
VÄRDEMODELL
EKOSYSTEM FÖR ENKLARE MYNDIGHETETSKONTAKER FÖR FÖRETAG



Varför behövs en ny målbild och strategi?

• Företagen ser myndighetsregler och -administration 
som det näst största hindret för tillväxt, enbart 
kompetensbristen är ett större problem. 

• Regeringens 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.

• Regeringsuppdrag - kring digitalt först för företag och 
ökad innovationstakt på verksamt.se med mer 
samskapande med privata marknad.

• Ökande krav från medborgare och företag - på enkla 
digitala tjänster vilket i sin tur kräver en hög utvecklings-
och innovationstakt som snabbt kan leverera nytt värde. 



Några av problemen med dagens system och hantering

• Problemområdena kvarstår för företagarna. Saknar bl.a. sammanhållna processer mellan de olika aktörerna vilket gör 
att företagen behöver agera ”projektledare”. 

• Dagens system återanvänder inte data i tillräckligt hög utsträckning och saknar stöd för digital fullmaktshantering

• Nyttan är för liten för många av intressenterna och flera väljer egna lösningar utanför systemet.

• Dagens system är ett nav centrerat runt verksamt.se vilket det svårt och långsamt att skala upp. Behöver ersättas 
med ett ekosystem utan nav och där verksamt.se blir en konsument bland andra.

• Dagens system är för litet och omfattar främst några av de största myndigheterna. Få kommuner, lös koppling till 
främjarna och inga privata aktörer finns med på allvar. 

• Dagens system är inte digitalt i tillräckligt hög utsträckning. Många av uppgiftskraven mot företagen hanteras på 
blanketter utan möjlighet till inmatningskontroll, förifyllnad och digital återkoppling/status. 



Värdemodell som målbild för ekosystemet

• Värdemodell – ”Affärsmodell i offentlig tappning” –
visar värdeskapande i ett ekosystem av aktörer med 
kunden i centrum

• Visar vilka värdeerbjudanden som ekosystemet 
tillhandahåller, till vilka aktörer och hur de realiseras

• Visar vilka aktörer som behöver bidra till 
ekosystemet och på vilket sätt

• Beskrivs som en målbild och bryts ned i en roadmap 
på systemnivå



Vi använder en välkänd mall – Business Model Canvas

Här översatt och anpassad för offentlig sektor



Kan delas in i det som kunden ser och upplever - Scenen



Och vilka som är de viktigaste komponenterna på baksidan
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Fördelar med det nya ekosystemet 1(2)
• Skapar ett riktigt ekosystem där en stor mängd aktörer bidrar med tjänster och information, utan nav men med 

gemensamma komponenter. 

• Löser samtliga identifierade kundproblem 

• Förändringståligt och möjliggör parallellutveckling genom att tillhandahålla processer för förnyelse och en federativ 

arkitektur. Möjligt att ”spänna bågen” och öka innovationshöjden ytterligare framöver.

• Erbjuder stöd för sammanhängande kundärenden/processer som spänner över flera olika aktörer och där kundhändelser 

så som status och återkoppling och kalenderhändelser kan konsumeras samlat från flera olika aktörer.

• Ger en möjlighet att i grunden ifrågasätta alla processer riktade mot företagarna och hur dessa kan förenklas 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). 

• Minskad resursåtgång och ökad innovativ förmågan hos de ingående aktörerna genom strukturerad samverkan 



Fördelar med det nya ekosystemet 2(2)
• Realiserar det personliga informationsägarskapet för företag och gör att företagaren får full kontroll över sin information och hur 

den ska kunna användas av andra. 

• Löser digital fullmaktshantering i Sverige, vilket kan användas av alla olika intressenter. Detsamma gäller nya tjänster för att 
konsumera kundhändelser, personliga viktiga datum och handlingar (tillstånd, bevis, beslut etc.) från ekosystemets alla delar.

• Erbjuder ett digitalt och effektivt stöd för firmatecknaren men också ett lika bra digitalt stöd för de som företräder eller hjälper 
firmatecknaren inom eller utanför företaget (ombud).

• Realiserar/följer EU:s interoperabilitetsramverk EIF och den svenska varianten ”ramverk för digital samverkan” som nyligen 
sammanställts av eSam. Vi når målen får input till uppdragen kring Grunddata och Elektroniskt informationsutbyte genom att börja 
realisera ekosystemet.

• Lägger grund för innovation och samskapande med privat sektor. Tillhandahåller moln för externa tjänster och möjliggör 
distribution av ekosystemets tjänster via API för nyttjande av externa leverantörer som kan integrera dessa i egna kundmöten eller 
produktutveckla nya tjänster utifrån dem.  

