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INFO OCH FÖRBEHÅLL OM NEDAN RAPPORT  

Nedan rapport beskriver en målbild för ett nytt ekosystem för enklare 

myndighetskontakter för företagare. Målbilden implicerar en större transformation av 

tekniska system, organisation och arbetsprocesser i syfte att skapa större nytta för 

företagarna och de aktörer som interagerar med företagarna. Rapporten är framtagen 

under våren 2018 av en liten arbetsgrupp med deltagare från Tillväxtverket, 

Bolagsverket och Skatteverket men är inte förankrad fullt ut inom dessa eller andra 

organisationer. Rapporten är fastställd i en första version av styrgruppen (bestående av 

strategisk samt operativ ledning för myndighetssamarbetet Starta och driva företag) 

Under hösten 2018 kommer ett förankringsarbete att genomföras inom främst 

Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen men även mot andra 

intressenter. Under detta förankringsarbete förväntas målbild röra på röra på sig som ett 

led i jämkningen. Rapporten kan i nuvarande version betraktas som ett förslag till nytt 

ekosystem som underlag för diskussion och förankring. Ett levande dokument som 

kommer att uppdateras löpande.  
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Sammanfattning 

Bakgrund – Sverige ska bli världsledande i enkelt företagande och att 

nyttja digitaliseringens möjligheter för detta ändamål 

Regeringens har höga ambitioner kring fler och växande företag samt att Sverige ska bli 

världsledande i enkla myndighetskontakter för företag och i att nyttja digitaliseringens 

möjligheter för detta ändamål. Företagen ser dock fortfarande myndighetsregler som det 

näst största hindret för tillväxt, enbart kompetensbristen är ett större problem. Därtill 

ökar hela tiden kraven från medborgare och företag på enkla digitala tjänster vilket i sin 

tur kräver en hög utvecklings- och innovationstakt som snabbt kan leverera nytt värde. 

Nuläge - Dagens lösning möter inte dessa förändrade omvärldskrav  

Verksamt.se är en mycket uppskattad sida där en stor mängd offentliga aktörer samlar 

information och tjänster riktade till företagen för att dessa ska kunna hantera 

myndighetsregler och administration digitalt och samlat på en sida. Verksamt.se har en 

hög användning, är mycket uppskattad av användarna och har vunnit pris för sin 

utformning. Dock möter den inte de ökade krav som angivits i bakgrunden ovan. 

Företagen upplever fortsatt en rad problemområden när de funderar på att starta, startar 

och sedermera driver och utvecklar sina företag. Detta tar onödig tid och hämmar deras 

tillväxt. Framförallt saknas sammanhållna processer mellan de olika aktörerna vilket gör 

att företagen behöver agera ”projektledare” mellan dessa på olika sätt. Dagens lösning 

återanvänder inte data i tillräckligt hög utsträckning och saknar bl.a. stöd för digital 

fullmaktshantering vilket genererar dubbelarbetet och pappersadministration. Nyttan 

med dagens lösning är för liten för många av intressenterna och flera väljer egna 

lösningar mot företagen både för att det går snabbare och ibland blir bättre vilket på sikt 

riskerar att urholka och ytterligare försämra dagens lösning. Dagens lösning är 

uppbyggd som ett nav centrerat runt verksamt.se vilket gör det svårt och långsamt att 

skala upp och göra snabba förändringar. Dagen lösning är också för liten och omfattar 

enbart några av de största myndigheterna vad gäller e-tjänster. Få kommuner är 

integrerade, kopplingen till främjarna är väldigt lös och inga privata aktörer finns med 

på allvar. Vidare så är inte dagens lösning digital i tillräckligt hög utsträckning. Många 

av uppgiftskraven mot företagen hanteras fortfarande på blanketter utan möjlighet till 

inmatningskontroll, förifyllnad och digital återkoppling/status.  

Nyläge – Därför behövs en ny lösning i form av ett ekosystem 

Mot bakgrund av ovan behövs en ny lösning i form av ett modernt digitalt ekosystem. 

Målbilden i denna rapport beskriver ett sådant ekosystem som kraftigt kan förenkla 

myndighetskontakterna för företag och samtidigt skapa nyttor för samtliga inblandade 

aktörer. Ekosystem (också kallat värdenätverk) innebär att stor mängd aktörer bidrar 

med tjänster och information, utan behov av ett nav men med gemensamma nationella 

komponenter för informationsutbyte. Verksamt.se går i en sådan lösning från att vara en 

producent och nav till att vara en konsument av tjänster och information som även kan 

konsumeras av en rad andra kundmöten. Ett sådan lösning är förändringstålig och 
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möjliggör parallellutveckling genom en federativ arkitektur. Detta möjliggör också att 

”spänna bågen” och öka innovationshöjden ytterligare framöver eftersom lösningen är 

flexibel på ett annat sätt än idag. Det nya ekosystemet erbjuder stöd för 

sammanhängande kundärenden som spänner över flera olika aktörer och där 

kundhändelser så som status och återkoppling och kalenderhändelser kan konsumeras 

samlat från flera olika aktörer, bl.a. verksamt.se. Detta löser samtliga identifierade 

kundproblem och bedöms därför vara en stor administrativ lättnad för företagen men 

också de andra inblandade aktörerna. Vidare realiserar det nya ekosystemet det 

personliga informationsägarskapet för företag och gör att företagaren får full kontroll 

över sin information och hur den ska kunna användas av andra. Ekosystemet erbjuder 

ett komplett digitalt och effektivt stöd för firmatecknaren att sköta sin offentliga 

åtagande men också ett lika bra digitalt stöd för de som företräder eller hjälper 

firmatecknaren inom eller utanför företaget (ombud). Det föreslagna ekosystemet 

erbjuder en lösning på en nationell digital fullmaktshantering i Sverige, vilket kan 

användas av alla olika intressenter, även mot medborgare. Detsamma gäller nya tjänster 

för att konsumera kundhändelser, personliga viktiga datum och handlingar (tillstånd, 

bevis, beslut etc.) från ekosystemets alla delar. Den föreslagna arkitekturen för att 

realisera ekosystemet följer helt EU:s interoperabilitetsramverk EIF och den svenska 

varianten ”Ramverk för digital samverkan” som nyligen sammanställts av eSam. Den 

federativa arkitekturen lägger också grund för innovation och samskapande med privat 

sektor vilket är helt i linje med regeringens ambitioner och bedöms öka utvecklingshöjd 

och -takt. Vidare lägger den föreslagna arkitekturen grund för digitala 

informationskedjor genom att tillhandahålla nationella bastjänster för ett smidigt 

informationsutbyte som fungerar oavsett om källdata hämtas från företagaren genom 

inmatning eller om det hämtas maskin-till-maskin från företagens eller de andra 

aktörernas system. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

Ett arbete har bedrivits inom ramen för myndighetssamarbetet Starta och driva företag 

för att analysera företagens behov och ta fram en målbild i form av en värdemodell för 

ett nytt ekosystem runt verksamt.se. Målbilden beskriver ett nytt digitalt ekosystem som 

kraftigt kan förenkla myndighetskontakterna för företag och samtidigt skapa nyttor för 

samtliga inblandade aktörer. Målbilden är även tänkt att fungera som målbild för 

myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Utöver målbild har även en strategi och 

färdplan tagits fram som på övergripande nivå beskriver hur målet skulle kunna nås, av 

vilka aktörer, på vilken tid, till vilken kostnad. Arbetet har bedrivit framförallt av 

resurser från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket under hösten 2017 och 

våren 2018.  

Som bakgrund till arbetet kan bland annat lyftas fram att företagen 20171 anger lagar 

och myndighetsregler som det näst största hindret för tillväxt, enbart bristen på 

kompetens är ett större hinder. Företagen ser dessutom en rad mer specifika 

problemområden i myndighetsadministrationen kring att planera, starta, driva och 

utveckla företag idag, vilka vi kommer att beröra djupare längre ned i rapporten. Utöver 

företagens direkta behov av enklare myndighetskontakter kan även lyftas fram det 

starka förändringstryck som digitaliseringen innebär vad gäller företagens förväntningar 

om tillgång till information och e-tjänster. Regeringen presenterade i maj 2017 en 

strategi som anger inriktningen för sin digitaliseringspolitik2. Hösten 2017 gav 

regeringen Tillväxtverket i uppdrag att i nära samarbete med berörda statliga och 

kommunala myndigheter främja digital förnyelse och stötta berörda myndigheter att 

tillämpa principen digitalt först i företagens myndighetskontakter. Tillväxtverket och 

Bolagsverket fick i början av 2018 i uppdrag att, genom nya, innovativa arbetssätt med 

mer offentligt/privat samskapande, utveckla verksamt.se och de tjänster som erbjuds. 

Syftet är att främja och förenkla för företagande genom att bland annat erbjuda fler och 

bättre digitala tjänster till företagare och potentiella företagare samt att involvera privata 

tjänsteleverantörer i större utsträckning.  

I värdemodellen beskrivs ett antal erbjudanden som handlar om att  

- öka den innovativa förmågan i myndighetssamarbetet,  

- öka nyttan för såvål blivande och befintliga företagare som samverkanspartners,  

- öka takten i nyttohemtagningen genom snabba realiserbara lösningar 

- inrymma fler aktörer i samverkan, även privata 

- skapa förutsättningar för smarta och nyskapande idéer och lösningar som kan 

levereras av myndigheterna eller av privata aktörer.   

-  

                                                 
1https://tillvaxtverket.se/download/18.6c7cba4d15e847bac579ed56/1506430418387/F%C3%B6retagens

%20villkor%20och%20verklighet.pdf 

 
2https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstr

ategin_slutlig_170518-2.pdf 

 

https://tillvaxtverket.se/download/18.6c7cba4d15e847bac579ed56/1506430418387/F%C3%B6retagens%20villkor%20och%20verklighet.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.6c7cba4d15e847bac579ed56/1506430418387/F%C3%B6retagens%20villkor%20och%20verklighet.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
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Den målbild som beskrivs i värdemodellen visar de erbjudanden och värden som 

aktörerna inom myndighetssamarbetet gemensamt kan arbeta mot, med utgångspunkt i 

sina respektive uppdrag, för att kunna erbjuda på upp till 5 års sikt. Målbilden 

uppdateras och flyttas löpande framåt av en förnyelseprocess. Målet flyter således men 

ger oss i varje givet tillfälle en tydlig konceptuell inriktning, och samlar våra krafter i en 

gemensam riktning. Modellen ska stödja en övergång från fokus på produkt till fokus 

på värdedrivna leveranser. En central del i målbilden är att skapa sammanhängande 

processer för företagarna. I det arbetet kommer ett stort fokus ligga på att ifrågasätta och 

ensa processer och processteg kopplade till företagare och att på djupet utforska 

möjligheter att förenkla dessa genom automation, regelförenklingar samt nya sätt att 

inhämta data närmre källan eller att flytta ut hela processer till källan (i enlighet med 

tankar från Nordic Smart Government).  

  

2 Värdemodell, arbetsmetodik och färdplan 

2.1 Modellen 

Den värdemodell som utvecklas här kan beskrivas som en affärsmodell i offentlig 

tappning. Den visar värdeskapande i ett ekosystem av aktörer med kunden i centrum. 

Som mall för värdemodellen har använts en modell kallad Business Model Canvas 

som används för att beskriva, analysera och designa en verksamhets affärsmodell. 

Modellen är ursprungligen framtagen av ett forskarteam under ledning av österrikaren 

Alexander Osterwalder och används idag av flera miljoner användare i organisationer 

av alla storlekar världen över3. Modellen utgår ifrån att värdeskapande bäst beskrivs 

genom nio grundläggande byggstenar som kan ses i bild nedan.  

 

 

 

                                                 
3 https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Värdemodellen ska innehålla samlade konceptuella värdeerbjudanden (ekosystemets 

erbjudandekatalog), övergripande arkitekturprinciper och nyttor för dessa erbjudanden i 

samtliga aktuella kanaler riktade mot primärkunder (blivande och befintliga företag) 

och sekundärkunder/nyckelintressenter i ekosystemet på nationell, regional och lokal 

nivå. 

Värdemodellen beskriver de tjänster som behöver erbjudas och de nyttor som ska 

skapas för företagen som är den primära målgruppen. Modellen beskriver också vilka 

övriga aktörer som behöver medverka för att kunna producera dessa tjänster och hur de 

kan skapa nytta för företagen. Modellen beskriver vidare de erbjudanden och nyttor som 

kan skapas för medverkande aktörer. På det sättet skapas en bild av hela det ekosystem 

som behöver vara med i förändringsarbetet och de olika aktörernas incitament att bidra.  

 

Framsidan/Scenen 

Framsidan eller ”scenen” är en teateranalogi som syftar till att det är dessa delar som 

kunden ser och upplever.  

 

Dessa byggblock omfattar: 

Kundsegment 

För vilka skapar vi värde? Vilka är våra viktigaste kunder? 

Värdeerbjudande 

Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka kundbehov uppfyller vi? 

Kanaler 

Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade? 

Kundrelationer 

Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka 

har vi skapat? Hur marknadsför vi oss? 

Intäktsströmmar/Nyttoskapande 

Vilket värde levererar vi till våra kunder? Kan det omsättas i pengar, direkt eller 

indirekt? 
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Baksidan / backstage 

Samma analogi som för framsidan/scenen. Syftar till att det är dessa delar som kunden 

inte ser och upplever men som är en förutsättning för att föreställningen ska kunna 

genomföras eller att värdeerbjudandena ska kunna realiseras.  

 

Dessa byggblock omfattar: 

 

Nyckelresurser 

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?   

Nyckelprocesser 

Vilka nyckelprocesser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?  

Nyckelsamarbeten 

Vilka är våra viktigaste samarbetet? Vilka nyckelresurser skapas hos de olika aktörerna? 

Vilka nyckelprocesser genomförs av de olika aktörerna? 

Kostnad  

Hur fördelar sig kostnaderna och vad summerar de upp till? 

2.2 Tjänstedesign som arbetsmetodik 

För att komma fram till vilka erbjudanden som ska riktas till varje enskilt kundsegment 

används tjänstedesign. Tjänstedesign är en metodik som utgår helt ifrån kundens behov 

och sedan översätter detta i ett erbjudande som på bästa möjliga sätt matchar behoven. 

Den grundläggande frågan är vad kunden försöker få gjort, t.ex. att ”starta ett företag” 

vilket ofta beskrivs med en kundresa. På den kundresan upplever kunden en rad 

problem/smärtor och önskar sig en rad fördelar. Det är genom att möta dessa smärtor 

och fördelar som riktigt bra erbjudanden uppstår. När ett förslag till erbjudande finns 

framtaget testas det konceptuellt på kunden som får tycka till och förfina. Samtliga 

erbjudanden i dokumentet nedan är framarbetade utifrån denna metod. Underlaget för 

behovsanalyserna varierar dock i kvalitet. Behoven är mycket väl analyserade för 

företagen men något mindre för övriga kundsegment. Underlagen bedöms vara 

tillräckliga på denna konceptuella nivå men när delar av erbjudandena tas vidare för 

realisering behövs fördjupade behovsanalyser för att säkra att rätt tjänster tas fram.  
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2.3 Omvärldsanalys som komplement 

Tjänstedesign kan ha vissa begränsningar när det kommer till att skapa mer omvälvande 

förändringar av kundupplevelsen. Problemet ligger i att kunderna beskriver sina behov 

utifrån dagens situation och teknik, inte morgondagens. Det klassiska exemplet är att 

ingen efterfrågade bilen, när folk fick önska ville de ha snabbare hästar. Ett mer 

modernt exempel är att användarna inte visste att de ville ha smarta telefoner förrän 

dessa låg i deras händer. Därför kompletterar vi kundbehovsanalyserna med omvärlds-

analys. Denna består dels i trendspaning, som vi genomfört enligt en PESTLE där 

trender inom Politik, Ekonomi, Socioekonomi, Teknik, Legalt, och Environmentalt/ 

miljömässigt beskrivits. Dessa omvärldstrender har vi använt för att i vissa fall trycka 

erbjudandena längre än vad kundsegmenten uttryckligen efterfrågar. Därtill har analyser 

gjorts av andra länders motsvarigheter till verksamt.se. Detta har dock enbart gjorts 

genom att besöka dessa webbplatser och notera hur de tycks fungera. En mer 

djuplodande analys av åtminstone något framstående lands lösningar planeras inom kort 

med studiebesök. 

2.4 Tester med användare 

För att säkerställa att de värdeerbjudanden som arbetas fram verkligen matchar 

kundernas behov testas dessa konceptmässigt med kundgrupperna. För företagen görs 

detta genom intervjuer där några företag får tycka till och ge feedback. Det görs även 

genom större workshopar där representanter för de olika kundsegmenten bjuds in för att 

ge feedback. Båda dessa former av användartester har genomförts i detta arbete och 

kommer att fortsätta genomföras vartefter erbjudandena fördjupas och utvecklas. När 

arbetet går från koncept till konkret utveckling är avsikten att metodiken för 

tjänstedesign inklusive prototyper och tester kommer att användas fullt ut där så är 

relevant. 
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2.5 Erbjudandena kräver en baksida ”backstage” 

Under varje värdeerbjudande listas de huvudsakliga resurser och processer som åtgår 

för att skapa värdeerbjudandet. Dessa refererar sedan till avsnitt lägre ned i dokumentet 

där de tekniska delarna beskrivs närmare. Varje erbjudande har analyserats med 

avseende på vilka baksida-delar som dessa kräver. Detta har i sin tur använts för att 

arbeta fram en grov analys av investeringskostnaden och en grov färdplan för 

genomförande som beskrivs i ett separat dokument4. 

 

2.6 Färdplanen mot målbilden – också kallad roadmap 

Värdemodellen visar alltså vilka värdeerbjudanden som ekosystemet tillhandahåller, till 

vilka aktörer, hur de realiseras samt vilka aktörer som behöver bidra och på vilket sätt. 

Värdemodellen anger en målbild som kräver en större transformation av hela det eko-

system som möter företagarna direkt eller indirekt. Därför behövs en flerårig roadmap/ 

strategi för genomförande på systemnivå. Det handlar om en teknisk utveckling men 

framförallt om samverkan mellan berörda myndigheter och andra aktörer. Med en 

gemensam målbild och roadmap kan aktörerna fördela utvecklingsarbetet, undvika att 

hjulet uppfinns många gånger om i olika varianter och uppnå viktiga synergier. Denna 

roadmap är tänkt att kunna kombineras fullt ut med en modern agil utvecklingsprocess 

och anger inte några tider för färdigställande av enskilda komponenter utan är beskriven 

som en priolista med fokus på maximal nyttorealisering. Färdplanen är beskriven i ett 

separat dokument5. 

                                                 
4 https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1411292389 
5 https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1411292389 
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3 Myndighetssamarbetet och Verksamt.se - idag 

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag levererar samlad information och service 

från myndigheter till den som driver företag eller som vill starta företag. Företagarsajten 

verksamt.se, Starta företag-dagen och Starta företag-broschyren är de huvudsakliga 

samverkansprodukterna i samarbetet i dag. Många människor möter myndigheternas 

information och service i dessa produkter. Antalet användare av verksamt.se ökar 

stadigt och har passerat över 250 000 i månaden. Starta företag-broschyren har delats ut 

eller laddas ner i runt 200 000 exemplar per år och sedan starten har över 30 000 

personer deltagit på Starta företag-dagen. Samarbetet deltar också på mässor och andra 

evenemang gemensamt där vi möter våra målgrupper. Mätningar och utvärderingar 

visar mycket goda omdömen från användarna, och effekterna bedöms som goda likaså. 

Samarbetet gör skillnad. 

3.1 Samverkansprodukterna 

Samverkansprodukterna har två viktiga funktioner, dels förmedlar de fakta och 

vägledning, dels är samverkansprodukterna kanaler för att informera om övriga tjänster 

och respektive myndighetsinformation och service. Samarbetets verksamhet riktar sig i 

första hand till företagare direkt, men produkterna är också uppskattade av exempelvis 

företagsrådgivare då de kan använda produkterna i sitt arbete. Verksamheten utvecklas 

till att bättre stödja några överenskomna prioriterade målgrupper och att i högre grad 

utveckla service och innehåll i driva och utveckla-faserna. Regionala sidor på 

verksamt.se med medverkan från regionala aktörer och arbete tillsammans med 

kommuner kring tillstånd för restaurang och servering är exempel på den senaste 

utvecklingen av samverkansprodukterna. 

3.2 Verksamt.se idag 

På verksamt.se samlar myndigheterna service i form av information och e-tjänster för 

den som ska starta eller driver företag. Servicen på verksamt.se presenteras i fem faser i 

ett företags livscykel – Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla. 

Inriktningen är att presentera samlande, övergripande och relativt korta texter och länka 

vidare till fördjupad information på andra webbplatser. Textartiklar kompletteras också 

med videoinslag och poddar. 

Idag finns e-tjänster för bland annat registrering av företag, ansökan om F-skatt och 

upprättande av affärsplan. För dessa används svensk e-legitimation för inloggning och 

signering. Andra e-tjänster kan användas utan e-legitimation som till exempel 

räkneverktyg, skapande av checklistor och att hitta vilka tillstånd som behövs för olika 

verksamheter. 

Ett utredningarbete pågår för det framtida verksamt.se där den föreslagna 

värdemodellen spelar en avgörande roll.  

Verksamt.se är den svenska kontaktpunkten i enlighet med EU:s tjänstedirektiv.  
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Verksamt.se utsågs bästa webbplats 2017 i kategorin Samhällskommunikation i Web 

Service Award med motiveringen ”Webbplatsen är ett föredöme bland myndighets-

sajter. Här får målgruppen en ingång till information och tjänster från flera myndigheter 

paketerat på ett användarvänligt sätt”. 

3.3 Samarbetets struktur 

Samarbetet vilar på en gemensam målbild och en samverkansmodell och har en 

organisation med ledning och styrning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Uppdrag 

från den operativa ledningen styr ett delegerat ansvar till personer och arbetsgrupper för 

förvaltning och utveckling av verksamheten och samverkansprodukterna. En 

verksamhetsplan och budget beslutas årligen och verksamheten finansieras av de 

deltagande myndigheterna, och delvis av riktade anslag. Effekterna av samarbetet är i 

första hand förbättringar och förenklingar för företagaren och positiva samhällsvinster 

till följd av det, men det finns också interna effektiviseringseffekter av samarbetet hos 

myndigheterna.  
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4 Förutsättningar för samverkan mellan aktörerna i ett nytt 
ekosystem för enklare digitala myndighetskontakter 

4.1 Regeringens styrning kopplat till ekosystemet 

I maj 2017 antog regeringen en strategi som anger inriktningen för regeringens 

digitaliseringspolitik6. Flera delar av strategin har direkt bäring på det arbete som 

beskrivs här. Regeringen uttrycker i sin strategi en ambition att statliga myndigheter, 

kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en 

effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, samt fler jobb och ökad tillväxt. Enligt 

regeringen krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och 

en alltmer innovativ och samverkande förvaltning som sätter användaren i 

centrum. Regeringen anser att det ska vara enkelt för människor och företag att digitalt 

komma i kontakt med det offentliga Sverige och att uppgifter, där det är möjligt och 

relevant, bara ska behöva lämnas en gång. Offentlig sektor ska kunna utbyta 

information och samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar 

samtidigt som den personliga integriteten värnas. Samverkan är avgörande för 

möjligheten för kommunala och statliga myndigheters möjligheter att hantera sina 

åtaganden och ge en service som motsvarar människors behov och förväntningar. 

Individer och inte organisationen måste sättas i centrum. Med digitala processer som 

anpassas utifrån företags förutsättningar och behov blir det möjligt att få överblick och 

kontroll över de krav myndigheter ställer på dem. En fullt ut digital ärendehantering gör 

det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att 

lättare få besked om ärendestatus. Genom att samla och utveckla tjänster utifrån ett 

användarperspektiv som görs via t.ex. verksamt.se, och ta tillvara de möjligheter till 

utvecklade och lärande tjänster som ny teknik innebär, kan reell förenkling uppnås 

samtidigt som förvaltningen effektiviseras. 

