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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ett blomstrande näringsliv är en förutsättning för samhällslivet i övrigt. Att starta och driva
företag är emellertid omgärdat av en mängd krav och andra förutsättningar. Företagaren
behöver känna till krav som ställs och andra samhälleliga förutsättningar för företagande. Vid
etablering behöver ett antal kontakter tas med myndigheter och kommuner. Sedan många år
pågår arbete inom stat och kommun för att förenkla start och drift av företag. Som en del i att
förenkla för och stödja företagare har företagarsajten www.verksamt.se skapats. En idé bakom
verksamt.se 1 är att samla information och tjänster för företagare på ett ställe. Tre statliga
myndigheter, Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket, står bakom denna webbplats.
Verksamt.se har bl.a skapats utifrån två tidigare webbtjänster: Nyföretagarguiden2 på NUTEK
och Företagsregistrering3 (www.foretagsregistrering.se) som är en gemensam webbtjänst från
Bolagsverket och Skatteverket. Verksamt.se ger information och stöd till (ny)företagaren samt
också möjligheter att utföra ett antal myndighetsärenden (ansökningar, anmälningar, registreringar). Avsikten är att inte bara ge stöd i startskede utan att också vara ett stöd genom
företagets hela livscykel. Detta syns i upplägget av verksamt.se; se figur 1.

Figur 1. Startsidan för www.verksamt.se
Webbplatsen verksamt.se skapades under 2009. Planer finns för en fortsatt utveckling av
webbplatsen, dvs att ytterligare information och tjänster ska tillföras webbplatsen.
Verksamt.se ses som en viktig och strategisk satsning inom svensk e-förvaltning (Edelegationen, SOU 2010:20).

1

Vi använder i fortsättningen följande benämning på denna webbplats: verksamt.se. Som benämning vore det
naturligt att använda en inledande versal (dvs Verksamt.se) för att bl.a skilja det från ordet ’verksamt’. Detta
görs dock ej, utan vi följer här Tillväxtverkets kommunikationsregler att skriva med inledande gemen, dvs
verksamt.se.
2
Nyföretagarguiden har släckts ner som självständig webbtjänst. Den ingår nu som del i verksamt.se.
3
Företagsregistrering finns fortfarande (juni 2010) som separat webbplats. Den kommer att släckas ner under
hösten 2010 och ingående tjänster ska då endast finnas på verksamt.se.
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Vid etablering och drift samspelar företag inte bara med statliga myndigheter. Många företag
har också omfattande kontakter med kommunen. Det kan t.ex gälla rådgivning, etableringsplanering, markanskaffning och tillståndsprövning. Som stöd för detta finns kommunernas
webbplatser (med information och tillståndstjänster) samt andra kommunala IT-stöd (ärendesystem/verksamhetssystem). Kommunerna har investerat mycket i dessa olika IT-system och
många planerar för fortsatt utveckling. Den kommunala respektive statliga IT-utvecklingen
vad gäller företagsfrågor har huvudsakligen hittills skett genom parallella och oberoende spår.
Helt oberoende har den emellertid inte varit. En viktig förutsättning i sammanhanget är EU:s
tjänstedirektiv (EU, 2006) som ställer krav på en gemensam webbaserad kontaktpunkt för de
tjänsteföretag som avser att etablera sig i svenska kommuner. Svenska staten har valt att
använda verksamt.se som webbplats för denna gemensamma kontaktpunkt. Detta betyder att
verksamt.se kan fungera som en möjlig ingång till kommunerna. Den svenska kontaktpunkten
(på verksamt.se) utvecklades i hast fram till december 2009 för att uppfylla tjänstedirektivets
krav på en sådan gemensam webbplats. Man skapade inledningsvis relativt enkla IT-lösningar
för att inom stipulerad tidsram uppfylla tjänstedirektivets krav. Det finns därför behov av och
planer för att nu vidareutveckla kontaktpunkten.
Företags kontakter och samverkan med kommuner kan vara relativt omfattande under en
etableringsprocess. Det kan handla om allmän företagsrådgivning, stöd för anskaffning av
mark eller lokaler, detaljplaneändringar, olika tillståndsärenden och koordination av dessa
samt anslutning till och anpassning av den kommunala tekniska infrastrukturen. Omfattningen
av och komplexiteten i dessa kommunala etableringsprocesser är, enligt vår erfarenhet, inte
alltid helt kända på statlig policynivå. Vi har i ett tidigare FoU-projekt1 (PROFET = Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner) studerat svårigheter och utmaningar
att samordna ett företags etablering i en kommun; se vidare kapitel 5 nedan. För att vidareutveckla verksamt.se mot den kommunala nivån är det viktigt att man arbetar utifrån en god
kunskap om hur företag interagerar med kommuner under etablering, drift och utveckling. Det
handlar om att stat och kommun behöver samordna företagspolitiken2, se vidare kapitel 2. I
detta sammanhang gäller det praktisk IT-baserad företagspolitik, dvs vad stat respektive
kommun gör via sina IT-lösningar i relation till företagare.
1.2 Syften och målgrupper
Hur ska man utveckla verksamt.se i relation till kommunerna? Hur ska verksamt.se samspela
med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser? Detta är viktiga frågor både för de
myndigheter som står bakom verksamt.se och för landets kommuner. Mot bakgrund av dessa
kunskapsbehov initierades en FoU-baserad förstudie under våren 2010. Ett uppdrag formulerades av Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket samt Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) ställt till Forskningsgruppen VITS, Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling, Linköpings universitet som utförare3 . Beställare och utförare formulerade i tät
dialog ett antal kunskapsbehov och utredningsfrågor; se vidare nedan.
1

PROFET bedrevs med stöd från VINNOVA. Resultat från PROFET-projektet har beskrivits i ett antal skrifter;
se t.ex Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009), Persson (2009), Persson & Goldkuhl (2009) och Röstlinger &
Cronholm (2009).
2
Företagspolitik ska här förstås i ett förvaltningspolitiskt perspektiv (Rothstein, 2001), dvs att administration och
realisering av politik också ska ses som del i politiken. Vi väljer att använda begreppet företagspolitik framför
näringslivspolitik eftersom det senare uppfattas som ett bredare begrepp täckande även regionala och
infrastrukturella förutsättningar för företagande. Med företagspolitik avses just policybaserade åtgärder som stat
och kommun riktar mot såväl företag i allmänhet som mot specifika företag.
3
Föreningen Sambruk har haft en roll under inledningen av studien genom att medverka planering samt i
rekrytering av kommuner till projektet.
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Studiens verksamhetsområde kan beskrivas som i figur 2. Företagare kan interagera med olika
webbplatser; såväl verksamt.se som kommunala webbplatser. Vid en etablering kan företagaren ha kontakter, via IT och via andra kanaler med den aktuella kommunen. Det kan handla
om kontakter med kommunens näringslivskontor och med olika handläggare inom kommunen
(som myndighetskontor för hantering av tillståndsärenden). Kommunens IT-miljö består av
både dess webbplats och olika interna system för ärendehantering. När man utreder frågor om
kommunal hantering av företagsärenden måste man ta hänsyn till både webben och de interna
systemen (Goldkuhl, Persson & Röstlinger, 2009).

Figur 2. Studiens verksamhetsområde: verksamt.se i samspel med kommuner
Studien avser att bidra med kunskap om gränsytan och samspelet mellan verksamt.se och
kommuner. Detta kan indelas i tre närliggande delsyften/kunskapsområden:
•
•
•

Hur verksamt.se bör utvecklas med utgångspunkt i ett kommunalt perspektiv
Hur samspelet mellan verksamhet och kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser
kan utformas
Hur kommuner kan anpassa sina IT-miljöer och verksamhetsprocesser med hänsyn tagen
till verksamt.se

En utgångspunkt är att föreslagna vidareutvecklingar ska befrämja och förenkla företagares
arbete med start, drift och utveckling av sina företag. Förenkling är emellertid inte något som
är begränsat till företagen. En helhetssyn förordas där mål om förenkling, underlättande och
effektivisering bör gälla för såväl företag som kommuner och statliga myndigheter.
Förstudien har styrts av ett antal utredningsteman och utredningsfrågor som successivt har
preciserats och fördjupats under arbetets gång. Följande teman har behandlats och avrapporteras i denna skrift:
•
•
•
•
•

Företagsinformation på verksamt.se vs kommunernas näringslivswebbar (kap 6)
Affärsplanering och tillståndsguide på verksamt.se som underlag för planering på
kommunal nivå (kap 7)
Samspel mellan verksamt.se och kommunwebbar avseende tillståndshantering; inklusive
utvärdering av verksamts kontaktpunktsfunktion och utredning om möjligheter med
gemensamma e-tjänster (kap 8, 9 och 12)
Utvärdering av verksamts utbildningsverktyg (kap 10)
Klargörande av integrationsmöjligheter och informations- och funktionskonkurrens
mellan verksamt.se och kommunwebbar (kap 6, 8, 9, 11 och 12)
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Genom dessa teman behandlar vi olika relaterade aspekter; från policyfrågor till analys av
design av befintliga och möjliga IT-system. Vi studerar såväl frågor om verksamhetsprocesser
som IT-arkitektur.
Förstudien är avsedd att ge underlag inför beslutsfattande kring fortsatt utveckling av
verksamt.se och olika kommunala IT-miljöer. Förstudie betyder inte detaljerade lösningsförslag, utan istället har ambitionsnivån varit att klargöra problemområdet och generera olika
tänkbara alternativ samt göra översiktliga värderingar av dessa. De organisationer som ska ta
ansvar för och genomföra olika utvecklingar måste till syvende och sist göra sina egna
bedömningar med avseende på verksamhet, IT och ekonomi.
Denna rapport har flera målgrupper. Den vänder sig förstås till uppdragsgivarna Bolagsverket,
Skatteverket, Tillväxtverket och SKL. Den vänder sig också till kommuner och kommunala
organisationer som t.ex regionförbund, Föreningen Sambruk och KommITS. Rapporten
vänder sig till personer med intresse för näringslivsutveckling och företagspolitik. Den vänder
sig också till personer intresserade av policy- och/eller designfrågor inom e-förvaltning.
1.3 Tillvägagångssätt
Vi som har utfört denna studie har forskningsbakgrund. Vi är informatikforskare verksamma
inom Forskningsgruppen VITS1 vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling,
Linköpings universitet. Förstudien har bedrivits som ett projekt under en begränsad period
(april – juni 2010). Forskarna har ansvarat för projektledning, kunskapsinsamling, kunskapsutveckling, dokumentering och författande av denna slutrapport. Det betyder att det är vi tre
forskare som är avsändare och ansvariga för rapportens innehåll (analyser, förslag och slutsatser). Kunskapsutvecklingen har vuxit fram i samband med diskussioner med övriga
projektdeltagare inklusive uppdragsgivarna, men det är vi tre forskare som har stått för
formulering av kunskapsresultatet.
Utredningen har genomförts i nära samverkan med ett antal kommuner. Viktigaste kriteriet
för urval av kommuner har varit deras intresse att medverka i denna studie och för dessa
frågor. Vi har också eftersträvat en geografisk spridning av kommuner samt en variation i
storlek (stora, medelstora, små). En variation vad gäller näringslivsstruktur och branscher
inom kommunerna har också varit önskvärt. För rekrytering av kommuner till studien har
Föreningen Sambruk och uppdragsgivarna bidragit. Följande kommuner har deltagit i studien:
Bollnäs, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Järfälla, Jönköping, Linköping, Malmö, Mjölby,
Mölndal, Nacka, Norrköping, Sandviken, Stockholm, Sundsvall, Uddevalla, Vaxholm,
Västerås och Örebro.
Det har varit angeläget med en bredd i synpunkter från kommunerna. Personer som arbetar
med näringslivsutveckling har förstås varit en viktig intressentgrupp, men det har också varit
nödvändigt att nå andra berörda kategorier. Representanter från följande intressentkategorier
har varit i involverade i arbetet:
• Näringslivsutveckling
• Handläggning av företagsärenden (myndighetsutövning)
• IT-strategi, webb
• Informationsgivning
1

VITS står för verksamhetsutveckling, IT-användning, styrning och samverkan. Mer information om VITSgruppen finns på www.vits.org.
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Kunskapsutveckling har skett i projektet genom ett antal aktiviteter:
• Workshops med representanter från kommuner och beställare
• Intervjuer, samtal och enkät med kommunala företrädare
• Samtal och intervju med representanter från beställarorganisationerna
• Intervjuer med företagare
• Insamling och analys av dokument
• Studium av webbplatsen verksamt.se
• Studium av kommunala webbplatser
En central del i projektet har varit tre heldagsworkshops som ägt rum i Tillväxtverkets lokaler
i Stockholm (i april, maj, juni 2010). På dessa workshops har representanter från kommunerna
deltagit förutom forskarna och representanter från beställarorganisationerna. Dessa workshops
har bestått av forskarnas presentationer av förutsättningar, problemställningar och frågeställningar följt av redovisningar från kommunrepresentanter samt diskussioner i gruppen. Flera
av de utredningsfrågor som vi har brottats med har inte varit av sådan karaktär att några
direkta och enkla svar kunnat ges. Frågorna har krävt klargörande av förutsättningar, eftertanke samt samtal inom respektive kommun bland olika berörda. Därför har vi i förväg innan
varje workshops formulerat ett antal frågeställningar att inom kommunen begrunda och utreda
innan workshopen. Vi har inför och under workshops presenterat olika åtgärdsförslag som har
diskuterats och värderats bland deltagarna. Vi har också som komplement till kunskapsinsamling under workshops arbetat med intervjuer per telefon och via personliga besök samt
genom enkäter. Andra viktiga moment i kunskapsinsamling och kunskapsutveckling har varit
granskning av olika dokument (t.ex författningstexter och olika slags informationsmaterial)
samt förstås också granskning av olika webbplatser (i första hand verksamt.se och kommunwebbar). Vi har också kunnat utnyttja kunskaper och dokumentation från det tidigare genomförda PROFET-projektet.
1.4 Rapportuppläggning och läsråd
Rapporten kan sägas bestå av två större block. Ett block (kapitel 1-5) ger förutsättningar för
studien. Det andra blocket (kapitel 6-13) innehåller själva resultatdelarna från studien.
I kapitel 2 klargörs ett antal strategiska förutsättningar för utveckling av verksamt.se. Där tas
bl.a upp behovet av att tydligare relatera verksamt.se och kommunala IT-miljöer till varandra.
Kapitel 3 ger en allmän förvaltningspolitisk bakgrund till arbete med verksamt.se och näringslivsutveckling i stat och kommun. Kapitel 4 är ett begreppsklargörande kapitel. Det innehåller
klargörande av begrepp som t.ex. webbplats, webbtjänst och e-tjänst; olika typer av webbtjänster inom verksamt.se preciseras. I detta kapitel införs också en viktig distinktion avseende tillståndstjänster mellan e-tjänster och blankettjänster. Denna distinktion används senare
i rapporten för analys av olika förslag. Kapitel 5 ger en allmän bakgrundsbeskrivning om
kommunal näringslivsutveckling. Där tar vi upp ett antal vanligt förekommande problem och
utmaningar som kommuner arbetar med för att förbättra samspelet med företag. Vi diskuterar
också verksamhetsprocesser, handläggarroller och attityder samt olika typer av IT-stöd.
Generellt vad gäller resultatblocket (kapitel 6-13) är att kapitel 6-10 har tyngdpunkt på analys
med vissa insprängda moment av utvecklingsförslag, medan kapitel 12-13 är mer tydligt
förslags- och framtidsinriktade, även om dessa också innehåller vissa analysavsnitt. I kapitel 6
görs en analys av kommuners företagsinformation på webben. Olika syften och sätt att
strukturera företagsinformation på studeras och olika ambitionsnivåer för företagsinformation
7

klargörs. Relatering görs mellan kommunwebbar och verksamt.se. Kapitel 7 behandlar
affärsplanering och tillståndsguider på verksamt.se och hur dessa skulle kunna stödja
hantering av problem med kommuners samordning av företagsärenden. Kapitel 8 och 9
behandlar kontaktpunktsfunktionen på verksamt.se. Kontaktpunkten innehåller stöd för
kommunala tillståndstjänster och var därför mycket relevant att närmare utreda i denna studie.
Kapitel 8 utgörs av en författningsanalys av de regelverk som styr kontaktpunkten. Analysen
omfattar såväl EU:s tjänstedirektiv som svenska författningar. Denna analys förs vidare i
kapitel 13 som innehåller konkreta förslag på författningsändringar. Kapitel 9 består av en
analys av kontaktpunktens funktionalitet på verksamt.se. Först görs en analys av den tänkta
(planerade) användningen av kontaktpunkten. Därefter görs en analys av faktisk användning,
som bl.a baseras på en mindre empirisk undersökning bland kommuner. Ett antal problem
med den befintliga kontaktpunkten identifieras. Denna analys förs sedan vidare i kapitel 12
som innehåller ett antal förslag till nya webbprocesser för kommunal tillståndshantering.
Kapitel 10 innehåller en analys av utbildningsverktyg på verksamt.se. Ett antal begränsningar
i utbildningsverktyget identifieras och förslag på anpassningar och vidareutvecklingar ges.
Kapitel 11 utgörs av en målanalys som forskarna utfört. Denna målanays täcker området
webbaserad företagspolitik och behövs som underlag för att formulera utvecklingsförslag.
Kapitel 12 och 13 är de kapitel som är tydligt förslags- och utvecklingsinriktade. Kapitel 12
behandlar ett antal webbprocesser för tillståndshantering. Detta berör centrala delar av
samspelet mellan verksamt.se och kommuner. Först identifieras och beskrivs tre befintliga
webbprocesser. Baserat på identifierade problem (delvis beskrivna i kapitel 9 tidigare)
formuleras fyra potentiella webbprocesser. Kapitlet innehåller avslutningsvis en kriteriebaserad utvärdering och jämförelse av de totalt sju alternativa webbprocesserna. Rapporten
avslutas med kapitel 13. Här ges ett antal förslag på fortsatt arbete med verksamt.se och
samspelet med kommunerna.
Denna rapport bygger på omfattande analyser av tämligen komplexa frågeställningar. Därför
har den blivit tämligen omfattande. Vi har velat vara tydliga i argument för olika förslag,
vilket också genererar en hel del text. Mot denna bakgrund har vi författat en sammanfattning
som följer i nästa avsnitt. Vi ger här några läsråd för rapporten. Om man främst är intresserad
av framlagda förslag så läs avsnitt 6.4, 7.7, 10.6, 12.4-8 samt kapitel 13. I avsnitt 13.1 finns
en översikt över förslag. Om man är intresserad av hur företagsinformation kan struktureras
och organiseras på webben så läs i första hand kapitel 6. Om man är intresserad av hur
verksamt.se kan stödja kommunal tillståndshantering så läs kapitel 7, 9 och 12 samt avsnitt
13.3. Om man är intresserad av de juridiska aspekterna av kontaktpunkten så ska man läsa
kapitel 8 och avsnitt 13.2. Om man är intresserad av hur verksamt.se genom utbildningsverktyg kan stödja kunskaps- och attitydutveckling i kommuner så ska man läsa kapitel 10
samt bakgrund i avsnitt 5.3.
Om man har ett generellt intresse för e-förvaltningsfrågor så rekommenderas i första hand
kapitel 1, 2, 4, avsnitt 3.2, 6.1, 6.5, 9.4, 12.8 samt kapitel 13. Om man önskar sätta sig in mer i
den kommunala kontexten vad gäller näringslivsutveckling så rekommenderas kapitel 5 och
11 samt avsnitt 6.1, 7.1, 7.4, och 9.3. Om man är intresserad av förvaltningspolitisk bakgrund
till samspelet mellan verksamt.se och kommuner, så rekommenderas kapitel 3 och 11 samt
avsnitt 5.3, 7.1, 8.2 och 10.3.
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1.5 Sammanfattning
Denna sammanfattning fungerar som en översikt över innehållet i rapporten. Vi ger
hänvisningar till kapitel och avsnitt där man kan läsa det utförliga resonemanget. Sammanfattningen kan läsas separat av personer som saknar tid att läsa hela rapporten. Den kan också
läsas som en fördjupande inledning till rapporten för den som önskar det. För dem som läst
hela rapporten kan den läsas som en avslutande sammanfattning.
Syftet med denna studie har varit att utreda samspelet mellan den statliga företagarsajten
verksamt.se och kommuner (avsnitt 1.2). Detta övergripande syfte kan indelas i följande
delsyften:
• Hur verksamt.se bör utvecklas med utgångspunkt i ett kommunalt perspektiv
• Hur samspelet mellan verksamhet och kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser
kan utformas
• Hur kommuner kan anpassa sina IT-miljöer och verksamhetsprocesser med hänsyn tagen
till verksamt.se
Motiv för att genomföra studien är att klargöra hur stat och kommun ska förhålla sig till
varandra vad gäller webbutveckling inom området företagspolitik och näringslivsutveckling
(kapitel 2). Hittills har utvecklingen inom stat respektive kommun huvudsakligen skett som
oberoende och parallella spår. Det är nu angeläget att samordna framtida utvecklingsinsatser.
Ska verksamt.se utvecklas från en statlig företagarsajt till en samlad företagarportal för det
offentliga Sverige, dvs för både stat och kommun? Embryo till det senare finns redan i och
med den sk kontaktpunktsfunktionen på verksamt.se.
Studien har genomförts av forskare i samspel med representanter från statliga myndigheter
och kommuner (avsnitt 1.3). Ett antal workshops har genomförts. Annan kunskapsinsamling
har varit intervjuer, enkäter samt studier av dokument och webbplatser.
Verksamt.se som en portalsajt har betydelse för både företagare och myndigheter och
kommuner. På verksamt.se samlas information och tjänster på ett ställe. Detta innebär informationssamordning, men också samordning av uppgifter som behöver koordineras över
myndighetsgränser. Verksamt.se kan sägas vara ett instrument för att överbrygga sektorisering och fragmentering i den offentliga sektorn (kapitel 3).
Som en webbportal innehåller verksamt.se ett antal webbtjänster. Vi har identifierat följande
typer av webbtjänster inom verksamt.se (kapitel 4):
• Informeringstjänst
• Vägledningstjänst
• Beräkningstjänst
• Tillståndstjänst
• Frågetjänst
• Utbildningstjänst
Beträffande tillståndstjänster kan man differentiera mellan enkla blankettjänster och mer
avancerade e-tjänster (avsnitt 4.2). E-tjänster innehåller information och utförandemöjligheter
som gör det enklare och säkrare att utarbeta en ansökan och skicka in den. I dagsläget
innehåller verksamt.se ett antal standardblanketter för kommunala tillståndstjänster. Detta är
enkla blankettjänster som saknar tillräcklig information som underlag för att utarbeta
ansökningar.
9

Det finns ett antal problem kring kommunal näringslivsutveckling som det är viktigt att vara
medveten om när man funderar över hur utveckla samspelet mellan verksamt.se och kommuner (kapitel 5). Några kända problem är:
• Företag är inte tillräckligt insatta i de regelverk som gäller inom det område där företaget
är verksamt.
• Företag är inte tillräckligt insatta i den aktuella kommunens sätt att organisera sin
verksamhet.
• Företag är osäkra på vilka handlingar som krävs och vilken information som ska ingå för
att ett ärende ska kunna handläggas.
• Företag får inte alltid bekräftelse på inlämnade handlingar.
• Många ärenden och kontakter av rutinkaraktär tar en stor del av handläggarnas tid.
Rådgivning och handläggning i kommuner kan gå till på skilda sätt (avsnitt 5.3). Det finns
handläggare som uteslutande ser till den egna specialiteten och den aktuella speciallagstiftningen och som då också utesluter service och rådgivning till företagen (”strikta byråkrater”).
Det finns andra kommunanställda som i sin iver att stödja företag ibland agerar utan tillräcklig
kunskap och förankring i gällande lagar och regler (”fixande konsulter”). Det finns ytterligare
en annan grupp handläggare som lyckas förena en god kunskap om legala förutsättningar med
problemlösande och helhetsinriktat stöd till företagaren (”empatiska byråkrater”).
Kommuner har på sina webbplatser samlat mycket information. Sådan information riktar sig
till medborgare, företag och andra intresserade. Kommuner har olika syften med att sprida
information via webben (avsnitt 6.1); kommunen
• har informationsplikt
• vill påverka för att uppnå något resultat
• vill berätta om något viktigt
• vill ge service
Kommuners webbplatser är i allmänhet mycket informationsrika. En stor utmaning är att
strukturera och organisera information så att webbanvändare kan hitta önskad information
(avsnitt 6.2-3). Man kan kategorisera information på en mängd olika sätt och därmed ha flera
olika typer av ingångar vilket ofta gör det svårt för användaren att hitta rätt. Viss information
kan vara strukturerad utifrån företagarperspektivet, men långt ifrån all information som kan
vara av intresse för företagare är strukturerad på sådant sätt, vilket försvårar informationssökning. I vår studie av kommunala webbplatser har vi konstaterat att det föreligger olika
ambitionsnivåer beträffande information som riktas mot företagare. Vissa webbplatser är
tämligen ”informationsfattiga” medan andra är tämligen rikhaltiga med hög ambitionsnivå
(avsnitt 6.3). Ett generellt problem som vi har identifierat är att många kommuner endast ger
översiktlig information om tillstånd och myndighetsutövning (avsnitt 6.5). Detta är viktigt
problem, eftersom det utifrån legala krav kring kontaktpunkten (kapitel 8) förutsätts att
kommuner på sina webbplaster ger sådan detaljerad information. Vi kan utifrån vår studie av
kommunala webbplatser och verksamt.se konstatera att det finns en stor potential till
informationssamordning. Om man inte försöker samordna sig finns det stora risker att motstridig information ges på olika webbplatser samt det kommer att ske mycket dubbelarbete.
Informationen på verksamt.se idag om kommuner är tämligen begränsad. Huvudsakligen
handlar det om basala kontaktuppgifter. En möjlighet som förs fram i rapporten (avsnitt 6.4)
är att utveckla kommuninformationen på verksamt.se. Det skulle kunna finnas ett fönster på
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verksamt.se som innehåller information om specifika kommuner (dess företagsmiljö). På detta
sätt skulle kommuner kunna använda verksamt.se för att profilera sig.
På verksamt.se finns olika webbtjänster som vänder sig till företagaren i inlednings- och
planeringsskede; t.ex olika vägledningstjänster som affärsplanering och tillståndsguidning.
För att planera företagarens etableringsprocess i en kommun behövs information om företaget
som underlag (kapitel 7). En affärsplan i sig bedöms inte som lämplig för sådan processplanering. Delar av affärsplanen kan emellertid utnyttjas. Dessa delar kan sedan kompletteras
med andra verksamhetskaraktäristika och då bilda en verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan kan utgöra en bra grund för processplanering tillsammans med kommunen samt också
för en anpassad tillståndsguidning. Tillståndsguidningen kan leda över till e-tjänster för
identifierade tillstånd. På detta sätt skulle man i verksamt.se kunna skapa en sammanhängande process med ett definierat informationsflöde från affärsplan, via verksamhetsplan
och identifierade tillståndstyper till utarbetade ansökningar (figur 17).
En viktig del i verksamt.se är den svenska kontaktpunkten. Genom denna webbfunktion ska
svenska och utländska företag få information om vilka tillstånd som behöver sökas och stöd
för att utarbeta ansökningar. Kontaktpunkten är legalt reglerad genom EU:s tjänstedirektiv
och ett antal svenska författningar (kapitel 8). Tjänstedirektivet klargör krav på funktionalitet
och information på kontaktpunkten (avsnitt 8.3). Som företagare ska man enkelt kunna
fullgöra sina ansökningar på elektronisk väg via kontaktpunkten. Man är i tjänstedirektivet ej
helt explicit om sådan funktionalitet ska finnas inom kontaktpunkten eller om den ska nås
genom kontaktpunkten. Det är rimligt att uttrycket ”via kontaktpunkten” ska tolkas som att
det finns frihetsgrader var funktionalitet placeras (inom kontaktpunkten eller på annan webbplats med länkning från kontaktpunkten). Genom tjänstedirektivet ställs krav på lättillgänglig
och tydlig information för företagare för att etablera verksamhet.
Tjänstedirektivet har överförts till svensk lag och operationaliserats i ett antal författningar. I
denna överföring till svensk författning har tyvärr ett antal problem uppstått. Förfrågningar
och ansökningar till kommuner ska kunna inlämnas via den svenska kontaktpunkten på
verksamt.se. I den svenska lagen för tjänster på den inre marknaden har det formulerats ett
krav att myndigheter/kommuner som mottar en ansökan via kontaktpunkten måste
återkommunicera till företagen via kontaktpunkten (avsnitt 8.4). Detta skapar en onödigt
komplicerad process för kommuner och företag. I förordningen om tjänster på den inre marknaden finns andra regler som också är begränsande för IT-design och verksamhetsprocesser
(avsnitt 8.5). Man har där gjort en uppdelning i generell och specifik information till företag
och utsäger att den generella ska vara placerad på kontaktpunkten (dvs verksamt.se) medan
den specifika ska vara placerad på behörig myndighets/kommuns webbplats. Ett problem med
denna reglerade IT-lösning är att den försvårar för företagaren att utarbeta ansökningar på
kontaktpunkten när man måste söka detaljerad information på andra webbplatser. Genom
Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkten finns ytterligare regler för IT-hanteringen
(avsnitt 8.6). Sammanfattningsvis så har vi genom den genomförda författningsanalysen
(kapitel 8) identifierat ett antal tveksamheter, oklarheter och motstridigheter i regelverken.
Regelverken ger en onödig begränsning av IT-designen.
Kontaktpunkten innehåller således en meddelandeförmedlingsfunktion. Kommunikation från
kontaktpunkten till kommun sker genom e-post. Återkommunikationen från kommun via
kontaktpunkten till företagaren sker genom att en kommunrepresentant utnyttjar kontaktpunktens webbgränssnitt varefter e-post skickas till företagaren (kapitel 9). Denna utformning
följer regelverket för kontaktpunkten som beskrevs kort ovan (utförligt i kapitel 8). Genom
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gjord design av kontaktpunkten och Tillväxtverkets informationsmaterial har man också
utformat samspelet mellan företagare och kommun. Denna samverkansprocess har frilagts
genom processmodeller (figur 20-21). Samverkansprocess och dess informationshantering är
tämligen omständlig för kommuner, men även för företagare.
Vi har också genomfört en mindre empirisk studie kring användningen av kontaktpunkten. Ett
testärende (en förfrågan) har skickats via kontaktpunkten till ett urval av 20 kommuner
(avsnitt 9.2). Det visade sig att det vara tämligen få som responderade på denna förfrågan;
endast 35 %. Regelverket och den designade processen föreskriver att svar ska lämnas via
kontaktpunkten och inte genom att en kommunrepresentant svarar direkt genom e-post. Det är
endast en av 20 kommuner (dvs 5 %) som svarat på korrekt sätt. Orsaker till låg svarsfrekvens
kan förmodligen sökas i att:
• Kontaktpunktsfunktionen är inte kompatibel med berörda verksamhetsprocesser i de olika
kommunerna
• Kommunikation - enligt instruktionerna för kontaktpunkten - blir administrativt
omständlig och ger merarbete för kommuner
• Information om kontaktpunkten, dess betydelse och dess användning har inte nått ut till
berörda aktörer i kommunerna
Vi har jämfört kommunikationsprocessen via kontaktpunkten med en ideal e-förvaltningsprocess i kommunerna (avsnitt 9.3). Införandet av kontaktpunkt genererar flera onödiga
manuella moment i jämförelse med en ideal process. Vi har totalt sett identifierat ett relativt
stort antal problem avseende samspelet mellan kontaktpunkten och kommuner (avsnitt 9.4).
Det är viktigt att adressera dessa problem annars kommer det leda till onödigt merarbete eller
till en låg användning av kontaktpunkten. Det är till och med så att kontaktpunkten kan visa
sig vara kontraproduktiv vad gäller förenkling för företagare. Kontaktpunkten kan fungera
som ett filter mot kommunernas IT-lösningar. Företagaren går kanske inte vidare till
kommunens webb som kan innehålla värdefull information och tjänster utan utnyttjar istället
information och standardblanketter på verksamt.se.
Verksamt.se innehåller (via särskild inloggning) ett utbildningsverktyg (kapitel 10) som är
uppbyggt kring några fallbeskrivningar (företagsetableringar). Syftet är i första hand att bidra
till ökad förståelse och kunskap om företagande hos handläggare på statliga myndigheter. Vi
har studerat detta utbildningsmaterial för att bedöma om det anknyter tillräckligt till den
kommunala kontexten och om det är lämpligt att användas av kommunala praktiker. Följande
slutsatser har dragits:
• Utbildningsverktyget har behov av att målgruppsanpassas; verktyget bör stödja val av
olika målgruppsanpassade vägar
• Utbildningsverktyget kan fylla en funktion för kommunala företagsrådgivare
• Utbildningsverktyget kan med ett utvecklat innehåll fylla funktioner för andra kommunala
målgrupper, särskilt myndighetshandläggare, men även t.ex politiker och
verksamhetschefer
• Utbildningsverktyget är för omfattande i vissa aspekter som är mindre relevanta för
kommunala myndighetshandläggare
• Utbildningsverktyget behöver fler kommunalt komplexa fallföretag
• Utbildningsverktyget behöver fokusera olika aspekter av kund- och serviceorientering
tydligare
• Utbildningsverktyget bör även vara lämpligt att användas av (ny)företagare, vilket innebär
att den särskilda inloggningen kan ifrågasättas
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För att vidareutveckla verksamt.se och samspelet med kommuner är det viktigt att ha en klar
målbild som grund (kapitel 11). Forskarna har i studien gjort en sådan målbild (figur 25). Ett
grundläggande mål för företagspolitiken är växande och livskraftiga företag. Det är dock
viktigt att samtidigt poängtera att företag ska verka inom ramen för författningar och givna
tillstånd. Vi kallar detta för legalt funktionella företag. Statliga myndigheter och kommuner
behöver genom sitt agerande underlätta etablering av företag. Tillståndprocesser behöver vara
enkla, snabba, resurseffektiva, koordinerade och rättssäkra. En viktig del i målförståelsen är
att erkänna att det råder ett konkurrensförhållande mellan kommuner vad avser att attrahera
företag att etablera sig. För kommuner är det viktigt att kunna profilera sig och sin
företagsmiljö.
Målanalysen var en viktig grund för att studera olika sätt att arrangera alternativa webbstöd
för tillståndshantering (kapitel 12). Tre befintliga webbprocesser har identifierats och
beskrivits:
• Alternativ 1: Ingång verksamt.se - Elektroniska blanketter på verksamt.se (avsnitt 12.1)
• Alternativ 2: Ingång kommun - Elektroniska blanketter på kommunwebb (avsnitt 12.2)
• Alternativ 3: Ingång kommun - E-tjänster på kommunwebb (avsnitt 12.3)
Baserat på tidigare analys av skillnader mellan enkla blankettjänster och e-tjänster (avsnitt 4.2)
hävdar vi att de två webbprocesserna som baseras på blankettjänster (alt 1 och 2) är otillfredsställande. Alternativ 1 bör ses som klart sämre än alternativ 3. Risken finns som sagt att
verksamt.se (och dess kontaktpunkt) fungerar som ett filter mot alternativ 3, och företagaren
väljer det sämre alternativet (1) för att information saknas att det finns ett för kommun och
företag bättre alternativ (3). Här krävs bättre samordning mellan verksamt.se och kommunwebbar. Baserat på analys av de tre befintliga alternativen och tidigare analys av kontaktpunkten (kapitel 7, 8 och särskilt 9) har ett antal möjliga framtida webbprocesser formulerats:
• Alternativ 4: Ingång verksamt.se - E-tjänster på kommunwebb med länkning från
verksamt.se (avsnitt 12.4)
• Alternativ 5: Ingång verksamt.se - E-tjänster på verksamt.se (avsnitt 12.5)
• Alternativ 6: Ingång kommun - E-tjänster på verksamt.se med länkning från kommun
(avsnitt 12.6)
• Alternativ 7: Ingång kommun - E-tjänster från verksamt.se inbäddade på kommunwebb
(avsnitt 12.7)
För att komma tillrätta med det ovan angivna problemet att verksamt.se kan fungera som ett
filter mot kommunwebbar med e-tjänster så har alternativ 4 formulerats. Om en användare
(företagare) går in via verksamt.se ska det finnas möjligheter att enkelt länkas vidare till en etjänst (om en sådan existerar) hos den aktuella kommunen. Idag sker länkning till en sk
samlingssida på kommunwebben eller till dess startsida, dvs ingen länkning sker direkt till
kommunens tillståndstjänst. Vi föreslår möjligheten att utveckla sk generiska e-tjänster för
vissa tillståndstyper och placera sådana e-tjänster på verksamt.se. Dessa generiska e-tjänster
ska inte bara kunna nås via verksamt.se (alt 5) utan också genom länkning från kommunwebbar (alt 6). Generiska e-tjänster möjliggör ett högt samutnyttjande av e-tjänster mellan
kommuner. Vissa kommuner är negativa till att e-tjänster finns placerade utanför den egna
webbplatsen (som i alternativ 5 och 6). Därför har vi formulerat alternativ 7. Här har den
generiska e-tjänsten från verksamt.se placerats (inbäddats) på en kommunal webbplats (figur
34).
De sju alternativa webbprocesserna har karaktäriserats och värderats på ett systematiskt sätt.
Ett antal kriterier har utnyttjats för en jämförande analys:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Förmedling av ansökan via Kontaktpunkten (tjänstedirektivets krav)
Enkelt för företag att utarbeta en kvalitetssäkrad ansökan
Integration webbplatser
Integration i kommuners IT-miljöer
Kommuners kontroll av tillståndstjänster
Kommunprofilering
Kostnader för utveckling & drift av tillståndstjänster
Fördelning & utnyttjande av offentliga resurser
Samverkan, samordning & konkurrens

