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Lång startsträcka vid återkommande myndighetsprocesser

Olika besked från olika handläggare

Reglernas egentliga syfte är ofta okänt 

Analogt känns föråldrat



Vilse i processen1

Det är svårt att veta vad som är första steget i att starta 

företag men även vad som händer sen. Många önskar en 

tydlig översikt över hur processen ser ut. Osäkerheten gör 

att uppstart eller utveckling kan dra ut på tiden och i värsta 

fall stanna av helt.

“Det jobbigaste var att jag inte visste 

var jag skulle börja, vissa tillstånd är 

beroende av andra steg, men det var 

svårt att få en översikt.”



En djungel av information2

Idag finns väldigt många olika källor till information, vilket 

gör att företagare lätt kan missa det som är viktigt att ta till 

sig. Istället läggs mycket tid på att avgöra vad som är mest 

relevant och korrekt.

“Jag spenderar nog 2-3 timmar om 

dagen med att läsa information kring 

alla regler”



Måste upprepa information till 
flera myndigheter

3

Att behöva ge samma information till flera myndigheter, 

eller i vissa fall olika avdelningar inom samma organisation 

upplevs helt orimligt. De tekniska begränsningar som ligger 

bakom den bristfälliga delningen mellan aktörer är inget som 

företagare har kunskap kring eller förståelse för.

“Tjänstemän kom förbi och ställde 

exakt samma frågor som vi precis 

besvarat online. ”



Krånglig administration hindrar 
företagens utveckling

4

Många företagare tycker att det är svårt att sköta ekonomisk 

administration, såsom deklaration, bokslut och 

årsredovisning på egen hand. De som inte har råd med 

externa revisorer eller konsulter upplever ofta stress och oro 

för att något ska bli fel.

“Jag har en revisor som sköter 

min administration, det skulle 

vara jätteångest att göra det själv. 

Tänk om ett kvitto blir fel eller 

något.”



Måste själv jaga efter status & 
återkoppling

5

Företagare saknar status och återkoppling från myndigheter 

som de har lämnat uppgifter till. Många uttrycker att det är 

svårt att veta om något saknas, vilket skapar en oro för att 

missa något viktigt.

“Jag har ringt dem massa gånger 

men får aldrig några svar. Det är 

förolämpande när jag själv lägger 

massa tid på att göra rätt.”



Saknar kortfattad information & 
snabba svar

6

Företagarna saknar kärnfulla sammanfattningar över processer, 

samt tydliga skillnader på vad som är frivilligt och obligatoriskt. 

Många upplever det svårt att sålla i all information då de ofta 

jobbar under tidspress och inte har möjlighet att sätta sig in i 

vilken information som är relevant för dem.

“Det är svårt att hitta användbar 

information och när jag ringer blir 

jag bara vidarekopplad. Vill kunna 

sålla utifrån vad som gäller mig och 

mitt bolag”



Delar av processen upplevs 
sakna värde

7

Många företagare har svårt att förstå syftet med att behöva 

lämna vissa uppgifter som myndigheter ber om eller göra 

vissa aktiviteter som de rekommenderar. Detta skapar en 

känsla av att de behöver lägga tid på saker “bara för att” och 

inte för att det kan hjälpa deras verksamhet framåt.

“Är syftet att hitta folk som fuskar, 

eller hur mkt sprit svenskar dricker? 

Vad är det dom vill veta egentligen? 

Jag förstår inte syftet”



Myndighetska - språket är ofta 
svårt att förstå

8

Många företagare upplever att informationen de får från 

myndigheter har ett komplicerat och byråkratiskt språk med 

många nya termer och begrepp. Instruktioner och kriterier 

för ansökningar är ofta svåra att förstå, vilket kan leda till 

onödiga avslag på grund av missförstånd. Det höjer tröskeln 

för att vara entreprenör och mycket tid läggs på att försöka 

förstå vad som behöver göras i ett särskilt ärende.

