
En framtida digital 
myndighetsinfrastruktur 
Framtida verksamt.se & 
företagsbemötande



Agenda

1. Digital infrastruktur-och tjänster, vad har det med ett attraktivt 
näringsliv att göra?

2. Pågående arbete med värdemodell och serverat, hur det 
påverkar er verksamhet

3. Hur kan vi samverka för att öka utvecklingstakten?



menti.com
Kod: 56 16 39
Hur prioriterad är förenklingsfrågorna för företag i er 
kommun?
Hur prioriterad är digitaliseringen av kommunens 
verksamhet?
Hur mycket kraft läggs på digitalisering av företagsrelaterade 
processer?



Näringslivsanalys för SBA-regionen
Framtagen av Sweco 2018/2019
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NL1 Nicklas Larsson; 2019-04-02

NL2 Nicklas Larsson; 2019-04-02



Näringslivsanalys för SBA-regionen
Framtagen av Sweco 2018/2019



Hur ser 
företagandet ut i 
SBA?
Kommunala kontakter, tillstånd mm?
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Många myndighetskontakter för en restaurang

RESTAURANGFÖRETAGARE

KOMMUN

BYGGFÖRVALTNING

MILJÖFÖRVALTNING

SOCIALFÖRVALTNING

RÄDDNINGSTJÄNST

VA‐BOLAG

BOLAGSVERKET

SKATTEVERKET

POLISEN

FETTAVSKILJARE

GASOL

TOBAK

SERVERINGS‐
TILLSTÅND

LIVSMEDEL

SKYLTLOV

BYGGLOV

SKYLT (ALLMÄN)

ARBETSGIVARE

F‐SKATT & MOMS

KASSAREGISTER

UTESERVERING

AKTIEBOLAG

TRAFIKVERKETSKYLT (VÄG)

GATU‐ OCH 
PARKFÖRVALTNING

VATTEN

LÄNSSTYRELSERNA

KAMERAÖVERVAKNING

PRIMÄRPRODUKTION

VARUMOTTAGARE

UPPLAGSHAVARE

DANS

KONSERT

LOTTERIINSPEKTIONEN

FÖRSTRÖELSESPEL

SPELAUTOMAT

RESTAURANGCASINO

KÖLDMEDIER

HANDELSBOLAG

ENSKILD FIRMA

FOLKÖL

STIM SAMI RADIOTJÄNST

MUSIKLICENS MUSIKLICENS TV‐LICENS

TORGHANDEL

VENTILATION

AVLOPP



För företagaren före Serverat
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• Ett navigationsproblem
Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer måste jag kontakta?

• Ett koordinationsproblem
I vilken ordning ska alla tillstånd sökas?

• Ett informationsproblem
Vilka krav ställs i reglerna och hur söker man?

• Ett uppgiftskravsproblem
Vilka uppgifter behöver myndigheterna från mig? Hur gör jag rätt?

• Ett redundansproblem
Jag lämnar samma uppgifter om och om igen men det verkar inte finnas något 
minne?

• Ett transaktionsproblem
Varför kan jag inte söka alla tillstånd digitalt? Varför ser blanketterna olika ut?

• Ett transparensproblem
Varför måste jag ringa för att höra hur det går med mina ärenden? 

”Nu när processen är 
klar vet man hur man 
borde gjort – kunde 

ingen hjälp till med det?”

”Man känner sig som 
en flipperkula som 
studsar runt mellan 

myndigheterna”

”När man som jag har 
verksamhet i flera 

kommuner möter man inte 
en alkohollag utan flera –

hur kan det vara så?”



Vi har en bra bild av företagens behov av enklare 
myndighetskontakter

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



Kan vi påverka företagens nöjdhet genom god tillämpning 
och ett smidigt bemötande..?

SKL Öppna jämförelser företagsklimat
Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning



NKI områden

Digitala system blir allt viktigare i mötet 
med företagaren, ställer krav på:
• Utformning/enkelhet
• Tryggt system
• Färdighetsgrad/flöde - Blir klar med 

ärendet!