Av alternativvärderingen framgår att de framtida alternativen har flera fördelar framför de
befintliga. De framtida ska inte uppfattas som utbytbara utan snarast som komplementära
åtgärder. Det är viktigt att skapa samverkande åtgärder för att undvika funktionskonkurrens
mellan verksamt.se och kommunwebbar.
Rapporten avslutas i kapitel 13 med förslag och rekommendationer. En viktig del är att
förbättra regelverken (avsnitt 13.2). Diagnosen och kritiken i kapitel 8 förs här vidare och
konkretiseras i ett antal förslag på omformuleringar av aktuella svenska författningar (svensk
lag och förordning). Särskilt viktigt är att förändra kravet på kommunernas återkommunikation via kontaktpunkten eftersom det skapar onödigt merarbete och krånglar till processen
för både kommuner och företagare.
Dagens funktionalitet för tillståndshantering (inlämning av ansökningar) på verksamt.se är
otillfredsställande (avsnitt 13.3). Det är med utgångspunkt i svenska regelförenklingssträvanden och i tjänstedirektivets krav på att enkelt kunna fullgöra ansökningar via kontaktpunkten nödvändigt att vidareutveckla denna:
• Om det finns goda tillståndstjänster hos viss kommun som denna kommun önskar att
företagaren använder istället, måste en tydlig länkning ske från kontaktpunkten till
kommunens tillståndstjänst.
• Om det saknas lämpliga tillståndstjänster hos vissa kommuner bör det finnas bra
tillståndstjänster på kontaktpunkten som erbjuds företagaren istället.
Arbete bör påbörjas med att ersätta/komplettera dagens lösningar med de alternativa
webbprocesser som beskrivits i kapitel 12. Detta bör ske stegvist där man genom pilotprojekt
arbetar med olika tillståndstyper (avsnitt 13.5). Dessa pilotprojekt bör genomföras genom
anpassade projektkonsortier bestående av verksamts huvudmän, kommuner, kommunala
organisationer samt gärna också statliga sektorsmyndigheter.
Verksamt.se bör också utvecklas (i enlighet med kapitel 7) till att ge ett mer anpassat
processtöd med utgångspunkt i företagarnas situation (avsnitt 13.4). Detta inbegriper
förbättringar vad gäller affärsplanering, verksamhetsplanering och tillståndsguidning.
Vi menar att verksamt.se står inför ett vägval (avsnitt 13.6). Antingen stannar verksamt.se vid
att vara en webbplats för vissa statliga myndigheter eller så utvecklas den till att bli en mer
fullödig företagarsajt för både stat och kommun. Arbete med att bryta sektoriseringens
nackdelar och att bidra till förenkling för företagare innebär bl.a att överskrida gränser för vad
som statligt respektive kommunalt. Ur företagarens situation är just sådana gränser irrelevanta.
Det finns således goda skäl för att utveckla verksamt.se till att bli en bred och samlad
portalsajt med webbtjänster från såväl stat som kommun.
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2 Verksamt.se – strategiska förutsättningar och utmaningar
2.1 Informationsagent för flera myndigheter
Verksamt.se kallas för en företagarsajt. Den är en webbplats som samlar olika typer av
information och tjänster på ett ställe. På denna webbplats finns information och tjänster från
olika myndigheter. Detta innebär att det är en sk portal, en samlingssajt. Utgångspunkten är
inte myndighetsstruktur utan snarare användarens behovssituationer; i detta fall företagarens
behov av information, kontakt och samverkan med myndigheter i olika skeden av företagets
livscykel. Idén är således att samla olika slags information och kommunikationsmöjligheter
på ett ställe så att företagaren bara behöver gå till denna webbplats och därmed slipper ta reda
på vilken myndighet som ansvarar för viss information eller hanterar vissa slag av ärenden.
Inom e-förvaltningsområdet talar man om begreppet ”one stop government” (t.ex Wimmer,
2002) för sådana samlande webbplatser.
Med sådana portaler följer ett antal utmaningar. Om man som användare besöker webbplatsen
www.skatteverket.se så vet man att det är information från Skatteverket och att det är med
Skatteverket man kommunicerar när man skickar in t.ex en förfrågan eller anmälan. Men hur
är det på en portal som verksamt.se? Vem är kommunikatör då? På verksamt.se står det att det
är de tre myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som svarar för dess
utveckling. Om man letar sig fram till ”Om webbplatsen” så framgår där en ansvarsfördelning: ”Tillväxtverket ansvarar för informationen på webbplatsen där inget annat anges. I
e-tjänsterna på ’Mina Sidor’ visar en logotype vilken myndighet som ansvarar för vilken etjänst”. Det är således ett uppdelat och angivet ansvarstagande mellan olika myndigheter. Man
kan använda begreppet informationsagent för att beskriva verksamt.se. Med agent ska här
förstås två aspekter: 1) någon som kan göra något och 2) någon som gör något för någons
räkning. Webbsystem (och andra IT-system) har försetts med förmåga att göra olika saker,
som t.ex presentera information, besvara enkla frågor och ta emot information. Alla sådana
saker som görs är förstås definierade genom de program som styr systemen. IT-system hittar
inte på något på egen hand utan följer bara de instruktioner som har getts till dem.
Utifrån detta resonemang är det klart att verksamt.se har förmåga att göra något för företagare.
Webbplatsen presenterar olika slags information; den kan utföra beräkningar; den kan (genom
länkar) hänvisa till andra informationsagenter (webbplatser) och den kan ta emot och förmedla information från företagare. Den gör detta som företrädare för olika myndigheter. Rättsligt
sett är det en utmaning att ha en klar innebörd i vem som gör något i relation till företagaren
som extern användare (se t.ex Furberg, 2007). Beträffande Tillväxtverkets egen webbplats
(www.tillvaxtverket.se) så är det enkelt att uppfatta att det är Tillväxtverket som kommunicerar och är ansvarigt för informationen.
På verksamt.se kan det bli mer problematiskt med informations- och kommunikationsansvar.
www.skatteverket.se och www.tillvaxtverket.se är enmyndighetsföreträdare (en agent – en
myndighet). Verksamt.se är en flermyndighetsföreträdare. Verksamt.se, som samlad webbplats, utför informations- och kommunikationsuppgifter åt flera myndigheter; och det planeras
att ytterligare myndigheter ska kunna anslutas. Vi uppfattar att Tillväxtverket har rollen
som ”värd” för webbplatsen. De tre myndigheterna har dock ett delat ansvar för utveckling av
webbplatsen. Redan idag finns, genom den gemensamma kontaktpunkten (se nedan kap 8),
andra offentliga aktörer (som Sveriges 290 kommuner) företrädda på verksamt.se. Hur ska
man se på fortsatt utveckling och integration av kommuninformation på verksamt.se? Det
reser både praktiska och rättsliga frågor som vi återkommer till senare i rapporten (kap 8, 9,
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12, 13). Är verksamt.se en informationsagent för kommunerna? Vilken kontroll har i så fall
kommunerna över denna informationsagent?
2.2 Hur ska kommunerna förhålla sig till verksamt.se?
Verksamt.se är i dagsläget i första hand en statlig portal för företagare, även om det genom
kontaktpunkten har introducerats en kommunal dimension. Det kan vara lämpligt att
tydliggöra ett historiskt perspektiv på utvecklingen av verksamt.se. Innan verksamt.se
existerade företräddes de tre fokuserade statliga myndigheterna av sina egna informationsagenter1 (och sina anställda inom respektive myndighet); se figur 3.

Figur 3. Dåtid: Innan verksamt.se
Genom verksamt.se skapas en statlig företagarportal. Den är inte heltäckande, men innebär ett
steg i att skapa en gemensam portal för flera statliga myndigheter; se figur 4. Verksamt.se är
nu en informationsagent för Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket vid sidan om dessa
myndigheters egna informationsagenter/webbplatser.

Figur 4. Nutid: verksamt.se som statlig företagarportal
Verksamt.se existerar nu – som en företagarportal – och kommunerna behöver förhålla sig till
denna satsning på något sätt. Verksamt.se innehåller en hel del information och funktionalitet
för företagare som har relevans för kommunerna och deras ambitioner avseende webbaserad
information och tjänster för företag. Man kan se på utvecklingen av statens och kommunernas
webbaserade företagsinformation som hittills tämligen parallella och oberoende spår. En
påbörjan av samverkan har dock skett genom införande av kontaktpunktsfunktionen på
verksamt.se. Denna initiala utveckling är styrd av tvingande regelverk (se vidare kap 8 och 9
nedan).

1

Historiebeskrivningen är schematisk och förenklad. Vi har här i framställningen bortsett från
www.foretagsregistrering.se som föregångare till verksamt.se och som hade funktionen av att just vara en
gemensam informationsagent för Bolagsverket och Skatteverket.
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Verksamt.se finns nu alltså som en webbplats för information om företagande som vänder sig
till företagare, men kommunerna har inom sina webbplatser också företagsinformation. Hur
ska kommunerna förhålla sig till verksamt.se? Det finns flera alternativa förhållningssätt. Ett
sätt är att negligera förekomsten av verksamt.se, dvs att inte bry sig om att den finns. Ett annat
sätt är att ta hänsyn till vad som nu finns på verksamt.se och vad som senare planeras att
införas där. Detta blir ett slags ensidig och passiv anpassning. Ett tredje alternativ är att söka
samverkan med de aktörer som står bakom verksamt.se och bidra till en gemensam utveckling
och ömsesidig anpassning mellan verksamt.se och kommunernas näringslivswebbar. Genomförandet av denna förstudie kan ses som ett första steg i en sådan inriktning. Representanter
från intresserade kommuner har tillsammans med representanter för verksamt.se träffats på ett
antal forskarledda workshops för att diskutera olika alternativ. Vi forskare ser detta projekt
som ett viktigt och mycket vällovligt initiativ, dvs att stat och kommuner försöker samordna
sina insatser vad gäller den webbaserade företagsinformationen.
Om inte stat och kommun gör ansträngningar att samordna sina olika insatser inom detta
område innebär det ett antal risker. Vi ser risker som: 1) Det kan bli överlappningar och
motstridigheter i webbaserad informationsgivning och e-tjänster. Detta kan då bli förvirrande
för företagen. Vad/vem ska man lita på? Vilka tjänster ska man utnyttja om alternativa
tjänster finns? 2) Det kan hända att information från företag som inlämnas via verksamt.se
inte når rätt mottagare i kommunen. Detta leder i sin tur till tappat förtroende för verksamt.se
och/eller kommunen. 3) Det kan bli onödigt dubbelarbete med verksamt.se och kommunwebbar. Man lägger resurser på utveckling av likartad informationsgivning och likartade
tjänster.
Det finns konkurrens mellan olika kommuner en vad gäller att attrahera företag till sig. Det är
utifrån detta förståeligt och befogat att varje kommun vill förbättra sin egen service mot
företag, vilket ofta inkluderar information och tjänster via webben. Mellan staten och
kommunkollektivet som helhet bör det dock inte råda någon konkurrens utan här finns
gemensamma mål om att befrämja och underlätta för företagande. Det finns en motiverad
uppgift att uppnå kongruens och samverkan mellan verksamt.se som statligt initiativ och
kommunernas satsningar på webbaserad företagsinformation. Hur skapa en sådan samverkan
och kongruens? Hur undvika onödig konkurrens och dubbelarbete? Detta är strategiska
utmaningar som kommun och stat står inför vad gäller webbaserad företagsinformation.
Denna förstudie och denna rapport bidrar till att klargöra olika förutsättningar i dessa
strategiska utmaningar samt ge förslag till vägar att gå.
En viktig strategisk fråga i förlängningen av resonemanget ovan är, hur se på verksamt.se som
en företagarsajt? Som framgår av beskrivning ovan och figur 4 så är verksamt.se en statlig
företagarportal. En viktig fråga är om den ska utvecklas till det offentliga Sveriges
företagarportal1. Detta skulle innebära att den tydligt fyller inte bara statliga informationsfunktioner utan även kommunala. Vi har illustrerat detta i figur 5.

1

Intressant att notera är att i broschyrmaterial om verksamt.se (från Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket) framställs verksamt.se just som ”Offentliga Sveriges plats för företagare”. I nyhetsbrev från
Tillväxtverket (Nr 4. 2010) så sägs följande ”På verksamt.se finns allt du behöver veta för att starta och driva
företag”.
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I vilket fall så finns det, enligt diskussionen ovan, behov av mer samordning mellan stat och
kommun vad gäller webbaserad företagsinformation, dvs ökad samordning i webbfrågor vad
gäller statlig och kommunal företagspolitik. Visionerna bör vara en av stat och kommun
samordnad och sammanhållen IT-baserad näringslivsutveckling med ambitioner att förenkla
för företagare samt även förenkla för stat och kommun.

verksamt.se

Kommun A

Företagare

Kommun B

Figur 5. Möjlig framtid: verksamt.se som offentliga Sveriges företagarportal
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3 Övergripande förutsättningar för förvaltningsutvecklingen
Verksamt.se och kontaktpunkten är lösningar på vad som av brukar beskrivas som förvaltningens eviga problem – horisontellt koordinerad handling. Den offentliga förvaltningen
världen över brottas med denna koordinationsproblematik där organisationsgränser skapar en
problematik för medborgare och företag. De senaste decennierna har nya myndigheter
tillkommit liksom regeringens styrning utvecklats och andra samordningsmekanismer
introducerats. Det är med rätta som koordination i offentlig förvaltning beskrivs som ett
förvaltningens eviga problem. Det är för att sätta in detta i ett teoretiskt och policyhistoriskt
sammanhang som detta kapitel utformats. 24-timmarsmyndighetens vision om en nätverksförvaltning innebar att medborgare och företag idealiskt sett inte skulle behöva känna till
förvaltningens organisation. Baserat på denna vision har det sedan figurerat olika lösningar på
samverkansproblematiken. I Sverige har fokus legat på frivillig samverkan mellan
myndigheter under lång tid. Tjänstedirektivet med dess krav på gemensam kontaktpunkt (som
placeras på verksamt.se) utgör ett intressant avsteg från denna princip. Med grund i ett EUdirektiv pekar regeringen här med hela handen och inför tvångsanslutning till en portal för
service. Som vi ska se senare läggs en långtgående skyldighet på alla myndigheter
(kommunala liksom statliga) för att samverka inom ramen för verksamt.se. Historiskt är
genomförandet av kontaktpunkten i Sverige en ”främmande fågel”. Kapitlets syfte är att peka
på vikten av balans mellan kundorienterade värden och traditionella förvaltningsvärden.
3.1 Att råda bot på sektoriseringsproblematiken
Inledningsvis behöver vi sätta detta i ett sammanhang av kulturell omorientering av den
offentliga förvaltningen. Utan att gå in på olika tidsepoker är det inte kontroversiellt att anföra
att det sedan 70-talet skett en omorientering av den svenska förvaltningen i riktning mot en
mer service- och/eller kundorienterad riktning. Ett bra och ständigt aktuellt exempel på detta
är denna formulering i propositionen (Prop 1978/79:111) om åtgärder mot krångel och
onödig byråkrati m.m. där den dåvarande svenska regeringen skriver:
”I lagboken är mötet mellan myndighet och människa bara sval logik. I verkligheten är detta
möte ofta laddat med känslor. För den enskilde är det ofta svårt att förstå vilka tankar som
kan ha legat bakom olika regler och rutiner. Ibland är dessa tankar inte heller särskilt
vidsynta. Beslutsfattarna har inte alltid lyckats tänka igenom de situationer som kan
uppkomma och har brytt sig alltför lite om den belastning som reglerna lägger på
förvaltningen och allmänheten. Det kan också uppstå problem när flera olika lagar krokar i
varandra eller när myndigheter går in för sina uppgifter med så stor nit att den enskilde
snärjs i regler som han varken finner begripliga eller meningsfulla. Några sidor av
byråkratiproblemet kan angripas genom bättre samhällsinformation. Andra kan bemästras
genom förändrade attityder och en mer serviceorienterad inriktning hos myndigheter och
förvaltningar. I en rutinmässig hantering är det alldeles för lätt att reducera enskilda
människor till ’ärenden’ eller ’fall’.” (Prop 1978/79:111)
Denna mycket populärt beskrivna problembild uttrycker en frustration kring rigida regler som
tillämpas utan situationsanpassning. Man har sedan detta skrevs delvis arbetat sig bort ifrån
det genom att införa betydligt större byråkratisk handlingsfrihet. Detta gör att det lämnas
större tolkningsutrymme för handläggare men i gengäld blir utfallen ur handläggningsprocesserna mer svårförutsägbart då tolkningsutrymmet blivit större. 20 år senare uttrycker
den dåvarande regeringen nästan samma sak för inriktningen av förvaltningspolitiken.
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”Den svenska förvaltningen skall med stora krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati,
vara tillgänglig och tillmötesgående. Den skall ha medborgarnas fulla förtroende, ge
näringslivet goda arbets- och tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad
i det internationella samarbetet.” (Prop 1997/98: 136)
När det gäller samverkan över myndighetsgränser har regeringar i Sverige och förvaltningen i
stort knutit hanteringen av sektoriseringens baksidor till begreppet frivillig samverkan
(Statskontoret, 2003). Detta har byggt på förvaltningslagens princip om att myndigheter inom
ramen för sin egen verksamhet ska samverka med andra så långt det är rimligt. Den offentliga
förvaltningen tillskrivs som sagt många problem när det gäller funktionssättet över organisationsgränser sedan lång tid tillbaka. I den svenska förvaltningen med fristående stora myndigheter har kraven på samverkan i ökande utsträckning fått allt mer betydelse.
”I det enskilda ärendet ska man så långt som möjligt behöva ha kontakt med bara en
myndighet”. (Regeringskansliet 2000, s 10)
Denna trend finns som sagt även internationellt och bygger på den centrala idén om en
starkare kundfokusering för att svara mot de ökande krav som medborgare ställer på
förvaltningssamverkan och integration (jfr Mulgan, 2005). Tarschys (2005) delar in försöken
att motverka sektorisering i horisontella och vertikala recept och konstaterar att de första
försöken att råda bot på sektoriseringen skedde på 1600-talet. Som ett kuriosum kan nämnas
att Axel Oxenstierna på 1600-talet grundlade de första ämbetsverken (kollegierna) och redan
1634 hade de första varianterna på horisontell samordning införts genom de sk ämbetsmannamötena. I 1700-talets regeringsformer skulle kollegierna sträcka sig som armar efter kroppen
och i 1809-års regeringsform kommer den numera berömda formuleringen om att verk och
domstolar skulle ”räcka varandra handen”. I Sverige har dock detta fokuserats i mindre grad
än i andra länder som t ex Storbritannien. Förvaltningsövergripande budgetar, organisationer
och liknande lösningar som tar fasta på att överbrygga organisationsgränserna förekommer
här inte i samma utsträckning.
Svenska regeringar har således fokuserat samverkan och tydliggjort vikten av detta i större
grad. Detta har t.ex gjorts genom den nya myndighetsförordningen där samverkan ska ske
även för den enskildes skull (SFS 2007: 515). På detta sätt är även Sverige i en process att
fokusera samma utveckling som pågår i Storbritannien och därmed utreda olika former av
processbaserad verksamhetsstyrning (Stigendal & Johansson, 2004; Quist, 2005). ”Joined-up
government”1 är ett sätt att arbeta med gränsöverskridande offentliga åtgärdsprogram genom
gemensam budget, gemensam styrning och nära samverkan (Kettl, 1998; Pollitt, 2003a).
Pollitt (2003a) definierar joined-up government på följande sätt:
“‘Joined-up government’ is a phrase which denotes the aspiration to achieve horizontally and
vertically co-ordinated thinking and action. Through this co-ordination it is hoped that a
number of benefits can be achieved. First, situations in which different policies undermine
each other can be eliminated. Second, better use can be made of scarce resources. Third,
1

Det engelska begreppet joined-up government brukar i svensk kontext översättas med sammanhållen
förvaltning. De olika förvaltningsmodellernas karaktäristik gör dock att fokus hamnar på olika saker. I
Storbritannien handlar det i större utsträckning om att skapa gemensamma utgiftsområden och sammansatta
budgetar för att råda bot på sektoriseringsproblematiken. Dessa typer av lösningar är inte vanliga i Sverige där
dylik samverkan fortfarande inte introducerats i någon större utsträckning. I Sverige blir istället teknikmedierad
samverkan mellan fristående myndigheter det primära. Röster har dock börjat höjas som uttrycker att frivillig
samverkan nog nått vägs ände.
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synergies may be created through the bringing together of different key stakeholders in a
particular policy field or network. Fourth, it becomes possible to offer citizens seamless
rather than fragmented access to a set of related services.” (Pollitt, 2003a, s.35)
Om vi stannar upp vid vad Pollitt säger och värderar kontaktpunkten och verksamt.se i
relation till statliga myndigheter och kommuner kan vi se något intressant. Man kan säga att
verksamt.se och kontaktpunkten är två företeelser som släppts ner i en fragmenterad struktur
med stor variation mellan kommunerna i hur man hanterar företag. På flera sätt kan
verksamt.se utmana befintliga strukturer med en gemensam sammanhållen lösning. Stoppar
man in en övergripande institution som t ex verksamt.se blivit mellan kommuner, statliga
myndigheter och företag i detta komplex får man nya förutsättningar att ta tillvara. Återgår vi
till Pollitt (2003) så kan vi se att policies som underminerar varandra lättare identifieras och
rapporteras med en företagarorienterad struktur. Detta ligger dock snarare i förvaltningen av
verksamt.se och kontaktpunkten än själva webbtjänsterna. Går vi vidare till synergier blir det
intressantare direkt. Utnyttjar kommunerna sina potentiella synergieffekter som kommer av
att de är 290 st med 9 miljoner potentiella användare av e-tjänster? Finns det synergier att
vinna för företagsutvecklingen genom att ge en samlad bild av företagandets förutsättningar?
Är det en bra situation som rådde innan där statliga myndigheter hanterar sin del, kommuner
hanterar sin del men ingen hanterar helheten? Fortfarande idag är det svårt att hitta kommuner
som diskuterar moms, skydd av idéer och bolagsformer på sin kommunwebb. Det anses inte
ligga inom den kommunala kompetensen att ta upp detta. Nu börjar dock detta dyka upp,
indirekt, genom att kommunerna hänvisar företagare till verksamt.se. Det sista av Politts
(2003) fördelar med sammanhållen förvaltning; möjligheten att erbjuda medborgare och
företag tillgång till sömlösa tjänster snarare än fragmenterade och utspridda är ett mål där
svensk e-förvaltningsutveckling fick problem kring 2004 och sedan dess har Sverige börjat
tappa i internationella jämförelser. Fristående myndigheter som själva ”äger” registerdata
kunde snabbt få fram en webbmiljö inom ramen för sin verksamhet. Sverige låg i topp i
ranking efter ranking på e-förvaltningsområdet men nu har begränsningar i juridik och
interoperabilitet kommit ikapp.
Statskontoret har i ett antal rapporter på regeringens uppdrag (2005; 2008) diskuterat
samverkan, sektorisering och sammanhållen förvaltning i mer organisatoriska termer än
teknikorienterade. För det första görs en intressant analytisk rangordning av olika förvaltningsvärden. Enligt denna analytiskt drivna rangordning av värdena effektivitet, rättssäkerhet
och medborgarorientering blir effektiviteten det överordnade värdet, rättssäkerheten en
restriktion för hur långt effektiviteten ska dras och medborgarorienteringen beskrivs som ett
värde som inte får tappas bort (Statskontoret, 2008). Vidare konstateras att en myndighets
ansvar och åtgärder ofta inte är tillräckligt för att skapa medborgarnytta. Ofta kommer det att
behövas flera myndigheter som samverkar i en sammanhållen process för att åstadkomma
denna medborgarnytta (ibid.). Statskontoret varnar dock för att frivillig samverkan kanske nått
vägs ände. Nya organisationsformer och lösningar behövs för att man ska kunna fokusera
medborgarmötet i förvaltningsutvecklingen. Statskontoret nämner de australiensiska och
norska modellerna som bygger på en dörr in till förvaltningen och anför att servicekontoren är
ett sådant sätt att göra det lokala mötet mellan förvaltning mindre komplext, mer orienterat
mot medborgarens liv och med en garanti för att man hittat rätt – alltid!
Denna samverkansvariant utgör en av två modeller som flitigt förekommer i forskningslitteraturen för området. Quist (2005) diskuterar ett antal olika former för samverkan;
samverkan genom sammanhållen process, samverkan mot specificerad målgrupp och
samverkan utifrån gemensam vision. När det gäller sammanhållen förvaltning är det ett antal
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problem som brukar uppmärksammas. Mulgan (2005) beskriver detta som tudelat i dels ett
koordinationsproblem och dels ett organisationsproblem:
1. A problem of coordination: how to cajole and encourage an often huge flotilla of
agencies, departments, units and professions to point in broadly the same broad
direction, and not to undermine each other’s work.
2. A problem of organization and integration: how to align incentives, cultures, and
structures of authority to fit critical tasks that cut across organizational
boundaries. (Mulgan, 2005, s 175)
Även i de svenska kommunerna har fragmentering under de senaste decennierna varit
konkreta problem som man försökt organisera sig bort från. Eftersom statsförvaltningen på
övriga nivåer ovanför kommunerna är sektoriserad och fragmenterad är det naturligt att detta
spiller över på kommunerna. Tarschys (2005) skriver att det är speciellt i kommunerna som
denna fragmentering kan observeras och att det funnits många försök att komma till rätta med
denna problematik. Tvärsektoriella nämnder inom t ex fysisk infrastruktur har bildats för att
försöka överbygga gränser. Som diskuterats har inte svenska motsvarigheter till joined-up
government varit ett större mål i den svenska förvaltningen även om samverkan, förhandling
och samarbete mellan myndigheter sedan länge varit ett centralt inslag (Premfors et al, 2003).
I Statskontoret (2008) tas också upp problemet med att varje fragment i myndighetssverige
inte har tillräckligt inflytande och kontroll för att kunna adressera ett företags eller en
medborgares helhet.
”Om verktygslådan innehåller alltför få verktyg i förhållande till medborgarens livssituation
kan man hamna i situationer av typen: ”Give a little boy a hammer – and he will soon find
out that everything needs hammering on”. En alltför uppslittrad förvaltning kan vara till
nackdel för medborgaren”. (Statskontoret, 2008, s 160).
Statskontoret utgår från exemplet rehabiliteringskedjan i sin diskussion men det hade likaväl
kunnat stå företagsetablering för en liknande problematik gäller även för detta område. Detta
är den fallreducerande effekten där varje handläggargrupp reducerar en delmängd av
patientens/företagarens problematik till ett fall utan att värdera helheten och resultatet riskerar
därmed att bli dysfunktionellt.
3.2 E-förvaltning som lösning på sektoriseringsproblematiken
IT har under olika perioder sedan 70-talet innehaft en uttalad roll som potentiell
problemlösare inom offentlig förvaltning i världen (Snellen, 1998; Bovens & Zouridis, 2002;
Premfors et al, 2003). Under 70-talet har IT i termer av interna instrument varit i förgrunden.
Under 80-talets senare hälft stod demokrati och inflytande i fokus för datoriseringen av
förvaltningen. Medborgarens tillgång till information skulle stärkas (Premfors et al, 2003).
Den borgerliga regeringen formulerade 1979 följande värden för IT-inriktningen på förvaltningspolitiken:
• Lägre kostnader och mindre resursuppoffringar
• Bättre information för beslutsunderlag
• Snabbare ärendehantering
• Bättre uppföljning och kontroll
• Bättre arbetsförhållanden
• Bättre prestationer och bättre service
• Nya arbets- och organisationsformer.
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I en proposition från 1985 kom även demokrativärden att anslutas på ett tydligare sätt genom
inriktningen att material skulle kunna presenteras och sammanställas överskådligare och
därigenom säkerställa medborgarnas tillgång till information. (Prop. 1984/85:220) I den
innevarande perioden av e-förvaltning har IT som såväl internt som externt instrument
kommit att fokuseras. I och med Internets genomslag och ökande spridning bland hushållen
har åtminstone de infrastrukturella förutsättningarna för ökad interaktion mellan medborgare
och myndigheter via elektroniska kanaler infunnit sig. Trots ett breddat fokus har intern
rationalitet dominerat e-förvaltningsutvecklingen (jfr Riksrevisionen, 2004).
Sverige var ett av de tidigaste länderna att presentera en e-förvaltningspolicy i slutet av 90talet och var även ett av de länder som kom att dominera utvecklingen under de första åren. I
detta första skede spelade den svenska förvaltningsmodellen svenska myndigheter i händerna
genom att de självständiga myndigheter både ägde e-förvaltningsfrågan men även genom att
de stora ämbetsverken (t ex Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen) är
välkända institutioner och därmed innebar en närhet mellan medborgare och myndighet som
länder med andra förvaltningsmodeller i större utsträckning saknar.
Ett naturligt kärnområde inom e-förvaltningen - både som forskningsdisciplin och praktikfält är att råda bot på samverkansproblematiken genom att tillhandahålla möjligheter att
koordinera myndigheters och förvaltningars arbete på utsidan (webbsidor och webbtjänster)
men även på insidan (nya samarbetsformer och mer fritt flödande information). Detta gör att
horisontell och vertikal integration blir centrala inslag (jfr Layne & Lee, 2001; Hiller &
Belanger, 2001).
Ett av de huvudteman som finns inom e-förvaltningen är att IT i den offentliga förvaltningen
ska råda bot på centrala problem i den traditionella förvaltningen. Fokus har hamnat på
aspekter som har med bristande funktion över organisationsgränser att göra (Bellamy &
Taylor, 1998; Fountain, 2001). I samband med millennieskiftet lanserades i Sverige visionen
om 24-timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2000) och idéer om nätverksförvaltning. I
samband med detta kom i Sverige uttalanden om målsättningarna med nätverksförvaltningen
som innebar den tidigare omnämnda visionen om ett ärende - en kontakt för medborgare som
inte ska behöva känna till förvaltningsgränserna. Märkligt är dock att diskursen om joined-up
government inte har samma utpräglade fokus på IT utan snarare rör sig på en högre
abstraktionsnivå. Inom joined-up government är e-förvaltning snarare en instans av joined-up
government än ett redskap för implementering vilket skiljer sig från den svenska modellen
informationstekniken är ett viktigt redskap.
I Sverige kan de centrala målsättningarna för 24-timmarsmyndigheten kondenseras till
följande sammanfattande formuleringar som enligt Statskontoret även kan tjäna som riktlinjer
för utvecklingen.
1) Förvaltningen skall uppfattas som en sammanhållen förvaltning
2) Förvaltningen skall effektiviseras genom att tillvarata samverkanspotential i
gemensamma ärenden
3) Större insyn för klienter till de offentliga myndigheterna i handläggning som berör dem
4) Utöka antalet tillgängliga kanaler för medborgare och företag utan att stänga ute
medborgargrupper
5) Servicekvalitet skall vara oberoende av verksamhetsort
6) Effektivare handläggning genom snabbare beslut. (Statskontoret, 2003, s.8)
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Granskar vi denna framställning ser vi att verksamt.se och kontaktpunkten direkt eller indirekt
berör samtliga dessa punkter. I den handlingsplan för e-förvaltning som presenterades av den
nuvarande regeringen (Regeringskansliet, 2008) sker ett antal förändringar kring svensk eförvaltningspolicy. Huvudmålet kondenseras till ”så enkelt som möjligt för så många som
möjligt”. I handlingsplanen förändras omfattningen för e-förvaltningsarbetet från att vara en
mer teknikorienterad fråga till att vara en mer allmän fråga för förvaltningsutveckling med
stöd av IT. Bland de underliggande delmålen plockar regeringen fram stora delar av den
problematik som svensk e-förvaltning haft att brottas med. Bland dessa kan nämnas
regelverken som kritisk framgångsfaktor för samverkan och interoperabilitet, standardisering
av begrepp och information, den tekniska infrastrukturen som en kritisk förutsättning samt
inte minst att ”medborgare och företagare kan på ett enkelt sätt utföra och följa ärenden samt
ha tillgång till förvaltningens samlade tjänster och information”.
3.3 Byråkratikritik och regelförenkling
”These are not the best days for bureaucracy” skriver Paul Du Gay (2000, s 1) i boken In
praise of Bureaucracy och denna iakttagelse kan vara ännu mer sann idag än då boken skrevs.
Max Weber (Weber, 1987) som i egenskap av byråkratiteorins huvudarkitekt och en av de
viktigaste influenserna bakom hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd fokuserar på
värden som skapar legitimitet (Raadschelders, 2003). För Weber är det statens outputsida
(förvaltningens interaktion med medborgare) som är den primära legitimitetsgrunden för
staten. Det är även detta som regeringen gång på gång anför som ett av huvudvärdena att
förvaltningen ska ha medborgarnas förtroende.
I den kontext som Weber verkade i är den primära legitimerande funktionen baserad på
ansvarsutkrävande genom en hierarkisk struktur och utpräglad likabehandling utifrån detaljerade regelverk med skriftlig dokumentation. Detta gör att värden som transparens, legalitet
och likhet inför lagen är förknippade med det byråkratiska arvet. Således finns det mycket där
som vi inte vill, kan och ska vara utan. I Webers ideala byråkrati är tjänstemännen ansvariga
för att implementera beslut i enlighet med strikta regelverk som bygger på en objektiv
rättstillämpning, fri från personliga agendor och utan partiskt gynnande av det subjekt som
handläggningen gäller. Lagstiftning kan dock inte anpassas för alla eventualiteter som den
kommer att möta vilket gör att det behöver finnas ett mått av byråkratisk handlingsfrihet (jfr
Rothstein, 2001). Denna handlingsfrihet är både ett sätt att hantera och parera överdriven
rigiditet i tillämpning men även ett problem i sig. Enligt Prottas (1979) och Lipsky (1980)
skapar handlingsfriheten dysfunktioner som i värsta fall blir lagvrängning, manipulerad
information och ett utnyttjat kunskapsöverskott. I en rigid byråkrati undviker man dessa
dysfunktioner men får istället minskad flexibilitet och anpassningsbarhet till aktuell situation i
tillämpningen. Dessutom har vi den ökända dysfunktionen ’goal displacement’ där regler blir
ändamål i sig (Merton, 1968).
Men det var inte detta Max Weber menade med den ideala organisationsformen för en legitim
förvaltning. Byråkraten och byråkratin utgör något som är ämnat att vara mer värdefullt än
krångligt. Problemet blir när legitimiteten skadas av rigiditeten och stelbentheten. Vi har från
våra tidigare studier i ämnet och de intervjuer som genomförts då kunnat konstatera att
företagen ogillar krångel och omständlighet lika mycket som när någon konkurrent upplevs ha
tillskansat sig fördelar genom kontakter. Webers grundläggande idéer ligger kvar som en
mycket central och viktig legitimeringsgrund för offentliga organisationer. Byråkratin liksom
antibyråkratin i form av marknadsorientering, kundorientering eller andra krav på stora
individhänsyn gentemot medborgarna är inte ideallösningar. Van Gunsteren (1986, s 273
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citerad i Lundquist 1991b) menar att problemet kräver en balansgång och att de renodlade
formerna inte löser detta på ett tillfredsställande sätt:
”Å ena sidan kräver vi att tjänstemän ska vara etiskt autonoma, lyhörda och flexibla. Å andra
sidan vill vi att de skall vara neutrala, lojala och tekniskt kompetenta. Skulle vi vara nöjda
med en rent webersk byråkrati? Nej, en sådan skulle vara okänslig, omänsklig, stelbent men
lydig men utan initiativ och, framför allt, okänslig för etisk kritik utom när denna kommer
som lagar eller instruktioner från överordnade. Skulle vi vara nöjda med en rent ”mänsklig”
flexibel och situationsinriktad byråkrati (om nu inte det är en logisk motsättning)? Nej, en
sådan skulle leda till olikhet inför lagen, brist på koordinering och olydnad gentemot politiska
direktiv som ger breda policylinjer. Båda typerna är långt ifrån idealiska”. (Van Gunsteren,
1986, s273 citerad i Lundquist 1991b, s 91)
Denna dualism är talande för de problem vi står inför vid arbete med förvaltningsutveckling.
Det är också insikten om denna dualism som fordrar nyans och god balans. Konflikter mellan
olika fundamentala värden är en alltid närvarande realitet och därmed bör man gå in i
verksamhetsutvecklingen med öppna ögon och inte med förkonstruerade axiom och ställningstaganden för vad som är lämpligt att åstadkomma. Viktigt att komma ihåg vid förvaltningsutveckling är att de offentliga organisationerna inte har kundorientering som sin kärna
utan en opartisk myndighetsutövning.
“Public organizations were never designed to maximize on efficiency, flexibility and customer
friendliness but rather to ensure a uniform and unbiased implementation of the law. Thus, to
some extent the critique during the past couple of decades has employed an irrelevant
yardstick” (Peters & Pierre, 2003, s 6)
Max Webers grundläggande värden har inte försvunnit, de har inte dött och är inte irrelevanta.
De utgör viktiga fundament för en legitim förvaltning. Inom ramen för dessa värden är det
dock vår skyldighet att agera smidigt, enkelt och sammanhållet. Vi återkommer till byråkratiproblemet i kapitel 5 där handläggarroller och samverkan diskuteras utifrån ett kommunalt
perspektiv. Vad som är centralt utifrån detta avsnitt är dock att det finns byråkratiproblem
som skadar den offentliga förvaltningens legitimitet men att byråkratin ändå bär värden med
sig som är centrala för legitimiteten. Allt förändringsarbete behöver därmed ta hänsyn till och
analysera förändringar ur ett brett värdeperspektiv för att inte hamna i en situation där man
kastar ut barnet med badvattnet.
3.4 Regulativ omgivning
Som diskuterats ovan är sammanhållen e-förvaltning i relation till företagare ett fokuserat
område för de svenska regeringarna under en längre tid. Systemet påverkas av ett antal
policies på olika nivåer. Systemet vilar som sig bör på ett antal olika författningar som
reglerar kommunernas och de statliga myndigheternas verksamhet. Starkt regleringsstöd finns
även för verksamt.se i form av kontaktpunkten som vilar på EU-direktiv (se vidare avsnitt 8.3
nedan). När det gäller de två sakområden som är av extra stort intresse i detta fall finns
policyuttalanden på näringslivspolitikens liksom på e-förvaltningspolitikens område. När det
gäller e-förvaltningen är det en abstrakt samling policies som finns att tillgå. Såväl
handlingsplan och betänkanden från e-delegationen ligger på en hög abstraktionsnivå. Tar
man tre av de mer centrala avsnitten, sekretess, begrepps- och informationsstandardisering
samt regleringar och lagstiftning finns omfattande problematik kvar att hantera. När det gäller
näringslivspolitiken är det framförallt regelförenklingsarbetet som är centralt. Målet har varit

25

att minska regelbördan med 25 % under mandatperioden och därtill skapa märkbara förändringar i företagens vardag. Klart är att regelförenkling inte bara har att göra med regelutformning och tillämpning utan även handläggningstider, rådgivning, och kort och gott att
företagens möte med regler sker snabbt, billigt och enkelt för att koppla till förvaltningslagen.
Dessa policynivåer tillämpas i många men inte i alla kommuner vi studerat (figur 6). Man kan
dela in den lokala regleringen i informationspolicy, IT-policy och näringlivspolicy som alla
utgör förutsättningar för hur och på vilka sätt man kan utveckla verksamt.se. Informationspolicy handlar om hur och på vilka sätt man ska kommunicera med medborgare och företag.
Detta kan alltså handla om allt från grafiska profiler till begreppsanvändning, kanalstrategier
etc. När det gäller IT-policies handlar dessa normalt om ganska begränsade strategiska
ställningstaganden kring kommunens IT-miljö. Dessa brukar konkretiseras i ett antal program
för e-tjänsteutveckling, interna handläggningstider som projektdokumentation för detta och är
således uppdelat. Näringslivspolicies är typiskt inriktningsbeslut som rör satsningar,
beteenden och projekt inom kommunen som är riktade mot företag. Detta kan handla om
eventuella e-tjänster, förenklingsarbete kring serviceorientering, prioriterade branscher etc.
I dagsläget, med verksamt.se som befintlig företeelse, finns minst två interaktionsmöjligheter
för företagsinformation för en företagare; verksamt.se respektive den lokala kommunwebben.
Som uppdelningen är nu ligger generell information på verksamt.se och lokal samt generell
information på kommunwebben. Företagen kan läsa och orientera sig på verksamt.se och den
lokala kommunwebben. Information ur ett helhetsperspektiv dvs som även inkorporerar
idéskydd, bolagsformer, skattelagstiftning etc finns bara på verksamt.se medan lokalt
anpassad information och kontaktuppgifter till den lokala handläggaren finns bara på den
lokala kommunwebben. Se vidare kapitel 6 nedan.
En dimension som komplicerar bilden ytterligare är att det finns en uppsjö olika webbpubliceringssystem på kommunerna som kan hantera webbtjänster på olika sätt och med olika
förutsättningar. Det kanske mest komplexa är dock de kommunala interna IT-stöden. För att
e-förvaltningslösningar med ansökningar på verksamt.se inom ramen för kontaktpunkten ska
kunna bli effektiva och fullödiga krävs att ärenden som initieras där sedan hamnar i de lokala
dokument- och ärendehanteringssystemen. Eftersom det finns en varierande uppsättning av
system är integration mot dessa en komplex uppgift att genomföra.
Som framgår av figur 6 så befinner sig verksamt.se i ett regulativt spänningsfält. Det finns
näringslivspolitiska styrdokument samt också policydokument rörande e-förvaltning. Till
detta kommer ett antal författningar inom olika sakområden som styr företagande och
tillståndshantering. Det är emellertid inte bara den statliga nivån av regelverk som styr
framtida utveckling av verksamt.se. Vid en ökad samverkan med kommuner behöver hänsyn
tas till lokala policies vad gäller näringsliv, information och IT.
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Figur 6. Företagsmiljön som reglerad informationsomgivning
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4 Webbplatser och webbtjänster: en begreppsanalys
I detta projekt studerar vi olika typer av webbsystem, i första hand företagarsajten verksamt.se
och olika kommunala webbplatser. Webbsystem är en särskild form av IT-system som har
speciella egenskaper. Genom sin placering på Internet är sådana system allmänt tillgängliga
och IT-tjänster erbjuds till breda kategorier av användare. Som beskrevs i avsnitt 2.1 ovan är
de, genom funktionen av att vara informationsagenter, företrädare för en eller ibland flera
organisationer. De är redskap för kommunikation mellan organisationen och externa
intressenter. Verksamt.se är en samlad företrädare för Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket, och som sådan kommunicerar den med olika externa användare; i första hand
med målgruppen företagare (blivande eller verksamma). Webbplatser är ”informationsplatser”; de innehåller information ofta ämnad för externa användare. Det är emellertid viktigt
att se att många av dagens webbplatser är dubbelriktade kommunikationssystem, fjärran från
gårdagens enkla hemsidor med endast enkelriktad informationsgivning. Verksamt.se är ett
typiskt exempel på sådan dubbelriktad kommunikation. Här finns möjligheter för företagare,
att inte bara erhålla information, utan också att kommunicera med ett stort antal myndigheter
och kommuner, t.ex genom att lämna in ansökningar.
4.1 Olika typer av webbtjänster
Verksamt.se är en portal med information och tjänster för företagare. Den innehåller alltså ett
antal olika tjänster. Vi väljer i denna rapport att kalla dessa olika tjänster för webbtjänster1.
De finns som element på en webbplats och har funktionen att ge service till externa användare.
På verksamt.se skiljer man mellan ”användbara verktyg” och ”e-tjänster”. Vi kallar här allt
detta, och övrigt innehåll, för webbtjänst. Begreppet e-tjänst är på verksamt.se reserverat för
de tjänster som kräver inloggning (dvs en säker identifiering). Vi använder, i vår framställning
i denna rapport, begreppet e-tjänst på ett annat sätt. Senare i detta kapitel (avsnitt 4.2) ska vi
förtydliga, vad vi menar med begreppet e-tjänst.
Webbtjänster kan vara av olika typ, dvs ha olika egenskaper i form av funktionalitet som
innebär att webbtjänsterna har klart särskiljande användningspotential. Utifrån vår granskning
av webbplatsen verksamt.se har vi identifierat sex olika typer av webbtjänster:
•
•
•
•
•
•

Informeringstjänst
Vägledningstjänst
Beräkningstjänst
Tillståndstjänst
Frågetjänst
Utbildningstjänst

Vi skiljer grovt mellan webbtjänster som innebär enkelriktad respektive dubbelriktad
kommunikation. Där enkelriktade webbtjänster innebär att företagaren tar emot information
som olika myndigheter har försett webbplatsen med. Medan de dubbelriktade webbtjänsterna
innebär att företagaren även sänder information till någon myndighet, dvs såväl myndigheten
1

Begreppet webbtjänst har börjat användas på en del webbplatser (istället för begreppet e-tjänst). Webbtjänst ska
dock inte förväxlas med det engelska uttrycket web services (som ofta används i svenska framställningar
också). ’Web services’ innebär en maskin-till-maskin kommunikation. En webbtjänst innebär kommunikation
mellan webbsystem och människor; eller ännu mer precist ofta människa-via webbsystem-till-människa
kommunikation.