I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 2) uttrycker regeringen 

målen som en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Regeringen gör bedömningen att ”digitalt” ska vara förstahandsval i den offentliga 

förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Samtidigt 

ska säkerheten och skyddet för den personliga integriteten säkerställas. Den offentliga 

förvaltningen ska vara effektiv och samarbeta och när det är lämpligt och om möjligt 

ska den återanvända information, uppgifter och gemensamma lösningar. Den offentliga 

förvaltningen ska verka för öppenhet, innovation och delaktighet i digitala lösningar.   

4.2 Organisatoriska förutsättningar för ekosystemet 

För att realisera det nya ekosystemet krävs samarbete även utanför myndighets-

samarbetet Starta och driva företag. Som exempel behöver en hel del av förflyttningen 

ske inom den kommunala delen av ekosystemet där utökade samarbeten behövs. Fler 

                                                 
6https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstr

ategin_slutlig_170518-2.pdf 

 

https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
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myndigheter som tidigare främst bidragit med redaktionell text kommer i det nya 

ekosystemet sannolikt att även behöva tillhandahålla tjänster. Samarbete med privat 

sektor är en central del av det nya ekosystemet och även här krävs att nya arbetssätt och 

förhållningssätt arbetas fram för att nå ömsesidig vinning av detta samarbete. Flera nya 

nationella digitala infrastrukturkomponenter har identifierats som nödvändiga för att 

realisera det nya ekosystemet. Ett samarbete med den nystartade myndigheten för 

digital förvaltning förutsätts under åtminstone den senare delen av femårsperioden för 

att realisera och förvalta dessa delar fullt ut. Det nya ekosystemet är tänkt att fungera 

federativt som ett distribuerat nätverk av värdeskapande och inte som idag där 

utvecklingen sker centraliserat i hög grad. Det nya distribuerade förhållningssättet 

kräver en helt annan organisering än idag både vad gäller utveckling av tekniska 

komponenter och av redaktionellt innehåll då grundtanken är att så mycket som möjligt 

produceras av källan och att så få nav som möjligt ska uppstå. Som exempel ses 

verksamt.se som en konsument i det nya ekosystemet, inte som ett nav eller producent. 

Liknande nya ekosystem har byggts upp kring bl.a. Mina meddelanden och erfarenheten 

från detta är att det tar väldigt lång tid att realisera det nya systemet och driver större 

totala kostnader om inte fokuserade satsningar görs både vad gäller styrning och 

finansiering. För en snabb nyttorealisering av det föreslagna nya ekosystemet enligt 

värdemodellen, i den takt som färdplanen anger, förutsätts därför ny styrning av de 

inblandade myndigheterna. 

4.3 Finansiella förutsättningar för ekosystemet 

Det nya ekosystem som presenteras nedan är i dagsläget helt ofinansierat med undantag 

för små delar som kan realiseras inom ramen för uppdraget kring ökad innovationstakt 

på verksamt.se. Dessa medel är dock helt otillräckliga för att realisera det nya 

ekosystemet i sin helhet. 

Därför krävs att antingen att befintliga initiativ hos de olika aktörerna i ekosystemet 

prioriteras ned till fördel för att bygga det gemensamma ekosystemet eller att nya medel 

tillförs. Sannolikheten för det första alternativet bedöms som mycket låg och kräver i 

realiteten ny styrning.   

4.4 Tekniska förutsättningar för ekosystemet 

De tekniska förutsättningarna för det nya ekosystemet bedöms som mycket goda och 

det är inte i första hand en teknisk utmaning att realisera de nyttor som anges i modellen 

med möjligt undantag för de mer avancerade AI-tillämpningarna som bedöms som 

utmanande. Svårigheterna ligger istället i finansiering och samverkan och kan även 

komma att ligga i juridiska utmaningar. Längre ned i rapporten beskrivs hur de olika 

tekniska delarna av ekosystemet föreslås realiseras på en övergripande nivå.  
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5 Omvärldsanalyser och trender 

Som beskrivits i tidigare avsnitt krävs utöver behovsanalyser även omvärldsanalyser 

och trender för att vi inte endast ska möta dagens behov utan även försöka att möta 

morgondagens. Detta är extra viktigt när vi blickar så långt fram som fem år. Nedan 

listas en rad trender som identifierats av projektgruppen och som bedöms ha bäring på 

vår femåriga horisont för det nya ekosystemet. Dessa trender har inspirerat och påverkat 

vid design av värdeerbjudanden och vid val av tekniska lösningar. För att strukturera 

omvärldsanalysen har den enkla PESTLE-modellen använts där trender listas som 

Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella, Tekniska, Legala/juridiska eller 

Environmentala/miljömässiga.  

5.1 Politiska trender 

5.1.1 Svenska förvaltningspolitiken 

• Sverige har i jämförelse halkat efter andra jämförbara EU-länder i 

digitaliseringen av digitala offentliga tjänster för företag. Sverige ligger på 

nionde plats7 bland EU:s 28 medlemsländer och har tappat placeringar från 2017 

till 2018 som är den senaste mätningen.  

 

• Som motkraft (och som nämnts i tidigare kapitel) har regeringen i sin strategi för 

digitalisering uttryckt en ambition att svenska statliga myndigheter, kommuner 

och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en 

effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, samt fler jobb och ökad tillväxt. 

Enligt regeringen krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala 

lösningar och en alltmer innovativ och samverkande förvaltning som sätter 

användaren i centrum.   

 

• Som ett vidare led i ovan har myndighetsstyrningen kopplat till samverkan, 

digitalisering och innovation ökat och kommer sannolikt att öka ytterligare. Stort 

fokus på ”en uppgift en gång” vilket uttryckts i bl.a. ett regeringsuppdrag till 

Tillväxtverket att verka för digitalt först för ett enklare företagande. Därtill fokus 

på större samskapande med privat marknad vilket bl.a. uttrycks i uppdrag till 

Bolagsverket och Tillväxtverket om ökad innovationstakt på verksamt.se. 

 

• Vi ser också mer styrning kopplat till tillgänglighet, att kunna möta alla 

medborgare och företag oavsett förutsättningar. En stor utmaning är här att möta 

de uppskattningsvis 10% av befolkningen som lever i digitalt utanförskap när nu 

merparten av tjänsterna växer fram som digitala. Även språk och 

funktionshinder behöver överbryggas för att tillgängliggöra tjänster för alla. 

 

• Den nya myndigheten för digital förvaltning kommer att påverka och kan bl.a. 

leda till att framdriften av nationella digital infrastruktur påskyndas. 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden
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• Större förväntningar på verksamt.se att realisera regeringens politik kring 

digitalisering, innovation och enklare företagande. 

 

5.1.2 Internationellt 

 

• Allt mer styrning och färdiga ”byggblock” kommer nu också från EU kopplat 

till samverkan och digitalisering både inom och mellan länderna. Några av de 

regelver/ramverk som påverkar oss är GDPR, EIDAS, SDG, TOOP och EIF. 

Detta beskrivs djupare längre ned i rapporten under kapitlet Beaktande av 

förordningar och ramverk på EU-nivå samt initiativ på nordisk nivå. 

 

• Även mellan de nordiska länderna pågår arbete för att skapa mer samverkan och 

digitalisering, bl.a. Nordic Smart Government som också nämns under kapitlet 

Beaktande av förordningar och ramverk på EU-nivå samt initiativ på nordisk 

nivå.  

 

5.2 Ekonomiska trender (både på mikro- och makronivå) 

• En ökad förväntan på myndigheterna att skapa mer nyttorealisering till en lägre 

kostnad och snabbare nå kunderna. 

• Ovan kan bli svårt att förena med de ökade ambitioner som regeringen uttryckt 

på digitaliseringsområdet. De mer långsiktiga och större förändringarna av 

framförallt den nationella digitala infrastrukturen är mycket kostsam initialt och 

tar längre tid att realisera. Färdigställd leder den dock till stora 

kostnadsbesparingar och stor nytta för företagen.  

• Samtidigt kan vi se en trend att uppdrag och pengar riktas mot innovation och 

teknik i framkant och som också är väldigt kostsam. Det är bra långsiktigt då det 

kan främja nya lösningar men samtidigt tar pengar, tid och fokus från de kanske 

inte fullt så innovativa men nödvändiga förändringarna av den nationella digitala 

infrastrukturen som skulle kunna göras med befintlig teknik och leda till stor 

nyttorealisering.  

5.3 Sociokulturella trender 

▪ Vi ser allt lägre trösklar för teknisk frustration bland användarna av tekniska 

tjänster och tålamodet med halvdåliga tjänster närmar sig noll. Detta är en viktig 

trend för offentlig sektor som behöver öka användarcentreringen i utvecklingen 

och verkligen leverera lika bra tjänster som de privata företagen och även 

samverka mer med privat sektor för att nå detta.  

▪ Vi ser också en ökad förväntan på digitala tjänster och digitala kundmöten, 

medborgare och företag förväntar sig att kunna sköta allt digitalt och med riktigt 

bra tjänster. Att erbjuda digitala formulär räcker inte, det behöver vara 
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interaktiva tjänster med direkt återkoppling så som kunderna nu är vana vid från 

privat sektor.  

▪ Ett mer mångkulturellt och mångspråkigt samhälle ställer högre krav på t.ex. 

språkstöd i tjänster riktade mot medborgare och företag. 

▪ Talad kommunikation växer och digitala röststyrda assistenter förutspås inom 5-

årsperioden kunna ta över webbsidans och formulärens roll i stor utsträckning. 

Detta öppnar även upp för att hantera väldigt många språk och tillgängliggöra 

tjänster för fler i linje med punkten ovan.   

▪ Den ökade osäkerheten kring vad som är fakta och inte ställer nya krav på 

offentliga organisationer att verkligen kunna bevisa att den information som 

levereras är fakta samt att det verkligen är det offentliga som står bakom. Inte 

minst i en röststyrd framtid blir detta en stor utmaning. 

▪ Nya typer av branscher och företagsformer växer fram i hög takt. Den nya 

delningsekonomin gör att de klassiska affärsmodellerna med producent och 

konsument löses upp till förmån för nya företag där den tidigare konsumenten 

nu även blivit producent. Detta behöver beaktas när vi bygger stöd för att 

förenkla morgondagens företagande. De nya affärsmodellerna kan även 

anammas av offentlig sektor för att bygga bättre och mer kostnadseffektiva 

tjänster. 

▪ Medborgare och företag är vana vid valfrihet och därför behöver nya tjänster 

utvecklas så att de kan konsumeras där kunden är och vill ha dem.   

▪ En ökad användning av personlig information på nätet har skapat nya och 

värdeskapande tjänster men har samtidigt väckt frågor om hur denna data 

används. Fler än tidigare är beredda att lämna ifrån sig information för att få bra 

tjänster men samtidigt kommer kravet öka på att redovisa hur informationen 

används, en sorts innehållsdeklaration på tjänster. Inte minst nu efter att GDPR 

har trätt i kraft. 

5.4 Tekniska trender 

• Den kanske mest drivande trenden för vårt arbete är ”tekniska ekosystem” som 

nu blir allt mer populära. Tekniska ekosystem/värdenätverk innebär många små 

tjänster spridda över många olika aktörer och som kan sättas samman utifrån 

kundens behov på ett obegränsat antal sätt och platser. Dessa står i kontrast till 

klassiska centrala stora system hos enskilda aktörer. 1:1-förhållandet i 

kundmötet löses upp där kunden inte nödvändigtvis konsumerar tjänster hos den 

aktörer som tillhandahåller baksidedelen av dem. Ekosystemen är överlägsna i 

att kunna möta kunden där kunden önskar och kan snabbare leverera nytta 

eftersom det finns få nav som kan skapa flaskhalsar. Ekosystem är också lättare 

att ställa om utifrån nya tekniska eller politiska förändringar eftersom de redan 

från början är byggda för att förändras. Ekosystemen underlättar även maskin till 

maskinkopplingar där inga kundmöten längre behövs i vissa fall. Ekosystemen 

kan kombinera offentliga och privata aktörer som kan nyttja samma 

informationsunderlag vilket ytterligare ökar möjligheterna till snabb utveckling 
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och innovation. Offentlig sektor bör därför framgent bygga ekosystem vilket 

kräver en stor omställning av arkitektur, organisation och styrning.  

• ”hemsidedöd” - Sociala nätverk och sökmotorer tar allt mer över den klassiska 

webbsidans roll och på sikt kan de digitala assistenterna ytterligare konsolidera 

denna bild där du via vald assisten kan sköta alla dina kundmöten både mot 

privata och offentliga aktörer. Här behöver offentlig sektor hänga med och även 

här kan ekosystemstanken vara en dela av lösningen.      

• Ny teknik som AI, blockkedjor med mera kan skapa nya smartare tjänster från 

offentlig sektor. Här är en stor utmaning för offentlig sektor att ha kompetens 

och pengar att hänga med i denna snabba utvecklingen och att göra rätt 

satsningar med rätt timing.  

• Prylarnas internet, IOT, växer allt snabbare och här finns en stor potential för 

offentlig sektor att hitta nya smarta lösningar. I företagssfären kan det t.ex. 

handla om att samla in data till myndigheter direkt från ett kassaregister i linje 

med Nordic Smart Government-tanken, eller att livsmedelskontroll kan göras av 

installerade kameror och smarta algoritmer istället för via fysiska besök i 

verksamheten. 

5.5 Legala/juridiska trender 

• Vi ser ökade krav på säker och begränsad hantering av personlig information 

genom framförallt GDPR. Samtidigt önskar vi skapa allt mer proaktiva och 

personaliserade tjänster som behöver stora mängder personlig information för att 

fungera optimalt. Denna ”dragkamp” kommer att fortsätta och här behöver 

juridiska förklaringsmodeller och praxis hittas för att på bästa sätt balansera 

dessa intressen. 

 

• Det personliga informationsägarskapet växer sig starkare som trend och 

manifesteras även formellt i en ny EU-reglering som framförallt är riktad till 

finansiella aktörer, PSD2. Denna reglering gör det möjligt för kunden att ta med 

sig sin finansiella information från en aktör till en annan. Denna trend kring det 

personliga informationsägarskapet, att som medborgare och företag själv styra 

över var min information ska hanteras, bedöms växa och kommer även beröra 

offentlig sektor som behöver göra sig redo för denna ganska omvälvande 

transformation. Detta är en trend som starkt påverkat det nya ekosystemets 

utformning. 

 

5.6 Environmentala/miljömässiga trender 

• Miljö och hållbarhet växer sig allt starkare som trend och vi ser allt fler företag 

som har hållbarhet som en drivande del av sin affärsmodell. Miljöfrågan övergår 

allt mer från att vara en pekpinne och en belastning till att vara en drivare för 

innovation och nya affärer. Här behöver även offentlig sektor haka på detta tåg. 
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• Digitala möten ersätter i allt högre grad de fysiska och ett nytt ekosystem för 

enklare myndighetskontakter för företag behöver erbjuda flera sådana 

möjligheter i framkant. 

• Papper kommer sannolikt att fortsätta minska som kommunikationsmedium 

under den närmsta femårsperioden och förväntan på en helt pappersfri hantering 

att öka. Här behöver stora insatser göras för idag fortfarande pappertunga delar 

som t.ex. fullmaktshantering också kan övergå till en helt digital hantering.  
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6 Erbjudandekatalog  

I ekosystemet runt företagarkundmötet finns sex olika kundsegment identifierade. 

Primärkunder är företagare. Sekundärkunder är ombud, myndigheter och kommuner, 

främjandeaktörer, tjänsteleverantörer och regeringen. En beskrivning av erbjudandenas 

innehåll följer i detta kapitel.  

Erbjudandena är framarbetade utifrån tjänstedesignmetodik. Denna grundar sig i att det 

är målgruppens/kundens behov som ska stå i centrum vid utveckling av tjänster. Det 

kräver en behovsanalys som ofta genomförs som en kundresa. Den grundläggande 

frågan är vad kunden försöker få utfört, vilka kundbehov som behöver mötas. Kundens 

resa studeras därför i detalj, hur ser till exempel kundens resa ut idag för att starta ett 

företag? Ur detta framkommer en rad problemområden/smärtor som kunden skulle vilja 

undvika och en rad önskade fördelar, hur kunden önskar att det skulle vara istället vid 

olika lägen i resan. Då kundgruppen sällan är helt homogen kan det vara viktigt att ta 

fram några personas som får representera olika särdrag hos kundgruppen för att 

sedermera kunna möta dessa olika grupper med den framtagna lösningen.  
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6.1 Värdeerbjudanden företagare 

Företagen är den primära målgruppen för värdemodellen. Flertalet erbjudanden riktade 

till denna målgrupp leder indirekt till erbjudanden mot övriga målgrupper. 

6.1.1 Behovsanalys Företagare 

För företagare är underlaget för behovsanalysen ett mycket omfattande och regelrätt 

tjänstedesignsarbete med kundresor för företagens alla faser. Under detta arbete har 

djupintervjuer gjorts med 52 företagare från olika branscher från olika delar av Sverige, 

29 män och 23 kvinnor varav 11 utlandsfödda. Detta har resulterat i en gruppering i fyra 

personas enligt bild nedan. 

 

 

Dessa fyra personas spenderar olika mycket tid i de olika faserna kring att fundera på att 

starta, starta och sedan driva och utveckla sitt företag. Därför ser deras kundresor olika 

ut men de stöter på ungefär samma problem i dagens hantering. Dessa problemområden 

har sammanfattats i följande 12 punkter:  

1. Vilse i processen 

2. En djungel av information 

3. Måste upprepa information till flera myndigheter 

4. Krånglig administration hindrar företagens utveckling 

5. Måste själv jaga efter status och återkoppling 

6. Saknar kortfattad information och snabba svar 

7. Delar av processen upplevs sakna värde 

8. Myndighetska - språket är ofta svårt att förstå 

9. Analogt känns föråldrat 

10. Lång startsträcka vid återkommande myndighetsprocesser 

11. Olika besked från olika handläggare 

12. Reglernas egentliga syfte är ofta okänt 

Från intervjuerna har även kunnat härledas ett antal generella fördelar som företagarna 

önskar: 

1. Snabbt komma igång och gå runt med företaget 

2. Enkelt och friktionsfritt att driva företag 
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3. Enkelt att utveckla sitt företag 

 

Tabell värdeerbjudanden företagare 

 

 

6.1.2 Dashboard – Samlad vy och status 

 

Erbjudande 

En samlad vy över dina företagshändelser ger en tydlig översikt över alla aktiviteter 

kopplade till ditt företag, inklusive status och återkoppling i pågående ärenden. Du har 

efter inloggning möjlighet att ta del av alla relevanta företagshändelser genom en och 

samma kanal i en samlad vy. Kundmötet med flera myndigheter kan samlas till en plats 

och i förlängningen i vissa fall även i en samlad process. Du väljer själv hur och när du 

blir notifierad. Kompletterande funktionalitet utvecklas efterhand. Dina olika 

företagsdokument finns åtkomliga från den samlade vyn där du också kan se när t.ex. ett 

tillstånd håller på att löpa ut. En kalenderfunktion håller koll på viktiga datum för just 

ditt företag så som t.ex. när det är dags att förnya ett tillstånd eller dags att deklarera 

med mera. Den samlade vyn ska även kunna exporteras via API till andra intressenter i 

ekosystemet som kan tänkas vilja exponera detta. 

Löser problem  

Företagare behöver idag aktivt bevaka post och information från flera myndigheter i 

olika kanaler. I vissa fall är det fortfarande icke-digitala flöden. Det kan vara svårt att 

följa och planera ett ärende som förutsätter aktivitet och beslut från flera olika 

myndigheter. Det saknas möjligheter att koppla ihop och få en samlad bild av en 

process som ur företagarens synvinkel täcker flera myndigheters processer, exempelvis 

hotellföretagarens behov av olika tillstånd för att bedriva hotell och restaurang. 
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Skapar fördelar 

Företagaren kan spara tid på att få all information samlad på ett och samma ställe. 

Riskerna för företagaren att gå miste om väsentlig information minskar. Processer som 

kräver kontakt med flera olika myndigheter kan ur företagens synvinkel vara sömlös 

och snabbare från start till mål. Stora möjligheter till enklare, tydligare, snabbare och 

effektivare processer. Återkommande processer som förnyande av tillstånd förenklas 

genom att ha dem samlade och med möjlighet att få kalendernotis när det är dags att 

förnya. En samlad vy innebär möjligheter till en utökad funktionalitet och fler 

erbjudanden. Det kan bl.a. handla om status och återkoppling i pågående ärenden. Det 

kan även finnas möjlighet att lägga till tjänster och information från privata aktörer.  

6.1.3 Samlad digital kundtjänst med gemensam ”first line”.   

Erbjudande 

Ett träffsäkert och personligt stöd genom en digital kanal gör det enkelt att komma i 

kontakt med rätt aktör. Du lotsas vidare till den aktör som bäst kan hjälpa dig att lösa 

ditt problem, oavsett om det är en myndighet, kommun eller en främjare.  

Löser problem  

Det kan vara komplicerat och ta tid att hitta rätt i myndighetsvärlden och svårt att veta 

till vem man ska vända sig med en viss frågeställning. Företagare bollas mellan olika 

instanser och få börja om från början i varje kontakt. 

Skapar fördelar 

Det ska vara enkelt för företag att komma i kontakt med rätt instans. Genom denna 

tjänst minimeras behovet av att söka runt och kontakta flera aktörer för att få det stöd 

man behöver som företagare. Därmed ska tidsödande moment kunna undvikas. Stöd ska 

gå att få genom samma kanal oavsett om det är en myndighet, kommun eller en 

främjare som är rätt instans. Behovet kan gälla såväl myndighetsfrågor som proaktiva 

åtgärder för företagets utveckling. Genom en gemensam kundtjänst ska företagaren vid 

behov kunna lotsas till den aktör som kan ge rätt stöd och lösa företagets behov. 

6.1.4 Sammanhållna och guidade processer i företagets alla faser 

 

Erbjudande 

Tydlig guidning genom alla relevanta processer utifrån företagets behov. Möjlighet att 

sätta upp handlingsplaner där du som företagare specificerar målet med ditt företag och 

därefter får tydlig steg-för-steg-guidning för att nå detta mål, ditt verkliga kundärende, 

som t.ex. kan vara att starta ett vandrarhem eller att växa till 50 anställda i 

konsultfirman etc. Stegen i handlingsplanen leder dig in i mer specifika guider för urval 

och uppgiftslämnande där processen hålls ihop så att du som företagare kan svara på ett 

sammanhängande batteri med frågor och därefter signera, samt i förekommande fall 

betala, ett uppgiftslämnande mot flera myndigheter eller kommuner gällande t.ex. 

registreringar, tillstånd, rådgivning, finansiering. Stegen i handlingsplanen kan också 

handla om att ta till sig information genom t.ex. filmer eller texter för att snabbast 

möjligt nå målet med företaget. En central del i detta erbjudande är att skapa 

sammanhängande processer för företagarna. I det arbetet kommer ett stort fokus ligga 

på att ifrågasätta och ensa processer och processteg kopplade till företagare och att på 
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djupet utforska möjligheter att förenkla dessa genom automation, regelförenklingar 

samt nya sätt att inhämta data närmre källan eller att flytta ut hela processer till källan (i 

enlighet med tankar från Nordic Smart Government).  

Löser problem  

Det kan vara komplicerat och tidsödande att sätta sig in i regelverk och administrativa 

rutiner. Den information som finns tillgänglig på mer allmänna informationssidor 

framstår inte alltid som anpassad till de förutsättningar som råder i det enskilda fallet. 

Det kan vara svårt att förstå varför en uppgift efterfrågas eftersom den för företagaren 

kan tyckas ryckt ur sitt sammanhang men genom att integrera lärande och uppgifts-

lämnande minskas denna upplevelse. T.ex. kan små informationstexter och filmer 

integreras med guidestegen. De olika enskilda aktörerna har ofta olika sätt att samla in 

information idag, ibland inte ens digitalt, vilket gör att du som företagare behöver sätta 

dig in i en rad olika informationslämningsprocesser. Med detta nya erbjudande hålls 

informationslämnande samman i en samlad digital process.  