SKL Öppna jämförelser företagsklimat
Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
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Förväntningsläget förändras snabbt pga. 
vår digitala närvaro

- 1960

- 1980

1960 2000

Långa ledtider och lång tid för återkoppling som 
utgick ifrån tjänstemannen/myndighetens villkor

1960

Korta ledtider och omedelbar återkoppling som 
utgår ifrån företagarens villkor



• Bra och uppskattad 
• Över 3 miljoner 

användare 2018
• Digitaliseringen 

öppnar dock upp för 
ett kraftigt ökat 
värdeskapande

Verksamt.se – kan bli ännu bättre



Del 2: Möjlig väg framåt
Exempel på pågående digitalt 
infrastrukturarbete som utgår från 
användarnas behov



VÄRDEMODELL
EKOSYSTEM FÖR ENKLARE MYNDIGHETETSKONTAKER FÖR FÖRETAG



Världsledande i enkla digitala myndighetskontakter?

• RU Öka innovations och 
utvecklingstakten på verksamt.se 

• RU Digitalt först - företag

Ambition Nuläge

• Nästan uteslutande investeringar i intern 
effektivitet

• Saknas ekosysteminvesteringar som 
skapar nytta för medborgare och företag



Transformationen kräver en ny målbild och strategi 
för ett nytt digitalt ekosystem för enklare myndighetskontakter



Efter

Digitalt ekosystem ‐ Digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations‐ och tjänsteflöden 
mellan delvis oberoende aktörer, och som har egenskaper som möjliggör självorganisering, skalbarhet och 
hållbarhet över tid. 

Före

Mot ett digitalt ekosystem



Värdemodell som målbild för utveckling 
– ett bra sätt att modellera värdeskapande i ett ekosystem

B
usiness M

odelC
anvas



Vi börjar med ”framsidan” eller scenen  - det som kunden ser och 

upplever



O
m
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Digital 
företagsassistent

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   

Nyckelfärdiga företag

Enkelt att upprätta 
nya behörigheter 

Enkelt att få överblick 
över åtaganden

Enkelt att sköta 
sina åtaganden 

digitalt

En gemensam 
målbild 

och roadmap

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 
kommunikationsplattfor

m för rådgivande 
främjare

Verksamt.se som 
verktyg för 

rådgivande främjare

Tankesmedja för 
enklare 

företagande

Bättre hanterade 
uppdrag och 

effekthemtagning

Erbjudandekatalog – Starta och driva företag



Nyttoanalys

cirka 2,7miljarder kronor/år

FöretagareTjänsteleverantörer Ombud

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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ekosystem för enklare myndighetskontakter för 
företag



På vilket sätt kortar värdemodellen 
handläggningstider?

Sammanhållna och guidade 
processer i företagets alla faser

Dashboard - Samlad vy 
och status

Enkelt att dela information 
och ta hjälp av andra



På vilket sätt minskar värdemodellen 
uppgiftslämnandet?

Nationella plattformar för att 
höja lägstanivån av 

digitalisering

Gemensamma arbetssätt, 
modeller och insikter



På vilket sätt bidrar Värdemodellen till minskade 
administrativa kostnader? 

Dashboar
d - Samlad 

vy och 
status

Enkelt att dela 
information och ta 

hjälp av andra

Sammanhållna och 
guidade processer i 
företagets alla faser

Enkelt att 
upprätta nya 
behörigheter 



E-tjänster och 
blanketter hos 
respektive 
myndighet och 
kommun

+Samplacerad
info och e-
tjänster utifrån 
livs/företags-
händelser
=> Serverat

+ Samlad 
återkoppling 
och samlade 
handlingar

+ Samlade 
myndighets-
överskridande
processer med 
sammanhållen 
återkoppling

+ Personligt 
informations-
ägarskap/mina
Data. 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



2. Ny nationell digital 
infrastruktur

Vad åtgår på ”baksidan”?

Värdeskapandet mot medborgare/företag kan bara ske när alla dessa tre delar 
realiseras parallellt, att bara realisera en eller två av dessa bidrar inte till 
värdeskapande.