28

som företagaren är då både sändare och mottagare. Både typerna av webbtjänster
(dubbelriktade och enkelriktade) innebär ett dialogiskt samspel mellan webbtjänsten och
användaren (företagaren). Vad gäller enkelriktade webbtjänster så interagerar företagaren med
myndighetens informationsagent (webbsystem), men inte (som i fallet med dubbelriktade
webbtjänster) med människor på myndigheten.
Informeringstjänst är en typ av webbtjänst. Att informera användare på en webbplats kallas
dock inte alltid för en tjänst, vilket t.ex även gäller informeringstjänster på verksamt.se. Som
nämnts ovan används begreppet e-tjänst på verksamt.se endast för de tjänster som kräver
inloggning. Vi utgår från att en tjänst är något som en användare har nytta av1. Att arrangera
information om företagande och dess olika förutsättningar (såsom har gjorts på verksamt.se)
bygger på uppfattningen att den blivande/verksamma företagaren kan ha nytta av dessa olika
informationer. Att informera genom att tillgängliggöra information på webben som är
användbar för företagare är, enligt vår syn, en tjänst för de företagare som använder webben.
Den positiva effekten av webbanvändning i detta sammanhang är att bli informerad och
därmed kunnig om något ämne. Figur 7 beskriver informeringstjänster.

Figur 7. Webbtjänst: informeringstjänst
Ibland är informationen enkelt åtkomlig. Användaren kan söka och välja önskad information
genom någon enkel navigering. Som på verksamt.se, där användaren på startbilden kan klicka
på ”Fundera” och sedan på ”Vad är en affärsidé?” för att just läsa om detta. Informeringstjänster kan också kräva någon mer styrning från användaren, t.ex att användaren själv
registrerar ett sökord. På verksamt.se finns t.ex information om rådgivare. För att söka
kontaktuppgifter till en rådgivare kan man ange namn på en organisation och få fram kontaktuppgifter till organisation som matchar det angivna namnet. Matchar inte angivet namn med
information som finns tillgänglig genom verksamt.se, kommer användaren inte att finna några
kontaktuppgifter. En informeringstjänst är en enkelriktad webbtjänst där användaren genom
att välja och söka hämtar information. På verksamt.se finns alltså flera sådana olika informeringstjänster. De myndigheter som står bakom verksamt.se har arrangerat ett antal ”informationsplatser” på verksamt.se och fyllt dem med innehåll som är åtkomligt på något sätt.
Därigenom har informeringstjänster skapats.
På verksamt.se finns också webbtjänster som innebär en enkelriktad kommunikation i form av
vägledningstjänster. Vi exemplifierar med två sådana tjänster: Skapa en affärsplan och Din
checklista. Observera att dessa två tjänster behandlas olika på verksamt.se. Din checklista
klassificeras som ”användbart verktyg”, medan affärsplanering klassificeras som ”e-tjänst”,
vilket beror på att det krävs inloggning för att genomföra en affärsplanering. Dessa två
tjänster har dock principiella likheter vilket gör att vi kategoriserar dem båda som vägledningstjänster (se figur 8 för illustration).
1

Se t.ex Arnerup-Cooper & Edvardsson B (1998), Goldkuhl & Röstlinger (2000). Tjänsteteorin är tyvärr ofta
vag och flytande vad gäller tjänstebegreppets innebörd. Man kan dock hävda att nytta för användare/kund är
något som förutsätts när man talar om en tjänst.
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En vägledningstjänst innebär ett ökat dialogiskt samspel mellan webbsystemet och användaren jämfört med informeringstjänster. Syftet med vägledningstjänsten är att användaren ska
få stöd genom att information presenteras anpassat till användarens aktuella behov. För att få
denna anpassade information behöver användaren ange uppgifter till webbsystemet som är
giltiga för användaren. Användaren behöver gå igenom ett antal sekvenser av fråga-svar, där
användaren ska besvara frågor, antingen genom att markera svarsalternativ eller genom att
fritt skriva in uppgifter. Vägledningstjänsten styr användarens uppmärksamhet mot olika
aspekter och användaren vägleds fram till ett mål som innebär att någon typ av diagnostiskt
svar genereras; en sammanställning eller slutsats av något slag. För tjänsterna Skapa en
affärsplan och Din checklista genereras en affärsplan respektive en checklista. Det genererade
svaret/sammanställningen är förstås informativt för användaren, men skiljer sig principiellt
från den information som ges av en informeringstjänst, eftersom sammanställningen är anpassad efter användarens olika svar, dvs webbsystemet genererar ett individuellt anpassat svar.
Fråga, styra
Ge förutsättningar
Generera
sammanställning
Ökad kunskap
om egna
behov/planer

Arrangera stöd
Vägledningstjänst

Vägledningsförutsättningar

Myndighet

Figur 8. Webbtjänst: vägledningstjänst
En vägledningstjänst har flera principiella likheter med nästa typ av webbtjänst: Beräkningstjänst (figur 9). En sådan tjänst bygger också på en inmatning av speciella individuella
förutsättningar; i detta fall olika numeriska värden. Baserat på inmatade värden sker en
uträkning och en kalkyl presenteras för användaren. På verksamt.se finns några olika beräkningstjänster, som bl.a prisuträkning och skatteräkning. Även för beräkningstjänsterna gäller
att kommunikationen är enkelriktad.

Figur 9. Webbtjänst: beräkningstjänst
På verksamt.se finns också olika tillståndstjänster (figur 10). Tillståndstjänster finns för
företagsregistrering och skatteregistrering (klassificerade som e-tjänster på verksamt.se). Det
finns också ett antal blankettbaserade tillståndstjänster, varav flera gäller tillstånd som hanteras av kommuner (t.ex registrering av livsmedelsanläggning). En tillståndstjänst har på flera
sätt en ökad komplexitet i jämförelse med ovan beskrivna webbtjänster. Tillståndstjänsten
innebär en dubbelriktad kommunikation mellan myndighet och företagare. För ovan beskrivna
enkelriktade tjänster gäller att 1) myndighetsaktörer1 tillför funktionalitet och information till
webb-systemet och 2) att denna information sedan används i/för interaktion mellan
1

Det kan förstås också vara externa personer/företag som gör detta, och som då agerar på uppdrag från
myndigheten.
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företagaren och webbsystemet. Ingen överföring av information sker tillbaka till myndighetsaktörer1. En poäng med tillståndstjänsten är, till skillnad från ovanstående, att information (i
form av en ansökan) ska kommuniceras till en behörig myndighet. Detta innebär en markerad
dubbelriktad kommunikation mellan företagare och myndigheter. Tillståndstjänsten vidareförmedlar den mottagna ansökan till aktörer inom en myndighet.
I figur 10 har vi även medtagit responsen på ansökan, nämligen tillståndsbeslut. Vi har
inkluderat detta som en del av tillståndstjänsten; som en återkommunikation till företagaren.
Det är inte alltid som tillståndstjänster i sig inbegriper sådan återkommunikation, utan den kan
ske på annat sätt. I vår analys av verksamt.se utgör tillståndstjänster en central del; se vidare
främst kapitel 8, 9 och 12.

Figur 10. Webbtjänst: tillståndstjänst
På verksamt.se finns en frågetjänst (figur 11) där företag kan skicka öppna meddelanden/
frågor till olika myndigheter. Företag kan även i denna tjänst, dvs inte bara vid tillståndstjänster, sända information/meddelande för att kommunicera med någon myndighet. Det är
alltså dubbelriktad kommunikation som gäller även här. Frågetjänsten innebär att användaren
kan ställa en valfri fråga till vald myndighet samt få frågan besvarad av (personer på)
myndigheten. Denna tjänst innebär en fullständig individualisering eftersom fråga-svar blir
unikt för specifik användare vid visst tillfälle.
Arrangera
frågeplats

Fråga

Frågetjänst

Lämna svar

Förmedlad fråga

Myndighet

Besvara

Ökad kunskap
om företagande
& förutsättningar

Figur 11. Webbtjänst: frågetjänst
På verksamt.se finns en meddelandeförmedlingsfunktion inom ramen för kontaktpunkten
(detta analyseras ingående nedan i bl.a kapitel 9). Denna meddelandefunktion kan användas
för både tillståndstjänster (bifoga blanketter som bilagor) och frågetjänster. Poängen här är
således inte den tekniska utformningen av kommunikationen (webbtjänsten), utan istället dess
funktion i verksamheten. Skillnaden är mellan öppna frågor respektive relativt standardiserade
och strukturerade tillståndsprocesser vilket ger upphov till dessa två typer av webbtjänster.
1

Det kan i och för sig vara så att den genererade sammanställningen (affärsplanen) sedan kommuniceras
(åtminstone delvis) till någon myndighetsföreträdare. Detta sker dock inte inom ramen för vägledningstjänsten
utan istället vid sidan om. Om den kommuniceras på ett sådant separat sätt till en myndighetsföreträdare så
innebär det dubbelriktad kommunikation, men alltså inte inom ramen för webbtjänsten.
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I vår genomgång av webbtjänster på verksamt.se har vi medtagit ytterligare en typ av
webbtjänst: utbildningstjänst (figur 12). Till verksamt.se finns ett särskilt utbildningsverktyg
kopplat. Detta ingår inte i den öppet publika versionen (www.verksamt.se), utan man når
utbildningsverktyget via en särskild webbadress och inloggning. Vår analys av detta utbildningsverktyg återfinns i kapitel 10 nedan. Poängen med denna utbildningstjänst är att öka
kunskapen hos användarna (myndigheter) om företagande och dess olika villkor. Utbildningsverktyget innehåller ett sådant informativt material, men innehåller också funktioner som gör
att användaren kan kontrollera sina kunskaper.

Figur 12. Webbtjänst: utbildningstjänst
En portal är en webbplats som innehåller en samling av olika webbtjänster. Verksamt.se är ett
bra exempel på en portal där man har samlat olika slags webbtjänster som har relevans och
värde för en specifik kategori personer; i detta fall företagare i olika faser av ett företags
livscykel.
4.2 E-tjänster vs blankettjänster
Som beskrevs ovan inrymmer verksamt.se olika typer av tillståndstjänster. Vissa tillståndstjänster är på verksamt.se karaktäriserade som e-tjänster. Andra är de inte, de utgörs istället av
digitala blanketter. Detta är en viktig skillnad som vi kommer att relatera till i den fortsatta
analysen. Vi använder ’e-tjänster’ nedan för att ange en viss teknisk och funktionell nivå på
tillståndstjänster, dvs för att klargöra att dessa är mer avancerade i sin karaktär än blankettjänster. Med blankettjänster menar vi blanketter (i format som t.ex word, pdf) som är nedladdningsbara och eventuellt digitalt ifyllningsbara. Många myndigheter och kommuner har
gjort blanketter, som vänder sig till medborgare eller företagare, tillgängliga via webben. Det
är möjligt att ladda hem blanketter och sedan fylla i dem. Den ifyllda blanketten kan sedan
skickas in till myndigheten på något sätt. Om den måste skrivas under behöver blanketten
skrivas ut och kanske skickas in per post. Ibland kan det vara möjligt att skicka ifyllda
blanketter via e-post eller via någon särskild webbfunktion1.
I figur 13 har vi gjort en differentierande och jämförande karaktärisering av e-tjänster i
relation till blankettjänster. Vi har gjort detta för att tydligt skilja mellan olika teknologiska
och funktionella nivåer. Med detta vill vi visa att goda e-tjänster, såsom tillståndstjänster, på
många sätt är överlägsna enkla blankettjänster. Vi har här eftersträvat en tydlig differentiering
och har därför beskrivit, i vår mening, ideala egenskaper hos e-tjänster2. Detta innebär också

1

På verksamt.se finns en sådan meddelandeförmedlingsfunktion inom kontaktpunkten. Se vidare kapitel 9 nedan.
Detta bygger på tidigare forskning om kommunala e-tjänster, bl.a i PROFET-projektet; se Röstlinger &
Cronholm (2009) och Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009).
2
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att vår karaktärisering av blankettjänster redovisar enkla funktioner1. Denna differentiering
kommer att användas senare i rapporten för att redovisa olika typer av webbprocesser för
tillståndstjänster (särskilt kapitel 12 nedan).

Information

Formulär

Blankettjänst
Ingen/minimal information om
regelverk och procedurer finns på
blanketten. Information kan finnas
separat på annan plats på webben.
Fasta formulär (uttrycker det
maximala uppgiftskravet).

Kontroll

Ingen kontroll av uppgifter innan
inskick.

Hämta
uppgifter

Alla uppgifter måste fyllas i av
användaren.

Spara
temporärt

Blanketten får sparas på användarens
eget lagringsmedium.

Identifiering

Inga identifieringsfunktioner.

Bilagor

Ingen särskild hantering av bilagor.

Inskick

Inskickas som bilaga vid e-post eller
vid någon annan särskild elektronisk
inlämningsfunktion.
Möjlighet till kvitto kan finnas
ibland.

Kvitto

E-tjänst
Information om regelverk och
procedurer ingår som integrerade
delar tillsammans med formulär i etjänsten.
Stegvisa och dynamiska formulär för
att fylla i uppgifter utifrån
användarens situation.
Innehållskontroll kan göras av vissa
inmatade uppgifter (t.ex mot
register).
Möjligt att automatiskt infoga
tidigare lämnade uppgifter (från
register eller ”mina sidor”).
Möjlighet att temporärt spara ifyllda
uppgifter på ”mina sidor” eller
liknande.
Inloggnings-/signeringsfunktioner
för säker identifiering.
Möjligt att bifoga bilagor genom
uppladdning av filer.
Inlämning av ifylld ansökan direkt
genom e-tjänsten.
Kvitto på gjord inlämning.

Figur 13. Jämförelse mellan e-tjänster och blankettjänster

1

Vi är medvetna om att funktionaliteten hos digitala blanketter kan ökas och i vissa avseenden närma sig etjänster. Vår poäng är som sagt att markera två distinkta teknologiska och funktionella nivåer. Vi har utgått från
den funktionalitet som finns för digitala standardblanketter på verksamt.se.
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5 Kommunal näringslivsutveckling
Från kapitel 3 och det generella perspektivet på förvaltningsutveckling är det nu dags för det
kommunala specialfallet. I detta kapitel kommer vi att frilägga olika problem som råder kring
företagande i kommuner enligt de bilder som presenterats på workshops och genom de
intervjurundor som genomförts med kommuner samt också genom kunskaper från tidigare
studier (PROFET). Här ska tilläggas att variationen mellan kommunerna är stor beroende på
t.ex näringslivsstruktur, storlek, markpriser. Helt enkelt verkar det vara så att kommuner i
storstadsregioner med ont om mark och höga markpriser lockar till sig större och/eller mer
erfarna företag. Dessa företag kan i sin tur hantera sina ärenden med en helt annan professionalitet och ofta även med konsultstöd. Här finns en markant skillnad mot de kommuner som
har en större andel små företag. Eftersom verksamt.se i första hand ska vara orienterat mot
nyföretagande och småföretagande, har vi lagt fokus på att hur hjälpa de små företagen med
problem som har att göra med företagens bristande erfarenhet och kunskaper om
tillståndsprocesser.
5.1 Problembilder kring kommunal näringslivsutveckling
Det finns som sagt en mängd olika problembilder kring företagande i kommuner. Som sagts
varierar dessa även mellan de olika kommunerna vilket gör att alla bilder som presenteras här
inte gäller för alla men för flertalet. Vi kan utifrån workshops, intervjurundor och tidigare
studier1 fastslå att nedanstående problembild kan sägas råda i relationen mellan kommuner
och företag i flertalet kommuner. För flertalet av dessa problemområden kan man i de flesta
fall dessutom lägga till en statlig nivå som gör det än mer komplext för företagen. När det
gäller förutsättningar för företagande som registrering, F-skatt etc. är det inget som kommunerna tar upp som ett centralt problemområde kring företagande. Detta har antagligen att göra
med att kommunerna i regel inte är involverade så tidigt i ett företags utveckling. Kontakter
med Nyföretagarcentrum visar på motsatt bild och där anförs att det är själva starten som är
svår medan ”tillståndsbiten” brukar lösa sig. Vi kan i detta skede nöja oss med att konstatera
att de involverade aktörerna (kommuner, företagsrådgivare) upplever en företagsutvecklingsprocess och problemen kring denna på helt olika sätt. Dessutom ligger fokus på olika delar av
företagets tillståndsprocess. När det gäller problematik kring företags etablering och
utveckling i kommunerna ger nedanstående lista en sammanfattande bild:
•

•

•

Företag är inte tillräckligt insatta i de regelverk som gäller inom det område där
företaget är verksamt. Företag känner inte alltid till: om, när och hos vilken myndighet
tillstånd ska sökas för att driva viss verksamhet. Det kan handla om regler på nationell
nivå (gäller alla kommuner) samt kommunspecifika regler (gäller i aktuell kommun).
Företag är inte tillräckligt insatta i den aktuella kommunens sätt att organisera sin
verksamhet. Företag vet inte alltid vilket kontor som handhar en viss fråga, och inte heller
hur olika frågor/ansökningar handhas. Man vet alltså inte alltid hur processen kring
ansökan och tillståndsgivande går till eller hur lång tid det kan ta eller vilka kostnader det
kan innebära och man vet inte alltid heller till vem man ska vända sig för att få svar på
sina frågor. Lägger vi till komplexiteten med statliga myndigheter blir det fler områden
som företagen behöver vara insatta i.
Företag är osäkra på vilka handlingar som krävs och vilken information som ska ingå
för att ett ärende ska kunna handläggas. Inlämnade handlingar är inte alltid fullständiga.

1

I PROFET-projektet studerade vi problem med näringslivsutveckling i fyra kommuner; se t.ex Goldkuhl,
Persson & Röstlinger (2009) och Persson (2009).
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•

•

Handläggaren måste ta kontakt med företaget för kompletteringar vilket kan leda till att
ärendeprocessen försenas. Bra informationsmaterial och guider behövs för att få ner
andelen icke kompletta ansökningar.
Företag får inte alltid bekräftelse på inlämnade handlingar. När ett företag har lämnat in
kompletta handlingar får företaget ofta ingen respons från kommunen förrän företaget
mottar beslut i ärendet. Företaget får ingen information om ärendets progression eller när
beslut beräknas vara klart.
Många ärenden och kontakter av rutinkaraktär tar en stor del av handläggarnas tid.
Handläggarna har kompetens som skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt i samband
med mer komplexa handläggningssituationer. Outvecklade kanalstrategier gör att stora
volymer av enkla ärenden (ofta enkla förfrågningar) inte får snabba svar på webben eller
genom kontaktcenters utan når fram till experthandläggare med längre handläggningstider
som följd. Denna efterfrågan på relativt enkla frågor riktad mot handläggare i kommunerna uppstår på grund av att t ex informationsbehov inte uppfyllts. Denna typ av processfel som skapar en efterfrågan på personlig service i enkla ärenden går inom leanrörelsen
under benämningen ”failure demand” (Seddon, 2003). I de fall där mätningar gjorts i
kundtjänstfunktioner har det ofta varit så mycket som mellan 20 - 50 % av samtalen som
haft sitt ursprung i efterfrågan på grund av fel och brister i andra delar av processerna.

I denna rapport kommer vi vidare granska hur verksamt.se kan adressera denna problematik
som den kommunala näringslivsutvecklingen försöker hantera. Redan nu kan vi dock
konstatera att samtliga dessa punkter handlar om hur man ger information och vilken information man ger till företag för att de ska få mer förutsägbara tillståndsprocesser och kunna agera
med färre problem på vägen.
5.2 Attityder, processer och IT-stöd
Det är över trettio år sedan servicetanken förts in som ett botemedel mot vad som betecknades
som en oflexibel och stelbent offentlig förvaltning. Sedan dess har serviceorienteringen varit
ständigt närvarande i propositioner, skrivelser, förarbeten och andra vägledande dokument.
Mycket har hänt sedan dess men mycket kvarstår. Svaret på frågan, hur man ska uppnå en
större serviceorientering av förvaltningen har varierat1. Det senaste decenniet har e-förvaltning och e-tjänster varit på tapeten för att bidra till denna transformation mot en mer lyhörd
serviceförvaltning. Under tidigare perioder har det varit kundorientering och marknadslika
lösningar, olika managementstrategier och tekniker för att hjälpa förvaltningen att orientera
sig mot sina kunder. Arbetet har inte varit friktionsfritt eftersom det inte är okontroversiella
värden som förespråkas. Det har inte heller gått snabbt. Vi som genomfört denna förstudie
arbetar med ett helhetsperspektiv på människa, teknik och organisation vilket genomsyrar
arbetet i detta projekt samt även i tidigare studier. De trender som avlöst varandra under åren
har varit snävt inriktade på en viss lösning vare sig det varit ett visst synsätt på offentlig
organisationsutveckling, bärande värden, teknikutveckling eller annat. De studier som vi
genomfört har lett till insikten att det behövs ett bredare fokus i utvecklingen av förvaltningen
än ett snävt fokus på e-tjänster eller på någon annan lösning.
I detta arbete förordar vi en sammanhållen e-förvaltning för företag vilket gör det centralt att
granska, utvärdera och utveckla processer över verksamhets- och förvaltningsgränser. De
välkända ”stuprören” finns både mellan och inom organisatoriska enheter och funktioner. Det

1

Vi har diskuterat detta ovan i kapitel 3.

35

område som utgörs av företags start, etablering och utveckling i en kommun rymmer till stora
delar ett koordinationsproblem som bygger på en ineffektiv hantering av information.
När vi genom intervjuer, workshops och genom tidigare kunskaper från PROFET-projektet,
analyserat den kommunala problematiken stod det klart att förutsättningarna för välfungerande företagarorienterad förvaltning vilar på ett antal viktiga förutsättningar:
1)
2)
3)
4)

Samordnade och processanpassade e-tjänster
Välfungerande interna IT-system för ärendesamordning
Gränsöverskridande processer och koordinerat handlande i sammanhållna processer
Gemensamgjorda handläggarroller och servicevärden

För att e-tjänster ska kunna fungera effektivt behöver de vara en central del av en processyn
på förvaltningen. Bygger man upp en e-tjänstearkitektur som baseras på befintliga strukturer
missar man att hantera totalproblematiken och bevarar de stuprörsstrukturer som i nuläget
skapar problem. Därmed menar vi att e-tjänster behöver vara processdrivna. De behöver även
vara en del av en omgivning som fokuserar på totalprocesser för företagare. Således behöver
individuella e-tjänster inom myndighetsområden utgöra delar i en identifierad helhet. Om en
framgångsrik e-förvaltning kräver att e-tjänster utgör delar av en processdriven helhet så
kräver en processdriven helhet att det finns en gemensamgjord syn på vad en handläggare är,
hur handläggare ska verka och hur myndighetsbeslut å ena sidan och service samt stöd å andra
sidan ska integreras. Erkänner man inte från handläggarnas sida att företag har sammansatta
problem som behöver hanteras koordinerat genom att handläggare aktivt tar kontakter och
arbetar med problemlösning över gränserna kommer varken koordination eller service att
fungera effektivt.
5.3 Handläggarroller
Trots att regeringar sedan 30 år tillbaka fokuserat på serviceorientering av förvaltningen (jfr
Premfors m fl, 2003) är frågorna om ”vem jag är” och ”vad är syftet med min verksamhetsutövning” de kanske viktigaste frågorna för kommunala handläggare att ta ställning till. Detta
är dock inget unikt för kommunerna utan något som präglar förvaltningsutvecklingen i
västvärlden. Inom såväl e-förvaltningsutvecklingen som den allmänna förvaltningsutvecklingen är samverkan, enkelhet och andra aspekter på kundorientering centrala inslag.
Synen på vad en handläggare är, ska göra och vilka värden som är grundläggande varierar
kraftigt mellan olika förvaltningar. Detta framkom tydligt genom PROFET-projektets studier.
Detta är något som många av kommunerna i detta projekt även har instämt i. Att kombinera
rådgivning med myndighetsutövning är för många svårförenligt. Bland annat driver
Livsmedelsverket detta synsätt med motiveringen att det är olämpligt och jävigt att agera
konsultativt som rådgivare i relation till företag vars verksamhet senare ska sättas under
tillsyn. Även i kommunerna tolkas ofta kommunallagens jävsregler mycket restriktivt. Detta
tema har diskuterats med kommunerna i denna förstudie på workshops och genom intervjuer
och denna skiljelinje utgör en pågående diskussion i flertalet av de medverkande kommunerna.
Att bistå i företagens koordination av olika ärenden som behöver utföras uppfattas inte som en
serviceskyldighet av många handläggare. Genom intervjuerna i PROFET-projektet utkristalliserades tre typkategorier av handläggare i kommunerna (se vidare Goldkuhl, Persson &
Röstlinger, 2009). Benämningarna som valdes på dessa är de två polerna strikta byråkrater
och fixande konsulter. Mellan dessa två poler kunde en syntestyp identifieras som benämndes
empatiska byråkrater (figur 14).
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Strikta byråkraters kännetecken inbegriper mycket av den traditionella byråkratrollen med
sina sedan decennier välkända dysfunktioner. Även om positiva värden som lagbundenhet,
likabehandling etc. ofta är realiserade inom denna roll finns även dysfunktioner som inflexibilitet, fallbundenhet, stuprörstänkande etc. Således är en stor del av den negativa konnotationen kring begreppet byråkrat realiserat av dessa handläggare (se vidare avsnitt 3.3 ovan).
Typiskt för strikta byråkrater är att reducera en helhet till fall. Detta görs då denna grupp av
handläggare tydligt fokuserar sitt eget verksamhetsområde och inte beaktar eller tänker på
koordinationsproblem där lagstiftningar kommer i konflikt.
För en företagare är denna typ av handläggarroll problematisk då kommunens besked kan
variera kraftigt mellan förvaltningarna. Den strikta byråkratrollen följer väsentligen det arv
som finns efter Max Webers idealtypiska beskrivningar av hur en ej korrumperad offentlig
myndighetsutövning ska bedrivas. I kontrast med vårt samhälle var för Weber en strikt, tydlig
och detaljerat reglerad lagstiftning en viktig förutsättning. I vårt samhälle är det strikta och
reglerade något som inte har en särskilt positiv klang.
Den förskjutning som medvetet gjorts i Sverige mot målstyrning istället för detaljreglering har
inneburit att man skapat mindre rigid lagstiftning och därmed mindre detaljerad styrning.
Denna mer flexibla lagstiftning ställer stora krav på myndigheterna. För det första finns en
stor pedagogisk utmaning. Äldre tiders strikta krav kunde lättare förstås av en lekman. Mer
flexibla regelverk behöver förklaras och konkretiseras av handläggaren. Detta gör att
rådgivning måste bli en central del av verksamhetsutövningen för att staten ska stå med ett
bibehållet stöd hos medborgare och företag. Det är på detta område som Webers idealbyråkrat
kommer i konflikt med dagens företagare, medborgare och lagstiftning.
Genom den gradvisa övergången mot mer flexibel lagstiftning har det blivit lättare att få mer
situationsanpassade beslut som passar för den verksamhet som bedrivs. Men det har samtidigt
blivit svårare för den offentliga förvaltningens klienter att tränga in i lagstiftningen och
förutsäga vilka effekter som regeltillämpningen kommer att ha på den egna tillståndsansökan.
Vi ser detta även i kommunerna i och med att antalet förhandsbesked ökar. För företagare är
det klart att de gör det eftersom dessa i regel behöver komma i kontakt med någon som kan
lagstiftningen för att hjälpa till att t.ex reda ut om det finns förutsättningar investeringar.
Exempelvis lagstiftningen kring bygglov är komplex och full av värderingsgrunder som
implicerar ett stort mått av bedömningar om hus är vackra, passar in i en kulturhistorisk miljö
etc. För denna lagstiftning och i andra liknande situationer är det svårt att som klient på
förhand kunna utreda och prognostisera vilka effekterna blir av en ansökan. För det andra blir
situationen än mer problematisk då ett projekt kan bestå av miljöprövning, detaljplanering,
bygglov etc. För små företag som inte har konsulthjälp blir koordinationen av ärenden och
förutsägbarheten problematisk. Detta gör att det Weberska arvet (med en strikt handläggning
av inkomna handlingar utan föregående rådgivning som rör en totalprocess) passar illa med
denna typ av lagstiftning. Det krävs i stort sett att handläggare för en dialog med företagarna
inför ansökan för att indirekt lotsa dessa till en lösning som uppfyller den andemening som
lagstiftaren strävat efter att nå, men som lagstiftningen inte är tillräckligt transparant för att
klargöra för en lekman. Detta är särskilt relevant när flera olika regelverk är involverade i ett
företags etablering.
Problemet är att för den strikte byråkraten råder ett distinkt konfliktförhållande mellan att ge
råd och utöva myndighetsutövning, som vi redogjort för ovan. Detta är ibland motiverat som
en ren värdekonflikt; ’vi kan inte handlägga våra egna råd’ men i andra fall är det motiverat
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utifrån en rädsla att begå fel. Här spelar även den indirekta skärpning av skadeståndsskyldigheten för kommunala felråd som gradvis skett en roll. Det är alltså för många strikta
byråkrater viktigt att kunna skydda och legitimera sitt handlande utifrån en korrekt
tillämpning av aktuell lagstiftning. Dessa byråkrater vill alltså undvika service och rådgivning
vilket ofta motiveras med att ”det är omöjligt att handlägga egna råd” eller att vissa typiska
servicehandlingar inte ses som deras skyldighet. Sådana handläggare agerar definitivt inte
proaktivt genom att ta ansvar för processer på andra kontor. De agerar inte heller som en
informell projektsamordnare i komplexa ärenden. Från de intervjuade företagen uttrycks kritik
mot sådan typ av inflexibilitet som vissa strikta byråkrater kan uppvisa. Detta har sin grund
dels i att handläggare undviker att svara på frågor där klienter förväntar sig råd och dels i att
dessa handläggare inte tar ansvar för och vägleder företagaren inom kommunen.