Skapar fördelar 

Erbjudandet spar tid både vid uppstart och expansion. Du som företagaren få den 

information du behöver när du behöver den. Det minskar behovet av att kunna mycket 

om administrativa regler och processer.  

6.1.5 Enkelt att dela information och ta hjälp av andra 

Erbjudande 

Uppgifter du lämnat till en myndighet eller annan aktör i ekosystemet behöver inte 

lämnas igen till andra, utan kan enkelt delas vidare utifrån ditt godkännande. Du kan 

alltid se vilka aktörer som har tillgång till uppgifter om ditt företag och kan själv 

kontrollera och styra om en aktör, såsom ditt företags ombud, ska få läsa och/eller ändra 

i den delade datan och på vilka uppgiftskrav de kan agera. Detta erbjudande möjliggör 

det personliga informationsägarskapet för företagare. Då det är stora mängder 

information och då få är intresserade av att detaljstyra varje informationsbit så finns i 

erbjudandet möjlighet att dela med sig av standardpaket som för vanligt förekommande 

situationer, som t.ex. att ta hjälp av ett ombud med ett livsmedelstillstånd. 

Löser problem  

En företagare kan behöva lämna samma uppgifter till flera myndigheter och kommuner 

eller kan vilja att någon annan inom företaget eller kanske ett ombud sköter en del av 

uppgiftslämnandet. Idag är denna informationsdelning en krånglig process och när det 

kommer till fullmakter används fortfarande ofta pappersblanketter. Det kan vara svårt 

för företagaren att styra eller ens att känna till vilka myndigheter som har vilken 

information.  

Skapar fördelar 

Företagaren sparar tid och får en bättre kontroll över sina uppgifter. Företagaren får en 

möjlighet att ha full kontroll digitalt över vilken information som finns tillgänglig i 

ekosystemet om företaget, och kan enkelt dela denna information vidare utan att behöva 

ta fram och åter ge in samma information. Företagaren kan enkelt hantera behörigheter 

för t.ex. ombud eller främjare att hjälpa till. 
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6.1.6 Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem 

Erbjudande 

Genom behovsanpassade tips kan du som företagare förutse potentiella hinder och hitta 

utvecklingsmöjligheter för ditt företag. Dessa tips kan dels härledas ur ditt eget 

agerande men kan också ges utifrån andras agerande. Tipsen baseras både på 

information från ekosystemet och från extern statistik. Tipsen rör både myndighets-

administration så som påminnelse om ett uppgiftslämnande men kan även handla om 

tips för ökad tillväxt i ditt företag. Alla tips kan stängas av om du som företagare inte 

vill ha dem. 

Löser problem  

Många företag och företagare saknar ofta, särskilt i tidiga faser, kompetens och resurser 

inom administration, ekonomi och juridik för att kunna se och hantera hinder och 

utvecklingsmöjligheter. Därför kan man ofta missa möjligheter att utveckla sin 

verksamhet utöver de områden där man har sitt kunnande. Det är lätt att glömma bort att 

göra olika uppgiftslämnanden, speciellt under första året av ditt företagande varför 

påminnelser kan vara välkomna och spara tid och ibland pengar om förseningsavgifter 

kan undvikas.  

Skapar fördelar 

Företagare får ökad förståelse, kunskap och beredskap för både oväntade och planerade 

händelser i företagandet.  

6.1.7 Digital företagsassistent 

Erbjudande 

Med din digitala företagsassistent går vi bortom guidestödet och du kan nu muntligt 

eller skriftligt resonera” dig fram till hur du vill sätta upp eller utveckla ditt företag och 

få allt från tips till färdiga beslutsunderlag. När du tillsammans med assistenten kommit 

fram till hur du vill göra så utför assistenten detta. Klarar alla vanliga språk. 

Löser problem  

Det kan vara förhållandevis tidskrävande och svårt att själv utan särskilt stöd göra rätt 

planer, fatta rätt beslut och genomföra. Erbjudandet om guidestöd undanröjer de största 

problemen men med digital företagsassistent blir det ännu enklare, nästan som att ha en 

personlig rådgivare. 

Skapar fördelar 

En digital assistent kan hantera många administrativa uppgifter för företaget. Den kan 

bl.a. stödja företagaren i att ta fram och kommunicera uppgifter med myndigheter eller 

ta fram tips för tillväxt.  

6.1.8 Nyckelfärdiga företag 

Erbjudande 

Ett tiotal helt färdiga företagspaket att välja där en grupp populära branscher/nischer 

finns föreslagna att bara klicka ”starta”, t.ex. Café. Efter att du har besvarat en rad 

frågor vid ett tillfälle sker hela företagsstarten med automatik och du behöver inte 

hantera enskilda registreringar eller tillstånd. Fokus flyttas istället till lärande, att förstå 

vad det innebär att starta företag och hur du bäst får företaget bärkraftigt. 



VERSION 1.0 – GODKÄND AV STYRGRUPP. RAPPORTINNEHÅLLET ÄR DOCK INTE FÖRANKRAT 
INOM BERÖRDA ORGANISATIONER. 

 

Löser problem 

Att starta ett företag innebär att man behöver sätta sig in i ett stort antal regler och att 

man kan behöva välja mellan olika alternativ när det gäller allt ifrån företagsform till 

omfattning av verksamheten. För många företagare är valmöjligheterna snarare ett 

hinder än en möjlighet. Det kan vara svårt att veta vad man ska välja och vilka som är 

de vanliga valen i den egna branschen.  

Skapar fördelar 

Fokus är flyttat från administration till lärande, att företagaren ska förstå vad det är man 

startar och hur detta kan bli bärkraftigt. Tiden för uppstart är minimal eftersom alla 

ansökningar är förhandsgodkända hos myndigheter/kommuner för dessa typbolag.  
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6.2 Värdeerbjudanden ombud 

Ombuden är en mycket viktig målgrupp jämte företagarna. Vi vet från statistik att 

nästan hälften av myndighetsärendena gällande företag genomförs av ombud. 

Erbjudandena mot ombud riktar in sig på att skapa digitala möjligheter för ombuden att 

upprätta fullmakter, få god överblick över åtaganden och att agera för sina 

kunder/huvudmän (företagarna) på ett effektivt sätt.  

6.2.1 Behovsanalys Ombud 

Tjänstedesignsmetodik med regelrätta kundresor har inte genomförts för denna grupp 

och nedan behovsanalys har därför inte lika stor tyngd som den som gjorts för 

företagarna. Ombudens behov har istället analyserats genom sammanställningar av flera 

tidigare analyser om denna kundgrupp som framförallt har genomförts av Bolagsverket. 

Dessa analyser kan sammanfattas i följande punkter.  

Vad försöker ombuden få gjort (vilka processer/kundresor studeras) 

1. Utföra kundåtaganden korrekt 

2. Fakturera kunden 

3. Se kundens behov för fler affärer 

4. Få kontroll över åtaganden/avtal mot kunden 

5. Bygga varumärke 

Vilka problem/smärtor vill ombuden undvika under dessa kundresor 

1. Behöva nyttja flera olika verktyg för olika kunduppdrag 

2. Olika fullmaktshanteringar mot olika myndigheter och kommuner 

3. Analog hantering med fullmakter som ska skickas på posten 

4. Långa ärendetider som gör att faktura inte kan skickas till kund 

5. Svårt att få överblick eftersom återkoppling i kundärendena, mot olika 

myndigheter och kommuner, skickas till kunden och inte till ombudet. 

6. Att förlora uppdrag för att det blivit ”för lätt” för kunden med digitala verktyg 

7. Myndighetsprocesser i osynk  

Vilka fördelar skulle ombuden vilja ha i sina kundresor 

1. En sammanställning av åtaganden 

2. Samlade verktyg för att lösa kunden behov 

3. Få en kontrollfunktion för vad kunden behöver göra mot en myndighet, idag 

används myndigheternas kompletteringsflöden för detta. Kompletteringarna blir 

”todo”. 

4. Bli uppdaterad på alla nya regler från myndigheter 

5. Hantera fullmakter digitalt 

6. Hantera kundens ärenden digitalt och kostnadseffektivt 

7. Få tydlighet mot kunden i vad uppdraget omfattar, idag får ombudet ofta för stor 

behörighet/ansvar av kunden. ”lös det här åt mig”. 
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Tabell värdeerbjudanden ombud 

 

6.2.2 Enkelt att hantera sina åtaganden digitalt 

 

Erbjudande 

En ombudsinloggning på verksamt.se där den som har loggat in som ombud kan få 

tillgång till e-tjänster och information från bl.a. olika myndigheter och kommuner för 

sina kunders räkning. Alla värdeerbjudanden som riktar sig till företag filtreras och 

presenteras utifrån den behörighet som ombudet har.  

Löser problem  

Löser problem med att administrera behörigheter mot många olika myndigheter och 

kommuner etc. för kunds räkning, vilket idag ofta sker på papper/blankett.  

Skapar fördelar 

Möjliggör för ombud att i högre grad och mer effektivt kunna sköta ärenden digitalt och 

med mindre tidsåtgång. Tid som istället kan läggas på fler kunder eller mer kvalificerad 

hjälp. 

6.2.3 Enkelt att få överblick över åtaganden 

Erbjudande 

En funktion för att enkelt och digitalt kunna lista alla åtaganden mot alla kunder i ett 

nationellt digitalt behörighetsregister. Du har som ombud, genom en dashboardvy, full 

översikt över vad som händer hos en kund knutet till dina åtaganden, t.ex. ny status på 

ett ärende. 

Adresserade problem och behov  

Löser problem med att hantera alla kunders behörigheter och olika händelser hos dessa 

kunder. 

Skapar fördelar 

Spar tid för ombudet som istället kan läggas på fler kunder eller mer kvalificerad hjälp. 

6.2.4 Enkelt att upprätta nya behörigheter 

 

Erbjudande 

”Enkelt att upprätta nya behörigheter” innebär att det är enkelt att få och ändra 

fullmakter från kund, helt digitalt. 

Adresserade problem och behov  

Det innebär idag en omfattande administration för ombud att upprätta och ändra 
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fullmakter (ofta på papper) från kunderna och att hantera dessa mot olika aktörer där 

ombudet ska företräda kunden. Med en nationell digital fullmaktshantering kan detta 

skötas enkelt och smidigt. Genom att både ombudet och dess kund kan agera digitalt 

och med full transparens underlättas arbetet avsevärt för båda parter. Kunden kan t.ex. 

dela ut en tillfällig behörighet för att ombudet ska kunna titta på ett enskilt underlag 

eller dela ut behörighet under en längre tidsperiod. 

Skapar fördelar 

Sparar tid för ombudet som istället kan läggas på fler kunder eller mer kvalificerad 

hjälp. 

6.3 Värdeerbjudanden Främjare – offentliga och privata  

Främjare, såväl offentliga som privata aktörer, kan bidra med finansiering, rådgivning 

och affärsutveckling. Att få in främjande aktörer i samma digitala ekosystem är viktigt 

eftersom det kan ge företagen bättre möjligheter att ta del av främjandetjänster. 

Funktionaliteten kan också förbättra främjarnas möjligheter att nå ut till rätt företag 

såväl som förmågan att ge ett effektivt och relevant stöd i företagandets alla faser.   

6.3.1 Behovsanalys Främjare 

Tjänstedesignsmetodik med regelrätta kundresor har inte genomförts för denna grupp 

och nedan behovsanalys har därför inte lika stor tyngd som den som gjorts för 

företagarna. Analysen av främjarnas behov härstammar framförallt från Tillväxtverkets 

täta dialog med de regionala främjarorganisationerna där dessa behov har fångats upp 

och dokumenterats. Analyserna kan sammanfattas i följande punkter. 

Vad försöker främjarna få gjort (vilka processer/kundresor studeras) 

1. Möta kundens behov av hjälp 

2. Nå ut med sina främjarerbjudanden 

3. Utveckla främjarerbjudanden för att bättre hjälpa kunden 

Vilka problem/smärtor vill främjare undvika under dessa kundresor 

1. Dåliga ansökningar (finansiella främjare) 

2. Analogt, saknas digitala redskap för främjande och har inte möjlighet att ta fram 

dessa själva 

3. Överlappande främjande, där flera organisationer gör motsvarande insatser mot 

samma kunder (slöseri med skattemedel) 

Vilka fördelar skulle främjarna vilja ha i sina kundresor 

1. Fler kundmöten 

2. Bättre matchning – rätt kundmöten 

3. Bättre aktörssamverkan – samverkan mellanfrämjare för bättre samordnade 

insatser 

4. Centrala verktyg och information 

 

Tabell värdeerbjudanden främjare 
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6.3.2 Avancerat skyltfönster (både för finansiella och rådgivande främjare) 

Erbjudande 

Möjlighet att erbjuda ett proaktivt och personaliserat främjande till företagaren. Mer 

träffsäker marknadsföring genom möjligheten att nå rätt företagare på vid rätt tidpunkt i 

dennes process. 

Löser problem  

Löser problem med att företagen inte känner till de främjandeinsatser som finns att få, 

både vad gäller finansiering och rådgivning. Löser problem med att ”fel” företag 

ansöker om en viss finansiering eller att ett erbjudande om främjande når företagaren 

för tidigt eller för sent i dennes process. 

Skapar fördelar 

Mer träffsäker marknadsföring av främjande vilket spar tid och marknadsföringsresurser 

för främjaren. ”Grundläggande främjande rådgivning” ska redan vara omhändertaget 

genom information, guider och tjänster på verksamt.se vilket gör att främjaren kan 

lägga tiden på mer kvalificerad hjälp. 

6.3.3 One-stop-shop för finansiella främjare 

Erbjudande 

System för matchning, central ansökan, beslut och uppföljning av finansiering där 

mycket information kan förifyllas.  

Löser problem  

Löser problem med bristfälliga ansökningar om finansiering med felaktiga eller icke 

kompletta uppgifter vilket tar tid från mer kvalificerat arbete. 

Skapar fördelar  

Möjlighet att erbjuda relevant stöd genom en och samma ansökan ger mer kvalitativa 

ansökningar och bidrar till ökat kundunderlag. Genom att företagaren snabbt får en bild 

över relevant stöd och kan söka flera olika stöd med en och samma ansökan ökar 

kundunderlaget samtidigt som de ansökningar som inkommer är mer relevanta och 

korrekt ifyllda. 

6.3.4 ”CRM-system” för rådgivande främjare 

Erbjudande 

verksamt.se tillhandahåller en sorts CRM/journal-system som hanterar kundens 

engagemang mot olika främjare inklusive återkoppling. Detta möjliggör att, efter 

företagarens medgivande, ta del av dennes företagsuppgifter och ”främjar-journal” för 

att kunna ge bästa möjliga fortsatta hjälp till just denna företagare med minimalt 

överlapp mot andra främjare. Möjliggör att boka upp främjare och att i vissa fall även 
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kunna genomföra mötet på verksamt.se genom ”kommunikationsplattform” (särskilt 

erbjudande).  

Löser problem  

Detta löser problem med att främjarna överlappar varandra mot företagaren. Då 

främjarsystemet är skattefinansierat är det av största vikt att systemet är träffsäkert och 

inte överlappar sig självt, vilket erbjudandet bidrar till att undvika. 

Skapar fördelar 

Främjarna kan mer träffsäkert nå ut till företagarna med relevant stöd där de 

kompletterar varandra. Detta spar tid.  

6.3.5 Del av samlad kommunikationsplattform för rådgivande främjare 

Erbjudande 

Vara en del av kommunikationsplattform för verksamt.se med videomöten och chatt för 

att kunna genomföra möten mellan företag och främjare direkt på verksamt.se.  

Löser problem  

Möjliggör en mer effektiv kundhantering över ett större geografiskt område. 

Skapar fördelar 

Löser problem med att träffa företagaren fysiskt vilket både spar tid och möjliggör att 

nå ut med främjande över större geografiska områden och till företagare i glesbygd.  

6.3.6 Verksamt.se som verktyg för rådgivande främjare 

Erbjudande 

Använda verksamt.se tillsammans med företagaren, kanske med speciella 

främjaringångar som är inriktade på att ledsaga en företagare. 

Löser problem  

Möjlighet att hjälpa företagaren samlat med hela dennes process. 

Skapar fördelar 

Främjaren kan dra nytta av den information och de tjänster som finns på verksamt.se 

som en integrerad del av sin rådgivning och därmed säkerställa att det finns 

kvalitetssäkrat material att utgå från. 
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6.4 Värdeerbjudanden Tjänsteleverantörer 

De erbjudanden som riktar sig till tjänsteleverantörer inklusive övergripande arkitektur 

och tekniska förmågor för realisering av dessa följer nedan.  

6.4.1 Behovsanalys Tjänsteleverantörer  

Tjänstedesignsmetodik med regelrätta kundresor har inte genomförts för denna grupp 

och nedan behovsanalys har därför inte lika stor tyngd som den som gjorts för 

företagarna. Analysen av tjänsteleverantörernas behov härstammar framförallt från den 

täta dialog som skett mellan SKL, Bolagsverket och några leverantörer av e-

tjänsteplattformar och verksamhetssystem. Dialogen har skett inom ramen för 

programmet Serverat samt vid upprättandet av och anslutning till den sammansatta 

bastjänsten för grundläggande företagsinformation SSBTGU. Dessa behovsanalyser 

behöver utvecklas till att omfatta även andra typer av tjänsteleverantörer så som 

tillverkare företagsprogramvaror eller app-tillverkare som vill skapa nya tjänster med 

hjälp av myndighetsdata. Analyserna som hittills genomförts kan sammanfattas i 

följande punkter. 

Vad försöker tjänsteleverantörerna få gjort (vilka processer/kundresor studeras) 

1. Växa – få fler kunder (myndigheter och kommuner), mer lönsamma kunder och 

högre vinst 

2. Erbjuda nya förbättrade tjänster 

Vilka problem/smärtor vill tjänsteleverantörer undvika under dessa kundresor 

1. Splittrad kravbild från olika kommuner och myndigheter, gör att 

speciallösningar behöver tas fram. Mer lönsamt att kunna skala upp en 

standardiserad lösning. 

2. Negativ påverkan på affärsmodell genom förändringar av ekosystemet 

3. Kostsam produktutveckling  

4. Centrala standarder som det inte går att lita på, kommer det nya standarder om 

ett år? 

Vilka fördelar skulle tjänsteleverantörer vilja ha i sina kundresor 

1. En sundare marknad där konkurrensen sker utifrån bästa produkt och inte utifrån 

tidigare teknisk ”inlåsning” av kund 

2. Ta så stor marknadsandel som möjligt (så många kommuner och myndigheter 

som möjligt och så stor del av deras system som möjligt) 

3. Få mer tid till utveckling, att ta fram bättre tjänster/produkter 

4. Få värdefulla referencase på implementationer som varit lyckosamma och som 

potentiellt är mycket skalbara 
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Tabell värdeerbjudanden tjänsteleverantörer 

 

6.4.2 Ekosystemet i externa tjänster 

Erbjudande 

Ekosystemet ska möjliggöra det personliga informationsägarskapet där företagaren kan 

välja att ta med sig sin data även till privat tjänsteleverantör. Ekosystemet möjliggör 

därför att delar av, eller i extremfallet hela, verksamt.se kan tillhandahållas i externa 

leverantörers tjänster. Det kan både handla om att tillhandahålla paketerade tjänster (så 

som dashboard, guide etc.) men också rena informationsbitar (så som status och 

återkoppling eller företagsprofil) som företagaren väljer att ta med sig till ett annat 

kundmöte, t.ex. sitt redovisningssystem. 

Löser problem  

Gör att företagaren inte blir låst till ett visst kundmöte utan kan välja att ha sitt 

kundmöte där det känns mest bekvämt och tryggt.  

Skapar fördelar 

Tjänsteleverantörerna får möjlighet att integrera delar av ekosystemet i sina produkter 

vilket kan skapa merförsäljning. Ekosystemet förbereder sig samtidigt på den 

”hemsidedöd” som redan börjat och som sannolikt kommer växa, där sökmotorer, 

sociala mötesplatser och röststyrda assistenter från privata leverantörer blir ett naturligt 

gränssnitt för både företag och medborgare. 

6.4.3 Externa tjänster i ekosystemet 

Erbjudande 

Ekosystemet möjliggör att privata aktörer kan skapa tjänster på eller i anslutning till 

ekosystemet givet att de ingår avtal och följer en rad uppsatta regler, ungefär som appar 

i appstore. Dessa externa applikationer kan, om företagaren godkänner det, få tillgång 

till företagsprofil och grunddata om företaget och därmed fungera på samma sätt som de 

tjänster som offentliga aktörer tillhandahåller.  

Löser problem  

Gör att myndigheternas utveckling inte blir en flaskhals för nytt innehåll i ekosystemet.  

Skapar fördelar 

Tjänsteleverantörerna får möjlighet att exponera sina tjänster på ytor där flera miljoner 

företagare passerar (verksamt.se). Detta gör att betydligt fler och kanske mer innovativa 

tjänster kan uppstå än de som myndigheterna och kommunerna kan och vill tillhanda-

hålla. Det behöver hela tiden vara tydligt vad som kommer från offentlig sektor och vad 

som är privat kommersiellt innehåll.  
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6.4.4 Externa leverantörer av myndigheternas och kommunernas tjänster i 

ekosystemet (outsourcing) 

Erbjudande 

Ekosystemet är uppbyggt för att enkelt möjliggöra för externa leverantörer att bygga 

plattformar och tjänster åt myndigheter och kommuner som sedan utgör en del av 

ekosystemet.  

Löser problem 

Gör att myndigheternas utveckling inte blir en flaskhals för nytt innehåll i ekosystemet.  

Skapar fördelar 

Ekosystemet har satt standarder och referensarkitektur som gör att kravbilden är 

välensad vilket möjliggör för leverantörer att sälja standardiserade produkter till flera 

olika delar av ekosystemet utan anpassning. Detta gör också regelefterlevnad enklare 

när färre specialanpassade komponenter behöver uppdateras. Ekosystemet har, till 

skillnad från speciellt mindre enskilda aktörer, kompetensen att säkerställa att 

informationssäkerheten förblir mycket hög även när externa parter levererar 

komponenter. 

6.4.5 Forum för samskapande med offentlig sektor och akademin 

Erbjudande 

Ekosystemet tillhandahåller forum för samskapande mellan privat och offentlig sektor 

inklusive universitet och högskolor. Ekosystemet för företagare kan även bli en del av 

större forum där ekosystemet för medborgare berörs, t.ex. via eSam. 

Löser problem  

Löser upp det klassiska mönstret där offentlig sektor upphandlar tjänster vilket då 

ibland inte är nog “utanför boxen”. Här möjliggörs att privat och offentlig sektor kan 

samskapa och nå ömsesidiga fördelar och att den senaste forskningen kan tillämpas via 

högskolorna. Utmaningar kan läggas ut där vem som helst får tävla om att bidra med 

den bästa lösningen. 

Skapar fördelar 

Gör att nytt tankegods löpande når ekosystemet och håller det “up-to-date” samtidigt 

som nya affärsmöjligheter uppstår för privat sektor när nya behov identifieras 

6.4.6 Öppen data och källkod 

Erbjudande 

Ekosystemet tillhandahåller all möjlig öppen data, framförallt via oppendata.se. Därtill 

tillhandahåller ekosystemet en del källkod för att möjliggöra integration och 

vidareutveckling av de komponenter som ekosystemet tillhandahåller. 

Löser problem  

Gör utvecklingen mer transparent och tar bort hinder för privata aktörer att skapa nya 

tjänster baserade på offentlig data och struktur. 

Skapar fördelar 

Möjliggör fler intressanta tjänster för företagarna baserade på offentlig data och 

struktur. 
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6.5 Värdeerbjudanden Myndigheter och kommuner 

De erbjudanden som riktar sig till myndigheter och kommuner som handlar om 

gemensamma arbetssätt och modeller, regeldesign, kompletterande offentliga 

varumärken, insatsgrupper för genomförande, samt avancerat skyltfönster för de olika 

aktörernas erbjudanden kräver inga särskilda tekniska förmågor. Erbjudandena kring det 

gemensamma kundmötet och nationella plattformar kräver tekniska utvecklingsinsatser.  

