningar (Agenda 2030) i kombination med 
begränsade resurser 

• Komplexitet, interaktion och dynamiska effekter 
mellan lagstiftning, åtgärder och verklighet

• Digitaliseringen ställer nya krav på lagstiftning och 
tillämpning samtidigt som det öppnar upp för nya 
möjligheter för efterlevnad och interaktion

Konsekvensanalyser i bred mening 

kan bidra till helhetsperspektiv och 

transparenta avvägningar



EU och UK: varierande omfattning och 
innehåll men mer fokus på process än 

”analys”
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Analysdjupet viktigt för kvalitet

Nivå 5 –
Fullständig 

värdering i pengar 

Nivå 4 - Delvis 
värdering av kostnader 

och nytta 

Nivå 3 - Kvantifiering av effekter 

Nivå 2 - Fullständig beskrivning av kostnader 
och fördelar 

Nivå 1 - Identifiering av vinnare och förlorare 
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Källa: UK Impact Assessment guidelines



Länken mellan 
ex ante och ex post också viktig

Kontrafaktiskt scenario

- Status quo

- Alternativ

Lagförslag 1 Lagförslag 2

Ex ante konsekvensanalys Ex ante konsekvensanalys

Ex post utvärdering Ex post utvärdering

Kontrafaktiskt scenario

- Status quo

- Alternativ

Horisontell integration

Implementering Implementering



• Ersätter inte politiken – utgör enbart beslutsunderlag

• Fokus på att utreda ”favoritalternativ” - begränsad 
förståelse för marginaleffekter

• Analysen måste leda till förändring - ”nollalternativet är 
aldrig ett alternativ" 

• Betoning på det som är "lätt att mäta" – dvs. ofta mer 
fokus på kostnad än på nytta 

• Siffror kan lätt tas ur sitt sammanhang – bristande data 
kan innebära osäkra antaganden 

• Bristande samråd med intressenter i tidigt skede - t ex 
snäva eller sena remisser
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Vanliga utmaningar och missförstånd 



Rekommendationer

• Utveckla enhetliga och bredare riktlinjer centralt

• Ge RK huvudansvar för breddat strategiskt fokus 
och investera i relevanta metodkompetenser

• Ge Kommittéväsendet handlingsutrymme -
inkludera alternativ i direktiven, resurssätt och 
involvera relevanta kompetenser

• Bredda Regelrådets uppdrag - inför tidigare 
kvalitetsgranskning av förslag och inför  
återremittering 

• Samverka med myndigheter kring sektorspecifika 
metoder



Tack!