Figur 14. Empatisk byråkratroll som syntes mellan strikt byråkrat och fixande konsult
Fixande konsulter finns av flera slag. Det finns de som reaktivt behöver rätta till tidigare
misstag i processerna. Sådant agerande är som vi ser det symptom på bristande samverkan i
kommunen. Trots att dessa aktörer behöver hantera många problem på ett ibland tveksamt och
definitivt inte önskvärt sätt (inte minst enligt dem själva) är dessa fixande konsulter en form
av ”räddningsplankor” för kommunerna.
Ju längre en suboptimerad handläggning - där olika kontor inte för en konstruktiv dialog om
förutsättningarna för klienters totala process – fortgår, desto större tenderar misstagen och
problemen på kontorsövergripande nivå bli. På grund av svag förankring och hantering av ett
ärende, i t ex detaljplaneprocessen blir det ibland negativa följdeffekter. Detta syns genom att
det finns en omfattande hantering av bygglov som avviker från detaljplan vilket kräver en mer
omfattande hantering än vad en ändamålsenlig detaljplan hade resulterat i.
Vi har även situationer där löften ges tidigt i en process vilket resulterar i att andra
kommunala verksamheters handlingsutrymme blir kringskuret för att inte skada kommunen. I
dessa situationer blir ett beslut de facto bindande för kommunen att agera vidare på. I dessa
lägen får kommande instanser försöka implementera beslut som från början endast varit ett
uttryck av bristande samverkan. Detta kan eventuellt även ske i strid med det regelverk de är
satta att bevaka eller i strid med andra myndighetsintressen. För att komma till rätta med detta
är det viktigt att man inte fastnar vid idealbilden att små grupper är beslutspotenta. Det är
minst lika viktigt att snabbt förankra i en bredare krets så att fokus på beslutspotens snarare
blir ett fokus på hållbar beslutskraft. Detta innebär att snabbt kombineras med hållbart och
därmed blir lite mindre snabbt men i gengäld rymmer mindre överraskningar.
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Vi kan därmed avsluta denna diskussion med att karaktärisera två typer av fixande konsulter;
de städande fixarna och de rundande fixarna. Båda dessa typer är ohälsotecken och angelägna att arbeta bort i verksamhets- och rollutvecklingen i kommunerna. Vi vill dock slutligen
påpeka att det i vissa processer är värt att ta risken att behöva forcera delar av processerna för
att det helt enkelt har varit viktigare att få snabba beslut, tydlig legitimitet eller andra skäl för
att i en liten grupp på ett kraftfullt sätt kunna ta ett tydligt inriktningsbeslut för att nå
extraordinära resultat. I många fall är detta dock för ofta ett normaltillstånd vilket gör att
fixarna trampar på de strikta byråkraterna som därmed känner sig förorättade. Detta riskerar
att leda till att de strikta byråkraterna bevakar sina intresseområden hårdare och än mer
kompromisslöst. Detta gör i sin tur att fixarna tvingas fortsätta vara fixare för att de strikta
byråkraterna inte kommer ur sin roll. Detta är effektivitetens baksida och något som kanske är
den viktigaste situationen att arbeta sig ur. Att hantera denna problematik är slutligen något
som västvärldens offentliga förvaltningar gemensamt brottas med idag och inget unikt för
dessa kommuner eller för svensk offentlig förvaltning.
Empatiska byråkrater utgör vår synteskategori och kan beskrivas som den gyllene
medelvägen mellan de två tidigare formerna. Det ska dock sägas att denna kategori har en
stark empirisk grund även om de tjänstemän som kan kategoriseras som empatiska byråkrater
inte är så vanligt förekommande. Empatiska byråkrater är vad vi menar den eftersträvansvärda formen av tjänstemän för kommunerna. Med fötterna helgjutet placerade i lagstiftningens ändamål och blicken fokuserad på företagens problembild utanför kommunen borgar
denna idealtyp för att det finns en djup förståelse för företagarens situation samtidigt som
lagstiftarens ändamål med lagstiftningen inte sätts på undantag. Denna handläggarroll ser det
som naturligt att inom lagstiftningens råmärken lösa problem och ta ansvar för initiering av
ärenden på andra kontor så att totalprocessen fungerar optimalt. Det är självklart för den
empatiske byråkraten att se holistiskt på en klient och att inte snävt fallgöra denne inom det
egna myndighetsområdet. Den empatiske byråkraten ser företagets projekt och företagets
problem vid sidan om det egna handläggningsproblemet.
5.4 Processer och koordination
Vid sidan om handläggarrollerna är det även problematiskt med hur själva samverkan mellan
förvaltningarna hanteras. Detta gäller speciellt sammansatta ärendeprocesser där koordinationsbehovet är stort. Som vi konstaterat är företagens totalprocess något som måste hanteras
bättre för såväl företagens som kommunens skull. Problemet är att ansvarsfrågan är
synnerligen svårhanterad när ett totalärende består av ett antal olika delar som alla har sina
utförare och sin integritet som behöver bevakas för rättssäkerhet och likabehandling i de
enskilda ärendena. Att utveckla IT-system för att stödja sammanhållna ärenden är en viktig
fråga som återkommer senare i rapporten. För att IT-system för handläggningsstöd ska kunna
fungera behöver dock rutiner, processer och utvecklade roller finnas accepterade, implementerade och gemensamgjorda. Normalläget i svenska kommuner är att man har en relativt låg
grad av samverkan mellan förvaltningar och speciellt i relation till statliga myndigheter. Detta
gör att normalläget är ett distribuerat ansvar för processen att bistå företaget att starta upp
verksamhet eller etablera sig i en kommun. Många kommuner har arbetat med olika lösningar
för detta. Vissa kommuner tar fasta på att lotsa företagen och deras sammansatta förvaltningsärenden genom kedjan av myndighetskontor och andra förvaltningar. Andra kommuner
arbetar med ledarskapsutveckling och attitydfrågor och arbetar mot att samtliga handläggare
ska ha ett öppet förhållningssätt till rådgivning och koordinationsstöd. Det sätt på vilket man
hanterar detta är alltså att genom olika former för kollegialt ansvar i nätverk ta hand om de
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mest komplexa av dessa företags sammansatta ärendeprocesser. I detta bör även ingå att
diskutera ärenden proaktivt snarare än reaktivt och dela information om såväl helhetsprocessen som delärenden.
Den fragmenterade hanteringen av företagen (både vad gäller informationshantering och hur
företagen reduceras till enskilda ärenden) för med sig att det endast är företaget som har den
samlade kunskapen i ärendet. Problemet är att företaget har kunskap om vad som är gjort och
vilka som är involverade i ett ärende men företaget saknar i regel processkunskap om vilka
förvaltningar som behöver involveras framöver. Detta innebär att det utöver företaget i
allmänhet inte finns någon roll eller individ inom kommunen som har samlad kunskap om ett
företags sammansatta behov och problembild. Denna kunskap kan istället vara spridd på de
olika myndigheternas handläggare. På myndighetskontoren startar ärendet i allmänhet med en
ansökan eller annan formell handling som inkommer. Informella förfrågningar från företagen
och sonderingar inför ansökningar sparas normalt inte i diariet. De dokumenteras möjligen
individuellt av handläggare om de överhuvudtaget sparas. En viktig aspekt kring processer
och samverkan är att företagens problem att veta vilka ärenden som kommer uppstå behöver
hanteras. Här finns funktionalitet i termer av tillståndsguider implementerade i verksamt.se
som tar fasta på tillståndsprocesser ur ett företagarperspektiv. Motsvarande angreppssätt och
funktionalitet på kommunal nivå lyser i stora drag med sin frånvaro. Verksamt.se verkar även
koordinerande genom att samla central information på ett ställe och länka till mer detaljerad
information på. Dessutom innehåller verksamt.se funktioner för att frilägga ärendeprocesser
och hantera dessa ur ett företagarperspektiv vilket bidrar till mer informerade företagare.
5.5 Interna IT-stöd
När det gäller IT kan detta delas in i två delar: En del som innebär interna IT-stöd för effektiv
hantering av ärenden och som också stödjer hantering av ärenden över förvaltningsgränser. En
annan del som handlar om e-tjänster för att göra ansökningar och informera sig om regelverk.
I svenska kommuner pågår ett intensivt arbete att ta fram nya IT-stöd för intern ärendehantering. Detta inkluderar även ärendehanteringssystem som ska kunna stödja automatiserad
inmatning av ärenden vid bruk av e-tjänster. Genom verksamhetsdiagnoser som gjordes i
PROFET-projektet 1 identifierades följande behov som grund för ärendesamordning och
utvecklingen av IT-stöd för detta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Bättre samordning av olika ärenden inom företags utvecklingsprocesser
Bättre planering av företags utvecklingsprocesser och dess olika delar (ärenden)
Bättre tidssättning av ärendehantering och företags utvecklingsprocesser
Bättre hantering av företags inledande kontakter med och förfrågningar till kommunen
Bättre översikt över ett företags olika ärenden och utvecklingsprocesser
Samlad identifiering av ett företags olika ärenden inom en utvecklingsprocess
Minskat personberoende i handläggning av ärenden
Förbättrad kunskap bland handläggare om vad företagsutveckling innebär som helhet och
om andra sakområden
Förbättrad uppföljning av genomförda företagsutvecklingsprocesser

Se Goldkuhl & Persson (2007), Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009) och Persson & Goldkuhl (2009).
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I de kommuner som vi studerade var det ett flertal förvaltningar som hade personliga IT-stöd
och således inte någon mer avancerad och framförallt inte gemensam plattform för ärendehantering utöver det kommunala diariet. Detta försvårar kraftigt möjligheterna att koordinera
pågående ärenden över förvaltningsgränserna. Dessa behov konkretiserades senare i ett antal
värden som kommunerna skulle uppfylla i arbetet med företagsärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska agera på ett samstämt sätt mot företag (”en samlad aktör”)
Handläggning av företagsärenden ska ske rättssäkert och tids- och resurseffektivt,
serviceinriktat och med en helhetssyn på företagets tillväxtmöjligheter i kommunen
Hållbara och förutsägbara erbjudanden som medger goda planeringsmöjligheter för
företagets egna utvecklingsprocesser
Tydliga ansvarsroller och relationer till företag
Kongruent och samspelt kommunikation mot företag
Välgrundade lokaliseringsbeslut
God samordning av ett företags olika ärendeprocesser
Olika ärendeprocesser ska följas upp för att uppnå lärande och underlätta förbättring

Många kommuner brottas med problem med en fragmenterad IT-miljö delvis beskrivet ovan.
Senare tids utveckling förefaller i många kommuner vara inriktad mot att skapa plattformar
för ärendesamordning och för bättre samverkan mellan interna system och kommunens
webbmiljö.
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6 Kommuners företagsinformation på webben
6.1 Information på kommuners webbplatser
Kommuner är i dagens läge allmänt duktiga på att använda webben för att sprida information.
Webbplatserna riktas främst till medborgare men det finns också information som riktas mer
direkt till företag. Kommuner har olika syften med att lägga ut information på sin webbplats.
Information kan finnas på webbplatsen t.ex för att:
• Kommunen har informationsplikt. Kommunen har skyldigheter att informera om olika
sakfrågor inom kommunens ansvarsområde, att informera är krav utifrån gällande
regelverk och kommunen väljer webbplatsen som en informationskanal. Att informera
utgör därmed en del av kommunens kärnverksamhet. Informationsplikt gäller t.ex vid
förändring av detaljplan.
• Kommunen vill uppnå viktiga resultat. Kommunen vill direkt påverka olika aktörer att
agera så att kommunens verksamhet kan bedrivas på ett sådant sätt att önskvärda resultat
kan uppnås. Informationen får en styrande roll och kan ge möjligheter till problemlösning
och förbättrad verksamhet. T.ex kan informationen innehålla instruktioner för hur avfall
ska sorteras för att vissa miljömål ska uppnås i kommunen. Ett annat exempel är
information i samband med skolval för att påverka valprocessen och en effektiv skoldrift.
• Kommunen vill berätta. Kommunen vill informera men det behöver inte handla om någon
skyldighet eller vara direkt relaterat till kärnverksamheten, problemlösning och viktiga
resultat som ska uppnås. Ofta handlar det istället om att redovisa positiva resultat som har
uppnåtts i kommunen, nyheter, intressant händelser, sådant som är bra och som
kommunen vill bli känd för. Informationen får en marknadsförande och kommunprofilerande roll. T.ex väljer vissa kommuner att berätta när kommunen placerat sig högt
på en näringslivsranking men väljer däremot att inte berätta när kommunen fått en låg
placering.
• Kommunen vill ge service. Kommunen vill informera för att stödja alla webbesökare eller
viss grupp av aktörer. Kommunen vill göra berörda aktörer kunniga och uppmärksamma
på sådant som kan vara betydelsefullt för dessa aktörer. Informationen behöver inte bara
gälla frågor inom myndighetens ansvarsområde utan kan också gälla information inom
andra myndigheters ansvarsområden eller annan information som kommunen anser att
berörda aktörer har behov av. Kommunen kan bedöma att informationen är viktig men det
kan också vara så att kommunen agerar utifrån efterfrågan från någon aktörsgrupp. T.ex
kan kommunen bedöma att företagare blir hjälpta av att få information om olika
samarbetsorganisationer för småföretagare.
Ovanstående syfteskategorier är inte varandra uteslutande. Flera syften kan samtidigt vara
relevanta för viss information som finns tillgänglig på webben.
Information på kommuners webbplatser kan riktas mot olika aktörsgrupper. Vanliga aktörsgrupper är:
• Medborgare i kommunen, nuvarande och potentiella
• Företagare med verksamhet i kommunen, nuvarande och potentiella
• Tillfälliga besökare i kommunen
6.2 Ämnen och ingångar
Inom projektets ram har vi studerat ett antal kommuners webbplatser, både från sådana
kommuner som ingår i projektet och andra. Denna genomgång visar att samtliga dessa webb42

platser bl.a innehåller information som riktas mot företagare samt att samtliga av ovanstående
syfteskategorier finns representerade vad gäller information till företagare.
Information till företagare kategoriseras och struktureras på olika sätt på olika kommuners
webbplatser. Kategorisering görs t.ex utifrån:
• mottagarroll; t.ex företagare, medborgare
• sändarroll/förvaltning; t.ex Miljö och hälsa
• ämne; t.ex upphandling, skola, kultur
• process; t.ex starta företag, driva företag
• aktualitet/nyhet; t.ex aktuellt i kommunen, nästa företagarträff
• kommunikationsform; t.ex blankettarkiv
• profilering/uppmärksamhetsvärde (sändare); t.ex kommunens höga placering på senaste
näringslivsranking
• informationsefterfrågan (mottagaren); t.ex utvecklingsplaner för nytt köpcentrum
Många kommuner använder en mix av dessa kategorier för att strukturera innehållet på webbplatsen. Eftersom kommuners webbplatser innehåller mycket information kan det bli många
olika kategorier och valalternativ som görs tillgängliga från webbplatsens första sida. Man
löser det ofta med olika fliksystem för olika kategorier. På vissa webbplatser blandas valalternativ utan hänsyn till kategori. Om användaren inte förstår kategoriindelningen försvårar detta
sökning på webbplatsen. Användning av olika kategorier på samma webbplats gör också att
information om visst ämne kan finnas på flera ställen. Användaren kan behöva söka på olika
ställen för att förvissa sig om att ha fått tag på all den information som finns i ämnet på
webbplatsen. Såväl kategorisering som benämningar på kategorier har betydelse för användarens möjligheter att ”hitta rätt”.
Vår genomgång av webbplatser visar att ingångar där man vanligtvis kan finna information
som riktas till företagare är:
• ”Näringsliv”. Under en sådan flik kan företagare finna delar av den information som är
aktuell för företagare på webbplatsen. Ibland finns i stort sett all information för
företagare samlad under denna flik. Ingångar som leder till liknande innehåll för
företagare kan också ha rubriker som t.ex ”Företagare” eller ”Arbete och näringsliv”.
Dessa olika benämningar bör ge användaren olika förväntningar på vilken information
som kan finnas bakom rubriken/fliken. Vissa kommuner har en separat företagsanpassad
webbplats som är länkad till en flik för näringsliv på kommunens huvudwebbplats.
• ”Bygga och bo” eller liknande benämningar. Under en sådan ingång kan man t.ex finna
regler för bygglov och blanketter att fylla i. Med denna information vänder sig kommunen
till både medborgare och företag.
• ”Miljö och hälsa” eller liknande benämningar. Här kan man t.ex finna regler för
livsmedelsanläggning samt blanketter att fylla i. Med informationen vänder sig
kommunen till både medborgare och företag. En hel del information berör dock företagare
i större utsträckning än enskilda medborgare, t.ex regler för servering av alkohol.
• ”Blanketter” eller ”Blankettarkiv”. Här kan man finna kommunens elektroniska blanketter
samlade. Ofta saknas dock information som vägleder till val av blankett. Denna
information kan finnas på annat ställe, t.ex under fliken ”Bygga och bo” när det gäller
bygglovsblanketter. Alternativa benämningar för en ingång som leder till blanketter kan
vara ”Självbetjäning” eller ”E-tjänster”. Dessa rubriker ger förmodligen användaren ökade
förväntningar på innehållet. Men sådana ingångar kan ge samma innehåll som
ingången ”Blanketter”, dvs endast en samling blanketter.
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Ovanstående är ingångar/flikar som alla bör leda till viktig information för företagare. Men på
en kommunwebb finns betydligt fler flikar/ingångar än dessa och de flesta ingångar är inte
riktade till företagare utan till medborgare1. Det kan då bli svårt för företagare att ”hitta rätt”.
6.3 Innehåll och ambitionsnivåer
På vissa kommunwebbar saknas helt information om tillstånd under flik för näringsliv/företag.
Företagaren behöver då också söka under andra flikar. Men en företagare som vill öppna ett
kafé i sin bokhandel kanske nöjer sig med att söka information under fliken för företag/
företagande och inser inte att det är viktigt att även söka under fliken ”Miljö och hälsa”. Det
finns alltså risk för att viktig information som finns på webbplatsen inte nås och utnyttjas av
företagare. Det finns också risk för att företagare missar att söka tillstånd eller liknande, vilket
ger negativa effekter för såväl företagaren som kommunen.
Vissa kommuner har översiktlig information kring olika tillstånd under någon näringslivsflik
och länkar därifrån till information som placerats under bygg och miljö. Detta gör företagaren
observant på att det finns regler som företagaren måste känna till. Genom länken får företagaren också hjälp att hitta adekvat information. Länkningen kan dock innebära att företagaren
helt tappar kontexten företag/näringsliv och hamnar bland andra ämnen som inte är direkt
relevanta för företaget vilket kan vara förvirrande.
Det är alltså inte alltid enkelt för företagare att ”hitta snabbt” och ”hitta rätt” bland all information på kommunens webbplats. Hur information kategoriseras, struktureras och rubriceras
på webben har ofta stor betydelse för användarens möjligheter att finna information som
användaren har behov av. Några åtkomstproblem som vi funnit vid genomgång av webbplatserna är:
• Ingångar presenteras inte alltid som tillhörande samma typ, t.ex finns flikar, menyval,
markerade rubriker/fält på samma sida
• Blandade kategorier kan finnas för flikar av samma typ
• Ingångar med rubriker blandas med text/bild utan rubrik
• Det är inte alltid enkelt att skilja på om information på startsidan avser
innehållsdeklarationer, information om visst ämne eller navigering
• Information som ska användas av företagare kan finnas under flera ingångar
• Samma eller delvis samma information kan återfinnas under olika ingångar och då ha
annan form och andra rubriker; det är inte alltid lätt att avgöra om informationen är
överlappande eller motstridig
• Navigering till visst innehåll/ämne kan innebära kontextbyte
• Många navigeringshopp kan krävas för att komma rätt
• Länkar öppnas inte alltid i nytt fönster/ny flik.
• Information som annonseras saknas, navigering leder fel eller information är inte inlagd
• Inte alltid lätt att återsöka information, dvs hitta tillbaka till tidigare funnen information
Som nämnts tidigare vänder sig kommuners webbplatser till olika kategorier av användare.
Viss information är av intresse endast för någon kategori medan annan information kan vara
1

Information som riktas mot medborgare kan dock vara av intresse även för företagare som är verksamma (helt
eller delvis) inom kommunens geografiska område. För viss verksamhet kan det t.ex vara extra kritiskt att
personalen har tillgång god barnomsorg eller att det allmänna transportsystemet är välfungerande. Vid
företagsetablering kan sådan information om kommunen vara viktig för en företagare att ta del av.
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intressant för samtliga kategorier. Den tillfällige besökaren är förmodligen primärt intresserad
av kommunen som geografiskt område, t.ex vad som finns eller görs, var och när. Kommunmedborgaren är intresserade av kommunen som geografiskt område men också kommunen
som organisatorisk enhet, t.ex hur kommunen är organiserad, vad kommunen gör för olika
aktörsgrupper, vem som gör vad och när, regler och taxor. Men en företagare har även behov
av annan information, t.ex information om finansiering, företagssamverkan, branschkunskaper, regler och riktlinjer utanför kommunens ansvarsområde. Många kommuner tillhandahåller sådan information (eller hänvisning till) som en service för att stödja företag och bidra
till ett aktivt näringsliv i kommunen.
Vår studie av webbplatser visar att information som riktas till företag kan handla om t.ex:
• Generellt om företagande
• Generellt om företagande inom en viss bransch
• Regelverk, status och planer för företagande inom visst geografiskt område
• Infrastrukturen inom visst geografiskt område
• Information om ställda krav; vem ställer krav, hur uppfylla krav, stöd för att uppfylla krav
• Guider för att hitta, diagnostisera och välja tillstånd
• Erbjudanden från kommunen, lokaler och mark
• Kontaktinfo
• Utbildningsinfo, fördjupade kunskaper
• Finansiering
• Samverkansinfo
• Aktuellt i kommunen
• Bra att ha info, tips
Vår genomgång visar att innehållet på olika kommuners webbplatser kan vara väldigt olika
fastän många ämnen kan vara lika. Satsningarna på företagsinformation på kommuners webbplatser är olika i olika kommuner. 1 Skillnader i ambitionsnivåer har stor betydelse för
innehållet och den nytta en företagare kan få genom att besöka webbplatsen. Nedanstående
tabell (figur 15) visar på några typskillnader mellan kommuner med låg respektive hög
ambitionsnivå för företagsinformation på kommunens webbplats.

1

Detta är naturligt beroende på att resurser och behov är olika i olika kommuner.
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Företagsinformation
Information kring
myndighetsutövning/
tillstånd

Låg ambitionsnivå
Kortfattad och översiktlig

Information kring
företagande
Länkar till information som
tillhandahålls och förvaltas
av annan organisation
Blanketter

Begränsad

Hög ambitionsnivå
Omfattande; översikt och
detaljer, information om
handläggningsprocesser,
taxor och tider
Rikhaltig

Länkar istället för egen
skapad information

Länkar som komplement till
egen information

Få; blanketterna går inte att
fylla i, endast att skriva ut
(vissa blanketter går att fylla i
men därefter inte att spara)
Blanketter är separerade från
sin kontext, t.ex blankettarkiv
utan stöd för vilken blankett
användaren ska välja
Inskannade dokument;
återanvändning av äldre
dokument som inte är
anpassade till dagens
standard.
Det som kallas e-tjänster kan
bestå av endast enkla
blanketter utan något stöd för
att utarbeta ansökan (inte etjänst enligt vår definition)

Många; går att fylla i och
spara, vissa enkla formatkontroller kan finnas

Stöd för att välja blanketter

Dokument

E-tjänster

Information som stödjer val
och användning av blanketter

Dokument anpassade till
övrig information, struktur
och standard på webbplatsen

Blanketter som stöds av
information för att välja och
utarbeta ansökan (inte e-tjänst
enligt vår definition)

Figur 15. Företagsinformation på kommuners webbplatser - olika ambitionsnivåer
6.4 Kommuninformation för företag på verksamt.se
Kommuner vill visa upp sig och profilera sig i relation till andra kommuner. Kommuner vill
därför att företag besöker kommunens webbplats och tar del av information om kommunen.
Om verksamt.se innehåller många bra tjänster som är viktiga för företagare, kan det finnas
risk för att företagare kommer att göra färre besök på kommuners webbplatser. Vissa
kommuner har också uttryckt en oro för detta. För att överbrygga detta problem kan man
tänka sig en lösning där kommuninformation exponeras på verksamt.se, se figur 16.
På dagens verksamt.se finns webbadresser till de olika kommunerna. När ett företag använder
en sådan adress kommer företaget oftast till kommunens startsida eller till en samlingssida för
tillstånd. För att hitta kommunens adress måste företaget först gå in under ”Hitta tillstånd”.
Kommunerna vill profilera sig gentemot företag och de flesta företag är verksamma i någon
viss kommun. Kommunspecifika betingelser som t.ex infrastruktur kan vara av stor betydelse
för företagets verksamhet.
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/Lokalisering/Jönköping

Lokalisering i kommun

Figur 16. Exponering av kommuninformation på verksamt.se1
Om det på verksamt.se skulle finnas en ingång som t.ex ”Lokalisering i kommun” (se figur 16)
kan företagaren under denna flik välja den kommun företagaren vill få mer information om.
När företagaren valt kommun öppnas ett ”specialfönster” på verksamt.se. Företagaren flyttas
inte till kommunens webb utan får bara tillgång till en sida med kommuninformation som
endast är tillgänglig från verksamt.se2. Kommunen ansvarar för sidan och väljer det innehåll
som man vill exponera till de företagare som är inne på verksamt.se. Om man vill tillåta en
större yta för varje kommun kan man göra sidan scrollbar. Men det är viktigt att innehållet
från kommunen inte blir för omfattande och komplicerat.
Kommunens ”specialfönster” ska innehålla en knapp där användaren kan stänga kommunvyn
och gå tillbaka till den tidigare verksamt-sidan. Det ska också finnas en länk för att gå vidare
till aktuell kommuns webbplats (öppnas i ny sida) och där söka mer information om den
aktuella kommunen. Företagaren kan då länkas till kommunens startsida eller till en företagssida. För övrigt ska inte kommunsidan på verksamt.se vara klickbar, dvs ingen annan navigation ska finnas.

1

Bilden är arrangerad endast som ett exempel på att kommuninformation kan visas på verksamt.se.
Informationsinnehållet är inte helt relevant för bilden, t.ex har vi inte tänkt att det ska finnas några länkar i
ett ”kommunfönster” på verksamt.se.
2
Denna sida kan dock vara en kopia av innehållet på en sida på kommunens webbplats om kommunen anser att
det är en bra lösning.
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6.5 Tjänster till företagare på webben – problem och möjligheter
Oberoende av om en kommuns webbplats innehåller rikhaltig eller begränsad information för
företagare kan det ofta vara svårt att snabbt få en uppfattning om innehållet i webbplatsen
samt hitta fram till önskad information. Olika kommuners webbplatser ger olika grad av
service till företagare.
Kommunernas webbplatser har många användarkategorier som målgrupper. Samtidigt har
kommuner ett brett verksamhets- och ansvarsområde, vilket gäller såväl stora som små
kommuner. Detta gör att det finns en potential och ett behov av att webbplatserna innehåller
mycket information tillhörande många olika ämnen. Dessa olika ämnen kan vara svåra att
strukturera, på ett för den ovane användaren, lättillgängligt sätt. En webbplats har en första
sida, en begränsad yta, som ska fånga och vägleda besökaren. Att organisera denna typ av
webbplats kan vara en komplicerad uppgift.
Samtliga kommuner har information kring myndighetsutövning och tillstånd på sin webbplats,
även om omfattning och djup varierar starkt. Detta ämne berör kommunernas kärnverksamhet
och kommuner har en tradition att hantera information inom dessa sakområden. Kommuner
har informerat kring tillstånd och myndighetsutövning på andra sätt tidigare innan webben
fanns som möjlig kanal. Information inom detta område förmedlas till företag utifrån flera
samverkande syften; fullgöra informationsplikt, uppnå viktiga resultat och ge service till
företagare. Att denna typ av information är korrekt och tillräckligt fullständig är central för
såväl kommuner som företagare.
Vår studie visar dock att få kommuner har detaljerad information kring myndighetsutövning
och tillstånd. Detta överensstämmer med de resultat som rapporteras i Jämförelseprojektets
studie kring kommuners företagsinformation på webben (Jämförelseprojektet, 2010). Detta
måste dock ses som anmärkningsvärt eftersom en förutsättning för kontaktpunktens
utformning är att kommuner ger detaljerad information om olika tillstånd, se avsnitt 8.5 nedan.
Kommuner med hög ambitionsnivå har rikhaltig information på webbplatsen kring företagande. Denna information kan då vara mer omfattande än informationen kring tillstånd och
myndighetsutövning. Information kring företagande som inte är relaterat till förutsättningar i
aktuell kommun ligger i allmänhet utanför kommunens ansvarsområde och placeras på
kommunens webbplats för att ge service till företagare och stödja företagande i kommunen.
Ingen kommun, av dem som vi har studerat, har information och funktionalitet till företag
som uppfyller vår definition av e-tjänst (se 4.2).
Många kommuner lägger ned mycket resurser för att skapa webbplatser med bra information
till företagare. En hel del information är kommunspecifik men en stor del av informationen är
av sådan karaktär att den kan ses som gemensam för alla företagare eller för företagare inom
en vis bransch. Det gäller både allmän företagsinformation och delar av myndighetsinformation. Att få service av sin kommun uppskattas säkert av företagare. Men det är ändå så
att detta arbetssätt innebär dubbelarbete och ineffektiv användning av samhällsresurser.
Verksamt.se har här en viktig funktion med stor potential att beskriva och samla viktig
information på ett ställe.
Möjligheter för kommuner att exponera profilerande information om kommunen på
verksamt.se bör kunna öka kommunernas intresse för verksamt.se och företagares nytta av
verksamt.se.
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7 Processorientering, affärsplanering och tillståndsguider
I detta kapitel kommer ett processperspektiv på verksamt.se och kontaktpunkten att anläggas.
Med detta avses att vi utifrån företags etablerings- eller utvecklingsprocesser analyserar hur
verksamt.se kan blir mer processtödjande och koordinationsstödjande. Detta görs dels utifrån
en analys av befintliga komponenter och funktionalitet i verksamt.se (t ex affärsplan,
tillståndsguider och informationskomponenter). Verksamt.se innehåller i nuvarande version
generell information om företagande samt information i form av tillståndsguider anpassade
för olika identifierade branscher samt en individuell checklista. Den individuella checklistan
har svagare kopplingar mot kommunal tillståndsgivning och är mer inriktad på att starta upp
ett företag än på att bistå inför kommunala tillstånd. De branschvisa tillståndsguiderna är
istället mer fokuserade på tillståndsgivningen för dessa aktuella branscher. I nuvarande
version av verksamt.se finns fyra sådana branschguider. I detta kapitel ges även förslag på
framtida funktionalitet på verksamt.se ur ett företagarperspektiv. Detta kapitel är till sitt
innehåll avgränsat från kapitel om kontaktpunkten (kap 8-9) där själva ansökan och kontakten
med kommunen avhandlas samt kapitel 12 som utreder alternativa webbprocesser för ansökan
och tillståndshantering. I kapitel 5 diskuterades den problembild som framkommit i
diskussionerna med kommuner vid intervjuer och workshops. Denna problembild ligger till
grund för och utgör förutsättningar för diskussionen i detta kapitel. I detta skede tar vi
speciellt fasta på det som rör friläggning av, planering inför och hantering av sammansatta
tillståndsprocesser utifrån både ett kommunalt perspektiv och ett företagarperspektiv.
7.1 Hantering av sektoriseringsproblematik
Att sektorisering och fragmentering är baksidan av en hierarkiskt strukturerad förvaltning är
sedan länge ett välkänt faktum. Denna bild gäller i synnerhet även för företag som upplever
att koncernen Sverige inte ger någon samlad bild av vad som förväntas av ett etablerande
företag. Denna problematik gäller även inom kommuner. Att utvecklas från sektoriserad
förvaltning mot en mer processbaserad förvaltning är ett arbete som sker parallellt med
attitydutveckling i många kommuner och även internationellt (jfr kap 5). I kommunerna
handlar detta bl.a om projektorienterade arbetssätt, processkartläggningar, ”lean management”
och andra verktyg och lösningar för att analysera och förändra verksamheter. I flertalet av de
medverkande kommunerna pågick i en eller annan form arbete med att minska de negativa
effekterna av de hierarkiskt strukturerade ”stuprörsförvaltningarna”. Här ska dock tilläggas att
hierarkierna och stuprören även utgör grunden för ansvarsutkrävande och flera av de
mekanismer som utgör en rättssäker förvaltning (avsnitt 3.3 ovan). Dessutom har kommunala
myndighetsfunktioner även en kontrollerande funktion över kommunala verksamheter.
Således är stuprör och distans i handläggning till tillsynsobjekt och sökande ett självklart
inslag i kommunal myndighetsutövning liksom närhet, rådgivning och stöd ska vara det.
7.2 Affärsplanering
De kommuner som deltagit i studien har skilda uppfattningar kring kvaliteten på företags
affärsplaner. Detta beror antagligen på en mängd olika faktorer. För det första är vilken typ av
kontakt med nyföretagare som kommunens näringslivskontor har avgörande för vad man ser
på kommunen. De kommuner som träffar många nyföretagare och har en omfattande verksamhet kring företagsrådgivning menar att det är betydligt sämre ställt med affärsplanering än
de kommuner som i regel förlitar sig på de företagsrådgivande aktörerna som
Nyföretagarcentrum (NFC), Coompanion, Almi etc. I dessa kommuner agerar NFC som en
kvalitetssäkrande institution och hanterar en stor del av det inledande stödet till (ny)företagens
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affärsplanering. Andra orsaker till att kvaliteten kring affärsplaneringen varierar så kraftig kan
vara markpriser och näringslivsstruktur som kan avgöra vilka typer av företag som vill
etablera sig i kommunen. Generellt är det främst landsbygdskommuner och mindre
kommuner som menar att företagen har mindre väl genomförda affärsplaner eller inga alls.
Storstadskommunerna ser generellt sett mindre kvalitetsproblem kring affärsplanerna. Detta
har antagligen att göra med att det är färre nystartade företag i dessa kommuner pga höga
markpriser. Detta gör att det handlar om mer etablerade och/eller kunniga företag som söker
sig till dessa kommuner och dessa behöver inte kommunalt stöd i samma utsträckning.
När det gäller affärsplanen som förutsättning för det kommunala arbetet menar kommunerna
att ett sådant dokument inte är aktuellt. Framförallt vissa delar av innehållet i en affärsplan
anses inte relevant då detta handlar om företagets affärshemligheter, prissättning, marginaler
och strategi. En stor andel av de kommuner som deltagit i denna förstudie menar att de av
olika skäl, inte ska titta på och värdera företagets affärsidé. Man anför etiska skäl
konkurrensskäl, företagshemlighetsskäl och kompetensskäl. Flera kommunföreträdare i
förstudien menar även att det är mycket svårt att avgöra vilka företag som kommer att bli
livskraftiga. Därför inriktar man sig på att ge alla företag som hör av sig till kommunen en
likvärdig och snabb hantering av sina ärenden och det stöd som behövs för att företaget ska
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Man kan dock inte, ur kommunal synvinkel, avfärda affärsplanen och dess innehåll i sin
helhet. Verksamhetens inriktning påverkar hur kommunen hanterar ett företag och dess
ärenden och därmed även prioriteringen av dessa. Granskar man affärsplaner finns det viss
information som kommuner bör vara intresserade av för att kunna hjälpa företaget. Det kan
t.ex handla om att hitta lämplig lokal eller lämplig mark för att etablera verksamheten. För att
hjälpa till med att frilägga tillståndsprocesserna i kommunen för det aktuella företaget är bl.a
följande information viktigt:
•
•
•

Lokal-/markbehov (t ex storlek, tillgänglighet, placering etc)
Verksamhetens miljöpåverkan (t ex trafik, kemikalier etc)
Verksamhetens inriktning (t ex livsmedel, hygien, djurhållning)

Förutom dessa delar finns en mängd information i en affärsplan som kommunen inte är
betjänta av och snarare ser som problem än nytta med att veta. Av denna anledning föreslår vi
att en vy skapas med information ur verksamts affärsplan som kan vara avsedd för kommuner.
Detta behöver kompletteras med information så att tillståndsprocesserna kan kartläggas och
den sammansatta tillståndsprocessen kan beskrivas.
7.3 Verksamhetsplan – karaktärisering av företagets verksamhet
Vi har valt att kalla en sådan vy, som vi föreslår, för en verksamhetsplan eller
verksamhetskaraktärisering. Denna vy (verksamhetsplan) kan användas för planering av
kommunens processer för hantering av olika ärenden för ett företags etablering. Med bra
grundinformation kan kommunen planera sitt stöd och sin rådgivning bättre. När det gäller
processplaneringen kan kommunerna över förvaltningsgränserna ta ställning till om den
geografiska plats som företaget valt eller som valts åt företaget är lämplig för den verksamhet
som ska bedrivas. Detta kan ske genom att man i kommunen tar ett gemensamt inriktningsbeslut utifrån ett gemensamt underlag som man utreder vidare. Utifrån det gemensamma
underlaget kan kommunen sedan lägga upp en kommunal utvecklingsprocess med
ansvarsroller, delprocesser och tidplanering. Som ett första steg behöver kommunen tidigt få
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en bild av olika steg i ett företags etablering. Denna bild bör gemensamgöras mellan
kommunen och företaget. Genom sådan verksamhetskaraktärisering kommer man att erhålla
ett bra underlag för att definiera olika beståndsdelar i en process. Utifrån dessa olika
beståndsdelar kan kommunen definiera hur den specifika processen bör se ut i det aktuella
fallet och ta beslut kring hur processen ska organiseras och om så önskas tidsätta leverabler
som företaget behöver inkomma med. Genom att göra en processplan kan kommunen
beskriva vilka ärenden som kommer att behöva genomföras under utvecklingsprocessen.
Slutligen är det viktigt att kunna anpassa och samordna företagens och kommunens aktiviteter
och processer. En processplanering behöver även ta hänsyn till aktiviteter som är
ickekommunala till sin karaktär men som ändå kommer att vara viktiga förutsättningar för
företagets och kommunens gemensamma utvecklingsprocess. Dessa aktiviteter kan t.ex röra
företagets underleverantörer. Utan att ta hänsyn till dessa blir kommunens utvecklingsprocesser för ”ideala” och tappar verklighetskontakten. En adekvat processplanering behöver
ta hänsyn till kommunala processer, företagets processer, statliga myndigheters processer.
Man kan också behöva ta hänsyn till beroenden i ett byggprojekt eller andra speciella
förhållanden. Olika ärendetyper kan tidigt bli identifierade och planerade. Man kan också
bygga in tids- och innehållskrav på företagets underlag. Detta gör att en hel del ansvar för
handläggningstiden förs över på företagen genom kraven på underlagskvalitet samt att vikten
av högkvalitativa underlag tydliggörs för företagen. Underlagskvaliteten är idag ett stort
problem som påverkar handläggningstiderna i kommunerna liksom för företagen.
De kommuner som har företagslotsar, koordinationsgrupper, etableringsgrupper eller liknande
har även i många fall något slags förutsättningsdokument inför ett inledande möte med
företaget. Omfattningen och strukturen skiljer sig åt från kommun till kommun och varierar
mellan ett enklare kontaktformulär till mer omfattande checklistor och frågebatterier. En vy
som den som föreslås här skulle kunna fylla en sådan funktion i Sveriges samtliga kommuner
om den införs som ett explicit steg mellan affärsplanen och tillståndsguidningen i verksamt.se.
I och med att grunddata för karaktärisering av företagets verksamhet finns så existerar även
förutsättningar för att få stöd att planera tillståndsprocesser som helhet i kommunerna samt
också motsvarande aktiviteter i företagen. Som vi varit inne på tidigare är affärsplanen i sig
inte ett verktyg som lämpar sig för interaktion med kommuner.
Tittar vi på denna processplanering utifrån verksamhetsplanen är det ett manuellt steg som
bygger på ett antal verksamhetskaraktäriserande grunddata om företaget som hanteras av
kommunen. Vilket stöd man får av sin kommun och hur det initieras och hanteras på
kommunen kommer att variera kraftigt. Det är viktigt att fastslå att om man initierar detta via
kommunen är det en manuell friläggning av tillståndsprocessen som påbörjas. Genom att
införa en processtödjande IT-komponent i verksamt.se för processplanering finns verktyg för
de kommuner som vill bedriva detta koordinerande arbete. Slutsatser från workshop och
intervjuer är att flertalet kommuner arbetar med att öka serviceorientering mot företag och
även med processplanering och projektorienterade arbetssätt.
7.4 Tillståndsguider – från myndighetsorientering till företagsorientering
Den svenska förvaltningsmodellen är både positiv och negativ när det gäller företags och
medborgares relationer till myndigheter och kommuner. De svenska myndigheterna är tack
vara en tydlig profilering välkända och inarbetade liksom deras verksamheter. Detta gör att
effekterna av den strikta uppdelningen på många olika aktörer blir mer hanterbar. Negativt är
den omfattande fragmentering som uppstår i gränslandet mellan myndigheter och kommuner.
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Först dock en annan central fråga; när det gäller de kommunala tillstånden har företagen inte
sällan liten förståelse för den kommunala interna organisationen och de effekter dessa får för
kommunens informationsgivning. När man interagerar med någon på kommunen förväntar
man sig att ”kommunen” har något hållbart och sammanhållet att säga. Att få olika besked av
olika förvaltningar, om det vill sig illa, är inte förtroendeskapande. Bland Sveriges kommuner
och myndigheter finns det få exempel på sammanhållen informationsgivning utifrån en
målgrupps behov. Kort och gott information som tar fasta på ett företags problematik och
utgår från detta. Vanligen är information istället strukturerad utifrån myndigheternas/
kommunens organisationsstruktur och gränserna mellan dessa.
Att skapa situationsanpassad mening ur fragmenterad information och sammanfoga detta till
en relevant helhet är upp till företaget och detsamma gäller senare koordineringen av de olika
tillstånd som krävs. Detta innebär att information om bygglov, livsmedelsanläggning,
serveringstillstånd etc. ges på ett sätt som inte utgår från att det är en restaurang som ska
startas utan utgår från separata processer vilket inte stämmer med den verklighet som dessa
olika tillstånd är relaterade till. Detta brukar benämnas för att man anlagt ett myndighetsperspektiv till skillnad från ett medborgar/företagarperspektiv. I ärlighetens namn ska sägas
att det finns kommuner som skapat tillståndsguider för vissa verksamhetstyper och försökt
agera proaktivt och företagarorienterat även kring webbaserad information. Vi har under vår
granskning av kommunala webbplatser sett webbguider för att starta restaurang och
livsmedelsföretag på ett fåtal sådana webbplatser. Verksamt.se utgör även ur detta perspektiv
ett undantag i och med de ambitioner att förenkla informationsgivningen (själva idén med
företagarsajten) till att gälla företagande som helhet. Denna ambition gör verksamt.se till ett
sektorsövergripande företagarorienterat stöd.
Granskar man huvuddelen av informationen på verksamt.se är den dock tematiserad på olika
sätt och strukturerad utifrån olika logiker som inte är företagarorienterade utan i regel
tillståndsorienterad. Verksamts information har en grundläggande informationsstruktur som
bygger på begreppen fundera, starta, driva, utveckla och avveckla. Denna struktur är skapad
utifrån ett företags livscykel och är relevant ur ett företagarperspektiv. En annan informationsmängd är tillståndskatalogen som naturligen är strukturerad utifrån vilka tillstånd som finns.
Här blir inte företagarperspektivet lika tydligt. I denna tillståndskatalog utgår verksamt.se från
samma perspektiv som kommunerna med undantag för att organisatorisk hemvist saknas som
struktureringsgrund. Huvudsakligen är det dock tillståndsorienterad och myndighetsorienterad
information istället för företagsorienterad information. För att kunna skapa en mening kring
de olika tillstånden och som företagare frilägga kommande tillståndsprocesser behöver man
först känna till vilka tillstånd som är aktuella för den egna verksamheten. Detta är
huvudproblematiken som råder kring informationsgivning i kommuner och myndigheter. Man
måste veta vad man behöver veta för att kunna hitta informationen. Ett undantag på
verksamt.se är de branschanpassade tillståndsguider som tagits fram för ett antal branscher
och verksamhetstyper samt den mer individuellt anpassade checklistan för att starta företag.
Den senare hanterar dock i liten utsträckning kommunala tillstånd.
Dessa branschanpassade tillståndsguider är de enda egentliga exemplen på mer heltäckande
företagsorienterade tjänster för att ge företaget kunskap om vad det är som behöver göras för
att verksamheten ska kunna starta. Dessa guider täcker både statliga och kommunala tillstånd
och behov vilket skiljer dessa från de kommunala varianterna för livsmedelsföretag och
restauranger som inte täcker statliga tillstånd som företaget behöver hantera. Vad är då
skillnaden mellan verksamhetsplan och resultatet från en genomförd tillståndsguidning? En
verksamhetsplan är situationsanpassad och företagsberoende och kan alltså ligga till grund för
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att i detalj bestämma en process. En branschanpassad tillståndsguide kommer däremot inte att
innebära förutsättningar för en individualiserad processbeskrivning då den inte kan ta hänsyn
till kommunal särart och inte heller speciella förutsättningar hos det aktuella företaget. Det
betyder att underlaget som lämnas i en branschanpassad tillståndsguide snarare frilägger en
process på aggregerad nivå medan en verksamhetsplan mer detaljerat kan användas för att
beskriva en process. Verksamhetsplanens förlängning på kommunal nivå kan alltså innebära
en mer detaljerad och situationsanpassad process där nämndtider och lokala förutsättningar
bättre kan beskrivas.
7.5 Sammanhållna tillståndsprocesser
I detta sammanhang är det inledningsvis centralt att nämna att en integrerad process från
affärsplanering, verksamhetsplanering via tillståndsguide även behöver sluta i ”att göra” d v s
att även ansöka. Placering av e-tjänster och webbprocesser är dock en fråga som primärt
behandlas i kapitel 12. Eftersom företagsärenden ofta handlar om frågor och ansökningar är
det centralt att detta kopplas samman med tillståndsguiden och att ”mina sidor” kan visas med
ärendeembryon i en process av ej initierade men indikerade ärenden och som placerats i en
sekvens som visar hur en lämplig process över tillståndshantering bör ses ut. I våra studier har
det visat sig att företagens behov kan sammanfattas med en önskan att få frilagt:
1. Vad skall jag göra?
2. Hur lång tid tar det?
3. Vad kommer det kosta?
Detta visar att ovanstående integration inte är tillräcklig, utan en process som denna ska
tidsättas med rimliga handläggningstider och även olika taxor och avgifter. Detta får dock
betraktas som utopiskt i detta läge där en stor andel av Sveriges kommuner inte vill ta i frågan
om tidssättning av ärendeprocesser. De kommuner som gör det markerar ofta tidssättningsvillkoren med att först sätta villkoret till kompletta handlingar och sedan plocka bort de
aspekter som gör ärendet potentiellt komplext och slutligen exkluderas vanligen överklaganden. Tiden som sätts efter dessa villkor är sedan så väl tilltagen att alla kommuner i
realiteten klarar av detta möjligtvis med undantag för semestern. Med en, utifrån en
branschanpassad tillståndsguide skapad ärendeprocess har vi dock åstadkommit svar på den
första frågan (vad ska jag göra?). Processen för olika tillståndsansökningar är frilagd.
Problemet är att det är få branscher som i dagsläget har detta stöd. Vid våra workshops och
intervjurundor har kommunerna varit tydliga med två saker kring detta. För det första att detta
är ett omfattande omvärldsbevakningsarbete att utveckla branschguider. Detta bör knappast
utföras på 290 kommuner utan snarare centraliserat till t.ex Tillväxtverket. För det andra har
man varit väldigt positiva till sådana guider och sett nyttan från företagens synpunkt. Att
kommunernas näringslivshandläggare har denna inställning är knappast förvånande. De ser
både denna brist i kommunerna och i många fall behovet av att berätta vad det är som ska
göras i termer av tillstånd och utredningar.
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7.6 Processperspektiv på verksamt.se
I och med detta kan vi föreslå en processmodell (figur 17) för verksamt.se. Denna modell
visar hur koordinationsaspekter och hur behovet av sammanhållna vyer och sekvenser i
webbstödet kan utformas. Webbstödet bör ha flexibla ingångar. Flexibiliteten är önskvärd
eftersom företag både kan ha utarbetat t ex en affärsplan i ett annat sammanhang men vill
utföra en verksamhetsplan för interaktion med kommuner. Således ser vi ingångar till
verksamts tjänsteprocess på alla nivåerna affärsplanering, verksamhetsplanering, tillståndsguidning och ansökning.
Olika
ingångar