6.5.1 Behovsanalys Myndigheter och kommuner 

Tjänstedesignsmetodik med regelrätta kundresor har inte genomförts för denna grupp 

och nedan behovsanalys har därför inte lika stor tyngd som den som gjorts för 

företagarna. Myndigheters behov har istället främst analyserats genom dialog inom 

arbetsgruppen och med andra personer med stor kunskap om denna kundgrupp. 

Behoven från kommunerna härstammar framförallt från analyser som gjorts inom 

programmet Serverat. Då behoven från kommuner och myndigheter överensstämmer 

väl så har dessa kundgrupper slagits samman. Analyserna kan sammanfattas i följande 

punkter. 

Vad försöker myndigheter och kommuner få gjort (vilka processer/kundresor 

studeras) 

1. Myndighetsutöva korrekt utifrån uppdrag mot företagare 

2. Minska kostnader och digitalisera 

3. Förbättra företagsklimat i Sverige/kommunen 

4. Ge rätt information och vägledning till företagare 

 

Vilka problem/smärtor vill myndigheter och kommuner undvika under dessa 

kundresor 

1. Onödig efterfrågan 

2. Långa handläggningstider 

3. Inlåsning från tjänsteleverantörer 

4. Når inte vinster av digitalisering 

5. Svårt att nå ut med information till företagen 

6. Lämna fel info till företagen utifrån gällande regler 

7. Saknar muskler att driva regelutvecklingsfrågor 

8. Höga personalkostnader 

 

Vilka fördelar skulle myndigheter och kommuner vilja ha i sina kundresor 

1. Hög kundnöjdhet/förtroende 

2. Hög medarbetarnöjdhet 

3. Nöjd uppdragsgivare 

4. Mindre tid behöver läggas på handläggning och mer tid kan läggas på kontroller 

5. Effektivitet och hög verkansgrad i linje med verksamhetens syfte 

6. Lätt att göra rätt för företagen och förståelse/acceptans för regelverkens syfte  

 

Tabell värdeerbjudanden myndigheter och kommuner 
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6.5.2 En gemensam målbild och roadmap 

Erbjudande 

Ekosystemet erbjuder en gemensam målbild och färdplan för ekosystemet för enklare 

myndighetskontakter för företag. Det förenklar koordinering av utvecklingsinsatser på 

de enskilda myndigheterna/kommunerna och möjliggör en ännu mer samlad och 

långsiktig styrning från vår uppdragsgivare. 

Adresserade behov  

Löser problem med suboptimerade utvecklingsinsatser på de enskilda 

myndigheterna/kommunerna. Löser problem med intern kortsiktighet där de stora 

transformationerna aldrig blir av. Kan göra att mindre riktade regeringsuppdrag till 

enskilda myndigheter ersätts av större uppdrag till flera myndigheter, där vi kraftsamlar 

mot en stor förflyttning istället för att lösa små problem här och nu. 

Skapar fördelar 

Möjliggör att kunna få en mer samlad och långsiktig styrning från vår uppdragsgivare 

med pengar över längre tidsperioder och där styrningen innebär att realisera en målbild. 

Olika myndigheter får olika styrning men mot en och samma målbild med företagarna i 

centrum. Ökar möjligheterna att skapa gemensamma lösningar och processer med andra 

myndigheter. 

6.5.3 Ett gemensamt kundmöte med företagarens hela process 

Erbjudande 

Ekosystemet erbjuder ett gemensamt digitalt kundmöte mot företag och gemensamma 

servicefunktioner så som status och återkoppling, chat och telefoni. I det gemensamma 

kundmötet erbjuds olika myndigheter och kommuner att kunna hjälpa företagaren med 

hela sin process och inte bara den del som aktören hanterar. Företagaren kan få en 

samlad återkoppling och behöver inte röra sig mellan de olika aktörerna. 

Löser problem  

Det kan vara svårt för en myndighet att skapa en bra process ur företagens perspektiv 

eftersom flera myndigheters processer ofta samspelar.  

Skapar fördelar 

Skapar möjlighet att bryta stuprören och ge företagaren bättre och snabbare hjälp. 

Genom att skapa den bakomliggande digitala infrastrukturen för ett gemensamt 

kundmöte så är även grunden lagd för att även kunna exponera detta gemensamma 

kundmöte där kunden vill, t.ex. i sin redovisningsprogramvara, på verksamt.se eller hos 
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en enskild aktör i ekosystemet. De ingående aktörerna kan därmed erbjuda ett bättre 

gemensamt erbjudande än de själva kan tillhandahålla. 

6.5.4 Gemensamma arbetssätt, modeller och insikter 

Erbjudande 

Ekosystemet erbjuder möjligheter att ta fram och använda gemensamma arbetssätt, 

metoder, modeller, standarder som täcker in regler, verksamhet och IT. Därtill erbjuds 

samlade insikter från ekosystemet, t.ex. samlade kundinsikter och gemensamma 

personas.  

Löser problem  

Minskar konsultberoende och behovet av att ha hög kompetens på områden som 

tjänstedesign, arkitektur och juridik för digitalisering. Minskar kostnader för utveckling. 

Skapar fördelar 

Ger deltagande myndigheter en ökad förmåga att ligga i framkant gällande arbetssätt 

och effektiva digitala lösningar till lägre kostnad. Möjlighet att bygga effektiva digitala 

lösningar utan att fullt ut behöva bygga upp egen kompetens och egna resurser. 

Möjlighet att ta del av en färdig lösning istället för att ta fram en egen. Möjlighet att 

återanvända andra myndigheters erfarenheter och fungerande lösningar. Möjlighet att 

jämföra alternativa helhetslösningar för hur regler, verksamhet och IT-system kan 

designas för att nå ett visst mål. Möjlighet att snabbt ta fram avancerade lösningar till 

lägre kostnad. Sprider beprövade arbetssätt, modeller och exempel.  

6.5.5 Särskilda insatsgrupper som gör verkstad av planerna 

Erbjudande 

Ekosystemet kan bidra till att myndigheter bildar gemensamma specialiserade 

utvecklingsresurser som kan gå in och göra avgränsade uppdrag på flera olika 

myndigheter och kommuner. Dessa “team” kan t.ex. vara experter på juridiska 

förklaringsmodeller, tjänstedesign, finansiering, upphandling, arkitektur, IT-utveckling 

etc. Kan bl.a. tas fram genom program för kompetensutveckling eller redan kompetens-

utvecklad personal. Kan också försörjas genom traineeprogram för staten där dessa 

resurser kan formas. Dessa team kan även toppas upp med externa konsulter. Grupperna 

kan i vissa fall finansieras av särskilda anslag som är öronmärkta för denna typ av team. 

Löser problem  

Minskar konsultberoende. Minskar behovet av att ha hög kompetens på specialist-

områden. Minskar personal och konsultkostnader. Minskade generella kostnader genom 

rätt kompetens – fel kompetens ger dåliga beslut/lösningar vilket är dyrt. Finansiering är 

ofta en svår fråga men detta kan vara ett specialområde för en grupp som skulle kunna 

vara specialiserad på att t.ex. söka medel ur EU-fonder eller annan alternativ 

finansiering för att kunna genomföra utveckling. Kan även bidra till att lösa problem att 

göra satsningar som bara delvis gynnar den egna myndigheten genom att använda ett 

centralt finansierat team. 

Skapar fördelar 

Ett sätt att ”poola resurser” inom staten och lösa gemensamma problem med 

gemensamma resurser men där alla inte behöver ha alla kompetenser. Skapar attraktiva 

tjänster i stat och kommun. Ökar möjligheten att tillvarata erfarenheter mellan 
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utvecklingsprojekt. Kan även vara ett sätt att få gemensamma vägledningar, t.ex. från 

ESV och eSam, att i högre grad omsättas i myndigheternas verksamhet. 

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

följa befintliga regler 

Erbjudande 

Ekosystemet erbjuder gemensam design av enklare regler utifrån företagens behov. En 

design av morgondagens regler utifrån företagarnas perspektiv möjliggör en ökad 

förmåga att tillvarata effekterna av digitaliseringen både i form av minskade kostnader 

och ökad rättssäkerhet. 

Löser problem  

Nya regler tenderar att inte fullt ut tillvarata möjligheter med digitalisering. Det finns en 

utvecklingspotential vad gäller hur väl regelgivare utformar regler utifrån företagares 

behov. Myndigheters regelverk samspelar inte alltid optimalt med varandra. 

Skapar fördelar 

Gör att regler kan utformas mer utifrån företagarnas perspektiv och inte ur enskilda 

myndigheters synvinkel och behov. Med gemensam regeldesign/policylab finns 

möjlighet att forma morgondagens regler på ett bättre sätt. Gemensamma tillämpningar 

av nationell och internationell lagstiftning minskar kostnaderna för enskilda 

myndigheter och kommuner och ökar rättssäkerheten då reglerna tolkas lika överallt. 

6.5.7 Nationella plattformar för att höja lägstanivån av digitalisering 

Erbjudande 

Ekosystemet tillhandahåller gemensamma e-tjänsteplattformar för hela sektorer, så som 

livsmedel eller, i ett allomfattande alternativ, för samtliga uppgiftskrav mot företagare i 

alla sektorer via verksamt.se. Plattformarna kan används som en “lägstanivå” om inte 

aktörerna har egna bättre lösningar för att digitalisera sina tjänster mot företagen. 

Löser problem  

Det krävs teknisk kompetens och ekonomiska resurser för att självständigt utveckla och 

bygga egna lösningar, även när de upphandlas.  

Skapar fördelar 

Mindre myndigheter och kommuner behöver inte nödvändigtvis investera i egna platt-

formar och hålla dessa i fas med nya regler etc. Detta snabbar på digitaliseringen av 

ekosystemet. Möjliggör stora synergieffekter och kostnadsbesparingar då inte varje 

enskild kommun eller myndighet behöver investera i egna plattformar för företag-

stjänster. Att ta fram gemensamma plattformar kostar men kan snabbt räknas hem på 

systemnivå när inte varje enskild aktör behöver skaffa och upprätthålla teknik och 

kompetens. Genom att ensa hur data samlas in finns även möjlighet att automatisera 

vissa steg vilket sparar ytterligare tid och pengar. 

6.5.8 Avancerat skyltfönster för de olika aktörernas erbjudanden 

Erbjudande 

Ekosystemet tillhandahåller komponenter som förmedlar myndigheter och kommuners 

information och tjänster bättre än de själva gör, en sorts avancerat skyltfönster. 
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Ekosystemet kan också tillhandahålla bra grundpaketering av tjänster och information 

likt Spotify gör populära spellistor. 

Löser problem  

Löser problem med att skapa allt innehåll centralt, vilket kan bli en stor flaskhals. 

Öppnar upp möjligheten att även tillhandahålla privata aktörers tjänster enligt samma 

principer. 

Skapar fördelar 

Möjliggör en bred anslutning av olika offentliga och privata tjänster som paketeras på 

ett tillgängligt och smakligt sätt för företagen. 

6.5.9 Kompletterande offentliga varumärken 

Erbjudande 

Ekosystemet formar och “marknadsför” nya varumärken som står för samma 

trygghet som enskilda myndigheters varumärken men där många olika aktörer står 

bakom. Ett tydligt “varudeklarerat” innehåll. Som exempel skulle ett varumärke 

kunna stå för “trygga tjänster mot småföretagare” där myndigheter och kommuner 

står bakom men även certifierade och godkända privata aktörer.“Verksamt.se” är ett 

sådant varumärke men även andra nya är tänkbara. 

Löser problem  

Kan minska de varumärkesstrider som nu pågår inom offentlig sektor och som inte 

gynnar företagarna. 

Skapar fördelar 

Ger nya trygga varumärken i samverkan och spar pengar genom att marknadsföringen 

kan ske på färre ställen.  
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6.6 Värdeerbjudanden Regeringen  

Även regeringen kan som uppdragsgivare åt myndigheterna dra stor nytta av det nya 

ekosystemet och erbjudanden har därför riktats även till denna intressentgrupp.  

6.6.1 Behovsanalys Regeringen  

Bedömningen av regeringens behov bygger på regeringens digitaliseringsstrategi, 

budgetpropositioner och aktuella regeringsuppdrag till Bolagsverket och Tillväxtverket 

om enklare myndighetskontakter för företagen och ökad innovationstakt i utvecklingen 

av verksamt.se. 

Vilka är regeringens övergripande mål för digitaliseringspolitiken? (vad vill 

regeringen få gjort?) 

• Regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en 

enklare vardag för medborgare och företag, en öppnare förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

• Digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

• Säkerheten och skyddet för den personliga integriteten ska säkerställas. 

Vilka problem och utmaningar vill regeringen hantera? 

• Lagar och myndighetsregler upplevs av företagen som hinder för tillväxt.  

• Den svenska offentliga sektorn möter inte den snabba digitala 

samhällsutvecklingen och de förändrade behoven från företagen. 

• Bristen på en nationell digital infrastruktur har lett till många myndighets-

specifika lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning 

resulterat i en ineffektiv ordning för den offentliga sektorn som helhet. 

• Styrning och samordning inom den offentliga sektorn behöver stärkas för att de 

besparingar och nyttor som digitalisering medför ska kunna realiseras.  

Vilka åtgärder ser regeringen behov av?  

• Tillvarata digitaliseringens möjligheter för att främja företagande och förenkla 

för företagare. 

• Hitta nya möjligheter att digitalt utbyta information mellan berörda myndigheter 

istället för att ta in uppgifterna från företagen. Uppgifter ska om möjligt bara 

behöva lämnas en gång. 

• Digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i 

kontakter med företag.  

• Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning. 

• Förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation. 

• Främja innovativa arbetssätt med mer offentligt/privat samskapande. 

• Samordna offentlig sektors utvecklingsarbete 

• Samverkan myndigheter emellan, lokalt, regionalt och nationellt.  

• Fler gemensamma insatser krävs för att nå målet för digitaliseringen av den 

offentliga förvaltningen. 

 

Tabell värdeerbjudanden regeringen 
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6.6.2 Bättre hantera uppdrag och effekthemtagning 

Erbjudande 

Ekosystemet erbjuder regeringen en bättre hantering av de enskilda myndigheternas 

uppdrag än vad de skulle kunna åstadkomma enskilt gällande förenkling för företagare 

och digitalisering av företagssektorn. 

En gemensam målbild och färdplan för hela ekosystemet för enklare 

myndighetskontakter för företag förenklar koordinering av utvecklingsinsatser på de 

enskilda myndigheterna/kommunerna och möjliggör en mer samlad och långsiktig 

styrning. Ekosystemet kan vidare tillhanda forum för samskapande med offentlig sektor 

och akademin 

Löser problem  

Enskilda myndigheter har en begränsad möjlighet att skapa nytta för företagen men 

genom samverkan med ekosystemets aktörer kan nytta nås på en högre nivå. 

Skapar fördelar 

Även för uppdrag där samverkan inte är explicit uttryckt kan ekosystemet bidra med 

nya ingångar och vinklingar som gör att uppdragen skapar större nytta för företagen. 

 

6.6.3 Tankesmedja för enklare företagande 

Erbjudande 

Ekosystemet kan organisera och agera tankesmedja” åt regeringen i frågor rörande 

förenkling för företag och digitalisering av företagarsektorn, inklusive målbilder och 

färdplaner för att realisera detta. 

Adresserade problem och behov  

Löser problem med att de idéer som verkligen skapar stor nytta för företagen, men som 

går på tvären med nuvarande styrning och uppdrag, inte kommer på pränt eller 

kommuniceras tillbaka till Regeringskansliet. 

Skapar fördelar 

Ger ett större urval av idéer för att skapa ny styrning mot myndigheterna och i 

förlängningen till större nytta för företagen. 
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7 Nytta 

Nytta, eller värdet av effekterna av vad som ska uppnås, är en del i värdemodellen och 

ett centralt begrepp i utvecklingsinsatser inom offentlig verksamhet, inte minst vad 

gäller större projekt med koppling till digitalisering. I den vägledning för 

nyttorealisering (https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-

version-2.0/) som i dagsläget förvaltas av ESV anges bl.a. följande. Nyttorealisering är 

en metod att säkerställa att skattebetalarna får avkastning på sin investering i form av 

ökade servicenivåer eller minskade kostnader för att nyttja offentliga tjänster. Med 

ökade krav på behovsdriven utveckling och samverkan över organisationsgränser för att 

leverera förvaltningsgemensamma lösningar ökar kraven på beslutsunderlag och 

processer som möjliggör att nyttan verkligen uppstår.   

7.1 Nyttoanalys och nyttorealisering 

I denna rapport identifieras ett antal fördelar och möjliga nyttor i samband med 

beskrivningarna av de värderbjudanden som har tagits fram. I det här skedet är det inte 

aktuellt att ta fram närmare nyttokalkyler eller planer för nyttorealisering. De stegen bör 

tas i samband med att beslut fattas om genomförande av insatser. I termer av ESV:s 

vägledning för nyttorealisering befinner sig arbetet i faserna identifiera 

förändringsbehov och specificera nyttor.  

  

 

 

https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-version-2.0/
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-version-2.0/
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7.2 Långsiktiga mål och identifierade nyttor 

Inom det fortsatta arbetet kommer en mål- och nyttostruktur arbetas fram. Företag 

kommer att utgöra den primära kundgruppen och intressenten för de nyttor som ska 

åstadkommas. För att skapa kraft i utvecklingsarbetet och ge en mer heltäckande bild av 

utvecklingsarbetet ligger fokus dock även på att nyttor identifieras och realiseras för 

övriga aktörer i ekosystemet (ombud, tjänsteleverantörer, främjare, myndigheter och 

kommuner samt Regeringen).  

Ett långsiktigt mål som framgår av regeringens digitaliseringsstrategi är ökad tillväxt. 

Som övergripande mål kan nämnas att det ska vara enklare att starta, driva och utveckla 

företag. Mer konkret ska företagens administrativa kostnader minska. Företagarna ska 

vara nöjda med myndigheternas tillgänglighet, bemötande och digitala tjänster. 

Relationen med andra relevanta aktörer som ombud och främjare ska underlättas. De 

erbjudanden som ska möjliggöra att de övergripande målen uppnås skapar konkreta 

nyttor som kan följas upp med fokus på tid, kostnad, nöjdhet och kvalitet.  

7.3 Mätbara nyttor  

För att få en heltäckande bild av de effekter som bör åstadkommas är arbetet med att 

identifiera nyttor i ett första steg inte begränsat till nyttor som är enkla att mäta. I de 

värdeerbjudanden som tagits fram nämns därför både nyttor som bör kunna mätas och 

nyttor som kan vara svåra att mäta eller där resultatet av mätningar sannolikt inte skulle 

vara av värde. I ett nästa steg kommer de nyttor skiljas ut som bör följas upp i form av 

ett kvantifierbart värde uttryckt i pengar, resurser eller kvalitetsmått – de indikatorer 

som kommer att användas vid uppföljning. Här är också de mätningar, undersökningar 

och uppföljningar som redan finns i sedan tidigare och som kan användas som 

nollmätning relevanta att utgå från. Följande tabell ger en bild av övergripande nyttor 

som modellens värdeerbjudanden kan skapa för berörda intressenter och förslag till hur 

de nyttorna kan mätas. Bilden är inte heltäckande. 
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Tabell intressenter, nyttor och indikatorer 

Intressent Övergripande nyttor Utkast till mätbara indikatorer 

Företag - Snabbt komma igång 

och gå runt med 

företaget 

- Enkelt och 

friktionsfritt att driva 

företag 

- Enkelt att utveckla sitt 

företag 

- Tydlig överblick över 

de processer och den 

information som 

behöver hanteras 

- Inte behöva 

återupprepa 

information som en 

gång lämnats 

- Få samlad status och 

återkoppling 

- Enklare att förstå 

myndighetstexter och 

regler 

- Digital hantering i hela 

flödet 

- Enklare och snabbare 

att genomföra 

återkommande 

moment 

- Tydliga och snabba 

besked 

- Andel företag som upplever hög 

rättssäkerhet 

- Andel företag som upplever hög 

trygghet kring 

myndighetsadministrationen 

- Tidsåtgång och administrativa 

kostnader till följd av regler och 

myndighetsprocesser 

- Nöjdhet med myndigheternas 

bemötande, tillgänglighet och 

digitala tjänster 

Ombud - Hantera kundens 

ärenden digitalt och 

kostnadseffektivt. 

- Spara tid som istället 

kan läggas på fler 

kunder eller mer 

kvalificerade tjänster. 

- Inte behöva använda 

flera olika verktyg för 

att lösa kunden 

ärenden 

- Samlad behörighets 

och fullmaktshantering 

- Tidsåtgång hantering av kundernas 

ärenden 

- Nöjdhet med myndigheternas 

bemötande, tillgänglighet och 

digitala tjänster 

- Företagarnas nöjdhet med ombudens 

hantering 

- Andel företag som upplever hög 

trygghet kring 

myndighetsadministrationen och 

gällande regler 
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mot alla myndigher 

och kommuner 

- Digital hantering av 

samtliga flöden 

- Tydlig överblick både 

över åtaganden och 

kundernas ärenden 

-  

Främjare - Fler kundmöten 

- Bättre matchning – rätt 

kundmöten 

- Digital hantering av 

samtliga flöden 

 

- Antal kundmöten/främjarinsatser 

- Kundnöjdhet 

- Kostnader för kommunikation med 

företagen 

- Kostnad för marknadsföring mot 

företagen 

 

Tjänste-

leverantörer 

- En sundare marknad 

där konkurrensen sker 

utifrån bästa produkt 

och inte utifrån 

tidigare teknisk 

”inlåsning” av kund 

- Få mer tid till 

utveckling, att ta fram 

bättre 

tjänster/produkter 

- Ensad behovsbild från 

offentlig sektor 

- Tydliga nationella 

standarder som inte 

förändras så ofta 

-  

- Kostnad för utveckling och drift av 

applikationer riktade till aktörer i 

ekosystemet 

- Kundnöjdhet 

- Andel tjänsteleverantörer som 

bedömer att samskapandet med 

offentlig sektor är väl fungerande 

och lönsamt 

 

 

Myndighete

r och 

kommuner 

- Effektivitet och hög 

verkansgrad i linje 

med verksamhetens 

syfte 

- Minskad onödig 

efterfrågan 

- Minskade 

inlåsningseffekter från 

tjänsteleverantörer 

- Enklare att nå 

effekthemtagning av 

insatser 

- Kostnad per ärende  

- Utvecklingskostnader 

- Handläggningstider 

- Kundnöjdhet/förtroende 

- Medarbetarnöjdhet 

- Kostnad för marknadsföring mot 

företagen 
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- Enklare att nå ut med 

information till 

företagen 

- Större 

påverkansmöjligheter 

gällande nationella 

regler och processer 

som rör företag 

- Minskat behov av att 

ha samtliga 

kompetenser inom 

organisationen.  

Regeringen - Sänkta kostnader för 

förvaltningen 

- Snabbare och större 

nyttorealisering från 

uppdrag till 

myndigheterna 

- Lagar och 

myndighetsregler som 

inte upplevs av 

företagen som hinder 

för tillväxt. 

- Sverige i framkant 

gällande digitala 

offentliga tjänster mot 

företag 

- Ökad samordning 

mellan myndigheter 

- Antal företag i Sverige 

- Andel företag som vill växa 

- Andel företag som upplever regler 

som hinder för tillväxt 

- Sveriges ranking i internationella 

jämförelser gällande digitala 

offentliga tjänster riktade till företag 

- Kostnader för förvaltning 
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8 Arkitektur och tekniska förmågor – modellens tekniska 
”backstage” 

 

Ovan bild visar översiktligt baksidan av det nya föreslagna ekosystemet, de nya 

föreslagna delarna är markerade med rött. Varje del får sin förklaring längre ned i detta 

kapitel. Gemensamt för de olika konsumenterna i ekosystemet är att de har en nationell 

infrastruktur att förhålla sig till. Den skapar nya förutsättningar för att skapa digitala 

kundmöten genom de nya tjänsterna för handlingsindex, behörigheter och fullmakter 

samt aktivitetsindex. Tack vare att ekosystemet genomsyras av öppna API:er erbjuds 

möjligheter att bygga de tjänster som tidigare låg i navet verksamt.se, ute på offentliga 

organisationer och privata aktörer. Denna distribuerade målarkitektur möjliggör ett 

datadrivet ekosystem där företagarens kundärende spänner över flera olika 

organisationer som i sin tur kan möta kunden där den befinner sig för stunden. 

