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Regelverk och innovation:
– omfamna istället för att förtränga eller undvika!
Regelverk spelar en avgörande roll för att
forma den omgivning företag bedriver sin
verksamhet i. Förändringar av regelverk
borde alltså vara av stort intresse för
innovationsarbete. Ofta uppfattas dock
regelverk som negativa för verksamheten
och inte alls som möjliggörare av innovation,
och därför implementeras de inte optimalt.
Som synes i aktuella exempel i bilindustrin
och finansbranschen förekommer försök att
förtränga eller undvika nya regler snarare än
att omfamna dem.

av Åke Freij

I

den här artikeln presenterar jag fem steg för hur företag kan ska
pa förutsättningar för innovation vid regelverksförändringar. De
företag som väljer ett mer proaktivt och flexibelt arbetssätt visavi
regelverk kan uppnå stora fördelar relativt konkurrenterna. Artikeln
baseras på studier av 20 regelverksförändringar i finansbranschen.

Regelverk är betydelsefulla för innovation
Ny teknik är en välkänd anledning till innovation. Till exempel hur
Internet möjliggjort nya tjänster. En annan är nya kundkrav där
medvetna konsumenter efterfrågar ekologiska varor. Eller egen ut
veckling i form av nya produkter och varianter.
En källa som sällan fokuseras i samband med innovation är nya
regelverk. Genomgripande förändringar från nya regelverk ger nya
förutsättningar för aktörerna på en marknad. Exempel på stora för
ändringar med bas i nya regleringar är de nya direktiven från EU
gällande värdepappershandel och kraven på lägre utsläpp från
bilar i Kalifornien. Regelverk är en kraft som skapar förutsättningar
för nya produkter, tjänster, teknologier och affärsmodeller. Kraften
i regelverk kan ge nya vinnare och förlorare och helt förändra en
bransch. De företag som omfamnar nya regelverk på samma sätt
som ett starkt krav från kunden eller marknaden kan vinna stora
fördelar från den innovation som skapas. Trots de möjligheter som
finns för innovation ser företag allt för sällan dessa förändringar
som en möjlighet till innovation.
Företag är negativa till nya regler
Förändringar i regelverk anses ofta av näringslivet som en föränd
ring till det sämre. I nutid förekommer beskrivningar såsom ”miss
handel av tillsynsmyndigheterna” och ”brister i regeringens nya
regler”. Företrädare för en bransch ser gärna att nya regler utreds
mer för att skjuta implementeringen på framtiden. Ett exempel på
detta är debatten runt de nya reglerna inom försäkring som lan
serades av EU 2009 och nu ska implementeras efter att ha förskju
tits under många år. Redan i en artikel 1968 ger Theodore Levitt
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exempel på hur företag ansåg att nya regler mot exempelvis barn
arbete och gift i livsmedel inte var bra för affärsverksamheten1. Vi
ser också exempel idag på hur företag försöker undkomma nya
regler. De välkända processerna i bilbranschen för att hantera (an
vända kreativa lösningar för att undvika) utsläppsregler är ett annat
aktuellt exempel. När synsätten präglas av den här karaktären ses
inte regelverk som en källa till innovation. Då hanteras inte heller
regelverk på ett optimalt sätt vid implementering.
Företag implementerar inte nya regelverk optimalt
Från mina studier av hur företag tar sig an nya regelverk målas
en samstämmig bild upp. För det första finns det ett element av
stelhet, passivitet och reaktivitet i införandet. Det kan ju finnas en
chans att regelverket skjuts på framtiden, urvattnas eller inte alls blir
av. Debatter uppstår då där företagen hävdar att myndigheterna
inte har förklarat tillräckligt och att det behövs mer tydlighet. När
regelverken sedan skall implementeras skapas ett andra problem i
form av flera separata projekt som tar sig an samma regelverk. Pro
blemet är att projekten uppstår i olika silos i företagen. Ett tredje
mönster är att regelverk gärna hanteras med ett angreppssätt lik
nande en checklista. Företaget vill veta exakt vad som skall göras
för att uppfylla regleringen, och gör sedan exakt detta. En fjärde
utmaning för företag är att de funktioner i företaget som ansva
rar för att uppfylla och implementera regelverken inte är vana att
anskaffa tekniska lösningar som bygger en plattform för framtida
innovation.