Företagare

Webbstöd

Målgrupper

Göra affärsplan

Företagare, Partners,
Investerare, Finansiärer
Bolagsverket, Skatteverket

Göra
verksamhetsplan

Företagare,
Kommun (lokalisering,
etableringsplanering)

Hitta tillstånd
(guida till rätt
tillståndsprocess)

Företagare,
Kommun
(etableringsplanering,
rådgivning)

Göra
ansökningar/
anmälningar

Företagare,
Kommun
(tillståndsgivning)

Figur 17. Integrerad affärsplanering, verksamhetsplanering och tillståndsidentifiering
Varje delprocess har ett antal målgrupper som har nytta av den produkt som blir resultatet. På
detta sätt har affärsplanen sina målgrupper i företagaren själv, företagsrådgivare, investerare,
partners och ett antal myndigheter1 En verksamhetsplan har sina målgrupper i företagaren,
företagsrådgivare och de inom kommunen som kan stödja etableringsplanering. Tillståndsguiden är det företagaren och olika kommunala aktörer som är betjänta av. Slutligen är ansökningarna en angelägenhet för kommunala tillståndsgivare och företagaren.
Vidare finns det ett behov av utgångar från alla dessa delprocesser. Det finns företag som inte
har behov av några kommunala kontakter och således kanske bara har behov av en affärsplan.
Vidare finns det företagare som upplever sin process så komplex att denne vill utgå från en
verksamhetsplan för att ta kontakt med sin kommuns näringslivsutvecklare. Det finns även
säkerligen företagare som vill frilägga tillståndsprocessen men sedan ansöka manuellt och ej
via e-tjänster. Slutligen finns det redan etablerade företagare med tidigare erfarenheter som
vill gå direkt på att söka tillstånd utan dessa föregående delsteg.

1

Det är endast delar av affärsplanen som vänder sig till aktuella statliga myndigheter.
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Några sammanfattande slutsatser: Det behövs integration av befintliga och nya funktioner på
verksamt.se:
• En ny komponent på verksamt.se, verksamhetsplan, för att skapa grund för
processplanering och processerbjudanden för företag i kommuner.
• Processtödjande struktur för att integrera affärsplan med verksamhetsplan, tillståndsguide
och ansökningstjänster
• Förstärka tillståndsguiderna och utveckla för fler branscher/verksamhetstyper. För att få
större spridning kan man utreda om dessa går att erbjuda kommunerna som integrerbara
moduler i deras webbmiljöer.
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8 Kontaktpunktsfunktionen på verksamt.se: Regelverk
8.1 Vad är kontaktpunktsfunktionen?
Verksamt.se innehåller en sk kontaktpunktsfunktion. Genom denna webbfunktion kan företag
få information om vilka tillstånd1 som krävs för att starta och driva viss verksamhet samt även
kommunicera med tillståndsgivare. Kontaktpunktsfunktionen har sin grund i EU:s tjänstedirektiv (se avsnitt 8.3) nedan. Det är alltså ett krav som har ställts från EU på Sverige. De
svenska statsmakterna har valt att realisera den svenska kontaktpunktsfunktionen inom ramen
för verksamt.se.
Kontaktpunktsfunktionen 2 finns på verksamt.se under avdelningarna ’Starta’ respektive
’Driva’. Under ’Användbara verktyg’ väljer man ’Hitta tillstånd’ därefter kan man välja
mellan:
• Ta reda på vilka tillstånd du behöver. Här kan man söka på viss verksamhet och få namn
på de tillstånd som eventuellt krävs. Man kan också få översiktlig information om
tillståndet samt blankett som kan fyllas i vid en ansökan.
• Skicka ansökan (Kontaktpunkt för tjänster). Här kan man skicka meddelande och filer till
tillståndsgivare.
• Vad händer sedan? Här får man information om bekräftelser och vad man kan göra om
man får avslag på en ansökan.
Kontaktpunktsfunktionen har, i enlighet med EU:s tjänstedirektiv, skapats för att göra det
enklare för företag att etablera sig och komma igång med sin verksamhet. Vi ägnar denna
funktion i verksamt.se ganska mycket utrymme i denna rapport genom detta och nästa kapitel.
Tillståndshantering utgör en central del av kontaktpunktsfunktionen, vilket också är en central
del för samspel mellan verksamt.se och kommunerna. Det är just genom kontaktpunktsfunktionen som det idag finns en samverkan mellan verksamt.se och kommunerna. Det är
därför viktigt att analysera den och se vilka förbättringsbehov som finns. Genom EU:s
tjänstedirektiv och relaterade svenska författningar så är kontaktpunktsfunktionen legalt
reglerad på sätt som annars inte är brukligt i svensk lag.
8.2 Olika regelverk
EU:s tjänstedirektiv föreskriver, för realisering av mål om enkel etablering av tjänsteföretag,
olika krav på medlemsländerna som bl.a inrättande av gemensamma kontaktpunkter. Detta
innebär att tjänstedirektivet är en primär legal grund för utformning av den svenska
kontaktpunktsfunktionen. Det är dock inte bara tjänstedirektivet som styr denna kontaktpunkt.
Det har som en följd av tjänstedirektivet stiftats en svensk lag – lag om tjänster på den inre
marknaden (SFS 2009:1079) – och dessutom har ett antal andra lagar modifierats. Den
1

Krav på tillstånd eller registrering kan gälla för att få starta och driva vissa verksamheter. I sådana fall krävs att
företaget ansöker om tillstånd hos aktuell tillståndsgivare eller anmäler registrering. I båda fallen gäller att
företaget måste interagera med den organisation som ansvarar för aktuellt tillstånd eller registrering. I den text
som finns på kontaktpunkten kring krav på företag samt kommunikation med myndigheter används ofta
uttrycken ansöka och tillstånd för den interaktionsprocess som krävs med aktuell myndighet. Ansöka eller
tillstånd kan då alltså avse processen kring ansökan om tillstånd men även det enklare förfarandet som gäller vid
anmälan om registrering. I denna rapport ansluter vi oss till detta förenklade uttryckssätt och skriver ansöka och
tillstånd även när det handlar om processen anmäla och registrera.
2
Information om vad kontaktpunktsfunktionen principiellt innebär är inte helt lätt att hitta på verksamt.se. Man
får klicka på den speciella logotypen för EUGO (EU:s gemensamma organ för medlemsländernas
kontaktpunkter) för att komma till en sida som innehåller information om vad kontaktpunktsfunktionen innebär.
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svenska lagen har sedan preciserats i en förordning om tjänster på den inre marknaden (SFS
2009:1078). Denna förordning har i sin tur operationaliserats i en myndighetsföreskrift (TVFS
2009:1) från Tillväxtverket (2009a).
Samtliga dessa författningar, som bildar en författningshierarki (figur 18), reglerar den
svenska kontaktpunkten. Som en del av denna studie av verksamt.se har en författningsanalys
gjorts av de regelverk som styr kontaktpunktsfunktionen. Genom denna författningsanalys
(som redovisas nedan i detta kapitel) friläggs ett antal värden bakom kontaktpunkten.
Dessutom har ett antal oklarheter, motstridigheter och tveksamheter identifierats. Det är
särskilt intressant att studera vilken påverkan författningstexterna har haft för aktuell ITdesign.
EU:s
tjänstedirektiv

Lag om tjänster
på den inre
marknaden

Förordning om
tjänster på den
inre marknaden

Tillväxtverkets
föreskrifter om
Kontaktpunkten

Kontaktpunkten
på verksamt

Figur 18. Olika regelverk som styr verksamt.se
8.3 Tjänstedirektivet
Tjänstedirektivet (EU, 2006) syftar till att befrämja tjänstehandel på den inre marknaden1
(Regeringskansliet; 2008; 2009). Den fria rörligheten av tjänster ska befrämjas, vilket innebär
att det ska vara enkelt att etablera sig som tjänsteföretag i ett (annat) land inom den inre
marknaden. Detta innebär bl.a att onödiga regler ska tas bort samt att administrativa processer
vid etablering ska förenklas. I tjänstedirektivet anges ett antal uttryckliga skäl. Man skriver
bl.a ”Undanröjande av hindren för utvecklingen av tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna
är ett viktigt medel för att stärka integrationen mellan de europeiska folken samt främja en
balanserad och hållbar ekonomisk och social utveckling.” (EU, 2006, skäl 1). Man lyfter fram
några hinder såsom ”administrativa bördor” och ”rättslig osäkerhet” (EU, 2006, skäl 3) som
alltså bör motverkas.
1

Den inre marknaden består av de 27 EU-länderna samt tre EES-länder (Regeringskansliet, 2008).
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I tjänstedirektivet artikel 6 stadgas ett antal krav på gemensamma kontaktpunkter 1 . Det
uttrycks på följande sätt: ”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör kan fullgöra
följande förfaranden och formaliteter genom gemensamma kontaktpunkter: a) Alla
förfaranden och formaliteter som är nödvändiga för tillträde till tjänsteverksamhet, särskilt
deklarationer, anmälningar och ansökningar som är nödvändiga för att erhålla tillstånd av
behöriga myndigheter…”. Artikel 6.1 fortsätter med en punkt b som delvis överlappar med
punkt a, men som samtidigt är tydlig vad gäller krav på tillståndshantering: ”b) Alla
ansökningar om tillstånd som är nödvändiga för utövandet av tjänsteverksamheten”. Det
uttrycks således att företag ska kunna fullgöra förfaranden avseende ansökningar, anmälningar etc genom kontaktpunkter. Med ’fullgöra’ bör förstås att man ska kunna utarbeta och
lämna in en komplett ansökan. Ordet ’genom’ kan tolkas som att man ska kunna göra det
inom kontaktpunkten. En friare tolkning skulle kunna vara att man med hjälp av kontaktpunkten ska kunna utarbeta och lämna in ansökan, men att den exakta funktionen av hjälp
från kontaktpunkten inte behöver vara begränsad till att själva kontaktpunkten innehåller stöd
för utarbetande och inlämning. En sådan friare tolkning ger större frihetsgrader i design av ITsystem. Andan i tjänstedirektivet är att kontaktpunkten ska vara ett stöd för enkel hantering.
Detta framgår klart av artikel 8 som citeras nedan.
Artikel 7 stadgar om företagens rätt till information. Följande utsägs: ”1. Medlemsstaterna
skall se till att följande uppgifter finns lätt tillgängliga för tjänsteleverantörer … genom de
gemensamma kontaktpunkterna: a) De krav som gäller för tjänsteleverantörer … särskilt
sådana som rör förfaranden och formaliteter som tjänsteleverantörer skall fullgöra för att få
tillträde till och utöva tjänsteverksamhet. b) Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter så att
tjänsteleverantörer kan kontakta dessa direkt…”. Att noteras här om rätt till information är att
detta gäller de krav som myndigheter ställer på företagen. Vad som avses med krav har
definierats tidigare i direktivet. I artikel 4 ges följande definition: ”krav: skyldighet, förbud,
villkor eller begränsning som föreskrivs i medlemsstaternas lagar eller andra författningar
eller som följer av rättspraxis, administrativt förfarande…”. Med krav menas alltså både
legala krav och procedurkrav hos berörda myndigheter.
Man kan också notera att det beträffande informationsbehoven stadgas att information ska
finnas tillgänglig genom kontaktpunkter. Det står inte att information ska finnas på/inom
ramen för kontaktpunkten. En rimlig tolkning är att kontaktpunkten ska vara ett hjälpmedel
för att tillgängliggöra information. Mer om detta nedan.
Vidare stadgas i artikel 7 att ”3. Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter och det stöd som
avses i punkterna 1 och 2 tillhandahålls på ett tydligt och entydigt vis, att de är lätt tillgängliga
även på distans och på elektronisk väg, samt att de hålls aktuella”. Här ställs alltså upp ett
antal explicita krav på informationens egenskaper; dels på tydligt och entydigt och dels på
lättillgänglighet på distans och på elektronisk väg samt dels också krav på aktualitet.
Vidare ställs krav på svar från myndigheter i denna artikel: ”4. Medlemsstaterna skall se till
att de gemensamma kontaktpunkterna och de behöriga myndigheterna så snart som möjligt
besvarar varje begäran om sådan information eller sådan hjälp som avses i punkterna 1 och
2…”. Noterbart är här att krav på svar ställs på både kontaktpunkten och behörig myndighet.
Det kan knappast avses att två (olika) svar ska avlämnas, dvs båda svarar men var för sig. Det
skulle närmast leda till oklarheter och förvirring hos företagaren. En rimlig tolkning skulle
1

I Sverige har man valt att arrangera en kontaktpunkt, som då alltså finns på verksamt.se.
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vara att åtminstone någon av de två parterna (kontaktpunkten eller behörig myndighet) ska
besvara informationsbegäran. En hårddragen tolkning skulle kunna vara att båda parter skulle
vara tvungna att vara delaktiga i besvarandet; dvs båda svarar och gör det tillsammans. Detta
förefaller vara ett överdrivet och obefogat krav1. Det viktigaste bör vara att frågeställaren får
ett korrekt och snabbt svar från någon avsändare som kan stå för det som sägs.
I artikel 8 beskrivs förfaranden på elektronisk väg. Här stadgas: ” 1. Medlemsstaterna skall se
till att alla förfaranden och formaliteter för att få tillträde till och utöva en tjänsteverksamhet
kan fullgöras enkelt, på distans och på elektronisk väg via den berörda gemensamma
kontaktpunkten och med de behöriga myndigheterna”. Denna artikel kan ses som en precisering av artikel 6. Här i artikel 8 uttrycks krav på att kunna fullgöra förfaranden enkelt och på
elektronisk väg. Det ställs alltså krav på att enkelt kunna utarbeta och lämna in ansökningar.
Det står i artikeln att detta ska göras via kontaktpunkten och med den behöriga myndigheten.
Ordet ’med’ bör förstås att det är med den behöriga myndigheten som man kommunicerar.
Myndigheten är avsändare av krav och mottagare av ansökan och den som därmed ska
handlägga ansökan och leverera ett beslut. Ordet ’via’ kan ge olika frihetsgrader i design. Det
skulle kunna innebära att kontaktpunkten innehåller funktionalitet och stöd för att utarbeta
och inlämna ansökan. Via skulle också kunna innebära att kontaktpunkten för företagaren
vidare (genom länkning) till den behöriga myndigheten där stöd för utarbetande erhålls.
En viktig fråga för oss i analysen av kontaktpunktsfunktionen, och de regelverk som styr den,
har varit om onödiga legala begränsningar finns som hindrar en IT-design att vara
underlättande och förenklande för företagaren och andra parter. Det är ju tyvärr inte ovanligt
att författningar skrivs på sätt som föreskriver vissa tekniska lösningar snarare än att vara
teknikneutrala samt att författningarna därmed är för mycket orienterade mot vissa medel
snarare än de grundläggande värden som ska uppnås (Goldkuhl, 2009).
Vad vi kan se från tjänstedirektivet är att 1) det ska finnas gemensamma kontaktpunkter (som
ingångar) och att 2) det för tjänsteföretagaren ska vara lätt att utarbeta och fullgöra en ansökan.
Vi ser inte att det framgår något definitivt krav på att kontaktpunkten ska innehålla
funktionalitet för att fullgöra ansökan. Det krav som vi utläser är att det ska finnas elektronisk
funktionalitet för att fullgöra ansökan och att denna funktionalitet ska kunna nås via
kontaktpunkten. Kontaktpunkten ska vara en dörr in och den ska vara underlättande. Genom
att gå in genom denna dörr ska det bli enkelt att få information och fullgöra ansökan.
Artikel 10 i tjänstedirektivet innehåller villkor för tillståndsgivning. Det stadgas ett antal
kriterier för bedömning av ansökningar. Det utsägs följande: ”1. Tillståndsförfaranden skall
grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig
bedömning. 2. De kriterier som avses i punkt 1 skall vara a) icke-diskriminerande, b) motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset, c) proportionella i förhållande till detta syfte
avseende allmänintresset, d) tydliga och entydiga, e) objektiva, f) offentliggjorda i förväg, g)
öppna för insyn och tillgängliga”. Dessa kriterier innebär, i enlighet med vad som sagts
tidigare om villkor för uppställda krav i samband med tillståndsgivning att dessa krav ska vara
tydliga, entydiga, offentliggjorda och öppna för insyn.

1

Tyvärr har Sverige som lagstiftare gjort en sådan motsvarande snäv tolkning. Vi återkommer till detta problem
nedan vid genomgång av den svenska lagen.
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8.4 Lag om tjänster på den inre marknaden
Med denna analys av tjänstedirektivet som bas övergår vi nu till att granska de svenska
författningar som för vidare direktivet i en svensk författningskontext. Först gäller det lagen
om tjänster på den inre marknaden (SFS 2009:1079). Förutom att granska denna lagtext har vi
även studerat betänkande (Ds 2008:75), proposition (Prop. 2008/09:187) och riksdagsbetänkande (2009/10:NU6) som låg till grund för lagen.
I lagen ges ett antal definitioner relevanta för lagens tillämpningsområde (4 §). Dessa är delvis
hämtade från motsvarande definitionsavsnitt i tjänstedirektivet (artikel 4). Notabelt är att ett
av de centrala begreppen, kontaktpunkt, inte finns definierad (genom dessa definitionslistor)
vare sig i lagen eller i tjänstedirektivet. Det finns därför en viss osäkerhet om vad man menar
med kontaktpunkt. Om det är en organisatorisk enhet eller en IT-funktion (webbplats eller del
därav). Utifrån läsning av dokument (såväl författningstexter som andra relevanta dokument)
drar vi slutsatsen att med ’kontaktpunkt’ inbegripes såväl organisatoriskt ansvarig enhet som
en IT-funktion1. I framställningen i författningstexter förefaller det som om man ofta avser en
webbfunktion och då begränsat just till en sådan IT-funktion.
Lagen innehåller en allmän bestämmelse om gemensamma kontaktpunkter: ”5 § För att
underlätta tillståndsförfaranden för tjänsteleverantörer och tillhandahålla information till
tjänstemottagare ska en eller flera gemensamma kontaktpunkter upprättas”. ”Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kontaktpunkterna”. Att notera är att det inte utsägs att kontaktpunkten ska vara elektronisk. På detta
sätt är den svenska lagen mer allmänt hållen än tjänstedirektivet. På en punkt är man dock mer
precis. I 6 § stipuleras följande: ”Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller
anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i den
fortsatta handläggningen av ärendet kommunicera med tjänsteleverantören genom kontaktpunkten”. Här uttalas krav på kommunikation genom kontaktpunkten. Myndigheten/
kommunen måste svara genom kontaktpunkten om ansökan har kommit in denna väg. I lagen
framgår inga motiv för detta. Här får man istället söka sig till propositionen för att få
bestämmelsen någorlunda motiverad. Man motiverar det på ett mycket allmänt hållet
sätt: ”Gemensamma kontaktpunkter spelar en viktig roll för att tjänsteleverantörer på ett
enkelt sätt ska kunna få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet” (prop 2008/09:187 s 58).
Endast denna allmänna och svepande hänvisning till enkelhet utgör grund för att införa denna
bestämmelse i lagen. Vi har analyserat kommunikationsvägar mellan företagaren, kontaktpunkten och kommunen som behörig myndighet (se vidare kapitel 9 nedan). Denna regel
bidrar, vad vi kan se, inte alls till någon ökad enkelhet för företagaren. Däremot leder detta till
ökade bördor för kommunerna 2 . Det IT-mässiga samspelet mellan kontaktpunkten och
kommunen kompliceras genom detta onödiga krav. Skillnaden för företagen blir dessutom i
det närmaste minimal. Istället för att få ett e-postmeddelande direkt från kommunen (som
avsändare) får man motsvarande meddelande med kontaktpunkten som avsändare. Vi kan inte

1

I Ds 2008:75 s 121 framgår följande: ”Sådana föreskrifter ska i första hand reglera vilken myndighet som ska
fungera som kontaktpunkt och vilka uppgifter som följer av detta”. I Ds 2008:75 s 119 skrivs också: ”Den
svenska kontaktpunktens främsta kommunikationskanal ska utgöras av en sammanhållen webbplats
(tjänsteportal) på Internet”. Vårt begrepp informationsagent (avsnitt 2.1 ovan) innebär en samlad IT-funktion
med en tydlig organisatorisk förankring.
2
Bestämmelsen står, genom sina konsekvenser, i klar strid med förvaltningslagens krav på enkel och billig
handläggning (7 §). För kommunerna innebär utkommunikationen via kontaktpunkten att gå en omväg.
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se någon nytta alls med detta1. Att kontaktpunkten ska ha funktionen som ”myndighetsneutral
ingång” (för att citera prop 2008/09:187 s 60) behöver inte också leda till att den blir en
utgång för kommunerna vid kommunikation med företagen.
Vi menar att det är mycket olyckligt att man på politisk nivå ägnar sig åt IT-design genom
sådan detaljerad lagskrivning. Man bör vara försiktig med att inskränka designmöjligheter i
onödan. Det krävs noggranna konsekvensanalyser av olika designförslag för olika parter och
det är uppenbart att detta inte har gjorts i betänkande2 och proposition. Enligt vår mening
borde inte denna § 6 ha formulerats i lagen över huvudtaget. Man skulle istället ha kunnat
formulera en mer målinriktad bestämmelse3.
8.5 Förordning om tjänster på den inre marknaden
Lagen har sedan preciserats i en förordning (SFS 2009:1078). Där finns en hel del mer
detaljer kring kontaktpunkten. Där stadgas följande krav på kontaktpunktens funktioner (i
enlighet med tjänstedirektivet): Att tillhandahålla 1) elektronisk information till företagare
och 2) en elektronisk förmedlingsfunktion. Följande sägs beträffande den elektroniska
informationen: ”5 § Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information till tjänsteleverantörer … vid den gemensamma kontaktpunkten. Informationen ska innehålla 1. generell
information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få
tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige, 2. direktlänkar4 till specifik information
hos de behöriga myndigheterna, 3. kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna … 8.
annan information som är av särskild betydelse för att bedriva tjänsteverksamhet i Sverige”.
Här kan man notera att man gjort en uppdelning i generell information (som Tillväxtverket
ska tillhandahålla via kontaktpunkten) och specifik information som ska finnas hos de
behöriga myndigheterna och som ska nås via länkar på kontaktpunkten. Detta är ett exempel
på en viktig IT-design. Man har separerat informationen i generell information och specifik
information samt dessutom sagt att de ska placeras i olika slags IT-system. Denna fråga om
generell och specifik information är synnerligen viktig för företagare som avser att göra
ansökningar. Vi finner bestämmelsen tveksam, vad gäller hur den stipulerar placering av
information, vilket vi ska kommentera ytterligare nedan.

1

Tvärtom, som vi visar nedan (avsnitt 9.2), så är det snarare så att den administrativa bördan ökar för
företagaren genom att man måste hålla reda på två ärendeidentiteter (kontaktpunktens referensnummer och
kommunens diarienummer) på ett och samma ärende.
2
I betänkandet finns en slags reservation kring detta: ”Bestämmelsen bör inte hindra att kommunikation mellan
behörig myndighet och tjänsteleverantör under handläggningens gång sker på det sätt som är mest fördelaktigt
för tjänsteleverantören” (Ds 2008:75 s 121).
3
Vi ger i avsnitt 13.2 (figur 40) förslag på en sådan alternativ formulering.
4
Den utformade lösningen är knappast förenlig med förordningens krav på direktlänkar. De länkar man har på
verksamt.se till kommuner pekar snarare på sk samlingssidor (över tillstånd med vidarelänkar till blanketter) än
till detaljinformation om krav, kostnader etc. Ofta pekar länken på kommunens startsida, vilket är långt ifrån en
direktlänk.
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Som en följd av dessa bestämmelser finns 6 § som klargör ansvar1 beträffande information
och informationslämnande: ”6 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den
information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet … Den
behöriga myndighet som lämnar informationen ansvarar för att informationen är korrekt och
uppdaterad. Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt tillhandahålla aktuell
och detaljerad information när det gäller krav, kostnader och ansökningsförfarande för ett
tillstånd, en anmälan eller en registrering”. I 5 § finns ingen definition av begreppen generell
och specifik information. Här i 6 § finns ett visst klarläggande vad som ska menas med
specifik information; se citat ovan. Man kan konstatera att denna specifika information är
nödvändig för företagaren för att fullgöra sin ansökan. Man måste alltså, enligt den IT-design
som föreslås genom denna förordning, ta sig vidare (genom länkning) till en annan webbplats
för att därmed inhämta information som ett underlag för att utarbeta en ansökan. Det är lätt att
se att detta är en tämligen klumpig och föga användarvänlig lösning. Frågan är återigen om
man verkligen genom författningstexter ska detaljreglera IT-system på sådant sätt som
därmed skapar hinder för att designa enkla och kraftfulla e-tjänstelösningar.
I Prop. 2008/09:187 s 60 betonas att ”Det är viktigt att utvecklingen av en kontaktpunkt för
tjänster är förenlig med den långsiktiga e-förvaltningsinriktningen och E-delegationens
arbete”. Man säger vidare ”Den information och kommunikation som ska tillhandahållas vid
kontaktpunkten behöver uppfylla tjänstedirektivets krav och samtidigt ta hänsyn till pågående
arbete med gränsöverskridande lösningar och den långsiktiga inriktningen för den svenska eförvaltningsutvecklingen.” (Prop. 2008/09:187 s 61). Vi håller definitivt med om detta, men
menar att delar av analys och ställningstaganden som finns i Ds 2008:75 och Prop.
2008/09:187 är ur e-förvaltningsperspektiv bristfälliga och på flera punkter bidrar till dåliga
IT-lösningar för både företagare och myndigheter/kommuner. Man har t.ex knappast alls
analyserat kommuners befintliga IT-miljöer som infrastrukturer att utgå ifrån när man föreslår
kontaktpunkten som en nationell ingång till kommunernas IT-miljöer.
Redan i betänkandet (Ds 2008:75 s 118) uttrycks en tydlig designinriktning vad gäller
kontaktpunkten: ”En huvuduppgift för kontaktpunkten ska vara att erbjuda enkla och
elektroniska tillståndsförfaranden till svenska och utländska tjänsteleverantörer enligt artikel
8.1 i tjänstedirektivet”2. I diskussionen ovan (avsnitt 8.3) om artikel 8.1 framförde vi att detta
inte bör ses som enda möjliga tolkningen och designlösningen som följer formuleringen ”förfaranden … kan fullgöras … på elektronisk väg via den berörda gemensamma
kontaktpunkten”. En annan lösning är att företagaren förs av kontaktpunkten vidare till en
annan myndighetssajt som tillhandahåller funktionalitet för att fullgöra ansökningar. Ds
2008:75, Prop. 2008/09:187 och Fm 2009:1 (och dess förslag på författningstexter) anger
tydligt att kontaktpunkten ska innehålla funktioner för att fullgöra ansökningar. Det finns
dock på ett ställe angivit en sådan designmöjlighet som vi ovan har pekat på vad gäller
placering av funktionalitet för tillståndsförfaranden. I Prop 2008/09:187 s 63 framgår följande
två alternativ: ”I egenskap av mellanhand mellan tjänsteleverantörer och behöriga myndig1

Vi menar att det, trots detta klarläggande, finns motstridigheter eller åtminstone oklarheter i författningarna. I
Ds 2008:75 s 119 utsägs: ”Denna information ska lämnas av kontaktpunkten som ska ha ett samlat ansvar för
den information som ska lämnas enligt tjänstedirektivet”. Detta kan ställas mot ställningstagandet i
tjänstedirektivet att ”Inrättandet av gemensamma kontaktpunkter skall inte påverka funktions- och
behörighetsfördelningen mellan myndigheterna inom de nationella systemen” (artikel 6.2). Ansvar för
informationsgivning bör sammanfalla med utfärdande av regelkrav, och det kan inte ses bara som teknisk fråga
att flytta informationsansvar. Man bör precisera olika typer av ansvar avseende informationsgivning. Se vidare
diskussion i avsnitt 13.5 nedan.
2
Detta framhålls på flera andra ställen; t.ex på sid 74 utsägs ”…det är de gemensamma kontaktpunkterna som på
elektronisk väg ska tillhandahålla viss information och erbjuda tillståndsförfaranden”.
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heter kommer kontaktpunktens webbportal huvudsakligen att tillhandahålla eller visa vägen
till de tillståndsrelaterade tjänster och dokument som respektive behörig myndighet utformar
och ansvarar för” (vår kursivering).
7 § handlar om den elektroniska förmedlingsfunktionen. Här stadgas: ”Tillväxtverket ska
tillhandahålla en elektronisk förmedlingsfunktion vid den gemensamma kontaktpunkten som
gör det möjligt för 1. tjänsteleverantörer att elektroniskt lämna in handlingar för befordran till
behöriga myndigheter, och 2. behöriga myndigheter att i den fortsatta handläggningen
kommunicera elektroniskt med tjänsteleverantören”. Här framgår alltså klart att en elektronisk
förmedlingsfunktion ska finnas inom ramen för kontaktpunkten. Som framgår av paragrafen
så ses förmedlingsfunktionen som dubbelriktad. Företagare ska kunna lämna in handlingar på
detta sätt. Det finns också en funktionalitet för behöriga myndigheter att kommunicera med
företagare. Detta följer av lagens krav på sådan kommunikation (6 §) enligt diskussion ovan.
I 7 § skrivs också följande: ”Tillväxtverkets befattning med handlingar skickade för befordran
genom den elektroniska förmedlingsfunktionen är begränsad till enbart vad som är nödvändigt
för att kunna vidareförmedla handlingarna”. Denna bestämmelse är intressant och går enligt
vår mening på tvärs mot andra bestämmelser. Kravet på att stödja fullgörandet av ansökningar
genom kontaktpunkten förefaller knappast vara förenligt med regeln att Tillväxtverket
(genom sin informationsagent kontaktpunkten) endast ska befatta sig med handlingar för förmedling. I förordningsmotiven (Fm 2009:1) framgår skäl till denna formulering. Den tar sikte
på att handlingar inte ska anses vara inkomna till Tillväxtverket utan dess roll är endast skicka
dem till avsedd mottagare 1 . På detta sätt kan den te sig begriplig ur perspektivet rättsligt
korrekt hantering av handlingar. Emellertid uttrycker bestämmelsen också en begränsad (och
kanske förlegad) syn på myndigheters roll vid utarbetande av ansökningar. En aktiv och
stödjande myndighetsföreträdare eller en avancerad e-tjänst kan spela viktiga roller i en
sökandes arbete med att utforma sin ansökan. Ett sådant aktivt och serviceinriktat stödjande
innebär att myndigheten (via sin personal eller sina informationsagenter) befattar sig med
handlingar väsentligt mer än endast att vidareförmedla dem. Andan i tjänstedirektivet är ju
tydligt att ge stöd åt företagare i deras etableringsprocesser. Vi menar att denna formulering är
svår att förena med andra formuleringar i det studerade samlade regelverket som mer tydligt
uttrycker kontaktpunktens stödjande funktion för att fullgöra ansökningar. Det blir extra
tydligt nedan i samband med Tillväxtverkets föreskrifter.
I 7 § stadgas också: ”Varje behörig myndighet ska vara ansluten till förmedlingsfunktionen”.
Detta är viktigt att notera, för det innebär att det är obligatoriskt för kommuner att vara med
och därmed agera på basis av den befintliga kontaktpunktsfunktionen.
8.6 Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkten
Tillväxtverket har utfärdat särskilda föreskrifter om kontaktpunkten (Tillväxtverket, 2009a).
Dessa togs fram parallellt med utvecklingen av kontaktpunkten och utgör en reglerande
dokumentation av de krav som Tillväxtverket ställer på de myndigheter/kommuner som ska
vara anslutna till kontaktpunkten. Genom dessa föreskrifter finns ett antal IT-lösningar författningsreglerade. Bl.a stadgas att kommunikation från kontaktpunkten till kommuner ska ske
genom e-post: ”4 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna uppgift om den e1

”Tillväxtverkets funktion är att vidarebefordra handlingar varför dessa inte kan anses som inkomna till eller
upprättade hos Tillväxtverket. Det är således en ren vidarebefordran så som det stadgas i TF 2 kap. 11 § första
stycket 1”. ”Tillväxtverkets befattning med handlingar skickade för befordran genom förmedlingsfunktionen är
endast att vidta åtgärder som är nödvändiga för att veta vem som är rätt mottagare”. (Fm 2009:1 s 12-13).
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postadress till vilken handlingar ska vidareförmedlas”. Vi kommer att diskutera denna lösning
nedan i kapitel 9. Enligt uppgift från Tillväxtverket så har denna lösning valts för att snabbt få
fram IT-lösningar (för att uppfylla tjänstedirektivets tidskrav) och att den inte behöver vara
fastlagd för lång framtid. Några mer avancerade alternativ har emellertid ej ännu övervägts.
Man har också stadgat följande: ”6 § Behöriga myndigheter ska tillhandahålla elektroniska
formulär eller andra elektroniska funktioner som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att
elektroniskt göra ansökningar eller anmälningar hos behöriga myndigheter genom
kontaktpunktens elektroniska förmedlingsfunktion. Formulären och funktionerna ska göras
tillgängliga av behöriga myndigheter via den gemensamma kontaktpunktens elektroniska
förmedlingsfunktion”. Här uttrycks tydligt krav på att företagare ska kunna göra ansökningar
elektroniskt genom kontaktpunktens förmedlingsfunktion. För att detta ska kunna ske ska
behöriga myndigheter tillhandahålla elektroniska formulär. I ett till 6 § medföljande allmänt
råd stipuleras att formulären ska vara i pdf-format. Detta betyder, enligt vår mening, en låg
ambitionsnivå vad gäller tillståndstjänster. Detta kan vara förståeligt och acceptabelt på kort
sikt för att snabbt få fram lösningar. Det måste emellertid anses som en primitiv nivå i relation
till tjänstedirektivets krav på att enkelt fullgöra ansökningar.
Kravet i 6 § på att företagare ska kunna göra ansökningar bör innebära stöd för att utarbeta
ansökningar. Denna formulering kan då jämföras med texten i förordningen (6 §; kommenterad ovan i avsnitt 8.5) där det uttrycks att Tillväxtverkets befattning med handlingar ska
vara begränsad till endast förmedling. Vi uppfattar detta som en motstridighet i författningarna.
I 6 § (se citat ovan) så framgår att behöriga myndigheter ska tillhandahålla elektroniska
formulär eller andra elektroniska funktioner så att företagare kan göra ansökningar via
kontaktpunkten. Med formulär kan man förstå (elektroniska) blanketter. Vad som menas
med ”andra elektroniska funktioner” är dock inte alls klart från texten i föreskriften. Vi har
här frågat företrädare för Tillväxtverket om detta som har svarat att det kan handla om etjänster. En sådan e-tjänst från en kommun kan ju knappast i sig finnas på kontaktpunkten.
Tillväxtverket menar att man i sådana fall kan ha länkar på kontaktpunkten till kommunernas
e-tjänster1. Man har dock inte förberett på verksamt.se för sådana lösningar för kommunerna.
8.7 Slutsatser
Vi avslutar författningsanalysen här med några sammanfattande slutsatser:
• Det finns oklarheter i författningar vilket skapar osäkerhet i design av kontaktpunkten
• Det finns motstridigheter mellan författningar på olika författningsnivåer vilket också
skapar osäkerhet i design av kontaktpunkten
• Den IT-design som skett genom författningar begränsar möjligheter att skapa goda ITlösningar för företagare och kommuner
• Vid överföring och operationalisering av EU:s tjänstedirektiv till svenska författningar har
ett antal onödiga oklarheter, tveksamheter och motstridigheter införts
• Det finns behov av att skapa mer kongruens mellan olika författningar som reglerar
kontaktpunkten för att undvika osäkerhet och förvirring bland dem som ska tillämpa och
föla regelverket