8.1 Förbehåll 

I detta kapitel beskrivs bakomliggande tekniska komponenter, system, processer och 

artefakter som krävs för att realisera de värdeerbjudanden som beskrivits i tidigare 

kapitel. Dessa bakomliggande delar är beskrivna på en övergripande nivå och kräver i 

samtliga fall vidare fördjupning och utredning för att kunna tas vidare till realisering. 

Olika områden är olika djupt beskrivna och begreppen är inte fullt ensade i nuläget. 

Syftet med kapitlet är att ge förslag till hur de olika delarna kan realiseras på en 

övergripande nivå. Förslagen har legat till grund för de grova estimat som gjorts 

gällande tid och pengar som presenteras i ett separat dokument, roadmap8.  

                                                 
8 https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1411292389 
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Utöver de tekniska delarna som beskrivs i detta kapitel krävs även nya arbetssätt, 

organisation, styrning, finansiering med mera för att realisera värdeerbjudandena. Dessa 

övriga delar tillhör också modellens ”backstage” men har ännu inte beskrivit utan 

kommer att behöva jobbas fram i det fortsatta arbetet. 

8.2 Verksamhetsprinciper 

Nedan verksamhetsprinciper har varit vägledande för utformning av ekosystemets 

tekniska ”backstage”.  

8.2.1 De tjänster och den service som utvecklas av myndigheterna i ekosystemet 

skall vara kompletterande 

• Vid nyutveckling av tjänster får dessa inte konkurrera ut en befintlig och väl 

fungerande marknad. Om marknaden:  

o kan leverera tjänster med motsvarande eller högre servicenivå till en 

kostnad som ekosystemet kan bära 

o har en tjänst som kan användas i ekosystemet utan att skapa sned 

konkurrens 

o har en tjänst som kan användas utan legala eller tekniska hinder 

8.2.2 Samverkandes aktörs ansvar skall alltid vara tydligt 

• Användaren skall alltid veta vilken eller vilka myndigheter som 

myndighetsutövar och behandlar användarens information. 

• Varumärke och trovärdighet för ekosystemets respektive aktörer skall alltid 

respekteras. 

• Ekosystemets information och tjänster ska hålla hög kvalitet 

8.2.3 Arkitekturen skall möjliggöra en federerad utveckling och förvaltning 

• Arkitekturen skall utformas så att den underlättar anslutning och förvaltning av 

olika aktörers tjänster och information i ekosystemet. 

• Tjänster och information skall enkelt kunna förvaltas av den som äger tjänst och 

innehåll. 

• Leverans av tjänster skall alltid samordnas och kvalitetssäkras utifrån de 

sammanhang tjänsten kan användas i 

• Information i e-tjänster och verktyg skall kunna ändras utan centrala releaser 

8.2.4 Återanvändning skall alltid beaktas 

• Information skall så långt som möjligt återanvändas i olika e-tjänster och 

verktyg, dubbellagring skall undvikas 

• Hämta information direkt från bästa källa om möjligt. Upprätta inte register om 

det inte behövs.  

• Användaren skall aldrig avtvingas att lämna ifrån sig samma information flera 

gånger i samma kontext/kundprocess 
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8.3 Informationsutbytesmodell – grundplatta för ekosystemet 

Grunden för det nya ekosystemet som beskrivs ovan är att informations kan utbytas på 

ett strukturerat och effektivt sätt och som också säkerställer informationssäkerhet och 

företagarens personliga integritet. 

8.3.1 Förvaring och hantering av standardiserad information 

Nedan beskrivs en modell med fyra sektorer där varje sektor förhåller sig till och 

hanterar information på sitt vis sett i ett rättsligt sammanhang gentemot myndigheter. 

Modellen föreslås vara grunden för informationsutbytet inom det nya ekosystemet som 

beskrivs ovan.  

Modellen ställer transient (tillfällig) datahantering mot persistent (lagrad) datahantering 

och den ställer den enskildes datahantering mot myndighetens. Modellen kan utökas till 

att gälla flera parter i ett samordnat kundmöte.  

Egna och andras utrymmen i samverkan

 

 

 

Grön zon – där myndigheten möter kunden med anpassad service 

Här ger myndigheten service till både oinloggade och inloggade användare, efter 

inloggning kan mer personligt anpassad och omfattande service erbjudas. 

Allmänt för inloggat läge och de presentationstjänster som där erbjuds (genom 

exempelvis Mina sidor) gäller principerna för ett transient, i stunden 
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uppkommet, ”Eget utrymme”9 enligt de riktlinjer som tagits fram inom den 

tidigare e-Delegationen och senare vidareutvecklats inom eSamverkan. 

I den gröna zonen finns uppgifter bara tillgängliga under sessionen. 

Gul zon – redaktionell och allmän service med guider och anvisningar 

Användaren kan hämta olika former av allmänt stöd och guider ur gul zon. 

Genom att ange personliga uppgifter i guider kan anpassade beräkningar och 

förslag presenteras för användaren men inga uppgifter kan lämnas in till 

myndigheten och sparas i den gula zonen. 

För att kunna spara eller lämna in resultat från gul zon måste användaren föra 

över dem till den egna röda zonen eller till den blå zonen hos myndigheten. 

Röd zon – den enskildes egna register utanför myndigheten 

Uppgifter som hämtas eller lämnas i den röda zonen hanteras alltid under den 

enskildes ansvar och behörighetsregler. Användaren kan agera som egen 

huvudman eller som företrädare (ombud) för och på uppdrag av sin huvudman. 

I röd zon sker inget informationsutbyte med myndigheten utan användarens 

inblandning. Här gäller civilrättslig författning, ofta styrd av leverantörernas 

användarvillkor, mellan användaren (eller dennes huvudman) och 

tjänsteleverantören. 

En stark trend i röd zon är att den enskilde ger i uppdrag åt tjänsteleverantörer 

att leverera de uppgifter som en myndighet behöver från den enskilde. En form 

av personbiträdesavtal uppstår i det läget och behöver tas omhand med 

behörighetsregler som den enskilde upprättar med myndigheten. 

Blå zon – myndighetens verksamhetsregister för inkomna och upprättade 

handlingar 

Användaren lämnar in och hämtar ut uppgifter till den blå zonen där 

myndighetens verksamhetsregister ansvarar för uppgifterna. Varje register är 

underställt gallringsregler vilket betyder att de har en begränsad livstid.  

En stark trend i blå zon är att den enskilde genom fullmakt ger i uppdrag åt 

ombud att företräda sig och utföra de uppgifter som den enskilde har gentemot 

en myndighet eller annan aktör. De behörighetsregler som då behövs upprättar 

den enskilde med myndigheten. Ibland kan dessa behörighetsregler användas vid 

kontakter med flera myndigheter. Det här är ett viktigt utvecklingsområde. 

Transportzon – den enskildes förvaring av utkast och utdrag  

En inloggad användare kan i vissa myndigheters digitala tjänster välja att lämna 

uppgifter i ett persistent Eget utrymme (ett konto) för senare bearbetning och 

inlämning till myndigheten. Det förekommer även att uppgifter hämtas från 

myndigheten och lagras i detta utrymme.  

                                                 
9 http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/aktuella-vagledningar-a---o/eget-utrymme-hos-

myndighet-.html 
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I rättsliga sammanhang beskrivs det med eSam:s ord10 så här: 

”egen hämtning; dvs. att en innehavare av ett eget utrymme, från utrymmet begär uppgifter 
och får dem utlämnade direkt till sitt eget utrymme (egen hämtning har kommit till 
omfattande användning – se hur t.ex. Vidare förmedlingstjänsten för grundläggande 
uppgifter om företag, SSBTGU fungerar), och 

egen delning; dvs. att en innehavare av ett eget utrymme, genom en aktiv åtgärd eller auto-
matiserat, överför uppgifter från utrymmet till ett annat eget utrymme.11” 

8.3.2 Behörighetsregler för standardiserad information 

De 4+1 ”informationszonerna” ovan står alltså under olika rättsliga regler. De 

står också under olika ägarskap. Det leder till frågan om behörighetsreglering för 

ett ”informationspaket” i var och en av zonerna vilket beskrivs i detta avsnitt. 

Varje roll i informationsutbytet regleras av behörighetsregler knutna till 

informationspaketet i utbytet. 

Utrymmet kan genom behörighetsregler delas med andra enskilda personer 

(ombud/företrädare). Behörighetsreglerna tilldelas: 

• Antingen genom myndighetens försorg där dess verksamhetsregler 

hämtas ur författning för respektive verksamhetsgren. Exempelvis kan 

det gälla familjerelationer i folkbokföringen eller firmateckningsregler 

som hämtas från Bolagsverket. 

• Eller genom behörighetsregler upprättade av huvudman där en eller flera 

företrädare utses i specifika frågor. 

Struktur för ansvarsfördelning och paketering av informationsutbyte 

Ansatsen är här att definiera verksamhetsobjekt som paket och i förekommande fall 

paket-i-paket som vart och ett knyts till författningstext (lagen) och tilldelas en 

samordningsansvarig myndighet eller annan organisation. På det viset kommer till 

exempel Bolagsverket att ansvara för Företag (och underindelningar), Transport-

styrelsen för Fordon och kanske SKL får samordningsansvar för Bygglov. 

Standardisering av livscykelbeskrivning för informationsutbytesmodeller  

Till varje objekt knyts verksamhetsregler för behandling och behörig åtkomst för olika 

aktörer. Åtkomstreglerna varierar med objektets faser i livscykeln; från utkast, via 

inlämnat och beslutat till det eventuellt gallras ur den registeransvariga verksamheten. 

Standardisering av informationsutbytestjänsterna 

Standardiserade egenskaper för paketen och dess innehåll måste utvecklas över tid. 

Kandidater för sådana standardtjänster kan till exempel vara: 

a. Åtkomstloggning, vem har fått tillgång till paketet  

                                                 
10 http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/aktuella-vagledningar-a---o/eget-utrymme-hos-

myndighet-.html 
11 Funktioner för egen hämtning innebär således att användaren skickar en begäran så att automatiserat beslut om 
utlämnande fattas av annan myndighet (se t.ex. SSBTEK och LEFI Online) medan egen delning innebär att användaren 
skickar uppgifter från ett eget utrymme till ett annat. – I tidigare vägledningar talades även om egen visning. Egen hämtning 
och egen delning beskriver emellertid här hur uppgifter inhämtas. Att mottaget material kan sammanställas och läsas av 
den enskilde i ett serviceskede står klart utan att det behöver införas någon särskild term för det. 
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b. Behörighetsregler (vem, hur, när?) får tillgång till paketet i dess olika 

faser 

c. Accessmetoder (på begäran, besked om förändring, uppdatering vid 

förändring) 

8.3.3 CEF eDelivery – ett exempel på standard för informationsutbyte 

Connecting Europe Facility (CEF) eDelivery12 är ett EU-initiativ för säker digital 

kommunikation. eDelivery har många av de viktiga egenskaper som beskrivits för den 

informationsutbytesmodell som beskrivits ovan. Där finns också en stor frihetsgrad 

inom eDelivery-ramarna så som tillåter olika grupper av samverkande aktörer att 

utforma sina lösningar. 

Idag ansvarar ESV för det svenska införandet av eDelivery. Men det pågår även arbete 

med eDelivery inom andra myndigheter: 

1. Ekonomi- och fakturainformation (Peppol), ESV. 

Under 2018 migreras den tidigare lösningen till eDelivery-standard (AS2) 

2. Brottsutredningar mellan länder (Åklagarmyndigheten) 

3. Socialförsäkringsinformation mellan länder (Försäkringskassan) 

4. SKL och flera statliga myndigheter driver ett treårigt projekt, ”Säker Digital 

Kommunikation (SDK)”13, för att etablera meddelandetjänster för ostrukturerad 

och strukturerad information (exempelvis digital post) mellan myndigheter och 

andra aktörer. Det handlar om en kompletterande lösning till Mina meddelanden 

för post som inte får skickas den vägen (enligt förordning 2003:770). 

En viktig drivkraft bakom projektet har varit att ”Döda faxen” och effektivisera 

posthanteringen inom offentlig verksamhet. 

Med SDK öppnar projektet också nya möjligheter att skicka mer strukturerade 

informationspaket än digital post på samma vis som i punkt 1 – 3 ovan. 

5. Digital post mellan länder (Skatteverket) 

Här förs ännu bara diskussioner mellan Danmark, Norge och Sverige. Målet är 

att etablera bryggor från respektive nationell standard till en utbytesmodell 

mellan länderna. Danmark och Norge har analyserat eDelivery närmare och 

inkluderat option på att avropa ett sådant stöd från sina tjänsteleverantörer. 

I kraft av att vara ett gemensamt EU-initiativ som redan idag har många europeiska 

aktörer anslutna inom olika tillämpningsområden och med flera svenska myndigheter 

aktiva för fortsatt expansion inom nya områden får eDelivery anses vara en stark 

kandidat att basera den framtida informationsutbytesmodellen på. Företagare och 

myndigheter får med eDelivery stöd för inte bara nationellt utan internationellt utbyte 

av information – något som sannolikt blir allt viktigare med tiden. 

8.3.4 Exempel på ämnesområden för standardiserat informationsutbyte 

Informationsutbyte via så kallade bastjänster sker med hjälp av informationspaket inom 

ett ämnesområde. Några exempel på sådana informationspaket och ämnen är: 

                                                 
12 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery 
13 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationssakerhet/sakerdigitalkommunikatio

n.13701.html 
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• Kundhändelser  

• Kontaktuppgifter 

• Utbetalningskonto 

• Bokföringsunderlag 

• Bygglovsansökan 

• Insolvensinformation 

• Arbetsintyg (Skatteverket) 

• Inkomstdeklarationsunderlag 

• Arbetsgivardeklaration 

 

8.4 Begreppsmodell 

Detta avsnitt tar upp ett första utkast till begreppsmodell som täcker delar rörande 

handlingsplan och kundhändelse. Det är en avgränsad men central del för flera andra 

avsnitt i denna rapport. Denna och andra begreppsmodeller måste ha ett fortsatt arbete 

under kommande faser i ekosystemets utveckling. 

 

 

Bild 8.4 Utkast till begreppsmodell för handlingsplan/kundärende  

 

Nedan följer en begreppskatalog bestående av en beskrivning av respektive begrepp. I 

det fortsatta arbetet ska begreppen ha en definition, som är juridiskt och språkligt 

korrekt.  

 

Begrepp  Beskrivning 
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Aktivitet En rad i handlingsplanen som omfattar ett eller flera 

uppgiftskrav alternativt ett tillståndsområde eller 

myndighetsutövande 

Aktivitetsindex Via aktivitetsindex inhämtas de kundhändelser där 

en företagare har registrerade aktiviteter 

Checklista En personaliserad lista av uppgiftskrav som är 

aktuell för en kund i vald bransch 

Checklistepost En rad i checklistan oftast bestående av ett 

uppgiftskrav/tillstånd som ska lämnas in till 

myndighet eller kommun 

Fullmakt Handling som ger ombud rätt att företräda 

företagaren 

Företagsprofil En del av eget utrymme som låter kunden lagra 

information som kan användas till förifyllnad vid 

uppgiftslämnande. Informationen kan även 

användas för att kunna fånga framtida 

kundhändelser.  

I det egna utrymmet lagras även dokument för 

delning med andra aktörer, handlingsplanen för att 

underlätta start eller förändring av verksamhet eller 

företag. 

Guide för handlingsplan och 

företagsprofil 

En första guide för att skapa upp en handlingsplan  

och företagsprofilen 

Guide för uppgiftslämnande En guide med frågor och svar vars syfte är att ange 

den information som sen ska fyllas i vid ett 

uppgiftslämnande av ett uppgiftskrav/tillstånd 

Guide för urval En guide med frågor och svar vars syfte är att 

filtrera ut de uppgiftskrav/tillstånd som är aktuella 

för en kund i aktuell bransch 

Handlingsplan En plan med guider, artiklar, tjänster och externa 

länkar för att nå ett bestämt mål, t.ex. starta ett typ 

av företag eller utveckla en del av verksamheten. 

Handlingsindex Via handlingsindex inhämtas de beslut och 

handlingar som en företagare har kopplat till sin 

verksamhet  

Informativ aktivitet En samling redaktionella texter som kunden kan 

behöva ta till sig för lärande 
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Kalenderhändelse En funktion i företagsprofilen är att kunna välja att 

till kalendern på verksamt ta emot 

kalenderuppgifter från olika anslutna organisationer 

och personifierade och/eller allmänna uppgifter 

Kundhändelse Kundhändelsen definieras av den avsändande 

verksamheten och bör innehålla ett 

målgruppsanpassat språk. Olika organisationer kan 

ha olika uppsättningar av kundhändelser. 

Kundhändelser kan innehålla en referens till ett 

myndighetsärende eller annat informationsobjekt 

som t ex en handlingsplan om företagaren har 

skapat en sådan på verksamt.se. I så fall kommer 

handlingsplanen hålla samman de kundhändelser 

som är initierat av handlingsplanens aktiviteter. 

Uppgiftskrav krav på företag att enligt lag, förordning eller 

föreskrift lämna uppgifter till en eller flera 

myndigheter  

Uppgiftslämnande Ett inlämnande av uppgiftskrav/tillstånd till 

myndighet eller kommun 

 

8.5 Informationsmodell 

Eget utrymme får en utökad användning på verksamt.se i form av företagsprofil. 

Företagsprofilen kan dels lagra information som kunden själv tillför dels läsa 

information från andra källor. 

8.5.1 Lagrad (persistent) information 

Det processtöd som finns i form av guider för urval, guider för uppgiftslämnande 

kommer att lagra både artefakter och data. Guiderna kommer att skapa handlingsplaner 

och checklistor som utgör verktyg för den process företagaren är i. En annan typ av 

artefakter är utkast, t.ex. affärsplan eller ärendeutkast. Guiderna kommer även att lagra 

data. Datat har olika användningsområden: 

• Data som ska användas för förifyllnad i ett uppgiftskrav mot en 

myndighet/kommun 

• Data som beskriver företagaren och företaget för ytterligare personalisering och 

proaktivitet i ekosystemet. 

För att kunna dela med sig av handlingar till myndigheter, och andra aktörer, ska 

företagaren kunna lagra handlingar på verksamt. Det kan vara ett beviljat tillstånd från 

en myndighet som ska bifogas en ansökan till en annan myndighet.  

Kalenderhändelser är ytterligare en informationsmängd som företagaren kan behöva 

lagra för att ha en påminnelse om en aktivitet eller kommande kundhändelse. 
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Bild 8.5.1 Översikt informationsmodell med Företagsprofil 

 

8.5.2 Läsa information från andra källor – via bastjänster 

De nya värdeerbjudandena driver fram behov av ett smartare informationsutbyte med 

fler grundläggande tjänster som byggs för att kunna kombineras med andra tjänster och 

erbjudas både offentliga och privata aktörer att använda i sina kundmöten. Ett ofta 

använt namn på sådana tjänster är bastjänster.  

Bastjänsterna är en viktig del i realiseringen av ekosystemet, här eSAM:s definition: 

”En IT-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information 

eller utför informationsbearbetning. Den saknar användargränssnitt. Den anropas från ett 

annat program för vidareförädling och presentation hos andra parter. När någon part 

sammanställer information från flera bastjänster och presenterar denna information som en 

ny bastjänst, kallas den nya tjänsten för en sammansatt bastjänst.” 

Bastjänster gör det möjligt för företagaren att läsa information från ärenden och register. 

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter visar aktuell information om 

företaget. Denna information är tillfällig men kan även användas för att förifylla ett 

uppgiftslämnande. När ett uppgiftskrav har skickats in vid en kundhändelse kan 

aktivitetsindex uppdatera status och återkoppling på i företagsprofilen och därmed ser 

kunden status på sitt ärende. Vid beslut i ärenden kommer företagaren att kunna läsa 

beslutet via handlingsindex. 

Företagaren kan i företagsprofilen se vilka fullmakter som finns utställda. Det finns 

möjlighet att ställa ut och ta tillbaka fullmakter. Fullmakterna lagras inte på i 

företagsprofilen utan detta görs i fullmaktsregistret.  

Alla ovanstående delar beskrivs mer ingående längre ned i rapporten. 

8.6 Anslutning andras tjänster och information till ekosystemet 

För att lättare förstå de olika ansatserna och dess konceptförslag, till olika sätt att 

realisera arkitekturen för det nya ekosystemet bakom verksamt.se, så ges först en kort 

beskrivning till nuvarande målarkitektur med tillhörande medvetna val i dagens 
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verksamt.se. Därefter följer konceptuella beskrivningar av olika sätt för att ansluta 

framtida aktörer som vill tillgängliggöra information eller tjänster i det nya ekosystemet 

bakom verksamt.se. 

8.6.1 Nuvarande målarkitektur i verksamt.se 

Arkitekturen som tagits fram i dagens verksamt.se har fokuserat på att nå en lös 

sammansättning av ett flertal tjänster som kan utvecklas och förvaltas av olika parter 

men som gemensamt ska finnas på portalen verksamt.se.  

Fokus har legat på att lösningen ska stödja kundens processer samtidigt som 

förvaltningsbarheten varit viktig då ett flertal myndigheter ska samexistera i portalen. 

Varje tjänst ska kunna förvaltas av ägande myndighet utan att portalen ska påverkas. 

Säkerhetsaspekterna har ägnats stor tid då arkitekturen på ett effektivt sätt för 

användarna ska erbjuda en sammanhållen identifiering och auktorisering trots att ett 

flertal myndigheter ska samverka i portalen. 

Arkitekturen ska erbjuda myndigheter att integrera sina lösningar med portalen varför 

standarder i största möjliga mån ska användas. 

8.6.1.1 Medvetna val i nuvarande målarkitektur för verksamt.se 

Inriktningen i dagens verksamt.se har varit att alla ingående tjänster i portalen ska ägas 

av den myndighet tjänsten avser. Därför har hela portalens arkitektur fokuserat på att 

skapa en portal som är tjänstebaserad och där de ingående tjänsterna ägs, förvaltas och 

driftas av respektive tjänsteleverantör/myndighet.  

Samtidigt så är det av största vikt att portalen stöder kundens process varför 

funktionaliteten i portalen är av yttersta vikt för att göra denna process transparent över 

de olika myndighetstjänsterna. Portalen har inte dimensionerats för att innehålla någon 

myndighetsutövning utan detta ska ligga hos respektive myndighet. 

Portalen ska därför vara en lös sammansättning av tjänster. För att tjänsterna ska vara 

kompletta ska även tjänsteleverantörerna ansvara för den grafiska presentationen. För 

att inte företagaren ska uppleva att portalen inte hänger ihop ska alla ingående tjänster 

följa den verktygslåda innehållandes bland annat den grafiska profil som tagits fram.  

För att uppnå ovan så har tekniken med portlets valts. Den specifikation som används 

för potletspecen bygger på JSR 286. För att detta ska fungera mot portalens användare 

så ska därför den initiala leveransen vara uppbyggd så att respektive myndighets 

tjänstegränssnitt körs på portalens server. 

Denna arkitektur ställer höga krav på portalen och dess driftorganisation. Portalen ska 

tillhandahålla den portlet container som krävs för att exekvera de andra myndigheternas 

tjänster. Dessutom ska portalen tillhandahålla gränssnittet och dokumentationen för hur 

leveranser och installationen av tjänsterna ska fungera. 

Skiktning av ingående delar. Alla ingående delar i verksamt.se skulle följa den 

skiktning som beslutats. Skiktningen bygger på fem olika nivåer enligt: 

1. Kunden 

2. Portalen 

3. Tjänster 
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4. Myndighetsregister 

5. Infrastruktur 

 

1. Kundskiktet 

Verksamt.se existerar för att kunderna alltså nuvarande och blivande företagare ska 

kunna sköta sina myndighetskontakter på ett effektivt sätt. All utveckling ska främja 

kunden och vara anpassad för denna målgrupp. För att kunden ska känna igen sig och 

effektivt kunna använda tjänsterna ska dessa följa den framtagna verktygslådan. 