Regelverk A

Regelverk B

Regelverk C

Regelverk D

Regelverk F
Regelverk G

Regelverk E

Implementeringar är:
•
•
•
•

Reaktiva och passiva
I silos
Baserade på checklista
Bristande koppling mellan uppfyllande och teknik

Situation är inte upplagd för att skapa ny innovation. Snarare
förstärks bilden hos företagen av att regelverk är tvingande, onö
diga och inte skapar något innovationsvärde. Så hur kan då företag
agera för att göra regelverk till en central innovationskälla som vid
ny teknik och nya kundkrav?
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Fem steg för att skapa förutsättningar för innovation vid
regelverksförändring
Nulägesbeskrivningen ovan baseras på en studie av 20 regelverk
och flera exempel på hur de implementeras i företag. Studierna är
gjorda i den bransch som är föremål för mest nya regelverk; finans
branschen.
För att förstå hur företag bättre kan skapa fördelar och värde
när regelverk förändras identifierade och studerade jag en stor re
gelverksförändring där två företag lyckades bättre än de andra i
branschen. Jag kompletterade studien (som täcker en tidsperiod
över 15 år) med att analysera ytterligare 19 fall av regelverksföränd
ringar. Resultaten från studierna betraktade jag med hjälp av tidi
gare forskning om innovation med koppling till regleringar. Analy
sen leder till fem konkreta steg de företag bör genomföra som vill
uppnå innovationsvärde ur förändringar av regelverk.

Hantering av
gränssnitt
- Flexibilitet
- Proaktivitet

Existerande affär
Komponenter:
Produkt, Process, Teknik

Regelverksförändring
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1
Regelverksprojekt

3
4
Externa partners

Nya
komponenter

komponenter identifieras och implementeras.
Ett femte steg för att skapa innovationsvärde från regelverks
projektet är att integrera de nya komponenterna med existerande
produkter och processer. Insikt skapas på detta sätt i företagets
”vanliga” verksamhet. Kraven från de nya regelverken kan likställas
med krav från kunderna. Här uppstår ytterligare möjligheter till att
förstå och utveckla de interna och externa gränssnitten.
En central förmåga: hantera gränssnitt
Att genomföra de fem stegen har visat sig skapa värde för företag
relativt andra i en bransch som förändras på grund av nya regel
verk. I alla de fem stegen framkommer behovet av en nyetablerad
funktion i företaget, som ska ansvara för att hantera gränssnitt. I
samtliga fem steg skapas ett eller flera gränssnitt som är av lika stor
vikt som komponenterna som ska sammankopplas. För att skapa
och använda en sådan förmåga krävs både flexibilitet och proak
tivitet.
Egenskapen flexibilitet behövs för att gränssnitten kommer att
förändras genom både enskilda regelverksförändringar och inom
ett regelverksprojekt. Processen när regelverk förändras gör att det
kan skapas nya gränssnitt, existerande gränssnitt kan behöva luck
ras upp och processer kan gå från integrerad via disintegrerad till
återintegrerad. Ett problem med regelverk är att företag skjuter på
dessa eller undviker dem; de är reaktiva. En motsatt egenskap för
gränssnittshantering är proaktivitet. Titta framåt och skissa på hur
regelverket kommer att påverka. Då skapas innovationsmöjlighe
ter och regelverksförändringar blir en källa till värdeskapande.
De fem stegen ger företag en möjlighet att se regelverksför
ändringar som en källa till innovation och inte som misshandel av
myndigheterna. Genom att bli bättre på att hantera gränssnitt för
ändras organisationens synsätt från stelt, undvikande och reaktivt
till flexibelt, omfamnande och proaktivt. Högre innovationsvärde
för företaget, dess kunder och samhället blir resultatet. I slutändan
kommer ju faktiskt nya regler från kunderna.
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Theorore Levitt, ”Why business always loses”, Harvard Business
Review, Mars-April, 1968
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Det första steget när ett regelverk ska införas är att organisera
införandet som ett separat projekt med målet att skapa innova
tion. Resurserna inom projektet kan då tänka mer fritt på hur re
gelverket ställer krav på företagets verksamhet och affärsmodell.
Resurserna kan sitta i egna lokaler, använda egen metod eller skaf
fa egen utrustning. Utgångspunkten är ett värdeskapande innova
tionsprojekt och inte ett initiativ som ska styras i detalj och hante
ras med minimala resurser för att uppfylla en checklista.
I ett andra steg är det viktigt att skapa en koppling mellan regel
verksprojektet och den existerande verksamheten. Kopplingar kan
gälla finansiering av projektet, strategiska frågor, ledning och styr
ning samt överföring av teknisk kompetens. Existerande kompe
tens i företaget utnyttjas då i projektet och existerande verksam
het kan få nya idéer från regelverksprojektet.
Det tredje steget blir att hitta externa partners för leverans av
komponenter inom produkter, processer och teknologi för de nya
kraven från regelverket. Med hjälp av externa resurser får projektet
möjlighet att hitta samarbetsformer och annorlunda sätt att skapa
produkter och tjänster. Nya källor till leverans av komponenter kan
sedan integreras med den existerande verksamheten för att skapa
ytterligare erbjudanden.
Som följd av kraven från regelverket kommer projektet i ett
fjärde steg att skapa nya komponenter. Radikalt nya produkter
eller en ersättning för delar inom existerande produktstrukturer
kan då uppstå. Nya processer kommer att definieras och tekniska
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