1

Detta är ju just en sådan tänkbar lösning som vi indikerat i avsnitt 8.3 ovan. Vi kommer också beskriva en
sådan lösning tydligare i avsnitt 12.4 nedan.
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•
•

Kontaktpunkten har reglerats utan tillräcklig hänsyn till kommunala infrastrukturer (ITmiljöer och verksamhetsprocesser)
Kontaktpunkten har en potential att verka förenklande för företag i kontakt med
myndigheter och kommuner

För att undanröja identifierade tveksamheter, oklarheter och motstridigheter bör det ske
författningsändringar. I avsnitt 13.2 nedan ger vi förslag på sådana författningsändringar.
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9 Kontaktpunktsfunktionen på verksamt.se: Funktionalitet och processer
Kontaktpunkten är skapad utifrån kraven i EU:s tjänstedirektiv om en gränsöverskridande
tjänstehandel; dvs för att befrämja den fria rörligheten av tjänster på den inre marknaden.
Detta kan uppfattas som att kontaktpunkten främst är en webbfunktion för utländska
tjänsteföretag. Men det är en felaktig och begränsad syn. Svenska företag ska inte missgynnas
i relation till utländska företag. Så kontaktpunkten vänder sig både till svenska och utländska
företag. Det är också troligt, att det främst är svenska företag som kommer att använda
kontaktpunkten, eftersom det är främst svenska företagare som önskar etablera verksamhet i
svenska kommuner. Vi har dock mött uppfattningen i kommuner att kontaktpunkten endast är
avsedd för utländska företag. Och eftersom man har så få kontakter med utländska företag så
är kontaktpunkten inte relevant att beakta. Detta är som sagt en felaktig uppfattning. Kontaktpunkten har genom sin funktionalitet för tillståndsguider samt ifyllningsbara och förmedlingsbara blanketter mycket stor relevans för svenska kommuner.
Kontaktpunkten innehåller funktionalitet som riktar sig till företag men även funktionalitet
som kan användas av tillståndsgivare/kommuner. Följande funktionalitet finns för företag:
• Söktjänst; funktioner för att hämta information
o Guide för att identifiera aktuella tillstånd, ansökningshandlingar och tillståndsgivare
o Generell och översiktlig information om aktuellt tillstånd.
o Kontaktuppgifter till aktuell tillståndsgivare
o Länkar till information hos aktuell kommun
o Blankett för aktuellt tillstånd (standardblankett)
o Fördjupad information i dokument av typen lagar, förordningar, föreskrifter
o Länkar till aktuell sektorsmyndighet
• Elektronisk förmedlingstjänst; funktioner för att skapa och sända information1
o Skapa och skicka meddelande till aktuell kommun
o Skicka pdf-filer till aktuell kommun
o Göra ansökan genom att fylla i ansökningsblankett (standardblankett) och skicka
in till aktuell kommun
o Automatisk kvittens via e-post att information har skickats iväg
Följande funktionalitet finns för kommuner:
• Meddelandefunktion; funktion för att sända information (respons) till de företag som
kommunen har mottagit information från via kontaktpunkens förmedlingstjänst
o Skapa och skicka meddelande tillsammans med handläggares kontaktuppgifter
o Skicka pdf-filer tillsammans med handläggares kontaktuppgifter
o Skicka bekräftelse, på ivägskickad handling, till registrator och/eller handläggare
via e-post
9.1 Planerad användning av kontaktpunkten
Kontaktpunkten är till för att förenkla för företag och ge möjligheter till en snabb och enkel
kommunikation mellan företag och kommun i samband med ansökan om tillstånd. En bild
över hur designers av kontaktpunkten har tänkt sig användning och kommunikationen mellan
företag och kommun med hjälp av kontaktpunkten ges av figur 19 nedan (Tillväxtverket
2009a).
1

Denna förmedlingstjänst kan utnyttjas för både tillståndstjänster och frågetjänster, se avsnitt 4.1 ovan.
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Företagare hämtar information på webbplatsen och skickar in ansökan genom webbplatsen.
Handläggare kan sedan besvara ansökan genom webbplatsen. Figuren visar upp en kommunikationssituation som kan tyda på att all kommunikation mellan företag och kommun kan ske
via webbplatsen verksamt.se, dvs information av olika slag kan gå i båda riktningarna. Där
företagare kan ställa frågor eller skicka ansökan till kommunen samt enkelt besvara frågor
från kommunen. Kommunen i dess olika roller som t.ex registrator och handläggare kan också
ställa frågor och skicka svar till företagare. Figuren ger en bild av att samverkan mellan
företag och kommun i samband med tillståndsförfarande kan ske på ett snabbt och enkelt sätt.

Figur 19. Kommunikation genom kontaktpunkten – en bild från Tillväxtverket
Tillväxtverkets plan ser bra ut. Men läser man anvisningarna för kontaktpunktens användning
(Tillväxtverket, 2010a, 2010b, www.verksamt.se/skicka ansökan) får man dock en något
annan bild över av situationen. I processgrafen (figur 20) beskriver vi hur kommunikation
genom kontaktpunkten går till om man utgår från anvisningarna för kontaktpunkten.
Företagaren går in på kontaktpunkten och söker och hämtar information kring tillstånd. Om
företagaren har hämtat en blankett på kontaktpunkten kan företagaren fylla i blanketten,
skriva ett meddelande tillsammans med företagets kontaktuppgifter och sedan skicka in detta
till kommunen. Företaget kan också välja att endast skicka ett meddelande, t.ex en fråga till
kommunen eller ett svar på en fråga från handläggare. Det är också möjligt att bifoga pdf-filer.
För att kunna sända någon information till kommunen krävs att företaget anger sina kontaktuppgifter, men inga andra uppgifter är obligatoriska. När information är skickad, kommer
företaget att motta ett automatiskt genererat kvitto som bekräftar att informationen gått iväg.
Företaget mottar kvitto både på kontaktpunkten och på företagets e-postadress.
Den information som företaget sänder genom verksamt.se mottas av aktuell kommun via epost 1 . Tillsammans med information från företaget mottar kommunen också ett referensnummer som tilldelats automatiskt av kontaktpunktsfunktionen. Enligt anvisningarna för

1

Respektive kommun mottar information på den e-postadress som kommunen har levererat till Tillväxtverket
och verksamt.se. För de kommuner som inte själva har levererat någon e-postadress har Tillväxtverket lagt in
kommunens officiella e-postadress i verksamt.se.
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kontaktpunkten förutsätts att en registrator mottar den information som inkommer via
kontaktpunkten och diarieför den som ett ärende.
Nästa steg i processen, enligt anvisningarna, är när handläggare responderar på mottagen
information från företaget. I anvisningarna förutsätts handläggare svara med en bekräftelse på
mottaget ärende. Andra responser som kan vara aktuella är t.ex förfrågningar, begäran om
kompletteringar samt beslut. Detta förutsätter dock att handläggaren får tillgång till ärendet
och att handläggning kan ske. Hur information/ärende som mottagits via kontaktpunkten
vidareförs till aktuell handläggare får varje kommun själv lösa. Likaså krävs att kommunen
har en lösning för att vidareföra den information som handläggare har skapat, t.ex i ett
ärendesystem, för att sedan sända till företaget via kontaktpunkten.

Figur 20. Kommunikation genom kontaktpunkten – enligt Tillväxtverkets anvisningar
För att kunna skicka information till företaget måste handläggaren vara inloggad på
kontaktpunkten. Handläggaren loggar in med referensnummer och den e-postadress som är
kommunens mottagningsadress på kontaktpunkten. Handläggaren skapar någon typ av svar
till företaget, t.ex bekräftelse, begäran om komplettering eller beslut. Svaret måste innehålla
information om ärende och kontaktuppgifter till handläggare. Svaret kan också innehålla
diarienummer, meddelande och bifogade pdf-filer. Handläggare har möjlighet att initiera att
kontaktpunkten skickar kvitto på att information har sänts till företaget. Kvitto sänds per epost till handläggare och/eller den e-postadress som är kommunens mottagningsadress på
kontaktpunkten. Företaget mottar svar från handläggaren, förmedlat genom kontaktpunkten,
till sin e-post.
9.2 Verklig användning av kontaktpunkten
Enligt den kommunikationslösning som har valts för kontaktpunkten gäller principen att,
information sänds genom verksamts webbplats men mottas via e-post. Ytterligare en princip i
lösningen är att, företaget sänder information utan att vara inloggad men handläggaren måste
alltid vara inloggad. Att växla mellan webbplatskommunikation och e-postkommunikation
blir särskilt omständligt för kommunen/handläggaren som har verksamhetssystem och e-post
som sina inarbetade hjälpmedel för information, dokumentation och kommunikation.
Kommunikation mellan företag och kommun kan bestå av en enda interaktion där t.ex en
företagare frågar och kommunen svarar. Men om det istället för en enkel fråga handlar om att
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initiera och fullfölja ett tillståndsärende, kommer processen att innebära att ett antal
interaktioner genomförs. Om man utgår ifrån användningsinstruktioner för kontaktpunkten
och applicerar dessa på en mer realistisk interaktionssituation får man en mer komplex
samverkan. Ett exempel på ett sådant fall av samverkan mellan företag och kommun
illustreras i figur 21.

Figur 21. Kommunikation genom kontaktpunkten – ett verklighetsnära exempel
Företagaren söker efter information på verksamt.se och finner information kring tillstånd som
gäller för aktuell verksamhet 1 . Företagaren kan också finna information som uppmanar
företagaren att ta kontakt med aktuell kommun för att skaffa mer information innan en
ansökan skickas in. Att ta kontakt med kommunen är speciellt viktigt när verksamheten som
företaget bedriver regleras av både nationella och kommunspecifika regler. Den länk som
verksamt.se ger till kommunen kan t.ex leda till kommunens förstasida eller till en sk
samlingssida för tillstånd2. När företagaren kommer till kommunens webbplats innebär det att
företagaren möts av nya strukturer, nytt gränssnitt, nya benämningar och måste göra nya
sökningar. Ibland kan det vara svårt för företagaren att avgöra om information på kommunens
webbplats är kompletterande, överlappande eller motstridig gentemot den information som
finns på verksamt.se.
Efter att företagaren har hämtat information på kommunens webbplats kan företagaren
återvända till verksamt.se för att fylla i den blankett som verksamt.se anvisar för ett visst
tillstånd samt skicka in ansökan till kommunen. Registrator tar emot ansökan via e-post och
registrerar denna samt vidareför till handläggare inom aktuellt sakområde. När företagaren
sänder in ansökan mottar företagaren automatiskt ett kvitto med ett referensnummer. Detta
nummer använder kommunen vid respons till företagaren via kontaktpunkten.
1

Det är emellertid inte alltid helt enkelt att hitta önskad information på verksamt.se.
Tillväxtverket rekommenderar kommunerna att ha en samlingssida där man samlat kan finna information om
olika tillstånd för företagare. I de fall kommunen har skapat en sådan sida utgör det en tillgång för företagen. Vi
har dock funnit exempel på att länk finns på verksamt.se till sådan samlingssida, men att denna sida inte är
sökbar från kommunens webbplats, vilket begränsar nyttjandet av värdefull information.
2
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Samtliga meddelanden som går via kontaktpunkten sänds till en och samma adress på
kommunen, t.ex en central kommunregistrator. Detta förutsätter en central registrator
som ”ankomstregistrerar ärendet i enlighet med ordinarie handläggningsrutiner”
(Tillväxtverket, 2010a). Det förutsätter också att en central registrator vet till vilket kontor och
vilken handläggare ärendet ska vidareföras. Men detta kan organiseras på olika sätt i olika
kommuner. T.ex kan olika kontor arbeta med egna ärendesystem, en registrator kan finnas på
respektive kontor och alla inkommande meddelanden betraktas inte som ärenden som ska
diarieföras.
När handläggaren mottagit ärendet kan handläggaren behöva registrera ärendet i aktuellt
ärendesystem. Enligt kontaktpunktens regler ska handläggaren bekräfta mottaget ärende till
företagaren. Handläggaren måste då logga in på kontaktpunkten och skriva in bekräftelsen.
Detta kan bli ett omständligt moment för handläggaren. I den studie (se vidare nedan) som vi
har genomfört inom 20 kommuner, skickas bekräftelsen aldrig ut av handläggare utan av
registrator som ibland även besvarar frågor från företagare.
De handlingarna som mottagits av kommunen är kanske inte alltid kompletta och handläggaren kan behöva begära komplettering från företagaren. Detta innebär att handläggaren,
på samma sätt som vid bekräftelse, loggar inpå kontaktpunkten för att kommunicera med
företagaren.
Behov av komplettering kan t.ex bero på att kontaktpunktens standardblankett inte ger
handläggaren tillräckligt underlag för handläggning. Kommunen kan ha en egen, mer
fullständig blankett, men företagaren har istället valt den blankett som anvisas på verksamt.se.
Det kan också vara så att kommunen kräver underskrift, men verksamts blankett skickas alltid
utan elektronisk signering och företagaren behöver komplettera med sin underskrift. Vi menar
att kompletteringsbehov är ett ganska troligt scenario utifrån vald lösning på kontaktpunkten.
Användning av standardblanketter som dessutom saknar möjligheter till elektronisk signering
tillsammans med eventuellt svårtillgänglig detaljinformation på kommunsidor gör det
tämligen sannolikt att ansökningar inte kommer att vara komplett eller korrekt ifyllda.
När företagaren, via e-post, har mottagit en begäran om komplettering, förutsätts företagaren
gå in på kontaktpunkten och välja komplettering av ansökan samt skriva in meddelande och
eventuellt ladda upp bilaga 1 . Kompletteringen kommer att sändas till kommunens
kontaktspunktsadress, på samma sätt som ansökan. Detta innebär alltså att registrator mottar
kompletteringen, ska registrera den och vidareföra till aktuell handläggare. Det är då viktigt
att företagaren har givit tillräckliga referenser så att kompletteringen kan vidareföras till rätt
handläggare.
Om företagaren har valt funktionen för komplettering av ansökan på kontaktpunkten får
företagaren stöd för att ange diarienummer. Företagaren har tidigare fått ett referensnummer
då företagaren skickat ansökan eller förfrågan genom att välja funktionen för ny ansökan på
kontaktpunkten. Det kan vara förvirrande och betungande för företagaren med både
referensnummer och diarienummer för identifiering av ett ärende. Om företagaren har flera
ärenden på gång samtidigt, t.ex i en process som innebär start av restaurang, kommer det att
finnas flera referensnummer och flera ärendenummer att hålla reda på. Att företagare genom
1

Företagaren har också möjlighet att använda e-post för att sända kompletteringen. I en användarundersökning
(van der Does 2010) bland företagare framkom att användare hellre skulle använda e-post för att kommunicera
direkt med kommunen än att återvända till kontaktpunkten.
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kontaktpunkten måste kommunicera med registrator istället för direkt med utsedd handläggare
ger alltså merarbete och risk för felaktigheter. Det referensnummer som genereras av
kontaktpunkten innebär också att kommunens verksamhet tillförs en ny informationsidentitet
som måste hanteras.
När handläggaren ska kommunicera beslut i det handlagda ärendet måste handläggaren ännu
en gång logga in med referensnummer och den e-postadress som registrerats i verksamt.se
(vanligtvis registrators e-postadress) samt registrera beslutet eller ladda upp dokument i pdfformat. Företagaren mottar beslutet via sin e-postadress. I de fall kommunen behöver kvitto
på att mottagaren har tagit emot beslutet behöver handläggaren också sända ett brev
tillsammans med mottagningskvitto, eftersom verksamt.se inte ger stöd för mottagningskvitto
från företaget.
Vid hantering av ärenden arbetar handläggaren vanligtvis med såväl registrering av händelser
som med utarbetande av dokument i något ärendesystem eller annat administrativt system.
När handläggaren ska bekräfta, begära komplettering eller meddela beslut finns information
skapad i något av de IT-system som handläggaren använder mer kontinuerligt. Eftersom
kommunikationen ska ske genom kontaktpunkten måste handläggaren överföra information
till kontaktpunkten, dvs till ett IT-system som inte är integrerat med handläggarens övriga ITsystem.
Hur ett ärende mottas och vidareförs i kommunen varierar mellan olika kommuner, beroende
på hur den aktuella kommunen har organiserat sitt interna arbete kring ärenden och
ärendehandläggning. Verksamt.se innebär en ny kanal in till kommunerna där meddelanden
släpps i registrators e-postbox. Varje kommun får sedan själv organisera och fastställa hur den
fortsatta hanteringen av olika meddelanden ska ske. Men att använda e-post till registrator
som mottagningskanal, samt kontaktpunkten på verksamt.se med handläggare som
sändningskanal, kan göra kommunikationen mellan företag och kommun mer komplicerat än
den direktkommunikation som kan ske när handläggare och företagare själva kan välja
kommunikationssätt.
Att alltid använda kontaktpunkten som kommunikationsväg uppfattar vi alltså som ett tungrott
och osäkert arbetssätt för såväl företag som kommun. I vår studie har vi också identifierat att
alla kommuner inte arbetar på det sättet utan väljer andra kommunikationsvägar som är mer
effektiva i den aktuella situationen.
Återkommunikationen till företagaren, som har börjat kommunicera via kontaktpunkten, ska
ske via kontaktpunkten. Detta har sin legala grund i den svenska lag som reglerar
kontaktpunkten. Motiven enligt lagstiftaren, är att det ska förenkla för företagaren. I avsnitt
8.4 ovan har vi beskrivit och också kritiserat detta. För företagaren är det ingen substantiell
skillnad att återkommunikationen sker via kontaktpunkten. Enda skillnaden är att det erhållna
e-postmeddelandet har kontaktpunkten som avsändande e-postadress och inte en kommunadress. Vi kan inte inse att denna skillnad i avsändande e-postadresser skulle innebära något
värde för företagaren överhuvudtaget. Vi ser däremot negativa följder av att denna återkommunikation sker via kontaktpunkten. Det uppstår snarare en administrativ belastning
genom att två ärendeidentiteter (kontaktpunktens referensnummer, kommunens diarienummer)
används för samma ärende. Vad lagstiftaren inte verkar ha insett är att ha flera budbärare
(som kontaktpunkten, kommunregistrator) genererar administration. Varje budbärare kan
generera behov av särskild identitetshantering av ärenden. Budbärare är inte alltid förenklande
utan kan, som i detta fall, snarare göra processer och informationshantering mer omständliga.
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Det bör dessutom ses som en administrativ krånglighet att företagaren inte kan besvara epostmeddelandet genom e-postprogrammets besvara-funktion. Istället anvisas företagaren att
svara genom att gå till kontaktpunktens webbformulär för svar, där företagaren dessutom ska
skriva in diarienumret för att mottagaren ska kunna identifiera rätt ärende.
I samband med intervjuer och diskussioner med kommunrepresentanter i projektet har vi
förstått att kontaktpunkten inte är helt känd i samtliga kommuner och att det inte är självklart
hur processen kring ärendekommunikation går till i dessa kommuner. För att få ett jämförbart
underlag och en översiktlig bild över hur kommunikation mellan företag och kommun kan
fungera om företag använder kontaktpunkten som kanal, har vi genomfört en enkel studie
bland några kommuner. Studien har gått till så att ett testärende har sänts till 20 kommuner.
Ärendet avser försäljning av ekologiska grönsaker via torghandel och innehåller förfrågan om
torgplatser, tillstånd och eventuell kö. Studien visar att:
• Alla kommuner responderar inte (endast 35% responderar i vårt urval)
• Alla responser från kommuner går inte via kontaktpunkten (endast 10%)
• Alla responderande kommuner registrerar inte förfrågan, dvs diarienummer anges inte
• Alla responderande kommuner sänder inte separat bekräftelse av mottaget ärende innan
frågor besvaras
• En kommun skickar endast bekräftelse och besvarar aldrig frågorna
• Vissa kommuner besvarar frågorna genom att endast ge en länk till en webbsida
• Ingen bekräftelse kommer från handläggare1; som avsändare anges registrator2
• Alla svar kommer inte från handläggare; ett kommer från handläggare, ett från
medborgarservice och ett från registrator, för övriga tre finns ingen roll angiven3
• De kommuner som responderar gör inte alltid detta snabbt
I nedanstående tabeller (figur 22 och 23) framgår responstider och frekvenser.

Antal förfrågan resp responser
Skickade förfrågan till kommuner
med kvittens från kontaktpunkten
Utebliven respons från kommun
Respons från kommun, varav
Endast bekräftat
Svarat, varav
Via e-post
Via kontaktpunkten

Antal
%
kommuner
20

100

134
7
1
6
5
1

65
35
5
30
25
5

Figur 22. Responsfrekvenser vid förfrågan via kontaktpunkten

1

Enligt kontaktpunktens anvisningar ska handläggare bekräfta.
På en av bekräftelserna finns ingen angiven avsändarroll. Beroende på innehållet i meddelandet har vi dock
tolkat avsändaren som registrator.
3
Dessa tre kan komma från handläggare, registrator eller någon enhet av typen medborgarservice.
4
En av de kommuner som inte har responderat har inte nåtts av förfrågan via kontaktpunkten pga felaktig epostadress till kommunen i kontaktpunkten; en enkel felskrivning, kommunstyrelsen@xx.se istället för
kommunstyrelse@xx.se.
2
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Tid för respons
Typ av respons
Bekräftelse via kontaktpunkten
Bekräftelse via e-post
Svar via kontaktpunkten
Svar via e-post

Inom 24
timmar

Inom 48
timmar

Inom 72
timmar
1

Inom 14
dagar

Inom 4
veckor

1
11

12

2
1

2

Figur 23. Responsfrekvenser vid förfrågan via kontaktpunkten
Vi kan alltså konstatera, om företaget använder kontaktpunkten som kommunikationskanal till
kommunen för start och drift av sitt företag finns risk för att företaget:
• behöver vänta länge på respons från kommunen
eller
• inte alls kommer att få sina frågor besvarade.
Användning av kontaktpunkten fungerar alltså inte enligt de idéer som ligger till grund för
kontaktpunkten. Orsakerna kan t.ex hänföras till följande:
• Kontaktpunktsfunktionen är inte kompatibel med berörda verksamhetsprocesser i de olika
kommunerna
• Kommunikation - enligt instruktionerna för kontaktpunkten - blir administrativt
omständlig och ger merarbete för kommuner
• Information om kontaktpunkten, dess betydelse och dess användning har inte nått ut till
berörda aktörer i kommunerna
9.3 Ideal kommunikation mellan företag och kommun
Vi har ovan belyst processen för kommunikation genom kontaktpunkten och konstaterat att
interaktionen mellan företagaren och handläggaren kan bli ganska komplicerad. Designen av
kontaktpunkten har skett utan tillräcklig förståelse av kommunala verksamhetsprocesser och
IT-miljöer. Den har också baserats på ogenomtänkta designbeslut i styrande författningar (se
kapitel 8 ovan). Det kan vara intressant att ställa kontaktpunktens lösningar i relation till de
typer av lösningar som kommunerna eftersträvar, vad gäller kommunikation mellan företag
och kommun i tillståndsprocesser. Detta är intressant av flera skäl. Det är uppenbart att
kunskapen om kontaktpunktens existens är mycket låg i kommunerna. Vi vågar påstå att man
på kommunnivå inte har tagit någon hänsyn till kontaktpunkten i sina planer för IT-utveckling
av tillståndshantering. Istället är inriktningen en elektronisk direktkommunikation mellan
företag och kommun som baseras på användning av e-tjänster och en sömlös datakommunikation med interna ärendesystem3. I figur 24 visas en modell över sådan direktkommunikation.
Denna bör jämföras med den modell över kommunikation via kontaktpunkten som redovisats
i figur 21.

1

Svar från en kommun som bekräftat inom 72 timmar och utlovat svar inom 10 dagar.
Svar från en kommun som bekräftat inom 24 timmar.
3
Detta avsnitt baseras dels på läsning av några kommuners IT-planer och dels på långvarig FoU-kontakt med
kommuner avseende utveckling av e-förvaltning (huvudsakligen genom samverkan med Föreningen Sambruk
och deltagande i ett antal kommungemensamma utvecklingsprojekt).
2
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För att ett företag ska få tillstånd att starta och driva tillståndspliktig verksamhet krävs att
företaget får information om vilka regler som gäller samt ansöker om tillstånd. För
kommunens del handlar det om att genom ansökan få underlag från företaget (information om
företagets verksamhet) för att besluta om tillstånd kan beviljas samt meddela beslut.
Processen finns illustrerad i figur 24. Om detta ska fungera smidig får företagaren, genom en
e-tjänst, tillräcklig information för att besluta om och genomföra en ansökan. När handläggaren mottar ansökan ska den oftast vara så komplett att komplettering inte krävs. Ansökan
skickas in via e-tjänsten och överförs automatiskt till aktuellt ärendesystem. Handläggaren
utför sin handläggning av ansökan direkt i ärendesystemet. Bekräftelse och beslut skickas
direkt via ärendesystem och e-tjänsteapplikation till företagaren (kan göras via e-post och/
eller ”mina sidor” inom e-tjänsten).

Figur 24. En ideal IT-baserad kommunikation mellan företag och kommun i ett
tillståndsärende
Många kommuner är ganska långt ifrån en sådan idealmodell. Mycket arbete läggs idag ner i
kommunerna för att etablera webb- och ärendeplattformar som möjliggör en sömlös kommunikation mellan e-tjänster och ärendesystem. Vi finner det dock meningsfullt att jämföra en
kommunal idealmodell (figur 24) med den modell som kontaktpunkten implicerar (figur 21).
Det som är intressant att lyfta fram är det administrativa merarbete i kommunerna som
kommunikation via kontaktpunkten genererar vid tillståndshantering 1 . Följande manuella
moment till kommer vid användning av kontaktpunkten i relation till idealmodellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunregistrator mottar/läser e-post (med ansökan som bilaga)
Kommunregistrator diarieför eventuellt ansökan
Kommunregistrator skickar vidare ansökan till handläggare
Handläggare registrerar ansökan i ärendesystem
Handläggare registrerar en bekräftelse via kontaktpunkten
Handläggare registrerar (om behov)2 begäran om komplettering via kontaktpunkten
Kommunregistrator mottar/läser e-post (med komplettering som bilaga)
Kommunregistrator skickar vidare komplettering till handläggare
Handläggare registrerar komplettering i ärendesystem
Handläggare registrerar beslut via kontaktpunkten

1

Resonemanget gäller alltså vid tillståndshantering. Det kommer också förfrågningar via kontaktpunkten och de
kan hanteras på annat sätt via kontaktcenter/servicekontor.
2
Vi har tagit med begäran om komplettering i alternativet via kontaktpunkten, eftersom vi bedömer att risken för
kompletteringsbehov är väsentligt större när denna tjänst används istället för kommunens egen e-tjänst.
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Som synes är det ganska många tillkommande manuella moment som behöver utföras.
I ”ideallösningen” utförs dessa moment inte alls eller så utförs de automatiskt av IT-system.
Det är lätt att se att ärendehantering via kontaktpunkten knappast kan anses förenligt med
förvaltningslagens krav på enkel, snabb och billig handläggning. De vällovliga ambitionerna i
tjänstedirektivet att förenkla vänds här snarast till sin motsats.
9.4 Kommunikation genom kontaktpunkten - några problem och styrkor
Ovanstående studie visar att kommuners och företags användning av kontaktpunkten inte
alltid är helt enkel. Några problem som vi funnit är:
• Alla kommuner känner inte till kontaktpunktsfunktionen
• Många kommuner förefaller ha missförstått användningen av kontaktpunkten till att
endast gälla utländska företag; den största användning kommer förmodligen istället vara
från svenska företag
• Verksamt.se innehåller endast översiktlig information om olika tillståndstyper, ej
detaljerad
• Information på verksamt.se ger inte företagare tillräckligt underlag för att fatta beslut om
en ansökan behöver göras
• Information på verksamt.se ger inte företagare tillräckligt underlag för att utarbeta en
komplett och korrekt ansökan
• Inkompletta och inkorrekta ansökningar kan leda till ökat antal interaktioner mellan
kommun och företagare och därmed till långa handläggningstider
• Oklar gränsdragning mellan information på verksamt.se och information på kommuners
webbplatser
• Standardblanketter används som inte är anpassade till specifika kommuners uppgiftsbehov
• Företagare möts av olika blanketter, beroende på om man går via verksamt.se eller via
kommunwebb; förvirrande, oklart vilken blankett som ska användas
• Funktionalitet för inloggning och elektronisk underskrift saknas på kontaktpunkten
• Kontaktpunkten kan fungera som ett filter mot kommunernas IT-lösningar; företagaren
går kanske inte vidare till kommunens webb som kan innehålla värdefull information och
tjänster
• Det är inte alltid helt enkelt att hitta information på verksamt.se om vilka tillstånd som
behövs för viss verksamhet
• Alla kommuner har inte rutiner för hur kommunikation via kontaktpunkten ska gå till
• Frågor från företagare som kommer via kontaktpunkten till kommunen besvaras inte alltid
• Alla kommuner (handläggare) använder inte kontaktpunktsfunktionen för att besvara
meddelanden/ärenden som inkommit genom kontaktpunkten1
• Förfrågan som företag sänder via kontaktpunkten vidareförs inte alltid i kommunen och
kommer därmed inte fram till rätt person
• Kontaktpunkten innebär en dörr in, men två identiteter skapas för att hålla reda på ärendet
vilket kan vara en administrativ belastning för berörda
• En central förmedlare (registrator) används även när kontakt redan etablerats mellan
företag och handläggare
• Det blir merarbete för kommunen att svara via kontaktpunkten

1

Praktiskt behöver detta inte vara något problem; det viktigaste för företaget bör vara att lämpliga svar ges. Det
är emellertid ett legalt problem genom att kommunerna därmed bryter mot lagen eftersom återkommunikation
ska ske genom kontaktpunkten; se avsnitt 8.4 ovan.
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•
•

Olika kommunikationssätt via kontaktpunkten (sändning via webbformulär - mottagning
genom e-post) kan vara opraktiskt för användarna
Om företag lämnar kontaktpunkten för att söka information på kommunwebben kanske
företaget inte återvänder till verksamt.se

Vår genomgång av kontaktpunkten visar också att idén med kontaktpunkten kan vara bra och
att det finns positiva sidor. Några styrkor som vi funnit är:
• En väg in som leder vidare
• Möjligheter att samla gemensam och generisk information på verksamt.se
• Verksamt.se innehåller mycket information och funktionalitet som företag behöver ha
tillgång till
• Verksamt.se har potential för att bli välkänt och därmed också få spridning och
användning
• Kommuner behöver inte själva utveckla och förvalta tillståndstjänster
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10 Utbildningsverktyg på verksamt.se
Verksamt.se innehåller via särskild inloggning ett webbaserat utbildningsverktyg framtaget i
samband med etableringen av nystartskontor. Utbildningsverktyget är fokuserat på att visa ett
företags olika behov och problem för handläggare i olika organisationer som arbetar med
nyföretagande. Detta gör att materialet bygger på att frilägga de olika aspekter som behöver
beaktas i ett nytt företag och orientera handläggare vilka aktörer som kan bistå i olika skeden.
En del i vår studie var att värdera om detta material även skulle kunna fylla en funktion i
relation till kommuner. Denna huvudfråga kan delas in i tre olika frågeställningar.
•
•
•

Innehåller dagens utbildningsverktyg tillräcklig information utifrån ett kommunalt
perspektiv på näringslivsutveckling?
Kan materialet vara lämpligt för en målgrupp av kommunala praktiker från olika
yrkeskategorier?
Hur kan materialet förändras så att bättre anpassning till olika kommunala målgrupper
uppnås?

10.1 Mål och uppläggning
Målgrupperna för utbildningsverktyget är huvudsakligen olika handläggargrupper associerade
till verksamts huvudmän (Tillväxtverket, Skatteverket, Bolagsverket,). Andra målgrupper är
handläggargrupper i andra organisationer som hanterar verksamhet som anknyter till uppdrag
dessa myndigheter har (t.ex Arbetsförmedlingen och Tullverket). Det handlar således om
olika servicehandläggare och företagsrådgivare som t.ex:
• Servicehandläggare vid servicekontor.
• Arbetsförmedlare vid samverkanskontor.
• Vägledare i kommuner
• Rådgivare på NFC, Coompanion och ALMI
Ett antal kunskaps- och orienteringsmål för utbildningsverktyget finns formulerade i
utbildningsverktyget: Huvudsakliga kunskapsmål är:
• vilka huvudaktörer som erbjuder information och rådgivning i företagens närhet
• syftet med affärsplan och var man kan få stöd och hjälp att göra en sådan
• var man hittar information om tillstånd som behövs när du ska starta företag
• varför ett företag ska ha bokföring och kunna informera om var man hittar mer
information
• grunder och skillnader mellan de fyra vanligaste företagsformerna
Utbildningsverktyget är uppbyggt kring tre fallföretag vars utveckling i relation till olika
problem och behov i företagets utveckling beskrivs för den som är under utbildning. De fall
som presenteras i utbildningen är Innovatören Erica, Konsulten Milos och Restaurang La
Logia. De två första verksamheterna är inte speciellt komplexa ur ett kommunalt perspektiv.
Innovatören Ericas verksamhet och Konsulten Milos verksamhet är inte tillståndspliktiga
vilket innebär att kommunala kontakter, om de ens sker, inskränker sig till kommunens
näringslivsfunktioner och eventuella hänvisningar till hyresvärdar eller liknande. Att etablera
en restaurang är däremot en av de mer komplexa verksamheter man kan starta i en kommun.
Ska en lokal uppföras eller ändras till användning och utformning, alkohol serveras samt
uteservering uppföras är det en process som involverar en stor del av den kommunala
förvaltningen.
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10.2 Utbildningsverktyget i relation till kommuner
Utbildningsverktyget har inte primärt utvärderats i sig vilket innebär att frågor som
användbarhet, och pedagogiskt upplägg hanteras endast översiktligt. Fokus ligger på
innehållet i relation till kommuner. Vissa synpunkter av dessa slag har dock framförts av
kommunerna vid workshops och intervjuer och kommer att återberättas i detta avsnitt.
En första synpunkt är vad verktyget ska ha för roll i verksamheterna. Även om flera
workshopdeltagare var inne på utbildningsaspekten var det flera som snarare fokuserade den
roll som uppslagsverk som verktyget kan fylla. Dessa deltagare uttryckte att utbildningen var
bra som ett uppslagsverk i deras roll som näringslivsutvecklare. Andra deltagare pekade
istället på att omfattningen och användbarheten i verktyget var hämmande. I stora drag fann
dock denna grupp verktyget användbart i relation till deras roll som näringslivsutvecklare
medan de var tveksamma till verktygets användbarhet för andra kommunala professioner.
Grundproblematiken i detta avseende var att de centrala kommunala verksamhetsområdena
som ligger nära myndighetshandläggarnas vardag är mycket översiktligt hanterade. Andra
delar av materialet är för omfattande för att vara relevant och motiverande för kommunala
myndighetshandläggare.
Myndighetshandläggare är en grupp med annat fokus och annan inställning till företagande än
de rådgivande frontlinjehandläggarna på de kommunala näringslivskontoren liksom de andra
målgrupperna för utbildningsverktyget. Det breda fokus och den stora andel av utbildningen
som rör företagande i allmänhet är en bra orientering men för omfattande för att
myndighetshandläggare rimligen ska känna engagemang för utbildningen. Samtidigt finns det
aspekter som trots att de kan uppfattas som perifera är centrala. Vi har i tidigare studier mött
uppfattningen att den egna verksamheten är nog komplex och att det inte finns skyldigheter
att vara orienterad och ge råd och stöd till företagare. Detta gäller råd inför handläggningen i
den egna verksamheten men även stöd till företag som har svårt att frilägga hur deras
sammansatta ärende kan komma att utvecklas. I dessa lägen är det centralt att vara allmänt
orienterad och kunnig avseende vilka ärenden och behov som uppstår på andra myndigheter
och kommunala verksamheter. I dessa avseenden kan ett utbildningsverktyg vara orienterande
i sakfrågorna men även normerande och legitimerande kring serviceorientering av förvaltningsmyndigheter.
När det gäller frågan om verktyget idag i tillräcklig utsträckning beskriver en kommunal
komplexitet är det centralt att värdera de olika fallföretagen. Vissa företag som startas
kommer inte att ha speciellt många kontakter med sin kommun. Det kan röra sig om t.ex
butiker som startar i befintliga lokaler, konsultföretag i tjänstebranscherna för att nämna några
exempel. För många andra företag blir dock de kommunala kontakterna omfattande och
ibland även komplexa. Långvariga relationer kommer uppstå om det är en verksamhet som
kommer att vara föremål för kommunal tillsyn. Ett utbildningsverktyg som även har
kommunala myndighetshandläggare i sin målgrupp fordrar fallföretag som innehåller en viss
mer omfattande kommunal komplexitet. Två av fallen i verksamts utbildningsverktyg är
sådana ärendeprocesser som inte innehåller någon kommunal komplexitet och därmed inte
heller ger något större mervärde för kommunala myndighetshandläggare. Fallet med restaurangen är ett ärende med kommunal komplexitet av hög grad men själva tillståndsprocessen är
inte beskriven i detalj.