1. Nytt tjänsteinnehåll 
från konsumenter

3. Anslutningar av 
producenter



Serverat som förutsättning för framtidens 
värdeskapande kundmöte för företag

SERVERAT
- Skapar enighet mellan kommuner och myndigheter om informationshanteringen i tillstånd
- Skapar förutsättningar för framtiden genom integrationslösningar och adaptrar i verksamhetssystem
- Skapar förvaltning av nationellt ensade tillstånd och förenklar informationsutbyte mellan myndigheter
- Verifierar och ansluter kommuner och kommunala myndigheter till nationellt sammanhållna kundmöten

VÄRDEMODELLEN
- Samlad vy över status och återkoppling
- Samlad branschövergripande vägledning
- Vägledning i sammanhållna tillståndsprocesser
- Hantering av ombud internt och externt
- Nationell infrastruktur som sänker kostnader

SÅ HOPPA PÅ TÅGET OCH SKAPA FRAMTIDENS KUNDMÖTE FÖR FÖRETAG!
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Reflektioner

Vilka erbjudanden utifrån er roll är viktigaste 
att vi fokuserar på i det fortsatta arbete?
Vilka utmaningar finns i er kommun med att 
skapa ett bra digitalt företagarmöte?
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Tankesmedja för 
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företagande

Bättre hanterade 
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Erbjudandekatalog – Starta och driva företag



Status
• Gemensamt budgetinspel Tillväxtverket, Bolagsverket 

och Skatteverket för att försöka få långsiktiga uppdrag 
och finansiering kring värdemodellen

• Utvecklingsforum inom eSam med samarbete med 
Opensweden

• Fortsatt arbete med Serverat

• Verksamt BETA där vi ska testa en liten liten del av det 
nya redan nu under hösten 2019



Aktörer i samverkan
Nationellt/Lokalt - Offentligt /Privat
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LeverantörerMyndigheter Kommuner

VerksamhetssystemE-tjänsteplattformar

Övergripande



Utvecklingspaket – ensning i steg
PAKET 1: ALKOHOL & TOBAK
• Serveringstillstånd

(Samtliga)
• Folköl
• Tobak

PAKET 2: BRAND OCH BYGG
• Brandfarliga varor 
• Bygglov för skylt
• Brandskyddsredogörelser 

och SBA

PAKET 3: HÄLSOSKYDD
• Bassängbad
• Hygiensisk behandling
• Solarieverksamhet

PAKET 4: LIVSMEDEL
• Livsmedel 
• Eget vatten

PAKET 5: MILJÖ
• Miljöfarlig verksamhet,
• Enskilt avlopp
• Ev köldmedier

DRIVAFASEN: Utifrån dialog med utvecklingsledningskommunerna inkluderas även relevanta delar av fasen driva 
företag i arbetet med ensning. Det kan röra t ex följdanmälningar och ändringar i tillstånd/anmälningar. 
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Klara e-tjänsteplattformar: Abou, Open-E
Nästan klara e-tjänsteplattformar: CGI, Visma/Ciceron, Artvise



Del 3: Utveckling kräver 
samverkan och 
samskapande



Slutsatser: för att nå målet 
med värdemodellen så 
behöver vi:
• Gemensam kravställning kommuner-

sektorsmyndigheter – tjänsteleverantörer
• Gemensam målbild – företagarmötet
• API:er och standarder



Workshop

1. Hur behöver vi jobba för 
att nå fram?

2. Vilka utmaningar finns?
3. Vilka behöver vara 

involverade i ett sådant 
arbete

4. Ser ni ytterligare delar 
som behöver hanteras?

För att nå målet med 
värdemodellen så behöver vi 
bl.a. följande:

• Gemensam kravställning kommuner-
sektorsmyndigheter – tjänsteleverantörer

• Gemensam målbild – företagarmötet
• Standarder och API:er mot verksamhetssystemen



Summering & avslut
Kontakt:
Värdemodell Carl Einerfors: carl.einerfors@tillvaxtverket.se
Serverat Kristina Ljungdal: 
kristina.ljungdahl@tillvaxtverket.se