• Lägger grund för digitala informationskedjor genom företagsprofilen, aktivitetsindex och öppningen mot privata aktörer via API. 
Oavsett om vi hämtar från källan M2M eller från företagaren via inmatning så håller detta tänk.   



Erbjudandekatalog
Företagare





Problemområden - Företagare
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7Vilse i processen

En djungel av information

Måste upprepa information till flera myndigheter

Krånglig administration hindrar företagens utveckling 

Måste själv jaga efter status och återkoppling

Saknar kortfattad information och snabba svar

Delar av processen upplevs sakna värde

Myndighetska - språket är ofta svårt att förstå

Lång startsträcka vid återkommande myndighetsprocesser

Olika besked från olika handläggare

Reglernas egentliga syfte är ofta okänt 

Analogt känns föråldrat



Företagare

Dashboard - Samlad vy och status

Samlad kundtjänst med 
gemensam ”first line”

Sammanhållna och guidade 
processer i företagets alla faser

Enkelt att dela information och ta 
hjälp av andra

Förslag på aktiviteter som kan utveckla 
ditt företag och förebygga problem   

Nyckelfärdiga företagDigital assistent

Erbjudandekatalog Företagare



Dashboard - Samlad vy och status

Tydlig översikt över aktiviteter kopplat till ditt företag, 

inklusive status och återkoppling i pågående ärenden

Du väljer själv hur och när du blir notifierad och kan 

addera tjänster från privata aktörer till din översikt

Löser kundproblem

1 2 4 5 9



Samlad kundtjänst med gemensam ”first line”

Ett träffsäkert och personligt stöd genom en kanal. Det

är enkelt komma i kontakt med rätt instans då du lotsas

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

problem, oavsett om det är en myndighet eller en privat

rådgivare.

Löser kundproblem

1 2 3 5 6 118



Sammanhållna och guidade processer i företagets alla faser

Tydlig guidning genom alla dina företagsprocesser, på en 

övergripande nivå genom handlingsplaner, men också på 

detaljnivå i guider där uppgiftslämnande sammanflätas 

med information och lärande. 

Sammanhållen och sömlös guidning även i processer 

som berör flera olika aktörer. 

Löser kundproblem

1 2 3 4 7

118 9 10 12



Enkelt att dela information och ta hjälp av andra

Uppgifter du lämnat till en myndighet eller annan aktörer i 

ekosystemet behöver inte upprepas till andra, utan kan enkelt 

delas dem emellan, utifrån ditt godkännande

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

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

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

datan.

Löser kundproblem

3 4 9 10



Förslag på aktiviteter som kan utveckla ditt företag och förebygga problem

Genom behovsanpassade rekommendationer kan du 

som företagare förutse potentiella hinder och hitta 

utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan du som företagare 

få ökad förståelse för både oväntade och planerade 

händelser i företagandet.

Löser kundproblem

1 9 10



Digital företagsassistent

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 kundproblem

1 2 3 4 7

118 9 10 12



Nyckelfärdiga företag

Ett tiotal helt färdiga företagspaket att välja där en grupp populära 

branscher/nischer finns föreslagna att bara klicka “starta”, t.ex. Café. Du 

svarar på en rad frågor vid ett tillfälle. Därefter sker hela företagsstarten med 

automatik och du behöver inte hantera enskilda registreringar eller tillstånd. 

Tiden för uppstart är minimal eftersom alla ansökningar är förhandsgodkända 

hos myndigheter/kommuner för dessa typbolag. Fokus är flyttat från 

administration till lärande, att företagaren sk förstå vad det är man startar 

och hur detta kan bli bärkraftigt.

Löser kundproblem

1 2 3 4 7

118 9 10 12



Erbjudandekatalog
Ombud



Ombud

Enkelt att sköta sina åtaganden digitalt

Enkelt att upprätta nya behörigheter

Enkelt att få överblick över åtaganden

Erbjudandekatalog: Ombud



Erbjudande

Enkelt och digitalt dela information med kunden med full transparens. Enkelt att få och ändra 
fullmakter från kund.

Löser problem

Det innebär idag en omfattande administration för ombuden att upprätta och ändra 

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 istället 

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

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

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

dela ut full behörighet under en längre tidsperiod.

Skapar fördelar

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

Enkelt att upprätta nya behörigheter



Erbjudande

Överblick över alla åtaganden är 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, även full översikt över vad som händer hos en kund knutet till dina 

åtaganden, t.ex. ny status på ett ärende.

Löser problem

Löser problem med att hålla ordning på 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.

Enkelt att få överblick över åtaganden



Erbjudande

Stöd för att enkelt och effektivt hantera företagshändelser för kundens räkning. Alla 

värdeerbjudanden som riktar sig till företag men filtrerat utifrån mina befogenheter som 

ombud. En sorts ombudsinloggning på verksamt.se där ombudet enkelt kan välja att 

logga in som sig själv eller som någon av sina kunder och få tillgång till e-tjänster och 

information från bl.a. olika myndigheter och kommuner på ett och samma ställe.