2. Portalen 

Verksamt.se portalen fungerar som den sammanhållande länken till alla ingående e-

tjänster. Portalen och dess funktionalitet för företagarens ”mina sidor” ska på ett 

effektivt och tydligt sätt stödja kundens processer och ge överblick för de företag 

kunden är engagerad i. 

3. Tjänster 

Tjänsteskiktet innehåller de e-tjänster som respektive myndighet erbjuder. 

Tjänsteskiktet är där kunden kan arbeta med sina utkast innan detta skickas in till 

myndigheten. Tjänsteskiktet ger alltså kunden möjlighet att spara sina utkast utan att de 

skickas in till myndigheten. Det som sparas i tjänsteskiktet är således inte inkommet till 

myndigheten och är därför inte tillgängligt för myndighetens personal att titta på. 

Tjänsteskiktet ska därför vara väl avgränsat gentemot myndighetssystemen och ska 

implementeras som helt fristående system gentemot dessa. 

4. Myndighetsregister 

Då kunden i e-tjänsterna väljer att signera och skicka in sitt utkast skickas detta in till 

myndigheten och dess myndighetsregister. Det är först i detta skede som kundens 

information blir stämplad, diarieförd och tillgänglig för myndigheten.  

5. Infrastruktur 

Underliggande infrastruktur för myndighetsöverskridande kommunikation. I de flesta 

fall är detta realiserat genom användandet av Spridnings- och HämtningsSystem 

(SHS)14 eller direkta web service anrop. 

8.6.1.2 Mina Sidor i verksamt.se (nuvarande målarkitektur)  

Syftet med dashboarden för dagens mina sidor är att ge användaren en översiktsbild 

över sina åtaganden mot anslutna myndigheter och samtidigt styra användaren ner i valt 

flöde mot anslutna e-tjänster. Information från anslutna myndigheter samlas in och 

presenteras på företagarens startsida, ”Mina sidor”. Mina Sidor har idag integration med 

anslutna myndigheter vad gäller utkastinformation, ärendeinformation och ren 

företagsinformation.  

 

 

                                                 
14 https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/shs 
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Bild 8.6.1.2  Konceptuell arkitekturbild för Mina Sidor i dagens verksamt.se 

 

8.6.2 Det nya ekosystemet ställer krav på uppdaterad målarkitektur 

Den nuvarande målarkitekturen stödjer således till ganska hög grad tankarna i det nya 

ekosystemet men behöver utvecklas en del för att fullt ut stödja. I det nya ekosystemet 

så hålls företagarens process ihop betydligt mer än i det nuvarande vilket har givit 

upphov till nya begrepp som förtagsprofil, handlingsplan, aktiviteter som en del av den 

process som en företagare går igenom. 

Företagare arbetar med 1-n handlingsplaner som denne kommit fram till med hjälp av 1-

n urvalsprocesser. Detta steg görs primärt med hjälp av s.k. guider med tillhörande 

guidesteg. När väl handlingsplanen är upprättad, så består den utav s.k. aktiviteter. 

Dessa aktiviteter utgör i sin tur grunden till olika guider som primärt består av tre olika 

typer.  

1. Guider för urval 

2. Guider för uppgiftslämnande  

3. Guider med redaktionell information 

Guiderna för urval bygger på fråga/svar (ja/nej/vet ej) medan guider för 

uppgiftslämnande förutom urval, också bygger på information som företagaren måste 

lämna när denne fyller i guiden. Guider för uppgiftslämnande behöver får därför en mer 

komplex uppbyggnad än en guide för urval. Dessa guider kan innehålla element som 

exempelvis Input type = ”text”. Guider för uppgiftslämnande är i grunden baserat på 1-n 

uppgiftskrav som företagaren förväntas lämna in. 

När sedan företagaren fyllt i sina 1-n guider för uppgiftslämnande, så kommer ett skede 

där denne ska signera sitt data och sedermera skicka in detta till myndigheten och dess 
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myndighetsregister. Det är först i detta skede som företagarens information blir 

stämplad, diarieförd och tillgänglig för myndigheten. 

Processen ovan går att realisera på flera sätt och har olika utmaningar med tillhörande 

för- respektive nackdelar.  

Nedan beskrivs olika tillvägagångssätt för hur anslutna producenter kan förse och ta 

emot information från olika konsumenter, då primärt Verksamt.se men på sikt kan 

många olika konsumenter vara tänkbara, t.ex. privata tjänsteleverantörer som vill 

integrera delar av funktionaliteten från verksamt i sina produkter. 

 

8.6.3 Olika sätt att ansluta sig till ekosystemet 

De olika aktörer i ekosystemet kommer att kunna välja någon av nedan beskriva 

tillvägagångssätt för att ansluta sig till ekosystemet och rekommendationer kommer att 

tas fram för vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt i respektive fall. Generellt kan 

sägas att för de aktörer som är inblandade i alla eller stora volymer av företagsärendena 

så rekommenderas den tätaste anslutningsgraden, Anslutning via API. För aktörer med 

medelhöga volymer och som har egna välutvecklade e-tjänster idag så rekommenderas 

anslutning via e-tjänst (också kallad ”en del av”). För små kommuner och mindre 

myndigheter som idag saknar e-tjänster eller har väldigt rudimentära varianter kommer 

det även att finnas möjlighet att ansluta via en central e-tjänsteplattform. För aktörer 

som tillhandahåller information och tjänster som används av mycket små volymer av 

företag kommer det slutligen även erbjudas ren utlänkning till dessa.  

 

8.6.3.1 Anslutning via API 

Denna arkitektur bygger på att producenten tillgängliggör den information som behövs 

för inlämnande av uppgiftskravet.  Konsumenterna nyttjar denna information i sin tur 

för att kunna ”guida” användaren genom processen för uppgiftslämnande. Producenten 

måste också kunna tillgängliggöra möjligheter att kunna skicka in dessa. 

Kommunikationen ska kunna utbytas genom standarder för kommunikation i s.k. 

RESTfulla tjänster. 
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Bild 8.6.3.1 (a) Konceptuell bild 1 för API-perspektivet 

I bilden ovan består tjänstelagret endast av funktioner som hanterar och faciliterar 

arbetet med handlingsplaner, guider och företagarens eget utrymme medan själva 

API:erna realiseras från producenten i myndighetslagret. Dessa API:er med tillhörande 

information är beskriven i en gemensam informationsutbytesmodell.   

Informationsutbytesmodellen tillsammans med API:er är beskriven enligt en gemensam 

standard och medför ett transparent och likartat införande mellan 1-n producenter och 1-

n konsumenter. 

 

Bild 8.6.3.1 (b) Konceptuell bild 2 för API-perspektivet 

Bilden ovan visar en nedbrytning av den realiserade tjänsten (1-n) hos producenterna. 

För att stödja tänkt scenario bör ett s.k. värdeförråd specificeras tillsammans med 

uppgiftskravet och övrig metadata, s.k. uppgiftsdefinitioner.  
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8.6.3.2 Anslutning via E-tjänst (också kallad ansluten som ”en del av”)  

 

 

Bild 8.6.3.2 Konceptuell bild för e-tjänst perspektivet (En del av…) 

Denna arkitektur bygger på att producenternas e-tjänster blir ’en del av’ 

uppgiftslämnandet. Ett tänkt scenario är då att användaren guidar sig igenom en del av 

konsumentens process för att sedan ‘vända ner’ i producentens anslutna e-tjänst för att 

fullgöra uppgiftskravet.  

I bilden ovan så finns konsumenten realiserad i portalen verksamt.se. Här är scenariot 

att företagaren i arbetet med aktiviteter i en handlingsplan, kommer till 1-n guide för 

uppgiftslämnande (UL). Istället för att ha API:er som tidigare exempel beskrev, så är 

tanken här att användaren styrs ner i ansluta e-tjänster till konsumenten Verksamt.se på 

motsvarande sätt som i dagens lösning.  

För att göra det ännu tydligare och mera sömlöst är tanken att den ansluta e-tjänsten blir 

’en del av’ konsumenten. Med detta menas att viss färg, form stämmer överens med 

portalen Verksamt.se när man befinner sig i e-tjänsten. Ett troligt scenario är att e-

tjänsten implementerar ett tänkt ”lätt” gränssnitt för informationsbyte i termer av 

avsikter tillsammans med en korrekt design som återspeglar en del av perspektivet. 

I denna arkitektur behöver inte e-tjänsten som idag bo i verksamt.se rent fysiskt, utan 

den driftas och körs hos producenten, en viktig del av det federerade ekosystemsbygget. 

I detta scenario så skulle en del av konsumentens tjänstelager bli exponerat och 

åtkomligt för producenten. I verksamt.se:s fall skulle det finnas möjlighet att konsumera 

information från storheter som Företagsprofil och Guider. Dessa finns åtkomlig genom 

API:er. 
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Dessa API:er med tillhörande information är beskriven i en gemensam 

informationsutbytesmodell. Informationsutbytesmodellen tillsammans med API:er är 

beskriven enligt en gemensam standard och medför ett transparent och likartat införande 

mellan 1-n producenter och 1-n konsumenter. 

 

8.6.3.3 Anslutning via central e-tjänsteplattform 

Det kommer även finnas ytterligare en möjlighet för anslutning till ekosystemet via en 

central e-tjänsteplattform vilket beskrivit som ett erbjudande riktat till framförallt små 

kommuner och mindre myndigheter. En central e-tjänsteplattform ger möjlighet att 

komma igång, bli digital och integrerad i ekosystemet med minsta möjliga investering, 

tid och kunskap. Detta möjliggörs genom att guiderna för uppgiftslämnande kan lämna 

ifrån sig en XML-fil och en PDF som skickas till aktören, t.ex. en kommun. Kommunen 

kan då antingen välja att bygga en lösning för att ta emot XML direkt till sitt 

verksamhetssystem eller att manuellt läsa PDF och mata in informationen för hand. För 

att ytterligare sänka trösklarna för integration hela vägen mot verksamhetssystemen kan 

även vanligt förekommande ”adaptrar” erbjudas från centralt håll för detta ändamål. 

Ovan ger en möjlighet att erbjuda företagaren en digital väg in även till små kommuner 

och myndigheter. Detta skapar dock enbart envägskommunikation varför ett motkrav 

för anslutning på detta, sannolikt ganska attraktiva, sätt bör vara att aktören också 

återkopplar via aktivitetsregier och handlingsregister samt ansluter till SSBTGU och 

Mina meddelanden. Då skapas tvåvägskommunikation med företagaren och 

ekosystemet blir komplett. 

 

8.6.3.4 Anslutning via utlänkning 

För aktörer som har innehåll eller tjänster riktade till företagare men där volymerna är 

väldigt små, kanske bara används av några få företagare per år, så erbjuds precis som 

idag även ren utlänkning till denna information eller tjänst. De centrala sammanhållna 

processerna fokuserar framförallt på de medelstora och stora volymerna som används av 

många företag. 

 

8.7 Handlingsplan och processtöd 

En central del av de nya värdeerbjudandena riktade till företag är möjligheten att kunna 

sätta upp ett mål för företaget i form av en handlingsplan. Denna handlingsplan, men 

även annan sidoinformation som affärsplan och tidigare lämnade uppgifter i checklistor 

med mera lagras i en Företagsprofil. Detta avsnitt beskriver ovan lite mer ingående. Ett 

antal verktyg stöttar denna process och består av företagsprofil, affärsplan, 

handlingsplan, guider och checklistor. 
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Bild 8.7 Hierarki över företagarens lagrade data. 

8.7.1 Företagsprofil 

Företagsprofilen är en del av det egna utrymmet som lagrar uppgifter om företagaren i 

syfte att kunna återanvända, t ex vid ifyllnad av en guide eller e-tjänst. Uppgifter som 

besvaras i en guide men som inte är en del av uppgiftslämnande sparas i 

företagsprofilen och kan visas upp i ett avsnitt av affärsplanen. 

Företagsprofilen består av ett antal informationsområden som baserar sig på en 

informationsutbytesmodell vilket gör att företagaren kan välja att dela utvald 

information med olika aktörer som t ex rådgivare och kompanjoner. I affärsplanen finns 

innehållet i företagsprofilen presenterat och genom att ge ut en fullmakt till ett ombud, 

kan informationen delas med läs eller skrivrättigheter, under en angiven tid, se stycke 

om Fullmakts och behörighetshantering 8.10. Eftersom företagaren äger informationen 

i företagsprofilen kan denne närsomhelst, dra tillbaka fullmakter. 

I företagsprofilen anges även personliga inställningar vilka anger hur mycket stöd man 

önskar i sin handlingsplan. Utifrån dessa inställningar kan även information och 

mängden tips till företagaren anpassas. 

8.7.2 Affärsplan 

En guide som ställer ett antal grundläggande frågor om företaget utgör starten i 

företagarens process. De svar som ges lagras i företagsprofilen och utgör grunden för 

handlingsplanen. Eftersom affärsplanen byggs upp utifrån en guide, finns möjligheten 

att skapa en branschanpassad affärsplan, som i sin tur möjliggör en skräddarsydd 

handlingsplan.  

Företagaren kan välja att endast besvara några få frågor i affärsplanen för att komma 

igång med handlingsplanen. I det fallet kommer handlingsplanen att innehålla en 

planerad åtgärd, att jobba vidare med sin affärsplan. Väljer företagaren däremot att först 

jobba igenom sin affärsplan grundligt, utgår denna åtgärd ur handlingsplanen. 

8.7.3 Handlingsplan 

Handlingsplanen byggs upp utifrån ett antal översiktliga frågor som besvaras av 

företagaren i affärsplanen för att kunna identifiera vilken typ av företag som ska startas, 

och fylla handlingsplanen med planerade åtgärder.  

Till grund för handlingsplanen ligger även den information som lagrats i 

företagsprofilen, genom att skapa en affärsplan. Handlingsplanen kan även se olika ut 

beroende på de personliga inställningarna som lagrats i företagsprofilen. 

Eget utrymme

Företagsprofil

•Affärsplan

•Handlingsplaner

•Checklistor
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De planerade åtgärderna i handlingsplanen kan vara att informera sig inom olika 

områden och att fullgöra uppgiftskrav gentemot organisationer. Det kan även handla om 

att gå igenom olika guider som i sin tur kan innehålla olika åtgärder.  

 

Bild 8.7.3 (a) Exempel på handlingsplanen Skapa företag för Skogs vandrarhem AB. 

 

Det är möjligt att påbörja en handlingsplan i oinloggat läge men för att kunna arbeta 

vidare vid ett senare tillfälle krävs att företagaren loggar in med e-leg och sparar 

handlingsplanen i det egna utrymmet som Företagsprofil. 
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Bild 8.7.3 (b) E-legitimation krävs för att kunna spara och återuppta en handlingsplan 

 

En bruttolista med frågor och svar för att konstruera en handlingsplan skapas av en 

redaktör i administrationsgränssnittet för Guide och Checklistor. Genom att skapa 

frågevillkor avgörs huruvida en fråga ska visas givet företagarens tidigare svar. 

När handlingsplanen skapas får företagaren ta ställning till hur denne vill jobba med sin 

plan. Vissa personer föredrar en minimal informationsmängd medan andra vill ta del av 

så detaljerat utbud som möjligt. Det antal uppgifter som ska lämnas till myndigheter och 

kommuner ska inte skilja beroende på vilken detaljeringsgrad av handlingsplanen som 

väljs. 

En handlingsplan ska hålla samman de myndighetskontakter som tas, användas som 

referens vid uppgiftslämnande till myndigheter samt även hålla samman kundhändelser 

som uppstår till följd av att företagaren arbetar med sin handlingsplan. Handlingsplanen 

omsätts i företagarens kundärende. 
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Via aktivitetsindex rapporteras kundhändelser för att återkoppla myndighetens arbete åt 

företagaren, se 8.8 Handlingsplan och återkoppling. 

Om företagaren i ett senare skede väljer att t ex expandera sin verksamhet skapas en ny 

handlingsplan för det ändamålet och ett nytt kundärende skapas för de åtgärder som 

ingår i handlingsplanen. 

Det är ingen garanti att en kundhändelse kan knytas till ett kundärende eftersom 

kundärenden uppstår på verksamt.se. Kundhändelser som har uppstått till följd av ett 

agerande på en enskild myndighet kan konsumeras i verksamt.se utan att koppling finns 

till ett kundärende. 

8.7.4 Guider för urval av uppgiftskrav 

En aktivitet i en handlingsplan kan vara att köra en guide för att ta reda på vilka 

uppgiftskrav som man berörs av. Innehållet i de guiderna består av frågor och svar, som 

likt handlingsplanen, definieras i administrationsgränssnittet för Guide och checklistor. 

Resultatet av en guide för urval av uppgiftskrav är en checklista som går att spara i 

företagsprofilen. 

De svar som företagaren lämnar i en guide kan vara intressant att återanvända i en 

annan. Därför finns möjligheten att i företagsprofilen spara undan svar baserat på en 

informationsmodell för att kunna förifylla värden i en annan guide, baserad på samma 

informationsmodell. 

Om företagaren är inloggad kan svar även förifyllas med hjälp av den sammansatta 

bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). 

8.7.5 Guider för uppgiftslämnande 

Denna typ av guide baseras även på frågor och svar men här med skillnaden att 

svarsalternativ utöver de fördefinierade även behöver kunna bestå av fritextfält och 

uppladdade filer.  

En administratör inom en organisation som vill erbjuda e-tjänster på verksamt.se skapar 

centralt de frågor och svarstyper som företagaren ska fylla i. Denne ansvarar även för att 

skapa frågevillkor som säkerställer att endast relevanta frågor ställs. Frågevillkoren 

behöver kunna skapas med hög precision utifrån de svar som lämnas. T.ex. kan det 

handla om att kunna avgöra huruvida en följdfråga ska ställas baserat på en tidigare 

lämnad uppgift om ett visst intervall. Den centrala guiden (konsumenten) för 

uppgiftslämnande anropar mottagande organisation (producenten) via API då 

företagaren är redo för att lämna in sina uppgifter. 

 

Skapa affärsplan

•Svara på grundläggande 
frågor om företaget

Skapa handlingsplan

•Beskriv kundärende

•Få förslag på planerade 
åtgärder

Guide för urval

•Svara på frågor för att 
avgöra urval

Guide för 
uppgiftslämnande

•Lämna uppgifter genom 
att besvara frågor

•Signera

•Betala

•Skicka in
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Bild 8.7.5 Företagarens övergripande process 

8.7.6 Redaktionell text 

En kund behöver kunna läsa redaktionell text från flera källor när denne går igenom 

processen ovan, bild 8.7.5. Ansvaret för texten bör tydliggöras genom att det finns en 

tydlig avsändare. De redaktionella texterna ska vara återanvändbara för att kunna 

användas i olika delar av processen. 

De redaktionella texterna kommer att vara av övergripande eller fördjupad karaktär. 

Beroende på hur en kund agerar kan det ofta vara tillräckligt med övergripande texter 

men för den som vill läsa mer ska dessa fördjupade texter finnas tillgängliga.  

Texterna behöver beskriva processen, vad det innebär och nytta, och beskriva hur 

verktygen på verksamt.se. Texterna ska även lärande, t.ex. vilka tillstånd som krävs för 

en bransch och varför och hur man söker dessa tillstånd. 

Ytterligare en dimension på redaktionella texter är indelning i nationella och lokala. 

Med nationella texter menas sådant som gäller alla, det kan vara beskrivning av ett 

regelverk. Med lokala texter menas oftast sådana anpassningar av regelverk som 

kommuner kan göra inom ramen för regelverket. Ett exempel på nationell text är att det 

finns en Alkohollag och man behöver söka serveringstillstånd om man vill servera 

alkohol. Den lokala texten beskriver en kommuns anpassning vad gäller öppet tider, 

handläggningstider och avgifter för tillståndsärende i en specifik kommun. 

Verksamt.se:s redaktion och sektorsmyndigheter ansvarar för att det finns nationella 

texter på verksamt.se. När det gäller kommunala lokala texter ska respektive kommun 

ansvara för dessa. Detta gör att verksamt.se ska hantera texter från många olika källor 

där man kan administrera och förvalta detta på ett enkelt sätt utan att dubblera texter på 

olika ställen. 

 

8.7.7 Signering 

Då företagaren har gått igenom hela guiden för uppgiftslämnande är det dags att skicka 

in dem till berörda organisationer. För att förbättra användarupplevelsen krävs endast en 

signering även om uppgifterna skickas till flera olika organisationer, givet att en juridisk 

förklaringsmodell kan hittas för detta. Det är viktigt att företagaren kan ta del av vilka 

uppgifter som kommer att skickas till de olika organisationerna och att organisationerna 

kan lita på den signatur som skapts i verksamt.se.  

8.7.8 Betalning 

Vissa tillstånd är avgiftsbelagda och olika organisationer har olika betalningslösningar. 

En lösning för hur verksamt.se ska få in deras betalflöden guiden för uppgiftslämnande 

behöver analyseras och tas fram. I nuläget finns ingen lösning föreslagen för detta. 

8.8 Handlingsplan och återkoppling 

För en företagare som har lämnat ifrån sig uppgifter till en organisation, uppstår strax 

därpå, ett behov av att se status på de aktiviteter som pågår. Aktiviteter kan vara 

myndighetsärenden med olika status men det kan även vara annan typ av information 
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som en organisation vill kommunicera till företagaren som t.ex. en påminnelse i form av 

en kalenderhändelse. För att vidga möjligheterna att kommunicera händelser utöver de 

som är kopplade till myndighetsärenden introduceras begreppet kundhändelser. 

8.8.1 Kundhändelser 

Kundhändelsen definieras av den avsändande verksamheten och bör innehålla ett 

målgruppsanpassat språk. Olika organisationer kan ha olika uppsättningar av 

kundhändelser. Kundhändelser kan innehålla en referens till ett myndighetsärende eller 

annat informationsobjekt som t ex en handlingsplan om företagaren har skapat en sådan 

på verksamt.se. I så fall kommer handlingsplanen hålla samman de kundhändelser som 

är initierat av handlingsplanens aktiviteter. 

Kundhändelser kan aviseras via digital post genom att företagaren skapar en 

prenumeration hos olika aktörer och konsumerar kundhändelserna via sin valda 

brevlådeoperatör. 

Nedan visas ett förslag på vilken metadata en kundhändelse kan bestå av. 

 

Bild 8.8.1 Metadata för kundhändelse. 
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8.8.2 Aktivitetsindex 

Förutom att kommunicera händelser via digital post kan kundhändelser för ett samlat 

kundmöte aggregeras via ett aktivitetsindex. Via aktivitetsindex inhämtas de 

kundhändelser där en företagare har registrerade aktiviteter. Det kan handla om ett 

flertal organisationer som företagaren har varit i kontakt med via sin handlingsplan. 

Respektive organisation ansvarar för att registrera företagarens aktiviteter i indexet. Då 

en tjänst som erbjuder ett samlat kundmöte, t.ex. verksamt.se, inhämtar kundhändelser, 

kontrolleras först vilka organisationer som håller aktiviteter. På så sätt anropas endast 

relevanta organisationer.  

 

Bild 8.8.2 (a) Översikt av ekosystemet omkring aktivitetsindex  

För att en organisation ska kunna kommunicera kundhändelser via aktivitetsindex krävs 

att de ansluter sig med vissa metadata där det framgår teknisk anslutningsinformation 

samt vilken typ av aktiviteter en organisation stödjer. 

Nyckeln i indexet är organisationsnummer, alternativt personnummer. Här finns även 

en nyckel till organisationen som utgör källan för kundhändelserna. Det finns endast en 

rad för en källorganisation och företagare. Detta är en indikation om att det finns en 

eller flera aktiviteter som har genererat kundhändelser att konsumera. 

Sekvensdiagrammet nedan illustrerar hur checklistan levererar en länk till en e-

tjänsteplattform som registrerar aktivitet i aktivitetsindex. Aktivitetsindex ska här ses 

som ett centralt register som tillhandahålls av utpekad part. 