78

När det gäller de aspekter av verktyget som identifierats som positiva är det oerhört centralt
att även den problematik som uppstår i kölvattnet efter bristande helhetsperspektiv på företag,
företagande och tillståndprocesser hanteras vid sidan om bristande serviceorientering. Detta
kommer att avhandlas ytterligare i nästa avsnitt men viktigt är att påpeka att detta är både ett
kunskapsproblem och ett attitydproblem. Att frilägga helheten som företagarna står inför i
termer av sammansatta tillståndsprocesser är centralt i ett utbildningsverktyg som detta för en
vidgad målgrupp. Detta gäller de komplexa processer som företag behöver sätta sig in i men
även helheten i vad företag behöver genomföra för att kunna starta. Det är centralt att informera om alla de vägval, tankar, tillstånd och andra aspekter att förhålla sig till som företagen
ställs inför.
Såväl vi som kommunerna har varit inne på att detta material kan spela en roll i
introduktionsutbildningen av nya medarbetare vid rådgivande funktioner i kommuner och
andra myndigheter. Materialet är lämpligt som en grundorientering och då som en punktinsats
för att gemensamgöra vissa centrala synsätt och orientera generalisthandläggare i dessa
övergripande frågor. Andra positiva aspekter är att kunskapsinnehållet i materialet är relativt
lättillgängligt även om vissa kommuner menar att användbarheten i gränssnittet lämnar en del
övrigt att önska.
10.3 Attitydarbete i offentlig förvaltning
Som beskrivits i kapitel 5 är attityder till företagande och kundorientering i allmänhet två av
de stora utvecklingsområden som vi sett i tidigare studier och i intervjuer med företagare och
kommunföreträdare. I PROFET-projektet diskuterades tre utvecklingsområden som även
utgör ömsesidiga förutsättningar för varandra (Persson, 2009). Dessa var attityder och beteenden, processer och samverkan samt IT-stöd och e-tjänster. Vi kan konstatera att verksamt.se
med sina befintliga och föreslagna funktioner berör alla dessa tre områden av framgångsfaktorer kring näringslivsutveckling. Utveckling av attityder och beteenden är centralt för utvecklingen av de kommunala näringslivsklimaten. Våra erfarenheter från PROFET-projektet
visar att arbete för större serviceorientering och etablerandet av en servicekultur som betjänas
enligt vad vi beskrivit som empatiska byråkrater (se vidare avsnitt 5.3 ovan) är ett omfattande
utvecklingsarbete. Det kanske viktigaste området att utveckla är därmed att problematisera
hur myndighetsutövning och rådgivning kan vara förenliga. Som diskuterats i kapitel 5 är
detta ett problemområde med väldigt varierande tolkningar i olika kommuner och i olika
kommunala verksamheter. Rent generellt är skyldigheterna kring rådgivning relativt starka i
Sverige men däremot kraven på koordinerande information och rådgivning är mindre starka.
Det gör att det finns en uttryckt skyldighet att ge råd inom ramen för den egna verksamheten
medan det inte finns en skyldighet att ge stöd för hur man hanterar ärenden inom ramen för
andra verksamheter. Detta är intressant eftersom vissa handläggare brukar betrakta råd inom
ramen för den egna verksamheten som en jävsrisk med ibland överdrivet försiktig hållning till
rådgivning. När det gäller koordinationsstöd som faktiskt inte är en skyldighet betraktar man
det dock inte som något kontroversiellt.
Utanför ett ärendes formella beredning har myndighetstjänstemän en långtgående skyldighet
att ge råd till företag och allmänheten för att de ska kunna ta tillvara sina intressen på ett
enkelt sätt. Detta är en självklarhet för rådgivande handläggare på näringslivskontor medan
det långt ifrån alltid är en självklarhet på myndighetskontor och på statliga myndigheter. I
våra intervjuer med företag framhålls detta som den i särklass viktigaste aspekten av
näringslivsutveckling. Idag är variationen stor mellan olika kommuner och mellan olika
verksamheter vilket inte är en lämplig situation när det gäller handläggning och de möten
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företag har med kommuner. Tillstånds- och tillsynsprocesser ska ske på lika villkor över hela
landet vilket inte är fallet när variationen inom och mellan kommuner tillåts vara så stort som
det är.
Det är inte rimligt att tro att en webbutbildning på något sätt ersätter det långsiktiga arbete
med attityder och beteenden eller det långsiktiga arbete som krävs för att faktiskt granska,
värdera och tolka lagstiftningen och omsätta det i en mer serviceorienterad kultur. Utbildningsverktyget kan dock ha en funktion genom att frilägga denna viktiga problematik för
diskussion och reflektion. Vidare kan materialet bidra till att skapa legitimitet genom att
markera vikten av ett mer rådgivande och servicegivande arbetssätt. Kort och gott att verka
som en agendasättare i denna komplexa och inte avgjorda fråga.
10.4 Målgruppsanpassning
Utbildningsverktyget har idag endast en kommunal målgrupp (företagsrådgivare). Som vi ser
det krävs det insatser för att förändra materialet om det ska kunna vara framgångsrikt i
relation till kommunala myndighetshandläggare samt även för andra kommunala grupper. När
det gäller verksamhetsutvecklingen mot en mer företagsorienterad kommunsektor finns det
betydligt fler grupper än näringslivsutvecklarna och myndighetshandläggarna som är viktiga
att fokusera. Som vi ser det är såväl kommunala verksamhetschefer, politiker samt administratörer centrala vid sidan om myndighetshandläggarna.
En viktig framgångsfaktor som nämns av de kommuner vi intervjuat och de kommuner vi
samarbetat tidigare med är att hitta former och roller för kommunens politiker och verksamhetschefer i relation till det operativa arbetet med service, rådgivning och myndighetsutövning
(jfr kap 5). Därmed vore det lämpligt om ett utbildningsverktyg tog fasta på att det finns dessa
tre nivåer i den kommunala hierarkin som dessutom har helt olika roller och funktioner och
olika funktion i ett framgångsrikt näringslivsklimat. Hur detta ska utformas är dock något som
det inte är möjligt att snabbt avgöra. Enkla lösningar är problematiska då det inte finns några
självklara rollkategoriseringar att luta sig emot. Vad som finns är snarare tecken på ett antal
kritiska dysfunktioner i kommunala verksamheter som haft ett visst ledarskap, en viss
organisation eller en viss grupp handläggare med en viss kåranda. Organisationskultur är en
komplex fråga som kan ha sina orsaker i ledarskapet, kårandan inom en viss yrkesgrupp eller
baserat på individuella ställningstaganden. Från PROFET-projektets studier känner vi till
vikten av förankrade och hållbara löften gentemot företagare. Det är riskabelt och ofta
olyckligt om politiker uttalar sig om genomloppstider för en företagsetablering utan att dessa
tider är förankrade bland operativa handläggare.
De kommunala företrädarna på workshopen framhöll vikten av målgruppsanpassning i olika
vyer som har sin grund i ett gemensamt informationsmaterial tillsammans med bra
fallbeskrivningar som är tillräckligt komplexa. Dessa vyer innebär också att det tillsammans
med en allmän orientering skulle behövas material framtaget för respektive målgrupp som på
varje nivå realiserar den kommunala respektive statliga näringslivspolitiken.
I och med detta ser vi ett antal nya målgrupper för ett utbildningsverktyg som detta. Politiker
verksamma i kommunala nämnder och styrelser är en sådan central grupp som ibland kan
behöver distansera sig från det rent operativa i enskilda ärenden. Kommunala chefer är även
en grupp som ofta men inte alltid är medvetna om företagens problematik. Eftersom det är
cheferna som har det övergripande ansvaret för att skapa en servicekultur är det dock centralt
att dessa som kollektiv adresseras i ett utbildningsverktyg som detta. Genom PROFET-
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projektets studier såg vi att det finns chefer som inte lyckades hålla distans till enskilda
ärenden och andra som dessutom hade etablerat organisationskulturer som aktivt tog avstånd
från en serviceorientering av verksamheten. Detta får en negativ påverkan på deras förtroende
i handläggarkollektivet och det senare fallet förstås även bland företag. Vidare är det viktigt
med en utbildning riktad mot centrala generalister på respektive kontor som behöver en
breddorientering. Detta kan handla om diariepersonal, receptionister, kundmottagare men
även andra grupper som t ex ekonomer och redovisningspersonal där de senare inte sällan
betalar fakturor och ersättningar till företag mycket sent vilket kan vara förödande för mindre
företag som har begränsade kassaflöden.
Naturligtvis har vi även de kommunala myndighetshandläggare som arbetar med tillstånd och
tillsyn i de ärenden som de mer kommunalt komplexa fallföretagen har i relation till
kommuner. För denna grupp är det centralt att anlägga ett mer empatiskt förhållningssätt
enligt kapitel 5. Här ser vi utbildningsverktyg et som ett inspel och en legitimering av serviceoch rådgivningsfrågan snarare än en lösning på densamma. Det krävs ett mer och mycket
omfattande arbete med kulturfrågor för att gemensamgöra hur man ska se på skadestånd,
jävssituationer, lämpligheten i rådgivning samt kundernas utsatthet. Att hantera detta med
lämplig distans till företagen men även med av lagstiftningarna avkrävd närhet är centralt för
den kommunala näringslivsutvecklingen. Att företag och privatpersoner inte blir positivt
inställda till förvaltningar som inte vill ge råd kring ventilationsutrustning i förskolor eller
ombyggnadsplaner av restauranglokaler är inte svårt att förstå. Det är inte heller svårt att se
det för företagen oacceptabla i att det finns handläggare som avvaktar inkomna handlingar
innan de berättar att egenkontrollplanen man försökt utveckla i dialog med kommunen inte
kan godkännas. Här är dock även de statliga myndigheterna som t ex livsmedelsverket en
normerande part i sammanhanget. Just denna myndighet har inställningen att ingen
rådgivning av konsultativ art kan ske i anslutning till beredningen av ärende. Hur man på
livsmedelsverket kommer till denna slutsats med grund i jävsreglerna i kommunallagen och
förvaltningslagen när andra sektorsmyndigheter uppmuntrar denna rådgivning visar på hur
stort arbetet med serviceorientering är vid sidan om ett utbildningsverktyg på verksamt.se.
Många kommuner går på livsmedelsverkets linje medan andra idkar långtgående rådgivning
och aktar sig för intressejäv. En tredje grupp kommuner separerat organisatoriskt
rådgivningen från tillsynen/kontrollen genom att införa tjänstemän som sysslar med
kvalificerad rådgivning.
10.5 Verksamhetskomplexitet i fallbeskrivningar
Som berörts översiktligt så är de fallbeskrivningar som finns bra ur många aspekter. Många
företag har inte speciellt omfattande ärenden och kontakter med kommuner. Det är dock även
viktigt är att man i relation till kommuntjänstemän tydligare fokuserar utbildningen genom att
visa exempel som ligger nära den värld som den som utbildas lever i. De företag som utgör
exempel idag är inte speciellt komplexa ur ett kommunperspektiv. Aspekter som skulle kunna
tas upp i ett reviderat utbildningsverktyg är byggprojekt inom och utanför detaljplanerat
område, miljöstörande verksamhet samt olika typer av kemikaliehantering eller ändrad
användning av lokaler eller mark. Ett stort antal av de kommuner som vi diskuterat näringslivsutveckling med inom ramen för detta projekt liksom PROFET arbetar med att minska
handläggningstiderna för sådana komplexa etableringar på olika sätt. Vad som är centralt och
problematiskt är att dessa långa processer av ärenden på olika förvaltningar blir mycket långa
om inte alla gör sitt yttersta för att minimera tidsåtgången. Här handlar det inte om att kringgå
någon utredning eller tumma på någon rättssäkerhet utan helt enkelt om att bära med sig
insikten om att detta inte bara är ett bygglov eller en detaljplaneändring utan en hel process
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med räddningstjänst, polis, planenhet, bygglovskontor livsmedelshandläggare, hantverkare,
serveringstillstånd och tryckerier etc innan en restaurang kan starta. Som ett exempel måste
man, som en empatisk byråkrat uttryckt det, vara medveten om att företagarens pengar tickar
iväg från den stund då ärendet initierades och det är inget man kan eller ska vara vårdslös med.
10.6 Några slutsatser
Vi avslutar detta kapitel genom att formulera några sammanfattande slutsatser avseende
kommunanpassning av utbildningsverktyg på verksamt.se:
• Utbildningsverktyget har behov av att målgruppsanpassas; verktyget bör stödja val av
olika målgruppsanpassade vägar
• Utbildningsverktyget kan fylla en funktion för kommunala företagsrådgivare
• Utbildningsverktyget kan med ett utvecklat innehåll fylla funktioner för andra kommunala
målgrupper, särskilt myndighetshandläggare, men även t.ex politiker och
verksamhetschefer
• Utbildningsverktyget är för omfattande i vissa aspekter som är mindre relevanta för
kommunala myndighetshandläggare
• Utbildningsverktyget behöver fler kommunalt komplexa fallföretag
• Utbildningsverktyget behöver fokusera olika aspekter av kund- och serviceorientering
tydligare
• Utbildningsverktyget bör även vara lämpligt att användas av (ny)företagare, vilket innebär
att den särskilda inloggningen kan ifrågasättas
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11 Målanalys
För att formulera förslag på vidareutveckling av samspelet mellan verksamt.se och kommuner
behöver olika mål klargöras. I detta kapitel redovisar vi mål som vi har identifierat som
relevanta för området statlig och kommunal IT-baserad näringslivsutveckling. Vi har också
strukturerat målen i hierarkisk mål-medelstruktur (figur 25).
Ett grundläggande mål för företagspolitiken är växande och livskraftiga företag. De flesta
insatser inom näringslivsutveckling syftar till att befrämja tillväxt av nya företag och tillväxt i
befintliga företag (t.ex Regeringskansliet, 2010). Det är emellertid nödvändigt att komplettera
detta mål med ett annat som handlar om vikten av att nya och befintliga företag arbetar inom
ramen för författningar och givna tillstånd. Vi kallar detta för legalt funktionella företag. Alla
insatser i samband med tillståndsprövning och tillsyn syftar just till att företagen ska verka
inom lagar och regler. Dessa två mål kompletterar varandra genom att lyfta fram olika
egenskaper avseende företagen.
Det finns dock en viss konflikt mellan de två målen. Mycket diskussion och åtgärder kring att
främja företagstillväxt handlar om att begränsa regelbördan för företag. Regelförenklingssträvanden syftar bl.a till att begränsa och förenkla reglers inverkan på start, drift och
utveckling av företag. Regelföljandet kan i viss mening sägas hämma företagstillväxten. Vi
menar att det också finns ett synergiförhållande mellan målen som är viktigt att lyfta fram.
Företag som följer regler hämmas inte i sin utveckling av myndigheters krav i samband med
kontroll och tillsyn. Starka företag har resurser och kompetens att följa lagar och regler.
För att nå dessa överordnade mål finns ett antal viktiga delmål. Det ska vara enkelt att starta
och driva företag, vilket i sin tur stöds av effektiva etableringsprocesser. I företagsetablering
är tillståndshantering viktigt. Tillståndsprocesser behöver vara enkla, snabba, resurseffektiva,
koordinerade1 och rättssäkra2. Att ärendehandläggning går snabbt är ofta något som framhålls
av företag. Detta bygger i sin tur på att företag lämnar in korrekta och kompletta handlingar.
För att de ska kunna göra detta, krävs att de är välinformerade om krav som ställs på dem.
Myndigheter och kommuner behöver ge lättillgänglig, samlad och korrekt information till
företag3 vilket bör vara en integrerad del av effektiva tillståndstjänster. Sådana elektroniska
tillståndstjänster bör också vara välintegrerade i en sammanhållen e-förvaltning. Man behöver
uppnå en god IT-mässig integration mellan front-office (som tillståndstjänster) mot företag
och back-office (som ärendesystem) bland handläggare.
Kommuner satsar mycket resurser på att de ska utgöra effektiva och attraktiva miljöer för
företag att etablera sig i. Man önskar dra till sig företag till kommunen och man eftersträvar
en stark etablering av företag i kommunen. Det är också viktigt att de företag som etablerar
sig passar in i existerande och planerad företagsmiljö. Det är viktigt att erkänna att det råder

1

Behovet av koordinerade ärendeprocesser har vi behandlat ovan i kap 5.
Dessa önskade egenskaper uttrycks i bl.a förvaltningslagens allmänna krav på ärendehandläggning: ”Varje
ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten
eftersätts” (§ 7).
3
I Prop 2009/10:148 utsägs följande: ”Staten har ett ansvar för att tillhandahålla lättillgänglig information och
service avseende de regler och villkor som gäller för företagande. Den myndighetsservice som blivande och
befintliga företagare erbjuds bör utvecklas, samordnas och förstärkas för att företagarnas behov bättre ska
tillgodoses” (sid 23).
2
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en konkurrens mellan kommuner avseende företagsetablering1.

Figur 25. Relevanta mål IT-baserad näringslivsutveckling (målgraf2)
1

Denna konkurrensförståelse uttrycks väl i Örebros näringslivsprogram: ”Regioner och kommuner konkurrerar
med varandra om att attrahera arbetskraft och företag. De regioner och kommuner som är framgångsrika i den
konkurrensen har också bättre förutsättningar att tillfredsställa medborgarnas krav. Att attrahera företag har
därmed blivit en viktig lokal och regional uppgift” (Örebro kommun, 2009).
2
Målgrafen uttrycker mål-medelrelationer och målkonflikter. Målgraf som analyshjälpmedel och notation finns
beskriven i Goldkuhl & Röstlinger (1988) och Röstlinger & Goldkuhl (2006).
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12 Alternativa webbprocesser för tillståndshantering
En central fråga i samspelet mellan verksamt.se och kommuner är tillståndshantering. Många
företag behöver interagera med kommuner för olika tillstånd (kan gälla ansökningar och
anmälningar). Vi har ovan relativt ingående studerat nuvarande lösning för tillståndshantering
på verksamt.se, dvs via kontaktpunkten (se kapitel 9). Det finns där möjligheter att göra
ansökningar via ett antal nedladdningsbara blanketter som kan skickas in via kontaktpunktens
förmedlingsfunktion. Detta är alltså ett sätt för företagare att söka tillstånd idag. Det finns
förstås andra sätt om företaget tar direktkontakt med en kommun. Här kan man tänka sig
tillståndsprocesser som är helt oberoende av webben, dvs ansökningar som uteslutande sker
via personliga möten och vanlig postgång. Dessa processer behandlar vi dock inte här utan
koncentrerar oss på webbaserade tillståndsprocesser 1 . Vad gäller webbaserade processer i
kommunen skiljer vi mellan 1) enkla sådana som utnyttjar blanketter och 2) mer avancerade
som vi karaktäriserar med begreppet e-tjänst. Vi har i avsnitt 4.2 ovan beskrivit skillnader
mellan enkla blankettjänster och mer avancerade e-tjänster. Vi upprepar kort här några viktiga
egenskaper hos e-tjänster: Inom e-tjänsten finns integrerat information om regler, krav,
procedurer mm som hjälper användaren både att besluta om man ska göra en ansökan och att
utarbeta en ansökan som är komplett och så korrekt som möjligt. Adekvata uppgiftskrav ställs
på användaren, dvs användaren ska endast behöva ange nödvändiga uppgifter. E-tjänsten har
också andra funktioner för t.ex säker identifiering, temporärt sparande och kontrollerad
inlämning.
Genom ovanstående kan vi differentiera mellan tre olika typer av webbprocesser för tillståndshantering som existerar i nuläget:
• Alternativ 1: Ingång verksamt.se - Elektroniska blanketter på verksamt.se
• Alternativ 2: Ingång kommun - Elektroniska blanketter på kommunwebb
• Alternativ 3: Ingång kommun - E-tjänster på kommunwebb
Vi har här tydliggjort ingång till tillståndstjänsterna eftersom det är viktigt för det fortsatta
resonemanget. Alternativ 1 är den webbprocess som beskrivits utförligt i kapitel 9 ovan
(kontaktpunkten). Samtliga tre befintliga typer av webbprocesser kommer att beskrivas
närmare i avsnitt 12.1-3 nedan.
Hur kan man tänka sig att framtida webbprocesser för tillståndshantering kan se ut? Detta
skulle då innebära webbprocesser där man utvecklat bättre stöd för företagare och utökad
integration mellan verksamt.se och kommunwebbar. Vi har ju i kapitel 9 redovisat ett antal
problem med den befintliga kontaktpunkten på verksamt.se som vi också menar att man bör
åtgärda. Under projektet har det i vår analys samt genom diskussioner med kommunrepresentanter på workshops och vid intervjuer vuxit fram att antal idéer till lösningar på dessa
problem.
Fyra alternativ för framtida webbprocesser har identifierats för fortsatt analys:
• Alternativ 4: Ingång verksamt.se - E-tjänster på kommunwebb (länkning från verksamt.se)
• Alternativ 5: Ingång verksamt.se - E-tjänster på verksamt.se
• Alternativ 6: Ingång kommun - E-tjänster på verksamt.se (länkning från kommun)
• Alternativ 7: Ingång kommun - E-tjänster från verksamt.se inbäddade på kommunwebb

1

Även webbaserade processer kan ha inslag av personliga möten och nyttjande av andra kompletterande kanaler.
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Dessa olika alternativ beskrivs i avsnitt 12.4-7 nedan. I avsnitt 12.8 gör vi sedan en samlad
karaktärisering och värdering av samtliga 7 alternativ. Vi har inkluderat tre steg i beskrivningen av dessa tillståndsprocesser: 1) Tillståndsguide som alltså informerar om tillstånd och
pekar på platser (webbsidor) där tillståndstjänster 1 finns, 2) själva tillståndstjänsten där
utarbetande sker av ansökan och 3) den fortsatta ärendehandläggningen i kommunen.
12.1 Ingång verksamt.se - Elektroniska blanketter på verksamt.se (nuläge)
I avsnitt 9.2 ovan beskrivs denna webbprocess mer i detalj. Bl.a visas i figur 21 hur företagaren, verksamt.se och kommunen samspelar under en tillståndshantering. Figur 26 nedan
beskriver tillståndshanteringsprocessen i de tre steg som angavs ovan: från tillståndsguide till
ärendehandläggning. Processen att göra en ansökan med hjälp av en blankett sker inom
verksamt.se. Dock saknas där detaljinformation om krav, vilket innebär att företagaren kan
behöva söka sig vidare till en aktuell kommunwebb. När blanketten är ifylld kan den skickas
in via verksamts kontaktpunktsfunktion. Den skickas då vidare till kommunen genom ett epostmeddelande.

Figur 26. Alternativ 1: Ingång verksamt.se - Elektroniska blanketter på verksamt.se
12.2 Ingång kommun - Elektroniska blanketter på kommunwebb (nuläge)
Alternativ 2 innebär en webbprocess uteslutande på kommunal nivå. Verksamt.se är således
inte alls inblandat i tillståndsprocessen. På kommunwebben tillhandahålls elektroniska
blanketter som kan laddas hem för ifyllnad (figur 27). Detta innebär då en liknande
teknologinivå som alternativ 1. En skillnad är att den elektroniska blanketten och eventuella
inlämningsfunktioner är placerade på kommunens webbplats. Som vi tidigare påpekat innebär
elektroniska blanketter ofta att olika krav och annan relevant information är separerad från
blankettjänsten och måste sökas på andra sidor inom webbplatsen. Detta har vi illustrerat i
figur 27 genom att ange två olika delar av kommunwebben som kan behöva användas för att
utarbeta en ansökan.
En viktig skillnad mot alternativ 1 är att den aktuella e-blanketten är vald/utformad av
respektive kommun för att passa de uppgiftskrav som finns i den aktuella kommunen. I
alternativ 1 används en standardblankett. Sådana standardblanketter kan för vissa tillståndstyper öka risken att inkompletta ansökningar inlämnas.

1

Begreppet tillståndstjänst täcker alltså enkla blankettjänster och avancerade e-tjänster för utarbetande av
ansökningar. Se avsnitt 4.2.
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Figur 27. Alternativ 2: Ingång kommun - Elektroniska blanketter på kommunwebb
12.3 Ingång kommun - E-tjänster på kommunwebb (nuläge)
Alternativ 3 innebär också en webbprocess (figur 28) som uteslutande finns på kommunal
nivå. Skillnaden mot alternativ 2 är att här används en e-tjänst istället. Detta innebär att
detaljinformation är integrerad i själva e-tjänsten. Det innebär också att den utarbetade
ansökan inkommer i elektronisk form till kommunen vilket gör det möjligt att överföra den
direkt till aktuella ärendesystem1. I en och samma kommun kan alternativ 2 och 3 samexistera.
För vissa tillståndstyper kan det finnas e-tjänster. För andra kan det finnas endast blankettjänster.

Figur 28. Alternativ 3: Ingång kommun - E-tjänster på kommunwebb
Alternativ 1 i relation till alternativ 2 och 3 innebär problem. Som vi har påpekat ovan (avsnitt
9.4) kan verksamt.se innebära ett filter mot kommunens webbaserade tillståndstjänster. Detta
bör vara särskilt allvarligt i relation till alternativ 3, där kommunen investerat i utveckling av
e-tjänster för att förenkla för företagare och kommun.
12.4 Ingång verksamt.se - E-tjänster på kommunwebb (framtid)
Vi går nu över till beskrivning av fyra framtida scenarios. Det finns, som sagt, problem med
de befintliga webbprocesserna. Ett problem är att de kan öka risken för inkompletta och
inkorrekta ansökningar (alternativ 1 och 2). Ett annat viktigt problem är den konkurrens
mellan sajter som 1 vs 2/3 innebär. Vi sade ovan att det bör ses som ett allvarligt problem om
företagaren kommer in på verksamt.se (alternativ 1) och det finns ett tydligt bättre alternativ
(3) med goda e-tjänster i den aktuella kommunen som man därmed missar. Alternativ 4 (figur
29), som det första av framtidsscenarios, innebär just att alternativ 1 och 3 integreras.

1

Vi skriver möjligt, eftersom detta har visat sig vara ett stort problem i kommuner att skapa integration mellan etjänster och interna ärendesystem (verksamhetssystem) från externa IT-leverantörer. Se analys och
fallbeskrivning i Goldkuhl & Öhrwall Rönnbäck (2009).
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Figur 29. Alternativ 4: Ingång verksamt.se - E-tjänster på kommunwebb (länkning från
verksamt.se)
Företagaren går in på verksamt.se och hittar tillstånd som behöver sökas. När en kommun
valts länkas företagaren vidare direkt till den aktuella e-tjänsten. Där kan en ansökan utarbetas
som sedan skickas in elektroniskt och kan föras vidare direkt in i kommunens ärendesystem.
Denna lösning innebär att verksamt.se (kontaktpunkten) behöver ha information om
kommunala e-tjänster samt då också redovisa länkar så att användaren enkelt kan ta sig vidare
till önskad plats.
Vi har i vår analys av kontaktpunkten (i kapitel 8-9) redovisat att det kan finnas två alternativ
för fullgörande av ansökningar; antingen att det sker på kontaktpunkten eller att kontaktpunkten för användaren vidare till en tillståndstjänst på annan webbplats (hos en sk behörig
myndighet). Webbprocess 4 innebär alltså detta senare alternativ. Det andra alternativet
(tillståndstjänst på kontaktpunkten) finns beskrivet i de två webbprocesserna 5 och 6 nedan
(avsnitt 12.5-6).
12.5 Ingång verksamt.se - E-tjänster på verksamt.se (framtid)
Alternativ 5 innebär att det finns e-tjänster på verksamt.se (inom kontaktpunkten) för
tillståndsärenden (figur 30 och 31). Detta innebär sk generiska e-tjänster. De är standardiserade för att fungera för samtliga kommuner. Många tillståndstyper är helt eller delvis
likartade mellan olika kommuner och det finns därför möjligheter att utveckla gemensamma
e-tjänster. Sådana generiska e-tjänster innebär en utveckling och ambitionsnivåhöjning utifrån
de standardblanketter som idag finns på kontaktpunkten (alternativ 1; avsnitt 12.1).
Generiska e-tjänster på verksamt.se kräver ett antal förutsättningar. I botten behöver det
finnas ett gemensamt regelverk (som t.ex livsmedelslagen eller plan- och bygglagen) som
anger förfaranden och krav vid tillståndsprocesser. Det behövs en enhetlig terminologi.
Terminologin kan delvis följa aktuellt regelverk (författningar), men det har ofta utvecklats
terminologisk praxis i kommunal tillämpning som går utöver det språkbruk som finns i
regelverket. Det kan förekomma lokala variationer i sådant språkbruk som behöver ensas vid
en utveckling av generiska e-tjänster. Det krävs att man standardiserar krav på uppgiftslämning till kommunerna. Även om uppgiftskrav har sin grund i ett gemensamt regelverk
visar det sig ibland att olika kommuner utvecklar variationer vad gäller detta. Att utveckla
generiska e-tjänster innebär en praktisk standardiseringsprocess.
E-tjänsternas utformning är beroende av hur ärendeprocesserna sker i kommunerna och här
kan viss standardisering också krävas. Det finns tillståndsprocesser, som förvisso bygger på
gemensamma regelverk, men där processerna är så komplexa och varierande mellan
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kommuner att det kan vara svårt att nå fram till standardiserade lösningar. Man kan behöva
utforma de generiska e-tjänsterna på sätt som medger lokala variationer i vissa avseenden. En
viktig del i en e-tjänst är just att informera om procedurerna vad gäller tillståndsprövning.
Finns lokala variationer krävs det att man också kan hantera detta inom den generiska etjänsten.
Det finns tillståndstyper där det mer tydligt förekommer lokala variationer. Ett exempel är
skyltlov (en speciell form av bygglov) där det kan finnas lokala riktlinjer som är nödvändiga
för företagaren att känna till vid utarbetande av ansökan. Sådana lokala riktlinjer behöver
kommuniceras som del i e-tjänsten., I linje med resonemanget ovan, kan det finnas lokala
skillnader i krav på uppgiftslämning.
Sammantaget kan vi skilja mellan tillståndstyper där det 1) går att göra helt standardiserade etjänster och 2) sådana som innehåller inslag av lokala varianter. För typ 1 är det möjligt och
enklare att göra generiska e-tjänster. För typ 2 krävs att e-tjänsten kan innehålla möjligheter
för ”lokal parametrisering”. E-tjänsten kommer här ha olika innehåll beroende på vilken
kommun som användaren har angivit.
Generiska e-tjänster (med eller utan kommunparametrisering) skulle alltså kunna placeras på
verksamt.se som en del i dess kontaktpunktsfunktion. Detta följer också tydligt tjänstedirektivets och andra författningars krav på att enkelt kunna utarbeta ansökningar inom
kontaktpunkten. Sådana e-tjänster skulle därmed finnas utanför kommunens egen webbmiljö.
I detta alternativ finns genom verksamts kontaktpunktsfunktion en direktingång till sådana etjänster. Om alternativ 5 inte finns kombinerad med alternativ 4 (länkning till kommuner från
verksamt.se) så kommer det att finnas ett konkurrensförhållande mellan alternativ 5 och
alternativ 3 (kommunens egna e-tjänster). Även om det finns en generisk e-tjänst så kanske
kommunen önskar att företagaren utnyttjar kommunens egen e-tjänst (alt 3/4). Motiv för detta
kan t.ex vara en enklare och mer kontrollerad överföring av ansökan till egna ärendesystem;
se vidare nedan.

Figur 30. Alternativ 5: Ingång verksamt.se - E-tjänster på verksamt.se
Att skapa fungerande generiska e-tjänster innebär inte bara standardisering av själva etjänsterna. Goda e-förvaltningslösningar kräver också standardisering av dataöverföring från
kontaktpunkten till kommunerna. En semantisk och teknisk standardisering krävs för att
ansökan ska kunna överföras sömlöst från kontaktpunkten till kommunala ärendesystem. Här
krävs då att kommunerna klarar av den eller de standarder som väljs för den elektroniska
ansökan och dess överföring om man vill uppnå att ansökan kommer direkt in i ärendesystemen.
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och kommuner

Figur 31. Exempel på e-tjänst (livsmedelsansökan) som skulle kunna finnas på verksamt.se
I figur 31 har vi illustrerat en tänkbar generisk e-tjänst på verksamt.se. Det är ansökan/
anmälan avseende livsmedelstillstånd. Vi kommer nedan att jämföra denna illustration med en
motsvarande på en kommunal webbplats (avsnitt 12.7 och figur 34).
12.6 Ingång kommun - E-tjänster på verksamt.se (framtid)
Generiska e-tjänster (i enlighet med beskrivningen i avsnitt 12.5 ovan) innebär intressanta
möjligheter för kommunerna. De slipper själva investera i utveckling och anskaffning av
sådana e-tjänster. För mindre kommuner med relativt små ärendevolymer är det därmed
möjligt att erbjuda e-tjänster för företagare även då det knappast är befogat med egna etjänster. För kommuner som saknar egna e-tjänster och önskar att företagare utnyttjar sådana
generiska e-tjänster behöver man hänvisa företagaren till den generiska e-tjänsten på
verksamt.se. Om företagaren har gått in på kommunwebben så ska en länkning därifrån ske
till e-tjänsten på verksamt.se (figur 32).
När företagaren väl kommit till verksamt.se fungerar e-tjänsten och processen på samma sätt
som vid alternativ 5. Dessa alternativ innebär två olika ingångar till den generiska e-tjänsten
(5 = verksamt.se och 6 = kommunwebb).
Även om det för kommunerna är fördelaktigt att undvika investering i utveckling av egna etjänster, kan detta alternativ ändå inte bara ses som positivt för kommunerna. Inom
företagsetablering råder konkurrens mellan kommuner. Att ha en bra egen webbplats för
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företagare ses som en konkurrensfördel bland kommuner. Att kunna erbjuda goda e-tjänster
inom tillståndshantering för företagare uppfattas av vissa kommuner som ett viktigt profileringsinstrument.

Figur 32. Alternativ 6: Ingång kommun - E-tjänster på verksamt.se (länkning från kommun)
Det finns kommuner som opponerar sig mot en lösning med externa e-tjänster, dvs att
användaren blir förd utanför kommunwebben till en annan webbplats för att göra en ansökan.
Det anses viktigt att användaren finns kvar inom kommunens webbplats och att man
därigenom möter den gemensamma webbstandarden som tillämpas inom kommunen. Vi kan
som exempel citera från e-program i en av de medverkande kommunerna: ”…kommunen ska
sträva efter att tillhandahålla e-tjänster på ett övergripande och samordnat sätt och använda
gemensam logik, gränssnitt och inloggningsfunktioner” (Norrköpings kommun, 2008).
Flera kommuner inom projektgruppen uttryckte emellertid att detta alternativ med generiska
e-tjänster måste ses som mycket intressant och attraktivt för kommunerna. Här åstadkommes
gemensamma e-tjänstelösningar som kommunerna kan ansluta sig till på ett enkelt sätt. Flera
personer framförde ideologiskt baserade motiv, att det ligger en poäng inom den offentliga
sektorn att nyttja gemensamma resurser istället för att varje kommun går sin egen väg och
investerar i egna lösningar.
12.7 Ingång kommun - E-tjänster från verksamt.se inbäddade på kommunwebb (framtid)
För att komma förbi uppfattade nackdelar med alternativ 6 ovan, för vi här fram ett mer
integrerat förslag. En generisk e-tjänst (enligt alternativ 5 och 6) placeras inte bara på
verksamt.se utan också på kommunwebbar (figur 33 och 34). Detta innebär, i jämförelse med
alternativ 6, att användaren inte förs bort från kommunwebben när en önskad tillståndstjänst
identifierats via tillståndsguide på kommunens webb, utan istället finns kvar på webbplatsen.
Kommunwebb
Tillståndsguide

Företagare

Kommunhandläggning

verksamt
E-tjänst

Figur 33. Alternativ 7: Ingång kommun - E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb
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Det är i princip samma e-tjänst som den som finns på verksamt.se. Här inbäddas e-tjänsten
som en tillståndstjänst inom kommunens webbplats. Vi har illustrerat detta genom ett exempel
i figur 34. Det är samma typ av exempel (anmälan/ansökan om livsmedelstillstånd) som
visades i figur 31. Om man jämför de två figurerna så ser man att i alternativ 5 (figur 31)
befinner man sig på webbplatsen verksamt.se. I alternativ 7 (figur 34) så befinner man sig på
en kommunal webbplats (här exemplifierad med Jönköpings kommun). Här ser man också att
det är markerat att e-tjänsten kommer från verksamt.se (som en tillståndstjänst inom den
svenska kontaktpunkten).

En e-tjänst från

Figur 34. Exempel på e-tjänst (livsmedelsansökan) från verksamt.se
som skulle kunna finnas inbäddad på kommunal webbplats
E-tjänsten kan helt och hållet baseras på standardutseende från verksamt.se. Det skulle
emellertid vara möjligt att göra vissa anpassningar till den kommunala webbmiljön. Man
skulle kunna göra vissa definierade anpassningar till den grafiska profilen på kommunens
webbplats. Här kan man också tillföra lokala krav på ansökningar i enlighet med resonemang
i avsnitt 12.5 ovan.
Alternativ 7 innebär att man lyckas kombinera önskemålen om samutnyttjande av generiska
tjänster och kommunal profilering. Här lyckas man kombinera det gemensamma och det
lokala. Det innebär en högre grad av teknisk integration genom att man inbäddar en e-tjänst
från verksamt.se på en kommunal webbplats.

92

12.8 Karaktärisering och värdering av alternativ
I avsnitt 12.1-7 ovan har vi presenterat 7 olika alternativa webbprocesser för tillståndshantering. Vi kommer nu att jämföra dessa webbprocesser närmare. Detta kommer att ske genom
att vi använder oss av ett antal kriterier som vi applicerar på de olika alternativen. Vi klargör
därmed vad alternativen innebär (en karaktärisering) och gör en jämförande värdering av
dem. Vi sammanställer resultat från dessa jämförelser i ett antal alternativmatriser1 (figur 3539).
Följande kriterier har använts för jämförande analys:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Förmedling av ansökan via kontaktpunkten (tjänstedirektivets krav)
Enkelt för företag att utarbeta en kvalitetssäkrad ansökan
Integration webbplatser
Integration i kommuners IT-miljöer
Kommuners kontroll av tillståndstjänster
Kommunprofilering
Kostnader för utveckling & drift av tillståndstjänster
Fördelning & utnyttjande av offentliga resurser
Samverkan, samordning & konkurrens

I matriserna används förkortningen GKP för den gemensamma kontaktpunkten, dvs den
centrala del på verksamt.se som innehåller funktioner för tillståndshantering.

1

Vi tillämpar här metoden Argumentativ Design. För denna metod och användning av alternativmatriser se
Goldkuhl & Röstlinger (2009). Argumentativ Design bygger i sin tur på ansatsen Design Rationale (se t.ex
Conklin, 2006).
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1. Ingång verksamt.se Elektroniska blanketter på
verksamt.se

a. Förmedling av ansökan
via kontaktpunkten
(tjänstedirektivets krav)
Dokumentförmedling:
Inlämning av blankettbaserad
ansökan på GKP.

2. Ingång kommun Elektroniska blanketter på
kommunwebb

Ingen förmedling: Inlämning
sker ej via GKP.

3. Ingång kommun E-tjänster på kommunwebb

Ingen förmedling: Inlämning
sker ej via GKP.

4. Ingång verksamt.se E-tjänster på kommunwebb
(länkning från verksamt.se)

Länkningsförmedling: Själva
inlämningen av ansökan sker
ej på GKP, men hänvisning
från GKP görs.
Dokumentförmedling:
Inlämning av ansökan på
GKP.
Dokumentförmedling:
Inlämning av ansökan på
GKP.
Utdistribuerad
dokumentförmedling:
Inlämning av ansökan sker på
kommunwebb, men
tillståndstjänst från GKP
utnyttjas.