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 att kunna sköta ärenden digitalt och med mindre tidsåtgång. Tid som istället 

kan läggas på fler kunder eller mer kvalificerad hjälp.

Enkelt att sköta sina åtaganden digitalt



Erbjudandekatalog
Myndigheter och kommuner



Erbjudandekatalog Myndigheter & Kommuner

Myndigheter 
& KommunerGemensam design av enklare regler

utifrån företagens behov och stöd i att 
följa befintliga regler

En gemensam färdplan och roadmap

Gemensamma arbetssätt, 
modeller och insikter

Avancerat skyltfönster för de olika 
aktörernas erbjudanden

Ett gemensamt kundmöte med 
företagarens hela process

Särskilda insatsgrupper som gör 
verkstad av planerna

Nationella plattformar för att höja 
lägstanivån av digitalisering

Kompletterande 
offentliga varumärken



En gemensam målbild och roadmap

Erbjudande

Ekosystemet erbjuder en gemensam målbild och för enklare 

myndighetskontakter för företag.

Löser problem

Löser problem med suboptimerade utvecklingsinsatser på de enskilda 

myndigheterna och kommunerna. Löser problem med intern 

kortsiktighet där de stora transformationerna aldrig blir av.

Skapar fördelar

Möjliggör att kunna få en mer samlad och långsiktig styrning mot en och 

samma målbild med företagarna i centrum. Eventuellt kan mindre riktade 

regeringsuppdrag till enskilda myndigheter ersättas av större uppdrag till 

flera myndigheter för en gemensam förflyttning.



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 

“springa runt” till de olika aktörerna.

Löser problem

Löser merparten av de problemområden som företagaren upplever vilket gör att de ingående 

aktörerna erbjuder ett bättre gemensamt erbjudande än de själva kan tillhandahålla.

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 sedan kunna exponera detta gemensamma kundmöte där kunden vill, t.ex. i sin 

redovisningsprogramvara, på verksamt.se eller hos en enskild aktör i ekosystemet.



Gemensamma arbetssätt, modeller och insikter

Erbjudande

Ekosystemet erbjuder 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, behovet av att ha hög kompetens på områden som Tjänstedesign, 

arkitektur och juridik för digitalisering. Minskar kostnader för utveckling.

Skapar fördelar

Möjlighet att ligga i framkant vad gäller arbetssätt och lösningar. Möjlighet att bygga effektiva digitala 

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

”köpa/få” en färdig lösning istället för att ta fram en egen. Möjlighet att återanvända/låna 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 arbetssätt, modeller och 

exempel som andra myndigheter kan utgå från när man tar fram egna lösningar 



Särskilda insatsgrupper som gör verkstad av planerna

Erbjudande

Ekosystemet erbjuder gemensamma specialiserade utveklingsresurser som går in och gör olika 
avgränsade uppdrag på många olika myndigheter och kommuner. Dessa “team” kan t.ex. vara experter 
på juridiska förklaringsmodeller, tjänstedesign, finansiering, upphandling, arkitektur, IT-utvckling etc. 
Kan bl.a. tas fram genom program för kompetensutveckling eller redan komptensutvecklad 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 finaniseras av särskilda anslag som 
är öronmärkta för denna typ av team.

Löser problem

Minskar konsultberoende. Minskar behovet av att ha hög kompetens på specialistområden. 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. Löser också problem med att 
göra satsningar som bara delvis gynnar den egna myndigheten eller kommunen.

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 utvecklingsprojekt. Kan även ses sin ett sätt att få 
gemensamma vägledningar, t.ex. t.ex. eSams, att verkligen omsättas i praktik.



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 och 

stöd i att följa befintliga regler.

Löser problem

Nya regler tenderar att inte riktigt ta tillvara på möjligheter med digitalisering och 

företagarnas behov men med gemensam regeldesign/policylab finns möjlighet att forma 

morgondagens regler på ett mycket bättre sätt. Gemensamma tillämpningar av nationell 

och internationell lagstiftning minskar kostnaderna för enskilda myndigheter och 

kommuner och ökar rättssäkerheten då reglerna tolkas lika överallt.

Skapar fördelar

Gör att regler verkligen kan utformas utifrån företagarnas perspektiv och inte utifrån 

enskilda myndigheters perspektiv.



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 docka in i ekosystemet och nå ut digitalt till företagen.

Löser problem

Gör att små myndigheter och kommuner inte nödvändigtvis behöver investera i egna plattformar och 

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

Skapar fördelar

Stora synergieffekter både vad gäller tid och pengar. Att ta fram gemensamma plattformar medför 

kostnader men dessa kan snabbt räknas hem på systemnivå när inte varje enskild aktörer 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.