“De refererar till något ord jag inte har en 

aning om vad det är. Sen måste jag kolla 

upp det och då förklaras det med ett ännu 

svårare ord.”



Analogt känns föråldrat9

Många tjänster saknar en digital E-tjänst, vilket skapar en 

irritation hos företagare som vill få saker gjorda snabbt. 

Vissa myndigheter går det inte 

att maila utan jag behöver stå i 

kö, det känns som om många inte 

har en digital approach”



Lång startsträcka vid återkommande 
myndighetsprocesser

10

Även om en företagare tidigare gått igenom en process, 

såsom att redovisa uppgifter, skriva rapporter eller söka 

tillstånd, görs det för sällan för att de ska minnas den exakta 

processen när det är dags att göra det igen. Det innebär att de 

behöver lära sig förfarandet på nytt varje gång.

“Jag har gjort det tre gånger, men 

när jag går in på hemsidan är det 

ändå svårt att hitta”



Olika besked från olika 
handläggare

11

Olika handläggare på samma myndighet kan ge olika besked, 

vilket leder till att många företagare upplever att beslut 

fattas baserat på tycke och smak hos en specifik 

handläggare.

“Det beror på vem som handlägger. 

Samma uppgifter kan en person 

godkänna och en annan handläggare 

neka med 10 kompletteringar”



Reglernas egentliga syfte är ofta 
okänt

12

Företagare har ibland svårt att förstå syftet med regler eller 

lagar, då informationen från myndigheterna är bristfällig och 

att de inte är transparenta. Många upplever att systemet är 

bestraffande och utformat för de som fuskar, snarare än de 

som gör rätt för sig.  

“Det känns som om systemet är 

gjort för de som fuskar”



Värdeerbjudanden för 
företagare



Grundläggande behov och drivkrafter hos företagare

Utveckla företagetSnabbt komma 
igång och gå runt

Enkelt och friktionsfritt 
att driva företag



Grundläggande behov och drivkrafter hos företagare

Snabbt komma igång och gå runt

Enkelt förstå vad som krävs för att starta min 
verksamhet och få stöd i att lösa eventuella hinder 
för att komma igång. Att kunna lägga min tid på att 
förfina min affärsidé snarare än på administrativa 
arbetsuppgifter och att förstå hur systemet 
fungerar.



Grundläggande behov och drivkrafter hos företagare

Enkelt och friktionsfritt driva företag

Kunna fokusera på att driva och utveckla min 
verksamhet snarare än att lägga tid på 
administration och måsten. Att på såväl 
översiktlig som detaljnivå förstå vad som krävs av 
mig som företagare och få stöd i att uppfylla 
dessa krav.



Grundläggande behov och drivkrafter hos företagare

Utveckla företaget

Att vid utveckling av verksamheten få stöd 
i att förstå för vad som krävs och vilka 
förutsättningar mitt företag har att växa, 
förändras och effektiviseras.



Företagare

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 företagDigital assistent

Erbjudandekatalog Företagare



Dashboard - Samlad vy och status

Tydlig översikt över aktiviteter kopplat till ditt företag, 

inklusive status och återkoppling i pågående ärenden

Du väljer själv hur och när du blir notifierad och kan 

addera tjänster från privata aktörer till din översikt

Löser kundproblem

1 2 4 5 9



Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Ett träffsäkert och personligt stöd genom en kanal. Det

är enkelt komma i kontakt med rätt instans då du lotsas

vidare till den aktör som bäst kan hjälpa dig att lösa ditt

problem, oavsett om det är en myndighet eller en privat

rådgivare.

Löser kundproblem

1 2 3 5 6 118



Sammanhållna och guidade processer i företagets alla faser

Tydlig guidning genom alla dina företagsprocesser, på en 

övergripande nivå genom handlingsplaner, men också på 

detaljnivå i guider där uppgiftslämnande sammanflätas med 

information och lärande. 

Sammanhållen och sömlös guidning även i processer som 

berör flera olika aktörer. 

