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Många myndighetskontakter för en restaurang
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Regler – ett stort tillväxthinder
Andel företag som ser olika faktorer som hinder för tillväxt i företaget



Vilse i processen

En djungel av information

Måste upprepa 
information till flera 
myndigheter

Saknar kortfattad information 
och snabba svar

Analogt känns föråldrat

Delar av processen 
upplevs sakna värde

Olika besked från 
olika handläggare

”Myndighetska” –
språket är ofta svårt 
att förstå

Reglernas egentliga syfte 
är ofta okänt

Krånglig administration 
hindrar utvecklingen

Det företagen själva lyfter fram som krångligast

Måste själv jaga efter status 
och återkoppling Lång startsträcka vid återkommande 

myndighetsprocesser



Regelförenklingens olika beståndsdelar

Regler

•Ex. EU‐regler, 
nationella regler, 
förordningar och 
förskrifter. 

Tillämpning

Ex. Tolkning av regler, 
rådgivning, tillsyn, 
beslut, kontroll, 
handläggning.

Service & Digitala 
tjänster
Ex. Information, e‐
tjänster, status i ärende, 
bemötande.
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Antal användare

Mer än 3 miljoner användare årligen!

Verksamt.se – bra och uppskattad men möter inte de nya kraven



En gemensam 
målbild och 
roadmap

Total erbjudandekatalog – det nya ekosystemet
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Dashboard - Samlad 
vy och status

Samlad 
kundtjänst med 
gemensam ”first
line”

Sammanhållna och 
guidade processer i 
företagets alla faser

Enkelt att dela 
information och ta 
hjälp av andra

Förslag på aktiviteter 
som kan utveckla ditt 
företag och förebygga 
problem   

Digital 
företagsassistent

Nyckelfärdiga 
företag

Enkelt att upprätta 
nya behörigheter 

Enkelt att få 
överblick över 
åtaganden

Enkelt att sköta 
sina åtaganden 
digitalt

Ett gemensamt 
kundmöte med 
företagarens hela 
process

Gemensamma 
arbetssätt, 
modeller och 
insikter

Särskilda 
insatsgrupper som gör 
verkstad av planerna

Gemensam design 
av enklare regler 
utifrån företagens 
behov och stöd i att 
följa befintliga regler

Nationella 
plattformar för att 
höja lägstanivån 
av digitalisering

Avancerat 
skyltfönster för de 
olika aktörernas 
erbjudanden

Öppen data 
och källkod

Externa 
tjänster i 
ekosystemet

Ekosystemet i 
externa tjänster

Externa 
leverantörer av 
myndigheternas 
och kommunernas 
tjänster i 
ekosystemet 
(outsourcing)

Forum för 
samskapande med 
offentlig sektor och 
akademin

Avancerat 
skyltfönster 
(både för 
finansiella och 
rådgivande 
främjare)

One-stop-shop för 
finansiella främjare

”CRM-
system” för 
rådgivande 
främjare

Del av samlad 
kommunikation
splattform för 
rådgivande 
främjare

Verksamt.se 
som verktyg 
för 
rådgivande 
främjare

Bättre hanterade 
uppdrag och 
effekthemtagning

Tankesmedja för 
enklare 
företagande



Nyttoanalysens resultat

cirka 2,7
miljarder kronor

FöretagareTjänsteleverantörer Ombud

 Ramboll uppskattar att de potentiella nyttorna med ett utvecklat och implementerat ekosystem 
för digitala myndighetskontakter uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor per år.

ca 200
miljoner kronor

 ca 340
miljoner kronor

ca 1 330
miljoner kronor

ca 750
miljoner kronor

ca 130
miljoner kronor
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E‐tjänster och 
blanketter hos 
respektive 
myndighet och 
kommun

+Samplacerad
info och e‐
tjänster utifrån 
livs/företags‐
händelser 
Serverat

+ Samlad 
återkoppling och 
samlade 
handlingar
Serverat

+ Samlade 
myndighets‐
överskridande
processer med 
sammanhållen 
återkoppling

+ Personligt 
informations‐
ägarskap/minaD
ata. Privat 
samverkan. 
Digitala 
fullmakter.

+ Processer 
utflyttade till 
företagens 
system/Digitala 
informations‐
kedjor/NSG

MijnOverheid
voorOndernemers

MijnOverheid
voorOndernemers

Siktet inställt på världsledande

Business express

Vår ekosystems
-målbild och 

framtida verksamt.se

Vår lösning idag

Många länder



Tack!
asa.talamo@tillvaxtverket.se