 

AktivitetsIndex
- Registrera aktivitet
- Hämta källorganisation

• Person/Org-nr
• Källorganisation

Organisation A

Verksamhets
-system A

E-tjänstplattform A
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E-tjänstplattform B

E-tjänster
E-tjänster

Verksamhets
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E-tjänster

E-tjänster

Verksamt

Mina sidor

Checklistan

Privat aktör
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Metadata för anslutna 
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• Endpoint
• Aktivitetstyp

Aktivitetsindex
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Bild 8.8.2 (b) E-tjänstplattform registrerar aktivitet i aktivitetsindex. 

I nästa steg hämtas företagarens kundhändelser via aktivitetsindex till Mina sidor på 

verksamt.se. Det sker genom så kallad ”egen hämtning” vilket är en rättsfigur för att 

undvika att utlämnad information bli offentlig handling hos organisationen som 

tillhandahåller det egna utrymmet. 

 

Bild 8.8.2 (c) Hämta kundhändelser till Mina sidor 

 

Eftersom en företagare loggar in med personligt eID, kontrolleras dennes engagemang i 

olika bolag, i Mina sidor, på verksamt.se. Om företagaren företräder flera bolag väljs ett 

av dessa på Mina sidor och kundhändelser läses upp för aktuellt bolag. 

För att stödja ett transparant kundmöte där olika aktörer konsumerar kundhändelser i 

olika kundmöten finns möjligheten att bygga aktivitetsindex som en sammansatt 

bastjänst för aktiviteter (arbetsnamn: SSBTAK) utifrån samma principer som SSBTGU. 

I så fall kommer konsumenten initialt att behöva kontrollera engagemang mot 

Bolagsverket via den sammansatta bastjänsten för engagemang (SSBTEN), varpå ett 

engagemangsintyg skickas med till aktivitetsindex. Alternativ kan SSBTAK stå för 

kontrollen av engagemang för att underlätta för klienter.  

 

http://www.plantuml.com/plantuml/img/ZP113e8m44NtFSLSW0kuC376XN6fndM50Ie3cdOWUX_Eu0Muc8D1nRGODqtQ__-Rtt65gIxQwX8StmZbj2RckYIbOpQDPeHbZd51nl41ZsfyWMZ-4RTe6nCZp23lsf8rKDTM1R0X0epu93V70UYGKnv8uFlDxb-UM5LlZyATdc6Lu9VV7paEznyC1BtY8IsqgTNG6I-aEJtRKkXfJPHrTojr9lOzHN-_UjXnn1Vz5b9jKOZVCB9RLmbUfPZ5J0PPj1hqI_mrStez3m00
http://www.plantuml.com/plantuml/img/hP9D3eCW44Rtd88BU84kckYkQRlo11EPf1C16q3JtiURUB7EelWNiIww8OJvliSBmTTad-30I1_U6dbrL8NMQ05Le0u2oZjPA4arJemxcPsduzo1LLYYwwX2UPAFeJS1PDrQDVGEUMOtO8kMIC3uchpc9WKC_iA3ryI7E40tuLTfiMvdU-8tyimrg1PiXKbwslhQ6DFQVFaQlEMKzdFXRr34mgwW7WLNk9bZ1FvoAuww5I8M_kHM9Dtc_8F8n7_QIeWF
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Bild 8.8.2 (d) Konceptuell bild för Kundhändelser/Aktivitetsindex och dess betydelse för 

konsumentens Mina Sidor. 

Bilden ovan visar en konceptuell arkitektur för hur flödet för en konsument frågar efter 

kundhändelser från underliggande producenter. Det enda som konsumenten känner till 

här är ett aktivitetsindex, där det finns information finns sparad om på vilka ställen det 

skett aktiviteter. Konsumenten använder sedermera detta aktivitetsindex för att utröna 

hos vilka producenter det finns information om aktiviteter för dennes organisation. 

Dessa aktiviteter är formade hos producenten i s.k. kundhändelser. 

Bilden nedan visar hur flödet kan se ut för en konsument som frågar efter 

kundhändelser från underliggande producenter med hjälp aktivitetsindex i en federativ 

arkitektur. Skillnaden mot bild 8.8.2 (d) ovan är att aktivitetsindex har separerats från 

konsumenten verksamt.se.   
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Bild 8.8.2 (e) Konceptuell bild för en sammansatt bastjänst för aktivitetsindex. 

 

Fördelen med denna arkitektur är att man får en tydlig uppdelning av processflödet 

mellan konsument och producent genom en förmedlare, en s.k. sammansatt bastjänst. I 

denna arkitektur känner endast konsumenten till den sammansatta bastjänsten, i bilden 

benämnd SSBTAK (sammansatt bastjänst för aktivitetsindex). Konsumenten frågar 

SSBTAK efter aktiviteter på företag genom att förse SSBTAK med metadata bl.a. i 

form av person/organisationsnummer. 

Det enda som konsumenten känner till här är ett s.k. aktivitetsindex, där det finns 

information om hos vilka producenter där företagaren har ett engagemang, det skett 

aktiviteter. Konsumenten använder sedermera detta aktivitetsindex för att veta vart 

denne ska hämta information om dessa aktiviteter. Dessa aktiviteter är formade hos 

producenten i s.k. kundhändelser. 

SSBTAK i sin tur använder definierat metadata för att förmedla vidare konsumentens 

begäran till 1-n producenter av information. SSBTAK orkestrerar sedan ihop de 1-n 

frågorna från producenten till ett samlat svar för konsumenten. Förutom funktionalitet 

för att fungera som en sammansatt bastjänst innehåller SSBTAK samma funktionalitet 

som beskrivits tidigare i stycket. 

8.9 Index för handlingar 

En eftertraktad funktion för företagarna som en del av erbjudandet ”Dashboard - En 

samlad vy över mina företagshändelser” är att kunna se en sammanställning av sina 

beviljade tillstånd och övriga handlingar som t ex F-skattebevis, registreringsbevis med 

mera. Det är inte alltid tydligt vilka handlingar som innehas eller när dessa slutar att 

gälla. Genom att erbjuda en vy för dessa samt relaterade metadata uppnås ett klart 

förbättrat erbjudande. Problemet är att dessa handlingar ligger utspridda på ett antal 

olika organisationer och det behövs en mekanism för att ta reda på var. 
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Det är möjligt att med samma förfarande som med aktiviteter, att låta organisationer 

registrera handlingar i ett index när de uppstår, för att sedan begränsa mängden källor 

att fråga. 

När en företagare loggar in kontaktas Handlingsindex för att ta reda på vilka 

organisationer som ska tillfrågas. Därpå görs slagningar för att läsa upp handlingarna 

från relevanta organisationer. 

Företagaren kan välja låta kalendern visa påminnelser om när en handling av typen 

tillstånd håller på att gå ut så att företagaren kan förnya tillståndet i god tid. 

Ett annat möjligt användningsområde som sannolikt ger tidsvinster hos myndigheten 

genom att det underlättar handläggning kan vara att låta organisationer slå mot indexet 

för att verifiera befintliga handlingar som då inte behöver ”skickas in”.  

Samma principer för att kontrollera engagemang hos företagaren som vid 

aktivitetsindex gäller även för handlingsindex. 

 

8.10 Fullmakts- och behörighetshantering  

I de värdeerbjudandena som beskrivas inledningsvis beskrivs en kraftigt förbättrad 

situation gällande behörighets- och fullmaktshanteringen både för företagarna, ombuden 

och alla andra aktörer som kan tänkas få behörigheter från firmatecknaren.  

I erbjudandet mot företagare som benämns ”Enkelt att dela information och ta hjälp av 

andra” samt motsvarande erbjudanden mot ombud finns ett tillhörande beskrivet 

scenario: ”Ta hjälp”. Scenariot syftar till att förenkla vardagen för företagaren när 

denne behöver hjälp av ombud med sitt företagande mot myndigheter och omvärld. 

Hjälpen består i att upprätta handlingar och underlag för bland annat uppgiftslämnande. 

Detta uppgiftslämnande är tänkt i framtida verksamt.se att ske med hjälp av 

handlingsplaner och guider. 

Två tänkta delscenarios kan skönjas där fullmaktsgivaren (företagaren) behöver dela ut 

behörighet till en fullmaktstagare (ombudet) för att upprätta underlag utan att för den 

skull skicka in dessa samt när fullmaktsgivaren behöver dela ut behörighet som 

sedermera ombudet kan skicka in underlaget för företagarens räkning. 

Denna behörighet kan antingen vara passiv eller aktiv. Den passiva behörigheten 

används för att stödja det informativa perspektivet och behövs när en fullmaktstagare 

behöver styrka sin behörighet mot en producent för att läsa och ta del av information om 

företaget. Den aktiva behörigheten används då fullmaktstagaren har behörighet att 

upprätta underlag och sedermera skicka in dessa. 

Ett tänkt scenario är att en restaurangföretagare (fullmaktsgivare) behöver viss hjälp 

med exempelvis processen för Livsmedelsanmälan som kan vara en del av dennes 

handlingsplan att en starta en restaurang. Företagaren vill i detta fall att 

fullmaktstagaren (ombudet) går igenom aktuell handlingsplan med tillhörande 

aktiviteter och upprättar nödvändigt underlag för företagaren (fullmaktsgivaren) som 

denne i sin tur endast behöver skriva under. 
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För detta ändamål så behöver fullmaktstagaren en passiv behörighet för att kunna 

konsumera grundläggande företagsinformation om fullmaktsgivaren. Den passiva 

behörigheten finns lagrad i en tjänst för fullmakter.  

Ett annat scenario är att samma som ovan, d.v.s. att företagaren behöver hjälp med att 

upprätta en livsmedelsanmälan, men med skillnaden att fullmaktsgivaren delat ut en s.k. 

aktiv behörighet till fullmaktstagaren(ombudet). Denna aktiva behörighet ger ombudet 

nödvändiga rättigheter, dels att upprätta nödvändig handlingsplan med tillhörande 

aktiviteter, men också att sedermera skicka in den för företagarens räkning.  

 

Behörigheterna passiv och aktiv är i ovan exempel beskrivna för ett 1-n uppgiftskrav. 

Hur de passiva och aktiva behörigheterna för fullmakter mellan fullmaktsgivare och 

fullmaktstagare struktureras och lagras har ännu inte specificerat. 

 

 

Bild 8.10 (a) Konceptuell arkitekturskiss för scenariot ”Ta hjälp”- en fördjupning av 

värdeerbjudandet ”Enkelt att dela information och ta hjälp av andra” som både riktas 

till företag och till ombud. 

 

Bilden ovan visar en process där fullmaktsgivaren benämnd Tareq tar hjälp av 

fullmaktstagaren Katja & Co, som har tilldelats passiv behörighet, vilket innebär att 

fullmaktstagaren kan upprätta nödvändigt underlag för fullmaktsgivarens räkning men 

som kräver att fullmaktsgivaren signerar och skickar in underlagen. 

Arkitekturskissen visar tre simbanor. De två översta där aktörerna Katja & Co och 

Tareq huserar beskriver en av konsumenten verksamt.se:s processer för att kunna arbeta 

med behörigheter. Den tredje simbanan beskriver hur en tänkt bastjänst för 

fullmaktshantering, som olika konsumenter kan utnyttja på ett enhetligt och transparent 

sätt, kan agera. 
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Bild 8.10 (b) Konceptuell arkitekturskiss nr 2 för scenariot ”Ta hjälp ” 

 

Bilden ovan visar en process där fullmaktsgivaren benämnd Tareq tar hjälp av 

fullmaktstagaren Katja & Co som har tilldelas aktiv behörighet till att hantera hela 

flödet från upprättade av nödvändigt underlag för fullmaktsgivaren till signering och 

inskick av underlaget för företagarens räkning.  

I arbetet med fullmakter som fullmaktsgivare och fullmaktstagare kommer det också 

förutom funktionerna som beskrivits i koncepten ovan, att behövas stöd från de bådas 

perspektiv att kunna arbeta med metadata kopplat till fullmakter. I dagsläget är bara 

perspektivet från företagaren beskrivet. 

Som fullmaktsgivare kommer det att behövas stöd för att kunna definiera gränser för de 

fullmakter man delar ut. Exempelvis kommer man behöva sätta giltighetstid för en 

fullmakt, såsom fr.o.m/t.o.m datum eller tills vidare. Det kommer också att behövas 

stöd för att förlänga giltighetstider och nya ombud.  

Fler funktioner som det kommer att behövas stöd för är ovan nämnda funktioner där 

firman tecknas av flera personer tillsammans, d.v.s. i förening. 

Som fullmaktstagare (ombud) behövs stöd för att hantera de behörigheter man fått 

tilldelad sig. Det kan exempelvis vara att man behöver förlänga giltighetstider eller 

avsluta behörigheter man fått tilldelad sig, se vilka juridiska och fysiska personer som 

utsett dig till ombud. 

Det kommer att finnas behov att i en konsument som verksamt.se av att ha stöd i 

ovanstående funktioner uttryckta i termer av api:er. Dessa api:er är tänkt att finnas i ett 

gränssnitt i den framtida tjänsten för hanteringen av fullmakter. 

 

För de funktioner som beskrivits ovan och i konceptbilderna, så kommer Mina 

Meddelanden att utgöra en central del i informationsflödet mellan fullmaktsgivare och 

fullmaktstagare. 
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En händelse i flödet för fullmakter mellan fullmaktsgivare och fullmaktstagare bör 

resultera i en kundhändelse, som sedermera resulterar i en aktivitet som förmedlas till 

Aktivitetsindex. Denna aktivitet bör sedan både fullmaktsgivare och fullmaktstagare 

kunna ta del av.  

För mer information kring arbetet med fullmakter och ett tänkt framtida stöd i 

företagarens process, så hänvisas till Bolagsverkets utredning för fullmakter som 

startade våren 2018. 

Tanken är att fullmaktshanteringen ska konstrueras som en eller flera nationella digitala 

infrastrukturkomponenter, troligen i form av sammansatta bastjänster som kan serva alla 

myndigheter och andra offentliga intressenter som är i behov av fullmakts och 

behörighetshantering mot sina kunder, både företag och privatpersoner. 

8.11 Chatfunktionalitet  

Kundmötet via verksamt.se ska kunna ske med många olika aktörer i ekosystemet, 

myndigheter, kommuner och privata aktörer. Det kan även ske genom olika kanaler, 

chatt, telefon, video, etc. Dessa kanaler ska fungera på olika typer av plattformar, d.v.s. 

både på datorer och mobila enheter. Verksamt.se behöver ha ett chattverktyg för denna 

kommunikation som är GDPR-säkrat, skyddsklassat och krypterar kommunikationen. 

Kunden har behov av att ställa frågor både av allmän och specifik karaktär. Frågor av 

allmän karaktär kan besvaras av kundtjänst för verksamt.se eller för respektive aktör i 

ekosystemet. Frågor av specifik karaktär, kan röra en ansökan eller ett ärende, kräver en 

kontakt med aktuell kundtjänst eller handläggare. Vid frågor av specifik karaktär krävs 

att kunden kan logga in med e-legitimation.  

Kundens behov och antal aktörer i ekosystemet ger en komplexitet vid administration 

av chattverktyget. Alla aktörer som deltar behöver läggas upp som en egen 

servicegrupp. Denna servicegrupp ska hantera frågor utifrån ämnesområde, frågor för 

specifik myndighet/kommun eller ärende.  

Kundens ingång till chatten är det kontext som hen just då befinner sig i på verksamt.se. 

Det kan vara en redaktionell sida, en guide eller en e-tjänst. Det innebär att allt kontext 

på verksamt.se behöver kopplas till en servicegrupp så att kunden kopplas ihop med rätt 

myndighet/kommun. Rätt kanal och aktör styrs av vilken kontext kunden befinner sig i 

och vilket behov de har, samt vilken kanal är tillgänglig – t.ex. chatt när kundtjänst är 

öppet, meddelande utanför kontorstider.   
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För att precisera vilken mottagning och kanal som kunden ska kopplas till måste vi 

också veta vilket behov kunden behöver hjälp med. I en viss kontext kan fler behov 

uppstå.  

Vi föreslår tillämpning av en katalog som består av olika kontext där varje kontext 

kopplats till en dialog i CEC plattformen som använts för att snabbare identifiera 

kundens behov. När kundens behov är känd kan kunden kopplats till rätt mottagning 

och till via rätt kanalen.  
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Användarens upplever att all stöd kommer via samma plattform (verksamt.se) och 

kopplingar till andra aktörers kundtjänst eller rådgivare sker sömlös i bakgrunden. 

 

8.12 Kalender och personliga viktiga datum 

Kalenderuppgifter är datum för när något inträffar eller senast ska ha gjorts, t.ex. 

• Introduktionsmöte kvällen den 25 april 

• Deklaration ska lämnas in senast … 

• Begäran om tillstånd ska lämnas senast... 

• Tillstånd för… har beviljats… 

 

Företagaren ska i företagsprofilen kunna välja att till kalendern på verksamt.se ta emot 

kalenderuppgifter från olika anslutna organisationer och personifierade och/eller 

allmänna uppgifter.  

Kalenderuppgifter hämtas från anslutna organisationers api:er via 8.8.2 Aktivitetsindex.  

Kalenderuppgifterna kan exporteras från verksamt.se och uppdatera företagarens egen 

valda kalender. För överföring används ecal/ical.    

 

Kundhändelser, se avsnitt 8.8.1, visas som kalenderuppgifter om företagaren har valt att 

ta emot kalenderuppgifter från den organisationen som besluter om kundhändelsen.   
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8.13 Statistikförsörjning och analys 

Det finns ett behov för företagare att få stöd i att utveckla sitt företag och undvika 

problem. Därför har erbjudandet ”Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag 

och förebygga problem” tagits fram. 

Behovsanpassade tips 

Genom behovsanpassade tips kan företagaren förutse potentiella hinder och hitta 

utvecklingsmöjligheter. Dessa grundas i statistik och logiska följder av företagarens 

agerande, men också dennes uttalade målsättningar. 

I företagarprofilen ställer företagaren in i vilken omfattning stöd i form av tips som 

önskas. 

Tips byggs främst på statistik om hur andra företagare på verksamt.se gjort.  Tips kan 

även byggas på externt inhämtad information eller på en kombination av intern och 

extern statistik. Den externa statistik som ligger närmast till hand är Statistiska 

centralbyråns Företagsregister.  

Statistiken som bygger på vad andra gjort på verksamt.se finns lagrad och är 

avpersonifierad, den finns även tillgängliggjord för andra som öppna data. Extern 

statistik som används kan också komma att behöva vara mellanlagrad för att möjliggöra 

analys. Det kan t ex handla om analys av beteenden från andra användare på 

verksamt.se.  

För att inte driva en stor förvaltning så bör ett analysverktyg inte vara uppbyggt med 

omfattande regler utan bör kunna fungera utan allt för mycket handpåläggning. I 

förlängningen bör AI kunna kopplas på för att därigenom över tid ge bättre vägledning 

och tips till användaren. Själva analysverktyget specificeras inte i denna rapport utan 

istället föreslås en marknadsanalys för att undersöka vilka befintliga produkter som 

finns att tillgå och vilka av dessa som skulle vara teknisk, juridiskt och ekonomiskt 

möjliga att integrera i ekosystemet. Detta är även ett område som lämpar sig väl att 

lägga ut som en ”utmaning” till marknadens aktörer att lösa. 

Presentation av tips 

Tipsen kommer i form av löpande notiser, samt som relaterade filmer, guidesteg eller 

artiklar. Syftet är att företagaren ska få ökad förståelse för både oväntade och planerade 

händelser i företagandet. 

8.14 Aviseringstjänster 

Detta avsnitt beskriver principer och stöd för avisering till den enskilde företagaren.  

Först beskrivs avisering i dess typiska form, som förmågan att ge ett besked till 

företagaren då denne inte är i ett direkt kundmöte (till exempel inloggad på 

verksamt.se). 

I andra hand beskrivs hur kundhändelser kan användas som en form av ”avisering” och 

ett navigationsstöd även i det direkta, inloggade läget, metoderna kompletterar varandra. 
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8.14.1 Standardiserade aviseringar via digital post 

För att den enskilde enkelt och snabbt ska få upplysning om viktiga händelser som berör 

företagandet (s.k. kundhändelser) används en gemensam aviseringskanal via digital post 

och Mina meddelanden.  

Här hanteras viktiga egenskaper på ett standardiserat vis för att göra det enkelt att över-

blicka och förstå. Stöd finns för samordning av ärenden mellan flera rapporterande 

parter – till exempel myndigheter och rådgivare. Det finns även stöd för gemensamma 

regler för informationssäkerhetsklassning, behörighet, kalenderuppgifter och annan 

metadata för ärenderapportering samt säker digital tvåvägskommunikation. 

Till exempel kan kundhändelser från företagsregistrering hos Bolagsverket samordnas 

med olika tillståndsärenden i en kommun och Skatteverkets företagsregistrering (F-

skatt, moms, arbetsgivaravgifter) samordnas i ett kundärende ”Starta restaurang” som 

företagaren väljer att starta via verksamt.se. 

8.14.2 Den enskilde väljer vad som aviseras via digital post 

Varje verksamhet erbjuder sina kunder att visa och avisera kundhändelser efter sin egen 

förmåga. Vissa verksamheter kommer att kunna erbjuda en bred och ”heltäckande” 

kundåterkoppling medan andra ger mer begränsat stöd. Det är ofrånkomligt att 

kundvärdet i det som aviseras kommer att variera mellan olika mottagare. En 

påminnelse ”Dags att deklarera momsen” kommer att ses som god service av somliga 

medan andra inte ser ett värde i att ständigt påminnas om en sak man skött och fortsätter 

att sköta varje månad sedan länge. Ju fler typer av kundhändelser som kan aviseras 

desto viktigare blir det att ge den enskilde möjlighet att styra vad som är ”viktigt på 

riktigt” och upplevs som god service. 

Mina meddelanden, den digitala posten, har idag en centrala ”nixningsfunktion”. Där 

kan man stänga av och på all digital post från en ansluten avsändare.  

Anders Andersson, 12121212-1212

Anders Andersson,
12121212-1212

 

Funktionen skulle (i teorin) kunna byggas ut med mera detaljerade ”nixningsregler”. 

Men att skapa en detaljerad postreglering på försändelsetyp för alla de hundratals, 

kanske tusentals, avsändare som i framtiden är anslutna skulle bli alltför komplext, 

svåröverblickbart och otydligt för den enskilde. Skillnaden mellan avsändare är stor, en 

del kommer att ha en handfull försändelsetyper anslutna medan andra har flera hundra. 

Lösningen är istället att decentralisera de detaljerade utskicks- och aviseringsreglerna. 

Varje ansluten avsändare vars utbud av försändelsetyper börjar bli omfattande erbjuder 

istället användaren en möjlighet att lokalt, på den egna myndigheten, skapa regler som 



VERSION 1.0 – GODKÄND AV STYRGRUPP. RAPPORTINNEHÅLLET ÄR DOCK INTE FÖRANKRAT 
INOM BERÖRDA ORGANISATIONER. 

 

styr postutskicken. En vanlig lösning för det är att användaren i sin ”Profil” kan välja 

vilka utskick man vill ha. En stor fördel här är att reglerna kan anpassas till avsändarens 

servicenivåer inom olika grenar av sin verksamhet och beskrivas tydligt för företagaren. 

Idag finns en samordning inom Mina meddelanden för hur avsändarna ska publicera 

sina utskick på ett enhetligt sätt. Det här kan vidareutvecklas till att gälla även de mer 

detaljerade lokala utskicks- och aviseringsregler enligt ovan så att den enskilde känner 

igen sig mellan olika inblandade aktörer, myndigheter såväl som privata aktörer. 

Resultatet av förändringen blir sammanfattningsvis att: 

• Kundhändelser kan aviseras via digital post av den verksamhet där den uppstår. 

• Avisering sker bara så länge den enskilde vill ha det.  

• Aviseringsregler ägs och styrs genom självbetjäning av den enskilde. 

• Reglerna lagras och tillämpas av den verksamhet som skapar kundhändelsen via 

en profilering hos avsändaren. 