Löser kundproblem

1 2 3 4 7

118 9 10 12



Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Uppgifter du lämnat till en myndighet eller annan aktörer i 

ekosystemet behöver inte upprepas till andra, utan kan enkelt 

delas dem emellan, utifrån ditt godkännande

Du kan alltid se vilka aktörer som har tillgång till uppgifter om 

ditt företag och kan själv kontrollera om en aktör, såsom ditt 

företags ombud, ska få läsa och/eller ändra i den delade 

datan.

Löser kundproblem

3 4 9 10



Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem

Genom behovsanpassade rekommendationer kan du 

som företagare förutse potentiella hinder och hitta 

utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan du som företagare 

få ökad förståelse för både oväntade och planerade 

händelser i företagandet.

Löser kundproblem

1 9 10



Scenarios och koncept för 
framtida verksamt.se



SKOOGS VANDRARHEM

Brita och Tareq har köpt en gammal skola på Gotland där 

de planerar att driva ett vandrarhem.

Skolan är ganska stor till en början har de rum för 15 

gäster och erbjuder enklare frukost.

Efter en säsong vill de expandera för att även kunna 

erbjuda middag, alkohol och en uteservering. Det innebär 

också att de behöver anställa en receptionist/städare

Under vintern då de stänger verksamheten så frilansar 

både Brita och Tareq för att få ihop ekonomin



Planerar

Beslut på fakta

Söker information

Anpassar sig 

Tar risker

BRITA SKOOG, 47 
PLANERANDE & EFTERTÄNKSAM

Född i Skåne, men har länge bott i Stockholm 

Projektledare inom reklambranschen  i 20 år

Längtar efter ett lugnare liv

Älskar att jobba med människor

Planerar och är eftertänksam 

Rädd för att göra fel



Planerar

Beslut på fakta

Söker information

Anpassar sig 

Tar risker

TAREQ SKOOG, 51
MODIG & REAKTIV

Flyttade till Sverige från Marocko som tonåring 

Jobbat som kreatör inom tv-spel

Trött på skrivbordsjobb 

Intresserad av mat och inredning

Vill känna sig fri och vara chef över sitt eget liv 



ModigFörsiktig

Reagerar

Planerar



Uppstart Ta HjälpExpandera Anställa

Brita och Tareqs vandrarhem

Vi kör!



Scenario:

Starta företag

Vi 
kör!



VÄRDEERBJUDANDE

Dashboard - En samlad vy och status

Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Sammanhållna och guidade processer i ditt företags alla faser

Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem

1

2

3

4

5



Skapar handlingsplanen

Användaren gör ett fåtal val för att handlingsplanen ska fyllas 
med rätt information och tjänster. Att skapa en handlingsplan 
går snabbt och enkelt. Det kräver inte inloggning och är inte 
bindande.



Sparar och arbetar med 
sin handlingsplan

För att behålla sin handlingsplan kan 
användaren antingen spara den direkt, 
genom att logga in, eller genom att 
genomföra moment där användaren 
identifierar sig med e-legitimation.



Får ordning på alla 
tillstånd på ett ställe

Tillstånd, anmälningar och registreringar 
samlas på ett ställe. Efter att företagaren fått 
stöd i alla möjliga val skapas en guide där 
uppgifter lämnas på ett vägledande och 
lärande sätt. 



Hjälp från en samlad 
kundtjänst

Kundtjänst kopplar in den aktör som bäst kan 
hjälpa användaren i ärendet, oavsett om det 
är en myndighet eller en privat rådgivare. 
För att ha kontroll behöver användaren 
samtycka ihopkopplingen till andra aktörer.



Skickar in en komplett 
ansökan

En guide är uppdelad i mindre delar, som alla 
kan fyllas i utan manuell handläggning eller 
väntetid mellan stegen. Uppgifterna från guiden 
paketeras och skickas till alla aktörer och 
instanser som påverkas. 



Följer ärendet tills det 
är avklarat

En samlad vy av ärendet ger användaren 
en transparent och tydlig bild av 
genomförda, aktiva och framtida 
moment i processen.