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. En 

dubbelsidig värdemodell där ekosystemet både är konsument och producent. Som 

Spotify levererar komponenter för att sprida musik men aldrig själva har gjort någon låt. 

Så kan ekosystemet fungera för information och tjänster mot företagare. 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 blir en stor flaskhals. Öppnar 

även 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 

mycket tillgängligt och smakligt sätt för företagen.



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, 

även m2m. “Verksamt.se” är ett sådant varumärke men även andra nya är 

tänkbara.

Löser problem

Kan minska de “varumärkesstrider” som lätt uppstår och som inte gynnar 

företagarna.

Skapar fördelar

Ger nya trygga varumärken i samverkan och spar pengar genom att 

marknadsföringen kan ske på färre ställen.



Erbjudandekatalog
Tjänsteleverantörer (teknik)



Erbjudandekatalog Tjänsteleverantörer (teknik)

Tjänste-
leverantörer

Ekosystemet i externa tjänster/kundmöten

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

Forum för samskapande med 
offentlig sektor och akademin

Externa tjänster i ekosystemet

Öppen data och källkod



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

Ger sannolikt nya intressanta tjänster för företagarna. 



Ekosystemet i externa tjänster

Erbjudande

Ekosystemet ska möjliggöra det personaliga informationsägarskapet. 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 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. 



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.



Forum för samskapande med offentlig sektor och akademin

Erbjudande

Ekosystemet tillhandahåller forum för samskapande mella privat och offentlig 

sektor. Även högskolor kan bli en del av dessa forum som även kan vara 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 som ine 

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

samskapa och nå ömsesidiga fördelar och att senaste forskningen kan tillämpas 

via högskolorna.

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.



Erbjudandekatalog
Främjare – offentliga och privata



Erbjudandekatalog Främjare – offentliga och privata

Främjare

Avancerat skyltfönster

”CRM-System”

Verksamt.se som verktyg för främjande

Del av samlad 
kommunikationsplattform

Finansiella främjare Rådgivande främjare

One-stop-shop för finansiering

Avancerat skyltfönster



Avancerat skyltfönster (både för finansiella och rådgivande främjare)

Erbjudande

Nå rätt företagare på vid rätt tidpunkt. Möjlighet att erbjuda ett proaktivt och 

personaliserat främjande till företagaren på rätt ställe i dennes process. 

Löser problem

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

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

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

tidigt eller för sent i dennes process när företagaren är mindre mottaglig.

Skapar fördelar

Mer träffsäker marknadsföring av främjande vilket spar tid och 

marknadsföringsresurser för främjaren. ”Basalt främjande” är redan omhändertaget 

på verksamt.se vilket gör att främjaren kan lägga tiden på mer kvalificerad hjälp.



”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 kunna 

genomföra mötet på verksamt.se genom ”kommunikationsplattform” 

(särskilt erbjudande)

Löser problem

Detta loser problem med att främjarna överlappar varandra mot företagaren 

och kanske erbjuder stöd på samma dag och samma tid. 

Skapar fördelar

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

kompletterar varandra. Detta spar tid.

http://verksamt.se/


Del av samlad kommunikationsplattform för rådgivande främjare

Erbjudande

Vara en del av verksamt.se kommunikationsplattform med 

videomöten och chatt för att kunna genomföra möten med 

främjare direkt på verksamt.se.

Löser problem

Detta löser problem med att behöva träffa företagaren fysiskt 

vilket bade spar tid och möjliggör att nå ut med främjande över 

större geografiska områden och tillföretagare I glesbygd.

Skapar fördelar

Bli en del av företagarens samlade dialog med övriga aktörer så 

som myndigheter, kommuner och andra främjare.



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 och 

även hjälpa till med själva genomförandet av olika moment, så som 

ingivning av information.

Skapar fördelar

Främjaren behöver inte bygga upp egna verktyg, eller färre, för att hjälpa 

företagaren vilket spar tid och pengar för främjaren som kan fokusera på 

sitt kärnuppdrag.



Erbjudandekatalog
Regeringen



Erbjudandekatalog Regeringen

Regeringen

Tankesmedja för 
enklare företagande

Bättre hantera uppdrag och 
effekthemtagning



Bättre hanterade 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

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.



Tankesmedja för enklare företagande

Erbjudande

Ekosystemet kan agera ”tankesmedja” åt regeringen i frågor rörande 

förenkling för företag och digitalisering av företagarsektorn, inklusive 

målbilder och färdplaner för att realisera detta.

Löser problem

Forum och kanaler för samlad idégenerering utifrån företagens verkliga 

behov som kan kanaliseras vidare till regeringen. Sådana forum saknas 

idag. 

Skapar fördelar

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

och i förlängningen skapa större nytta för företagen.