 

8.14.3 Exempel på hur kundhändelser aviseras via digital post 

Exemplet är hämtat från Skatteverket men mönstret är generellt och kan tillämpas på 

många olika verksamheter. En företagare i byggbranschen har utfört en renovering för 

en privatperson och begärt ROT-ersättning från Skatteverket. Det visar sig vid hand-

läggning av ärendet att fastighetsbeteckningen inte stämmer med registret, en 

komplettering krävs i ärendet. 

Avisering via digital post

Handläggning i 
verksamhets-

system
Digital brevlåda

Handläggning
kontroll att svar 
gäller ärendet

3a. Kontrollerar att 
svarbesked gäller
detta ärende

3b1. Godkänt svarsbesked
kopplas till begäran/ärende
och handläggningen fortsätter2b. Svarar

på förfrågan

2a. Tar del av
förfrågan i:
1. Digitala brevlådan

 Klickar på svarslänk

Handläggning i 
verksamhets-

system

1. Handläggaren 
skickar förfrågan 
till utförare i ett
pågående ärende

Myndighet Utföraren

Får besked Svarar

Mina Sidor
Svarsformulär
ROT-begäran

Myndighet 

Ställer fråga Kopplar svar till ärende

 

1 Handläggaren skriver en förfrågan i handläggningsstödet på myndigheten. 

Utskicket är inte valbart, det skickas alltid, antingen digitalt eller på papper. 

Denna gång går det ut digitalt då Utföraren anslutit till Mina meddelanden. 

2a1 Försändelsen mottas av brevlådeoperatören och sparas i brevlådan. 

Utföraren har angett kontaktuppgifter och får avisering till telefon och epost 

Utföraren öppnar sin brevlåda och läser förfrågan och klickar på hyperlänken 

som leder till inloggning och svarsformuläret på Skatteverket. 
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2b Utföraren besvarar frågan och signerar kompletteringen 

3a Svarsbeskedet kontrolleras (manuellt eller automatiskt) av myndigheten och 

knyts till det pågående ärendet. 

3b1 Handläggningen av ärendet kan fortsätta 

8.14.4 Exempel på kundhändelser i andra former av aviseringstjänster 

Avisering handlar som ovan beskrivits oftast om att nå ut med besked till den enskilde 

då denne inte är inloggad i avsändarens egna kundmöte. Men delar av lösningen kan 

också användas internt, i det egna inloggade kundmötet för att skapa tydlighet och bra 

navigationsstöd för den enskilde. Genom att använda kundhändelser och förse dem med 

djuplänkar (hyperlänkar som leder direkt till specifik del av inloggat läge) kan de 

användas även i olika delar av det egna kundmötet för att ge överblick, lyfta fram 

viktiga besked och ge navigationsstöd inom den egna webbplatsen. 

Nedan byggs föregående exempel för digital post ut med två delar i det egna kundmötet: 

1. En specifik e-tjänst för Utförare där de går in och begär utbetalningar. 

Tjänsten är därför ofta använd av de som sköter faktureringen hos företag med 

ROT/RUT-arbeten för privatpersoners räkning. Sådana företag använder därför 

tjänsten regelbundet, vissa veckovis andra dagligen. 

2. En allmän ”Mina sidor” som idag finns hos många myndigheter och andra 

aktörer. Här ges en personlig överblick, viktig information och tips lyfts fram så 

att den enskilde enkelt kan orientera sig och navigera till rätt del i kundmötet. 

Både extern och intern avisering

Handläggning i 
verksamhets-

system

(eller via) 

Mina Sidor Annan del i 
verksamhet
Myndighetsbrevlåda

(antingen via) 
Digital brevlåda

Handläggning
kontroll att svar 
gäller ärendet

3a. Kontrollerar att 
svarbesked gäller
detta ärende

3b1. Godkänt svarsbesked
kopplas till begäran/ärende
och signalerar handläggaren

3b3. Omfördelat
svarsbesked till 
annan del av 
verksamheten

2b. Svarar
på förfrågan

2a. Tar del av
förfrågan i:
1. Digitala brevlådan
2. (e-)tjänsten ROTRUT
3. Mina sidor 
 Klickar på svarslänk

Handläggning i 
verksamhets-

system

1. Handläggaren 
skickar förfrågan 
till utförare i ett
pågående ärende

(eller via)
e-tjänsten för
ROT-begäran

Myndighet Utföraren

Får besked Svarar

Mina Sidor
Svarsformulär
ROT-begäran

Myndighetsbrevlåda 

Allmän fråga

Myndighet Annan del inom
myndighetens

verksamhet

Ställer fråga Kopplar svar till ärende

3b2. Allmänna
frågor omfördelas

 

2a2 Men samma kundhändelse möter även Utföraren om denne istället för att 

öppna sin digitala brevlåda hinner logga in i Utförar-tjänsten för att begära 

en annan, ny utbetalning för ett annat uppdrag.  

2a3 Eller om Utföraren istället loggar in för att rapportera Momsdeklarationen. 

 Ibland blir det fel … 

Alternativförlopp (om svarsbeskedet inte gäller den fråga som ställts): 
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 Det förekommer att ”svaret” som skickas in till verksamheten visar sig gälla 

något annat än den fråga som skulle besvaras. Det behöver då omfördelas i 

verksamheten. Dessa åtgärder kan vara automatiserade eller manuella. 

3b2 I verksamheten ovan hanteras allmänna frågor i den aktuella ärendetypen i 

en så kallad Myndighetsbrevlåda och fördelas därför om dit för hantering. 

3b3 Det kan också visa sig att svaret inte alls gällde den aktuella delen av 

verksamheten, omfördelningen sker då till annan del i verksamheten. 

 

8.15 Hantering av rådgivare och finansiärer  

I olika skeden kan behov uppstå av att ta hjälp av rådgivning i form av en personlig 

kontakt, en funktion på en organisation eller att uppsöka ett event inom ett visst område. 

Många gånger räcker det att få kontaktuppgifter till en rådgivare men i vissa fall 

föredras ett fysiskt möte.  

Ett register som innehåller rådgivande organisationer inklusive de enskilda rådgivarna 

skapas där en användaradministratör på varje rådgivande organisation ansvarar för att 

lägga upp sin rådgivare. Varje rådgivare tar ansvar för att skapa och underhålla sin 

kompetensprofil. 

Vissa organisationer kan föredra att inte lägga upp enskilda rådgivare utan istället 

hänvisa till olika funktioner inom organisationen som kan bemannas av olika rådgivare 

vid olika tillfällen. 

Administratörer för de olika regioner som finns representerade på verksamt.se kan 

skapa evenemang som taggas med olika kompetensområden och kan matchas mot 

företagare som angivit ett område som sökparameter.  

Sökresultaten kommer att visas utifrån de filter/kriterier som företagaren anger.  

Rådgivning kan initieras från olika delar av verksamt.se och matchningstjänsten ska 

kunna anropas med olika parametrar för att kunna stödja detta. Vid matchning kan 

information i företagsprofilen användas liksom grunduppgifter från SSBTGU förutsatt 

att företagaren är inloggad och har godkänt att företagsprofilen har tillgängliggjorts. 

8.16 API-hub/listning 

Vissa myndigheter och kommuner har eller kommer att ha förmågan att från egna 

plattformar tillhandahålla API:er som möjliggör för andra, t. ex. tjänsteleverantörer, att 

skapa tjänster mot kunder i dennes miljö. Även verksamt.se kommer kunna nyttja 

sådana API:er för att göra kundmötet för förtagaren så bra som möjligt på verksamt.se.  

För de myndigheter och kommuner som inte har förmågan att tillgängliggöra API:er 

mot programvaruleverantörer bör en nationell hub/plattform skapas. Denna kan 

möjliggöra att företagare erbjuds ett kundmöte i sin egen miljö genom tjänster som 

programvaruleverantörerna tillhandahåller.  
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Även verksamt.se bör tillgängliggöra API:er som andra aktörer kan använda för att 

underlätta för sina företagskunder. Från verksamt.se kan t ex Företagsprofilen vara ett 

API som tillgängliggörs.  

 

Bild 4.17 Skiss över API-hub med producenter och konsumenter 

Plattformen/huben underlättar också för myndigheter/kommuner att göra digitala lyft 

som annars skulle kunna vara svårt att få till. 

Utöver publicerade APIer som tillgängliggörs via den nationella plattformen kan det 

underlätta för nyttjarna om de APIer som tillhandahålls direkt från en myndighet eller 

kommun listas. 

 API-management 

För att hantera API:er i den nationella plattformen behövs det en organisation som 

hanterar API-management. I API-management ingår normalt utvecklarportal, API 

gateway och API administration och analys. Utvecklarportalen innehåller API-

beskrivningar och hur man ansluter sig. API gateway hanterar bl a autentisering och 

auktorisering samt trafikplanering.  

Det kommer att krävas ett omfattande samarbete mellan organisationen som hanterar 

den nationella plattformen och de myndigheter/kommuner som tillgängliggöra sina 

tjänster på plattformen.  

8.17 Artificiell intelligens (AI) 

Artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning är ett växande område som nu tar stora 

kliv framåt. Även ekosystemet för enklare myndighetskontakter bör försöka nyttja 

denna nya tekniks möjligheter för att erbjuda ett ännu bättre möte med företagen. Ett 

mer visionärt erbjudande har tagits fram kring en digital företagsassist som likt en 

personlig rådgivare kan föra dialog med företagaren om hur denne vill sätta upp sitt 

företag. Den digitala assistenten fyller i uppgiftskrav, skickar in och hanterar 
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återkoppling etc. Detta ligger längre fram i tiden, sannolikt 4-5 år. Grunden för att 

möjliggöra detta är att ”träna upp” en AI-produkt på ekosystemets problem och 

möjligheter. Detta kan i ett första läge göras genom en enkel chat-bot där företagaren 

kan ställa frågor av FAQ-karaktär och får svar av maskinen. I ett nästa steg kan AI-

produkten involveras i handlingsplaner och guider för att ”lära sig” hur företagen väljer 

i olika situationer. Slutligen är tanken att AI-produkten ska ha ”lärt sig” hur 

ekosystemet fungerar och därigenom ska kunna ge företagaren hjälp i linje med ”digital 

företagsassistent”.  

8.18 CMS 

8.18.1 Headless CMS 

Innehåll på verksamt.se kommer att behöva konsumeras av olika aktörer på flera olika 

plattformar. Istället för att som med traditionella CMS, där redaktörens roll handlar om 

att skapa på sidor med artiklar i en innehållsstruktur, bör fokus ligga på att skapa 

innehåll. 

Samma innehåll kan många gånger konsumeras av ett flertal tillämpningar och klienter 

men ibland behöver man även målgruppsanpassa innehållet. 

Under senare tid har en ny typ av CMS vuxit fram som stödjer just detta, Headless 

CMS. Att systemet är ”huvudlöst” syftar i detta sammanhang på att det består av 

databas och tjänstelager för att hantera innehåll men saknar funktionalitet för att visa ut 

det i en webbsida.  

Att visa innehållet blir istället tillämpningens ansvar. Istället för att visa ut en eller flera 

artiklar på en sida kan en applikation avgöra vilket innehåll den ska hämta för utvisning 

via ett API.  

Det utvecklingsteam som är ansvariga för att producera en sida bygger upp de resurser 

som åtgår. Dessa kan vara puffar, artiklar, nyhetsflöden och applikationer.  Alla dessa 

komponenter vet vilket innehåll de är beroende av och hämtar dessa via ett API. 

För att skapa innehållet behöver en redaktör tänka annorlunda än med ett traditionellt 

CMS som utgår från ”What You See Is What You Get” (WYSIWYG) som innebär att 

det som syns på skärmen det är den layout som verkligen publiceras. Istället skapas allt 

innehåll med samma formulär och läggs i olika utrymmen och taggas och kategoriseras 

för att kunna hittas av utvecklare.  

8.18.2 Fördelar 

Ett traditionellt CMS är ofta tungt att installera och uppgradera. Utvecklare behöver lära 

sig hur lösningar skapas i den plattform som CMS:et är bundlat med vilket kan medföra 

begränsningar i vilka tekniker och ramverk som applikationer kan nyttja.  

Ett headless CMS kan ligga i molnet och behöver då inte underhållas och uppgraderas 

av utvecklingsteamet. Valet av applikationsramverk är i princip obegränsat vilket är en 

stor styrka då utvecklingen i detta skikt går mycket fort.  

Eftersom innehåll är separerat från presentation är det lätt att konsumera från ett flertal 

håll, även av externa parter. 
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Det är lätt att låta interna och externa redaktörer skapa innehåll eftersom de inte behöver 

känna till var det ska visas ut.  

Redaktörer behöver inte lägga tid på att lösa presentationsrelaterade problem då detta 

sköts av utvecklare. 

8.18.3 Nackdelar 

Traditionella CMS kommer ofta paketerade med en applikationsplattform som erbjuder 

funktionalitet som att skapa sajter, innehållsstrukturer, användarhantering och 

autentisering mm. Dessa funktioner behöver ersättas av andra komponenter vid val av 

ett headless CMS. 

Redaktörer som är vana vid traditionella CMS kommer att ställas inför ett nytt arbetssätt 

där de ingår i olika team med ansvar för olika funktioner för att nå helheten, hela tiden 

med fokus på innehåll istället för presentation. Vid invant arbetssätt överträffar många 

gånger resultatet tidigare arbetsformer. 

8.18.4 Rekommendation 

Då verksamt.se:s redaktörer producerar innehåll som är av intresse att konsumera av 

många parter på olika klienter rekommenderas ett headless CMS då det även medför en 

frihet att välja olika applikationsramverk.  

8.19 Teknisk plattform 

8.19.1 Arbetssätt 

Ett tydligt skifte har pågått under senare år där man lämnat förfarandet att den 

traditionella driftsavdelningen har varit mottagare av mjukvaruleveranser för att 

installera den i en lokal driftsmiljö. Problemen har varit otydlighet vid överlämningarna 

mellan utveckling och drift. På grund av detta har man velat ha så få leveranser som 

möjligt.  

Som lösning på dessa problem uppstod ”DevOps” som handlar om samarbetet mellan 

utveckling (Dev) och IT Operations (Ops) eg. driftsorganisationen. Det handlar om att 

möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och 

tillförlitligt. En kombination av utveckling och drift som appliceras mer som ett 

arbetssätt än en roll. Ett utvecklingsteam tar ansvar för både utveckling och drift vilket 

möjliggör tätare leveranser som utförs av teamet, så fort det finns testad kod som kan 

tillföra kundnytta.  

8.19.2 Applikationsplattform 

Genom att bygga modulärt med en arkitekturbaserad på mikrotjänster möjliggörs 

leveranser av mindre beståndsdelar som inte kräver en fullständig regressionstestning. 

Då ekosystemets målbild förutsätter att många anslutna myndigheter och andra 

intressenter kommer vara med och bidra med både redaktionellt innehåll och tjänster är 

det viktigt att ha en plattform som stödjer en sådant scenario.  

Förslagsvis borde ekosystemets källkod kunna vara öppen källkod och lagras i ett 

versionshanteringssystem som GitHub.  
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Fördelarna är att Git används av de flesta organisationer idag och GitHub lagrar 

källkoden i molnet, så att den blir tillgänglig för alla deltagande myndigheter att skriva 

till. Det borde inte vara något problem att låta källkoden vara läsbar för övriga då det 

skapar en transparens och möjliggör återanvändning inom andra organisationer.  

Många populära molnplattformar existerar idag. Vissa går att köra ”on-premise”, d.v.s. 

som lokala installationer. Då har man full kontroll på var sitt data lagras men missar till 

stor del fördelarna med att nyttja en molnlösning eftersom resurser fortfarande går åt till 

att underhålla plattformen och det finns en begränsning i hur mycket systemresurser 

som kan tillföras plattformen via s.k. autoskalning. 

Stora myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan använder denna typ av 

plattformar ”on-premise” i lokala driftshallar. I det separata dokumentet roadmap15 

föreslås tester göras mot FK för att utvärdera om de centrala delarna av ekosystemet 

skulle kunna driftas där i ett sådant moln ”on-premise”. 

Om utbudet av serverplattformar är stort så finns ett minst sagt en ännu större 

valmöjlighet när det kommer till webbramverk. Vad som går att skönja är att javascript-

baserade ramverk dominerar och föredras av majoriteten webbutvecklare idag. Det finns 

dock ingen enskild marknadsledande aktör och många nya populära alternativ dyker 

hela tiden upp så att ha en arkitektur som stödjer ett flertal webbramverk är ett viktigt 

krav, liksom möjligheten att byta ut dessa. 

8.19.3 Rekommendation teknisk plattform 

Då valet av teknisk plattform är av största betydelse bör en fördjupande POC16 utföras 

för att komma fram till ett välmotiverat val. Återstår att ta fram vilka kandidater som 

ska ingå i denna POC men en av dem bör av kostnadsskäl vara en uppgradering av den 

befintliga Liferay-plattformen. Det finns dock flera aspekter som tar emot liferay, inte 

minst svårigheten att hitta utvecklare som har kompetens att jobba i plattformen, varför 

även andra alternativ bör POC:as. 

  

                                                 
15 https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1411292389 
16 En Proof Of Concept (POC) är en metod för att i ett tidigt skede utvärdera en eller flera idéer genom att utveckla en 

prototyp, eller t.o.m en Minimal Viable Product (MVP), och testa resultatet i mindre skala. 
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9 Beaktande av förordningar och ramverk på EU-nivå samt 
initiativ på nordisk nivå 

Det ovan beskrivna nya ekosystemet förhåller sig till ett antal förordningar och ramverk 

på EU-nivå och i detta avsnitt nämns vilka dessa är med hänvisningar till de 

fördjupningar som realiserar dem. eSam har sammanfattat de viktigaste EU-initiativen 

som berör svensk e-förvaltning i dokumentet Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter 

från EU och nedan ges exempel på några av dessa och hur det nya ekosystemet hanterar 

dem. 

9.1 Single Digital Gateway 

EUs kommande förordning Single Digital Gateway (SDG) ställer krav på att de 

vanligast förekommande ansökning och anmälningsförfaranden, för ett antal sektorer 

kan lösas fullt digitalt för alla EU-medborgare. 

Verksamt.se implementerar sedan 2009 den svenska kontaktpunkten utifrån 

Tjänstedirektivet och SDG kan ses som en förfining av denna förordning. Genom det 

nya erbjudandet om en central e-tjänsteplattform, se 8.6.3.4 Anslutning via central e-

tjänsteplattform, siktar vi mot målet att nå en hundraprocentig anslutningsgrad för att 

täcka samtliga uppgiftskrav mot företagare och där även de mindre organisationerna 

(mindre myndigheter och kommuner) får möjlighet att erbjuda digitala tjänster till 

företagarna. Detta är viktigt både för att ekosystemet ska fungera och för att följa 

direktivet. 

9.2 TOOP 

Som del i SDG nämns ”The once only principle”, TOOP som handlar om att som EU-

medborgare kunna hämta intyg från egna landet vid ansökningar i ett annat. 

Sammansatta bastjänsten för grunduppgifter SSBTGU kommer att kunna försörja detta 

förfarande cross border, men även indexet för handlingar kommer att kunna vara en 

försörjare av TOOP då dessa handlingar efterfrågas internationellt. 

9.3 EIDAS 

Verksamt.se kommer att från 29/9 2018 behöva erkänna, till EU-kommissionen 

anmälda e-legitimationer från andra medlemsländer. Initialt kommer ett väntrum att 

tillämpas och det blir då inte möjligt att få tillgång till någon funktionalitet efter 

inloggning. På sikt behöver tjänster anpassas så att eIdas-användare, utan 

personnummer även kan utföra uppgifter i svenska e-tjänster.  

9.4 EIF 

EUs ramverk för interoperabilitet, EIF har fått en nationell tolkning genom eSams 

ramverk för digital samverkan17. Ekosystemet stödjer samtliga och implementerar flera 

av de principer som tas upp i ramverket. Principerna återfinns i de flesta delar av ovan 

                                                 
17 http://www.esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-05-31-forslag-till-svenskt-ramverk-for-digital-

samverkan-framme.html 

http://www.esamverka.se/download/18.35f52fce162d44b7ec194e78/1524640698975/eSam%20-%20Aktuella%20m%C3%A5l%20och%20inriktningar%20fr%C3%A5n%20EU%201.3.pdf
http://www.esamverka.se/download/18.35f52fce162d44b7ec194e78/1524640698975/eSam%20-%20Aktuella%20m%C3%A5l%20och%20inriktningar%20fr%C3%A5n%20EU%201.3.pdf
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beskrivna delar av ekosystemet och speciellt kan nämnas 8.3 Informationsutbytesmodell 

som helt svarar mot EIF:s intention. 

9.5 GDPR 

Genom att låta företagaren bygga upp sin egen företagsprofil och själv avgöra hur den 

informationen ska delas med andra, värnas företagarens personliga integritet. 

Erbjudandet ”Enkelt att dela information och ta hjälp av andra” specificerar detta 

djupare. Företagaren blir i stor utsträckning bemyndigad att själv ansvara för sin 

information och hur den ska delas med andra vilket ligger väldigt väl i linje med GDPR. 

9.6 Webbtillgänglighetsdirektivet 

Eftersom ekosystemet levereras i stor utsträckning i digitala kanaler och då 

primärkanalen, verksamt.se, är digital så är det av stor betydelse att vi tillämpar de krav 

som ställs i Webbtillgänglighetsdirektivet för att uppnå en tillgänglig produkt. Detta 

kommer att beaktas djupare vartefter nya delar växer fram i ekosystemet. 

9.7 Nordic Smart Government 

Nordic smart government är ett initiativ och en målbild om en datadriven nordisk region 

där data och digitalisering möjliggör värdeskapande genom att dela data inom regionen 

på ett automatiserat, intelligent och säkert sätt. Det handlar om att skapa ett ekosystem 

av realtidsdata från företagen som sedan både kan delas mellan företag och mellan 

företag och myndigheter. Datautbytet sker maskin till maskin vilket spar tid och 

administration för framförallt små och medelstora företag i norden. Först ut är 

Bolagsverket med digital inlämning av årsredovisning, maskin till maskin, som redan 

finns i drift. Därtill är ett initiativ är igångstartat på Skatteverket, kallat Digitala 

informationskedjor, för att titta på hur Sverige skulle kunna bli en del av Nordic Smart 

även avseende skatterelaterad data. Som exempel skulle kanske transaktionerna i ett 

kassaregister hos företaget kunna anslutas mot ekosystemet och därifrån till 

Skatteverket och på sikt göra att företagen inte behöver skicka in några deklarationer 

eftersom allt registreras i realitid.  

Det ekosystem som beskrivits i denna rapport är helt förenligt med det ekosystem som 

beskrivs i Nordic Smart Government men riktar in sig på lite olika delar av företagens 

livscykel. Ekosystemet som beskrivs i denna rapport är framförallt inriktat på att 

underlätta vid planering, start, vidareutveckling/tillväxt och avslut av företag. 

Ekosystemet för Nordic Smart Government riktar framförallt in sig på företagens 

drivafas där företaget rullar på och där all löpande administration kan digitaliseras och 

kanske till och med ersättas av informationsutbyte maskin till maskin. Båda delar är 

önskvärda och skapar stor nytta för företagen och är alltså helt förenliga. Teknisk finns 

ett betydande överlapp där båda ekosystemen kräver en federativ arkitektur med öppna 

API:er, standardiserat informationsutbyten och infrastruktur för detta.  
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10 Juridiska utmaningar 

Flera av de lösningar som arbetats fram ovan rapport kan komma att kräva nya juridiska 

förklaringsmodeller eller att befintliga förklaringsmodeller ställs på sin spets. En 

löpande dialog har förts med jurist under arbetets gång men ingen ordentlig analys av 

helheten har gjorts ännu. Detta är dock inplanerat som en mycket viktig del av det 

fortsatta arbetet. I fortsatta fördjupningar, inte minst av delar som rör uppgiftslämnande 

mot olika aktörer i ekosystemet, kommer sannolikt flera juridiska utmaningar att 

påträffas som antingen kommer peka ut behov av regeländringar eller kräva nya 

juridiska förklaringsmodeller. 
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