Ett ärende kan bestå av flera tillstånd, 
anmälningar och registreringar. Statusen 
är en ackumulering av samtliga delar och 
ärendet anses färdigt när allt är klart.



Scenario:

Expandera



VÄRDEERBJUDANDE

Dashboard - En samlad vy och status

Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Sammanhållna och guidade processer i ditt företags alla faser

Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem

1

2

3

4

5



Hittar rätt stöd
Innehåll prioriteras och sorteras efter de 
uppgifter vi känner till om företagaren och 
företaget. Branch, språk, region, tidigare 
aktivitet, ekonomi, egen målsättning och 
sammanhang med mera påverkar 
anpassningen av innehåll.



Stöd från rådgivare
Rådgivare prioriteras och sorteras på samma 
sätt som övrigt innehåll, vilket matchar ihop 
företagaren behov med utbudet av stöd.



Skapar sin 
handlingsplan

I handlingsplanen får företagaren en 
tydlig överblick, förståelse och status 
för pågående och framtida momen.

Handlingsplanen länkar företagaren 
till innehåll och tjänster på 
verksamt.se, samt externa 
webbplatser som erbjuder bra stöd 
av en annan aktör.



Får stöd och startar 
bygglovsansökan

Guiden reder ut om användaren behov 
bygglov och i så fall vilken typ. Användaren 
får information om kostnader och 
handläggningstider och kan därefter välja 
att påbörja ansökan eller att avstå.



Genomför bygguiden
Guider går i vissa fall att skicka in även då den inte är komplett, vilket möjliggör en mer 

flexibel handläggning. Företagaren kan återkomma och komplettera uppgifter allt 
eftersom de samlas in, eller efter uppmaning från handläggare.



Kompletterar direkt till 
handläggaren

Företagaren kan komplettera uppgifter till sin 
handläggare via chatten på verksamt.se, sms 
eller mail. Då handläggaren ber om specifika 
uppgifter eller dokument kan företagaren 
enkelt ställa följdfrågor och få vägledning. 
Företagaren väljer själv i vilka kanaler som 
notifikationer ska skickas ut. 



Följer uppdateringar i 
ärendeloggen

Alla händelser loggas och ger både 
företagaren och handläggare en samlad bild 
av processen i specifika ärenden. Hög 
transparens ger användaren förståelse och 
trygghet och minskar det tidskrävande 
behovet av att jaga efter status och 
återkoppling.



Scenario:

Anställa



VÄRDEERBJUDANDE

Dashboard - En samlad vy och status

Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Sammanhållna och guidade processer i ditt företags alla faser

Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem

1

3

4

5

2



Väljer en guide för att 
anställa personal

Rekommenderade utvecklingsguider, 
artiklar, externt innehåll med mera gör att 
användaren alltid kan se hur de kan 
utveckla verksamheten. Användare ska 
aldrig hamna i ett läge där det inte finns 
något att göra. 



Hittar stöd de inte 
visste fanns
Rekommenderat innehåll och tjänster visas 
upp för företagaren där det är relevant. 
Exempel på frivilligt innehåll är 
ersättningsguider eller expertrådgivning. Det 
kan hjälpa företagaren att hitta 
utvecklingspotential som hen annars missat.



Scenario:

Ta Hjälp



VÄRDEERBJUDANDE

Dashboard - En samlad vy och status

Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Sammanhållna och guidade processer i ditt företags alla faser

Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem
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5

4
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Delar information och 
åtkomst till rådgivare

Verifierade aktör kan ansöka om tillgång till 
företagsuppgifter. Aktören väljer uppgifter samt 
ifall det önskar läs eller skrivrättigheter. 
Företagaren har möjlighet att godkänna eller 
neka, samt i efterhand överblicka och dra tillbaka 
åtkomst för en aktör. 

Vid inskickande av guider godkänner användaren 
i förväg att mottagaren får tillgång till utvalda 
uppgifter. Vilket minskar mängden uppgifter som 
behöver anges. 