5. Ingång verksamt.se E-tjänster på verksamt.se
6. Ingång kommun E-tjänster på verksamt.se
(länkning från kommun)
7. Ingång kommun E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb

b. Enkelt för företag att
utarbeta en kvalitetssäkrad
ansökan
Detaljinfo på kommunwebb
gör det svårt att utarbeta
komplett & korrekt ansökan.
Standardiserad blankett kan
leda till inkomplett ansökan
utifrån kommunkrav.
Företag kan vägledas att fylla
i enkel standardblankett
istället för att utnyttja
anpassad tillståndstjänst i
kommunen.
Detaljinfo ev separerad från
tillståndstjänst kan göra det
svårt att utarbeta komplett &
korrekt ansökan.
Om e-tjänsten ger bra stöd
kan komplett & korrekt
ansökan inlämnas.
Om e-tjänsten ger bra stöd
kan komplett & korrekt
ansökan inlämnas.
Generisk e-tjänst kan ge bra
stöd för att komplett &
korrekt ansökan inlämnas.
Generisk e-tjänst kan ge bra
stöd för att komplett &
korrekt ansökan inlämnas.
Generisk e-tjänst kan ge bra
stöd för att komplett &
korrekt ansökan inlämnas.

Figur 35. Alternativjämförelse med avseende på a) Förmedling av ansökan via
Kontaktpunkten och b) Enkelt för företag att utarbeta en kvalitetssäkrad ansökan
Kriterierna a) förmedling av ansökan via kontaktpunkten och b) enkelt för företag att utarbeta
en kvalitetssäkrad ansökan (se figur 35) kan sägas delvis överlappa. Men kriterium a
fokuserar dock tjänstedirektivets krav på en kontaktpunkt och dess förmedlande roll.
Kriterium b fokuserar stöd för att företagare ska kunna utarbeta och fullgöra en komplett och
korrekt ansökan, vilket kan ske på olika webbplatser (verksamt.se eller kommunwebb).
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1. Ingång verksamt.se Elektroniska blanketter på
verksamt.se

c. Integration
webbplatser
Länkning från GKP till
kommuns samlingssida
eller startsida.

2. Ingång kommun Elektroniska blanketter på
kommunwebb

Ingen integration.

3. Ingång kommun E-tjänster på kommunwebb

Ingen integration.

4. Ingång verksamt.se E-tjänster på kommunwebb
(länkning från verksamt.se)

Länkning från GKP
direkt till kommuns etjänst.

5. Ingång verksamt.se E-tjänster på verksamt.se

Ingen integration.

6. Ingång kommun E-tjänster på verksamt.se
(länkning från kommun)

Länkning från
kommun direkt till etjänst på GKP.

7. Ingång kommun E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb

E-tjänster från GKP
finns inbäddade i
kommunwebb (stark
integration).

d. Integration i kommuners ITmiljöer
Ansökan kommer som pdf-bilaga i
e-postmeddelande till registrator
eller liknande (svaga förutsättningar
för integration).
Inlämning av ansökningsblanketter
(pdf?) kan ev göras via
kommunwebb (förmodligen svag
integration mot ärendesystem).
Ansökan inkommer via
kommunwebb i elektronisk form,
som innebär förutsättning att
överföra direkt till ärendesystem
(potential för stark integration).
Ansökan inkommer via
kommunwebb i elektronisk form,
som innebär förutsättning att
överföra direkt till ärendesystem
(potential för stark integration).
Ansökan överförs i elektronisk form
till kommun; standardiserat
datagränssnitt används, ger
förutsättning för överföring till
ärendesystem (potential för stark
integration, extra anpassning kan
krävas).
Ansökan överförs i elektronisk form
till kommun; standardiserat
datagränssnitt används, ger
förutsättning för överföring till
ärendesystem (potential för stark
integration, extra anpassning kan
krävas).
Ansökan inkommer via
kommunwebb i elektronisk form;
standardiserat datagränssnitt
används, ger förutsättning för
överföring till ärendesystem
(potential för stark integration, extra
anpassning kan krävas).

Figur 36. Alternativjämförelse med avseende på c) Integration webbplatser
och d) Integration i kommuners IT-miljöer
Kriterium c fokuserar vilken integration och samverkan som finns mellan webbplatser
(verksamt.se vs kommunwebb). I vissa fall finns ingen integration mellan webbplatser. I
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några fall sker länkning mellan webbplatser. I alternativ 7 finns en stark integration genom att
e-tjänster från verksamt.se finns inbäddade på kommunwebbar. Kriterium d handlar om i
vilken grad man kan skapa sömlösa lösningar: Kan ansökningar överföras direkt till
kommunala ärendesystem? De olika alternativen är här beroende av kompletterande insatser,
varför ord som möjligt, potential etc används.

1. Ingång verksamt.se Elektroniska blanketter på
verksamt.se
2. Ingång kommun Elektroniska blanketter på
kommunwebb
3. Ingång kommun E-tjänster på kommunwebb

4. Ingång verksamt.se E-tjänster på kommunwebb
(länkning från verksamt.se)
5. Ingång verksamt.se E-tjänster på verksamt.se

6. Ingång kommun E-tjänster på verksamt.se
(länkning från kommun)

7. Ingång kommun E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb

e. Kommuners kontroll av
tillståndstjänster
Standardiserade blanketter
utan direkt
påverkansmöjlighet; kontroll
av detaljinfo på egen webb.
Kommun kontrollerar egna
blanketter och detaljinfo.

f. Kommunprofilering

Kommun kontrollerar egna etjänster (kan dock vara
standardiserade från extern
leverantör).
Kommun kontrollerar egna etjänster (kan dock vara
standardiserade från extern
leverantör).
Standardiserade e-tjänster
utan direkt
påverkansmöjlighet; om
kommunparametrisering så
kan innehållskontroll ske av
dessa delar.
Standardiserade e-tjänster
utan direkt
påverkansmöjlighet (ev kan
samarbetsavtal finnas); om
kommunparametrisering så
kan innehållskontroll ske av
dessa delar.
Standardiserade e-tjänster;
som dock bör baseras på
samarbetsavtal;
kommunparametrisering bör
finnas som ger
kontrollmöjligheter.

Profilering på kommunwebb;
profilering genom avancerade
tillståndstjänster, kommunens
webbstandard kan tillämpas.
Profilering på kommunwebb;
profilering genom avancerade
tillståndstjänster, kommunens
webbstandard kan tillämpas.
Ingen profilering.

Ingen profilering.

Profilering på kommunwebb.

Profilering på kommunwebb;
användaren försvinner ut från
kommunwebb för att göra
ansökan (kommunens
webbstandard tillämpas ej).

Profilering på kommunwebb;
profilering genom avancerade
tillståndstjänster; användaren
kvar på kommunwebb;
kommunens webbstandard
kan delvis tillämpas.

Figur 37. Alternativjämförelse med avseende på e) Kommuners kontroll av tillståndstjänster
och f) Kommunprofilering
Kriterium e handlar om hur kommunerna kan påverka och kontrollera använda tillståndstjänster. Vilka möjligheter till lokal variation och anpassning finns? Kriterium f handlar om
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hur kommunerna kan marknadsföra sig och profilera sig i relation till företagare. Hur olika
webblösningar kan användas som led i kommunernas profileringsarbete.
g. Kostnader för utveckling
& drift av tillståndstjänster
1. Ingång verksamt.se Elektroniska blanketter på
verksamt.se
2. Ingång kommun Elektroniska blanketter på
kommunwebb
3. Ingång kommun E-tjänster på kommunwebb

GKP ansvarar för utveckling
& drift av blankettjänst;
kommun ansvarar för
detaljinfo på sin webb.
Kommun ansvarar för
utveckling & drift.
Kommun ansvarar för
utveckling & drift (e-tjänster
kan vara kostsamma).

4. Ingång verksamt.se E-tjänster på kommunwebb
(länkning från verksamt.se)

Kommun ansvarar för
utveckling & drift (e-tjänster
kan vara kostsamma).

5. Ingång verksamt.se E-tjänster på verksamt.se

GKP ansvarar för utveckling
& drift.

6. Ingång kommun E-tjänster på verksamt.se
(länkning från kommun)

GKP ansvarar för utveckling
& drift.

7. Ingång kommun E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb

GKP ansvarar för utveckling;
kommun måste deltaga i lokal
implementering; kan innebära
fördelning av driftskostnader.

h. Fördelning &
utnyttjande av offentliga
resurser
Standardiserade
(gemensamma) blanketter på
GKP.
Separata blankettjänster i
kommuner.
Separata e-tjänster (kan dock
innebära samnyttjande via
leverantörer eller
samarbetsorgan).
Separata e-tjänster (kan dock
innebära samnyttjande via
leverantörer eller
samarbetsorgan).
Standardiserade
(gemensamma) e-tjänster på
GKP; e-tjänster kan
skapas/nyttjas även vid små
ärendevolymer i vissa
kommuner.
Standardiserade
(gemensamma) e-tjänster på
GKP; e-tjänster kan
skapas/nyttjas även vid små
ärendevolymer i vissa
kommuner.
Standardiserade
(gemensamma) e-tjänster från
GKP som distribueras på
kommunwebbar; e-tjänster
kan skapas/nyttjas även vid
små ärendevolymer i vissa
kommuner.

Figur 38. Alternativjämförelse med avseende på g) Kostnader för utveckling & drift av
tillståndstjänster och h) Fördelning & utnyttjande av offentliga resurser
Kriterium g handlar om vem som står för kostnader i olika alternativ. Endast indikering av
kostnadsfördelning har här gjorts. Det finns andra relaterade kostnader som vi har bortsett
från. Kriteriet är endast avsett att visa principiell fördelning av kostnader för olika webbalternativ. Vi har inte heller varit ute efter att ange olika kostnadsnivåer. Vi har här endast
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uttryckt att det kan vara kostsamt för kommuner att utveckla/anskaffa egna e-tjänster (i
relation till egna blankettjänster eller tillståndstjänster på verksamt.se). Kriterium h handlar
om hur offentliga resurser (i form av webblösningar) kan utnyttjas av olika aktörer. Kan
samutnyttjande ske av sådana offentliga resurser? Eller finns skilda (separata) lösningar för
olika aktörer?

1. Ingång verksamt.se Elektroniska blanketter på
verksamt.se
2. Ingång kommun Elektroniska blanketter på
kommunwebb
3. Ingång kommun E-tjänster på kommunwebb
4. Ingång verksamt.se E-tjänster på kommunwebb
(länkning från verksamt.se)
5. Ingång verksamt.se E-tjänster på verksamt.se
6. Ingång kommun E-tjänster på verksamt.se
(länkning från kommun)
7. Ingång kommun E-tjänster från verksamt.se
inbäddade på kommunwebb

i. Samverkan, samordning & konkurrens
Två konkurrerande ingångar (1 & 2/3) och tjänster finns;
ingång via verksamt.se kan leda till sämre ansökningar;
samverkan genom vidareförd ansökan från GKP.
Två alternativa ingångar (2 & 1) och tjänster finns; ingen
samverkan.
Två alternativa ingångar (3 & 1) och tjänster finns; ingen
samverkan.
Två samordnade ingångar (4 & 3) finns som båda leder till
kommunal e-tjänst; samverkan genom att GKP vägleder
användare till kommunal e-tjänst.
Två ingångar som kan innebära konkurrerande och tjänster (5
& 3); samverkan genom vidareförd ansökan från GKP.
Två samordnade ingångar (6 & 5) finns som båda leder till etjänst på GKP; samverkan genom att kommunwebb vägleder
användare till e-tjänst på GKP; samverkan genom vidareförd
ansökan från GKP.
Två samordnade ingångar (7 & 5) finns som båda leder till
GKP e-tjänst; stark integration genom inbäddad GKP e-tjänst
på kommunwebb; samverkan genom vidareförd ansökan från
GKP e-tjänst.

Figur 39. Alternativjämförelse med avseende på i) Samverkan, samordning & konkurrens
Kriterium i handlar om vilken samverkansnivå som är tänkt att etablerats genom de olika
alternativen; om hur ingångar har samordnats samt om överföring av ansökan har arrangerats.
Här granskas respektive alternativ i relation till annat föreliggande alternativ för att klargöra
om samordning eller konkurrens råder. T.ex mellan alternativ 1 å ena sidan och alternativ 2
och 3 råder det enligt vår mening ett slags funktionskonkurrens. Det är för företagaren
alternativa (konkurrerande) tillståndstjänster som erbjuds. För de framtida alternativen har
man istället lyckats skapa samordning. Där handlar det inte om konkurrerande dörrar som
leder till olika tillståndstjänster. Istället handlar det om olika dörrar in som leder till samma
tillståndstjänst. T.ex verksamt.se (4) och kommunwebb (3) är två olika dörrar som leder till
samma e-tjänst i kommunen. Det finns också olika dörrar in som leder till samma GKP etjänst, på verksamt.se (5) respektive på kommunwebb (6/7).
De olika alternativmatriserna beskriver alternativen i vissa avseende djupare än de olika
beskrivningarna i avsnitt 12.1-7 ovan. Matriserna innehåller viss värdering samt också underlag för värderande ställningstaganden. Vi har inte gjort någon rangordning av alternativen.
Vilken rangordning som analysen ger beror på hur man viktar de olika kriterierna. En sådan
viktning har vi inte underlag för att göra. Vi vill dock framhålla att utifrån den tidigare utförda
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målanalysen (kapitel 11) visar alternativvärderingen (alternativmatriserna) att de befintliga
alternativen (1 – 3) har flera egenskaper som är sämre än de potentiellt framtida (4 – 7).
Alternativ 1 och 2 ger ett otillräckligt stöd för att utarbeta ansökningar enligt vår mening.
Alternativ 3 kan ge ett fullgott stöd. Detta alternativ är dock i dagsläget inte samordnat med
verksamt.se, utan här råder funktionskonkurrens. Även för framtida alternativ kan det finnas
funktionskonkurrens om man inte samordnar sig tillräckligt. Mellan alternativ 5 (e-tjänst på
verksamt.se) och alternativ 3 (e-tjänst på kommunwebb) kan det finnas funktionskonkurrens.
För att motverka detta behövs alternativ 4 som länkar användaren vidare till kommunwebb.
För många kommuner som inte anser sig ha resurser att satsa på egna e-tjänster är alternativet
med e-tjänster på verksamt.se ett bättre alternativ än egna blankettjänster. För att säkra att etjänst på verksamt.se används krävs det att länkning från kommunwebben görs (alternativ 6).
Vissa kommuner kan anse att detta alternativ har nackdelar eftersom e-tjänsten är placerad
utanför den egna webbplatsen. Här bör alternativ 7, där den generiska e-tjänsten inbäddas i
den kommunala webbplatsen, ses som ett bättre alternativ.
Vi har här föreslagit några alternativ för tillståndstjänster till företagare och kriterier för att
belysa och värdera alternativen. Alternativen är översiktligt skissade. Det kan finnas varianter
på våra föreslagna alternativ och det kan också finnas helt andra alternativ. Om det är möjligt
kan de kriterier vi har använt tillsättas värden för att få en mer säkrare jämförelse och
värdering av de olika alternativen. Det kan också finnas andra kriterier som vi inte har med
men som berörda parter ser som viktiga i en bedömningsprocess. Vi ser denna
alternativvärdering som en start på ett arbete att ta fram och värdera olika lösningar för att
skapa bättre tillståndstjänster och tillståndsprocesser för kommuner och företag.
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13 Avslutning: Utvecklingsspår och rekommendationer
I detta avslutande kapitel ger vi några förslag till fortsatt utvecklingsarbete vad gäller
verksamt.se och dess samspel med kommuner. Vi baserar oss på gjord kunskapsinsamling och
utförd analys och begreppsutveckling. Förslag som har introducerats tidigare i rapporten förs
här vidare och görs i vissa fall mer tydliga och konkreta. Vi inleder med en översikt över våra
olika förslag i avsnitt 13.1. Därefter beskrivs ett antal idéer och förslag lite djupare.
13.1 Översikt utvecklingsförslag
Denna rapport har till väsentlig del varit probleminventerande och diagnostisk till sin karaktär.
Problemanalys och diagnos behöver dock föras vidare till ”hur kan man då göra istället?”. På
flera ställen i rapporten har olika förslag till åtgärder indikerats och beskrivits. I detta kapitel
finns ytterligare preciseringar av förslagen. Vi ger här en översiktlig och sammanfattande lista
över åtgärdsförslag:
• Förbättra de svenska författningarna kring kontaktpunkten för att undvika inskränkningar
och oklarheter som försvårar design av kontaktpunkten och dess relaterade
verksamhetsprocesser (kap 8 och avsnitt 13.2).
• Utveckla verksamt.se till att innehålla profilerande kommuninformation genom
separata ”fönster” (avsnitt 6.4)
• Tillför en ny komponent på verksamt.se (verksamhetsplan) för att skapa grund för
processplanering och processerbjudanden för företag i kommuner (kapitel 7, särskilt
avsnitt 7.3)
• Öka processorientering och företagsanpassning av verksamt.se genom processintegration
och ytterligare branschanpassade tillståndsguider (kapitel 7, särskilt avsnitt 7.4-6, samt
avsnitt 13.4)
• Anpassa utbildningsverktyget på verksamt.se till den kommunala kontexten (kapitel 10)
• Utveckla kontaktpunkten med direktlänkar till kommunala e-tjänster samt tillför generiska
e-tjänster (kapitel 9 och 12, särskilt avsnitt 12.4-5 och 12.8, samt avsnitt 13.3)
• Anpassa kommunala webbplatser med länkar till verksamt.se och inbäddade e-tjänster
från verksamt.se (avsnitt 12.6-8 och 13.3)
• Organisera fortsatt utveckling av verksamt.se och dess samverkan med kommuner i
projektkonsortier (avsnitt 13.5)
• Intensifiera kunskapsspridning till kommuner om verksamt.se och den svenska
kontaktpunkten (kapitel 9 och avsnitt 13.3)
13.2 Förbättra regelverket!
Det är ett komplext regelverk som styr kontaktpunkten. Som framgått av författningsanalysen
i kapitel 8 ovan innehåller regelverket ett antal oklarheter, motstridigheter och tveksamheter.
Man har reglerat kontaktpunkten utan att ta tillräcklig hänsyn till kommunala förutsättningar.
Onödigt detaljerade bestämmelser avseende placering av information och funktionalitet i
olika IT-system har införts i författningar. Dessa bestämmelser har betydelse både för
kontaktpunkten och kommunala webbsystem. Sådana detaljerade bestämmelser begränsar
möjligheterna att skapa goda IT-lösningar i syfte att förenkla för både företagare, myndigheter
och kommuner. Signaler att se över dessa författningar bör gå till författningsansvariga på
olika nivåer. Genom författningsanalysen ovan (kapitel 8) ger vi bidrag till denna författningsdiskussion. Vi bidrar också med några konkreta förslag till författningsändringar. Detta görs
för att inte bara stanna vid den kritik som framförts i kapitel 8 ovan. Vi har velat översätta
kritiken till konkreta och konstruktiva förslag på ändringar. Det är först när man ser hur en
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alternativ formulering ser ut i jämförelse med en befintlig bestämmelse som man kan värdera
substansen i kritiken. Dessa förändringsförslag är bidrag, från oss forskare, till fortsatt
diskussion om författningsinnehåll. De utgör ingen hemställan till förändring. Sådana eventuella initiativ ligger istället hos uppdragsgivarna till denna studie att genomföra om de finner
det lämpligt. Förslagen redovisas i figurerna 39-41.
I figur 40 redovisar vi förslag till förändring av kravet på återkommunikation via kontaktpunkten. Den bestämmelsen bör utgå och ersättas med en övergripande målformulering. Vi
menar att denna författningsändring är viktig att göra, så snart som möjligt, för att undvika
omständliga verksamhetsprocesser för kommuner och företagare.
Nuvarande författningsformulering
6 § Om en tjänsteleverantör har lämnat in en
ansökan eller anmälan till en behörig
myndighet genom en gemensam
kontaktpunkt, ska myndigheten i den fortsatta
handläggningen av ärendet kommunicera
med tjänsteleverantören genom
kontaktpunkten.

Föreslagen författningsformulering
Kontaktpunkten ska bidra till förenklad
kommunikation mellan tjänsteleverantör och
behörig myndighet. I den mån
kommunikation via kontaktpunkten inte
förenklar för tjänsteleverantör och behörig
myndighet bör sådan kommunikation inte
tillämpas.

Figur 40. Förslag till författningsändring av lagen om tjänster på den inre marknaden (6 §)
Vi har också förslag om förändringar i förordningen om tjänster på den inre marknaden (figur
41). Man har här i onödan uttalat var information och funktionalitet ska placeras (på kontaktpunkten respektive på behöriga myndigheters webbplatser). Vi menar att det viktiga är att
information respektive funktionalitet är tillgänglig via kontaktpunkten, inte att viss information och funktionalitet är placerad där. Det kan finnas goda skäl för alternativ placering. Det
viktiga är att man enkelt kan nå information och funktionalitet via kontaktpunkten. I vårt
förslag har vi också lagt till en bestämmelse att behöriga myndigheter (som kommuner) ska
samverka med Tillväxtverket för att arrangera IT-lösningar som är enkla och effektiva.
Vi föreslår också förändringar i 7 § om den elektroniska förmedlingsfunktionen (figur 42). Vi
menar att de otydligheter och motstridigheter som finns i svenska författningar vad gäller att
fullgöra och förmedla ansökningar behöver ersättas med klargörande regler. Föreslagna
förändringar ligger, enligt vår uppfattning, bättre i linje med tjänstedirektivet och dess krav på
att enkelt kunna fullgöra ansökningar via kontaktpunkten. Vi har gjort ett förtydligande att
funktioner för detta kan finnas på kontaktpunkten eller enkelt kan nås via kontaktpunkten1.
Föreslagna formuleringar innebär i viss mån en skärpning av förordningen, genom att uttala
krav på att det ska finnas funktioner för att enkelt utarbeta2 ansökningar (vilket alltså följer av
tjänstedirektivet). Sådana krav finns egentligen inte i nuvarande formuleringar i förordningen.
Däremot finns krav av detta slag i Tillväxtverkets föreskrifter (se avsnitt 8.6).

1

Som vi påpekade och citerade i avsnitt 8.5 fanns redan i Prop. 2008/09:187 en sådan formulering, som tyvärr
sedan verkar ha tappats bort av lagstiftarna.
2
Detta hänger också samman med den onödiga utplaceringen av generell vs detaljerad information på olika
webbplatser som gjorts i förordningen 5 och 6 § (figur 41). Att skilja detaljerad information från funktioner att
utarbeta ansökan innebär, som vi har påpekat, att det blir omständligare för företagaren och/eller att det finns
större risk att ansökan blir inkorrekt och inkomplett.

101

Nuvarande författningsformulering
5 § Tillväxtverket ska tillhandahålla
elektronisk information till tjänsteleverantörer
och tjänstemottagare vid den gemensamma
kontaktpunkten. Informationen ska innehålla:
1. generell information om de tillståndskrav
och andra formella krav på tillstånd som
gäller för att få tillträde till och utöva
tjänsteverksamhet i Sverige,
2. direktlänkar till specifik information hos de
behöriga myndigheterna

Föreslagen författningsformulering
Till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare
ska det tillhandahållas elektronisk
information på kontaktpunkten eller på enkelt
sätt via kontaktpunkten. Informationen ska
innehålla:
1. generell information om de tillståndskrav
och andra formella krav på tillstånd som
gäller för att få tillträde till och utöva
tjänsteverksamhet i Sverige,
2. aktuell och detaljerad information när det
gäller krav, kostnader och
ansökningsförfarande för ett tillstånd, en
anmälan eller en registrering.
6 § Behöriga myndigheter ska till
Behöriga myndigheter ska samverka med
Tillväxtverket lämna den information som
Tillväxtverket för att arrangera och
behövs för att Tillväxtverket ska kunna
åstadkomma ett enkelt och effektivt
fullgöra sin skyldighet enligt 5 § första
tillgängliggörande av informationen (enligt 6
stycket 1 och 2. Den behöriga myndighet som §) på eller via kontaktpunkten.
lämnar informationen ansvarar för att
Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket
informationen är korrekt och uppdaterad.
lämna information (enligt 6 §), eller
Behöriga myndigheter ska på sina
tillhandahålla elektroniska länkar där
webbplatser elektroniskt tillhandahålla aktuell informationen kan nås enkelt. Den behöriga
och detaljerad information när det gäller krav, myndighet som lämnar informationen eller på
kostnader och ansökningsförfarande för ett
annat sätt tillgängliggör informationen
tillstånd, en anmälan eller en registrering.
ansvarar för att informationen är korrekt och
uppdaterad.
Figur 41. Förslag till författningsändring av
förordningen om tjänster på den inre marknaden (5 och 6 §)
Formuleringen i 7 § som undantar krav på Tillväxtverket att diarieföra handlingar inlämnade
genom kontaktpunkten har vi förändrat (figur 42). Men innebörden är ej ändrad –
Tillväxtverket ska inte befatta sig med inlämnade handlingar på annat sätt än för befordran.
Den onödigt skarpa formuleringen som kan ses vara i konflikt med andra formuleringar i
regelverket som handlar om att stödja utarbetande av handlingar har i vårt förslag mjukats upp.
Tillväxtverkets föreskrifter bör förstås anpassas till eventuellt ändrade skrivningar i lag och
förordning. Vi ger här inte några förslag på sådana förändringar. De är ju beroende av om
förändringar av övergripande författningar görs. Vi vill emellertid påpeka, i linje med det som
sagts i avsnitt 8.6, att det finns ett antal oklara och olyckliga formuleringar i föreskrifterna
som bör justeras oberoende om det sker andra författningsändringar eller inte.
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Nuvarande författningsformulering
Elektronisk förmedlingsfunktion
7 § Tillväxtverket ska tillhandahålla en
elektronisk förmedlingsfunktion vid den
gemensamma kontaktpunkten som gör det
möjligt för
1. tjänsteleverantörer att elektroniskt lämna in
handlingar för befordran till behöriga
myndigheter, och
2. behöriga myndigheter att i den fortsatta
handläggningen kommunicera elektroniskt
med tjänsteleverantören.
Tillväxtverkets befattning med handlingar
skickade för befordran genom den
elektroniska förmedlingsfunktionen är
begränsad till enbart vad som är nödvändigt
för att kunna vidareförmedla handlingarna.

Föreslagen författningsformulering
Elektroniska funktioner för att utarbeta och
lämna in handlingar
Det ska vara enkelt för tjänsteleverantörer att
elektroniskt utarbeta och lämna in handlingar,
avseende ansökningar, anmälningar och
registreringar till behöriga myndigheter.
Funktioner för att utarbeta och lämna in
handlingar ska finnas på kontaktpunkten eller
de ska enkelt kunna nås via kontaktpunkten.

Inlämnade handlingar på kontaktpunkten ska
vidarebefordras till behörig myndighet utan
någon annan hantering av Tillväxtverket.

Figur 42. Förslag till författningsändring av
förordningen om tjänster på den inre marknaden (7 §)
En viktig fråga för fortsatt utveckling av den svenska kontaktpunkten på verksamt.se, är om
de svenska författningar som reglerar denna, hindrar sådan utveckling som föreslås på andra
ställen i denna rapport (kapitel 12 och avsnitt 13.3). Vi menar att författningarna skapar en
osäkerhet (som är onödig) hos beslutsfattare och designers om hur kontaktpunkten kan och
bör utformas. Om man utgår från tjänstedirektivets krav på att enkelt kunna fullgöra ansökningar via kontaktpunkten och gör en sk direktivkonform tolkning av de svenska författningarna så bör inte ett omedelbart hinder för sådan utveckling föreligga. Det går att nu sätta
igång ett utvecklingsarbete i denna riktning. Att förändra författningarna (enligt figur 41-42)
handlar om att forma ett kongruent regelverk från EU-nivån ner till myndighetsföreskrifter
och undvika onödig osäkerhet i tillämpning av regelverket.
13.3 Arrangera kontaktpunkten för enkel och effektiv tillståndshantering!
Författningsändringar kan ta lång tid. Det gäller att övertyga lagstiftarna om det befogade i
förändringar och sedan tar processen att genomföra dem ofta lång tid. Tills dess får man ”gilla
läget” och göra det bästa inom de ramar som författningarna ger. De utvecklingsinsatser som
vi föreslår ligger inom ramen för nuvarande författningar. Den viktigaste utgångspunkten för
våra förslag är tjänstedirektivet och dess krav på att enkelt kunna fullgöra ansökningar
elektroniskt via kontaktpunkten.
Vi menar att det kan vara helt riktigt att låta den svenska kontaktpunkten vara en integrerad
del av företagarsajten verksamt.se. Här finns mycket information och andra webbtjänster som
bildar en adekvat och värdefull informationsmiljö för kontaktpunkten. Vi tror emellertid att
statliga policymakare har underskattat komplexiteten i integration mot kommunerna 1 . Här
krävs ett större och mer genomtänkt grepp. Det är en utmaning att skapa goda webblösningar
1

I förarbeten till aktuell lagstiftning saknar vi problematisering av att det finns 290 kommuner som dessutom har
olika lösningar.

103

som kan fungera för 290 kommuner. Större hänsyn måste tas till kommunala infrastrukturer i
form av verksamhetsprocesser och IT-miljöer (webbplatser, ärendesystem och andra interna
system).
Det finns en stor potential för att verksamt.se kan bli ett bra stöd för företagare i etableringsoch utvecklingsprocesser. Att ha en lämplig uppsättning av olika slags webbtjänster (information, vägledning, utbildning, fråge- och tillståndstjänster) kommer att ge goda synergieffekter.
Företagare, och andra grupper, kommer att söka sig till verksamt.se av olika skäl. De kommer
då också, förutom att nå den direkt eftersökta information/tjänsten, även att stöta på andra
värdefulla webbtjänster.
Ett allvarligt problem (påpekat i kapitel 9 ovan) är att kontaktpunkten av idag kan fungera
som ett filter mot kommunerna. Istället för att gå vidare till kommunens webbplats (och dess
tillståndstjänster) utnyttjas enkla standardblanketter på kontaktpunkten. Idag finns tillståndstjänster både på verksamt.se och på kommunwebbar. Det finns skäl för detta, men det är inte
acceptabelt att man inte har samordnat detta. Vi menar att det utifrån tjänstedirektivets krav på
att enkelt kunna fullgöra ansökningar via kontaktpunkten finns goda skäl för att tillståndstjänster kan finnas både på kontaktpunkten och på kommunwebbar. Kontaktpunkten måste
designas/organiseras för sådan ’både och’ placering utan att det skapar osäkerhet och
förvirring hos företagare:
• Om det finns goda tillståndstjänster hos viss kommun som denna kommun önskar att
företagaren använder istället, måste en tydlig länkning ske från kontaktpunkten till
kommunens tillståndstjänst.
• Om det saknas lämpliga tillståndstjänster hos vissa kommuner bör det finnas bra
tillståndstjänster på kontaktpunkten som erbjuds företagaren istället.
Det finns mer eller mindre komplexa tillståndstyper. Åtminstone för de mer komplexa tillstånden krävs mer än enkla blankettjänster. Vi menar att nuvarande lösning med standardblanketter är för otillräcklig för att stödja kommunikationen mellan företagare och kommun.
Denna lösning:
• ger svagt stöd för företagare att fullgöra ansökningar (ansökningar blir inte kompletta eller
kvalitetssäkrade)
• är primitiv i ljuset av tjänstedirektivet och svenska regelförenklingssträvanden
• är inte anpassad till kommunala IT-miljöer (dålig interoperabilitet och sömlöshet)
Vi förordar istället e-tjänster i enlighet med egenskaper som beskrivits i avsnitt 4.2. Detta
bygger bl.a på en integration av information om krav och procedurer i själva formulären för
utarbetande av ansökningar. Det är, som sagt, också mycket önskvärt att skapa interoperabla
IT-lösningar mellan e-tjänster och de kommunala ärendesystemen.
Vi har i kapitel 12 beskrivit fyra olika möjliga framtida webbprocesser för tillståndshantering:
• Ingång verksamt.se - E-tjänster på kommunwebb (länkning från verksamt.se)
• Ingång verksamt.se - E-tjänster på verksamt.se
• Ingång kommun - E-tjänster på verksamt.se (länkning från kommun)
• Ingång kommun - E-tjänster från verksamt.se inbäddade på kommunwebb
Dessa åtgärder är komplementära, dvs de kan utvecklas och finnas samtidigt och då som en
uppsättning av goda och samverkande alternativ för företagare som önskar enkel tillståndshantering. Vi har i punktlistan ovan genom kursivering markerat de specifika utvecklings-
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insatser som krävs för respektive alternativ. Vissa är enklare, andra mer krävande. Vi skissar i
avsnitt 13.5 på möjlig organisering av utvecklingsarbete i denna riktning.
Som en konsekvens av ökad samverkan mellan verksamt.se och kommunwebbar behöver man
skapa enkla IT-förvaltningsrutiner. Vi menar att det på sikt behöver finnas ett ”bakgrundssystem” till verksamt.se som håller reda på kommunspecifika uppgifter (länkar och annan
kommunspecifik information). Dessa uppgifter ska uppdateras av kommunerna själva.
En annan relaterad fråga är hur förenkla den krångliga återkommunikationen via
kontaktpunkten? Vi tror att många kommuner kommer att svara på annat sätt1, förmodligen
via vanlig e-post till företagarna. Detta är enkelt och praktiskt. Många handläggare känner
förmodligen inte till att man därmed bryter mot lagen. Utmaningen är då hur man kan
arrangera detta så att det blir enkelt för alla parter utan att handläggare bryter mot lagen. Det
bör vara godtagbart att återkommunicera direkt via e-post om företagaren har medgett sådan
kommunikation. Vi föreslår därför att det i kontaktpunktens förmedlingsfunktion införs en
fråga om återkommunikation till företagare innan meddelande inlämnas, dvs om företagare
kan medge att svar kan skickas från behörig myndighet direkt per e-post.
En allvarlig fråga är kommuners brist på kunskap om och intresse för kontaktpunkten. När
verksamt.se kommer att marknadsföras mer och successivt bli mer känt, så kommer kontaktpunkten att utnyttjas i större skala. Kommunerna förefaller vara svagt förberedda för
tillståndshantering via kontaktpunkten. Detta kan leda till bristande responser på förfrågningar
och ansökningar via kontaktpunkten, vilket i sin tur kan leda till tappat förtro-ende för både
verksamt.se och aktuell kommun. Här bör såväl verksamts huvudmän som SKL satsa mer på
kunskapsspridning som når fram till berörda aktörer på kommunerna. Det finns som sagt en
villfarelse att kontaktpunkten bara handlar om utländska företag och inte om svenska.
För svensk offentlig sektor är den EU-reglerade kontaktpunkten en utmaning och en potential.
Som har beskrivits på flera ställen i denna rapport är det ofta svårt att etablera en god
informationssamordning mellan olika myndigheter. Svenska myndigheter och kommuner har
hög självständighet. Genom tjänstedirektivet och kontaktpunkten dikteras här fram krav på
samordnad e-förvaltning som man annars sällan lyckas åstadkomma. Här finns en mycket stor
möjlighet att åstadkomma samordning mellan stat och kommun inom företagspolitiken. Det
finns också en stor potential att det för svenska kommuner ska kunna skapas samordnad eförvaltning som bidrar till högt samutnyttjande av IT-lösningar (som generiska e-tjänster) och
en stor informationssamordning.
13.4 Processorientera med utgångspunkt i företagarnas situation!
En central problematik är bristen på företagarorientering av webbinformation. Mycket av den
information som företagare behöver känna till för att kunna identifiera tillståndsprocesser,
tidsåtgång och kostnader för detta tar på webbplatser tyvärr sin utgångspunkt i hur
myndigheter, lagstiftningar och andra strukturer ser ut. Tillståndsguiderna är ett bra alternativ
till detta och en del av verksamts information tar sin utgångspunkt i företagarens situation
snarare än i myndighetsstrukturering. För företag är det ofta mer relevant att utgå från
t.ex ”förändra lokal”, ”uppföra lokal” än att utgå från begreppen ”bygganmälan”, ”bygglov”
etc. En sådan ansats bygger på en företagsorienterad grundstruktur för information istället för
en tillståndsorienterad. Vi har i rapporten pekat på behoven att processorientera verksamt.se
1

Vi baserar detta bl.a på vår mindre empiriska undersökning om faktiskt besvarande av förfrågningar via
kontaktpunkten (avsnitt 9.2 ovan). Endast 10% av kommunerna svarade lagenligt via kontaktpunkten.
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tydligare kring affärsplanering, tillståndsguidning, ansökningar och korrespondens med
kommuner och andra tillståndsgivare. Vi har också argumenterat för att ett mer fullödigt
verksamt.se behöver anpassas bättre till lokala förutsättningar. Utan lokal information finns
det små möjligheter att kunna genomföra ett bygglov, ett skyltlov eller flertalet andra tillstånd.
Det betyder att kommunernas rådgivare, kontaktpersoner, lokala policies mm behöver
integreras i verksamt.se om man ska ha reella möjligheter att kunna skicka in ansökningar via
verksamt.se.
13.5 Skapa konsortier för gemensam utveckling!
Ett förslag på utveckling av verksamt.se och kontaktpunkten är att satsa på utveckling av
generiska e-tjänster. Detta bör givetvis ske stegvist genom pilotinförande. Man bör med
omsorg välja ut lämpliga tillståndstjänster som kandidater för pilotprojekt. Det är också
viktigt att skapa utvecklingsgrupper med kunskap och engagemang för denna uppgift. Genom
denna studie har det etablerats ett nätverkande mellan ett antal kommuner och verksamts
myndigheter. En möjlighet är att bygga vidare på detta nätverk vid konkret utveckling av
webbtjänster på verksamt.se.
Denna studie har bl.a handlat om webbaserad informationsspridning från myndigheter och
kommuner till företagare. Det finns stora möjligheter med en samordnad informationsspridning till företagare. I det fortsatta arbetet är det viktigt att klargöra roller och ansvar i
detta avseende. Det har genom författningar och uttalanden klargjorts att det inte är
Tillväxtverkets roll att ansvara för olika informationer på verksamt.se. Ansvar för
informationsinnehåll ligger på behöriga myndigheter. Det blir då naturligt att peka på
kommuner som ansvariga för information i samband med tillståndstjänster. Här kan man
emellertid gå ändå längre i att söka informationsansvar. Kommunernas roll vid tillståndsärenden är att vid lokal myndighetsutövning tillämpa regler. Många regler och krav har man
inte utfärdat själv. Men man kan ha operationaliserat och anpassat dem till kommunens behov
och handläggning. Det mer ursprungliga informationsansvaret kan snarare sökas hos statliga
sektorsmyndigheter som t.ex Boverket och Livsmedelsverket. Vi menar att sådana sektorsmyndigheter också bör ha en roll att spela i utveckling och förvaltning av tillståndstjänster
och dess integrerade informationstjänster. Det är för fortsättningen viktigt att klargöra olika
typer av informationsansvar och att organisera för ett sådant differentierat informationsansvar.
Vi uppfattar att Tillväxtverkets roll (som värd för verksamt.se) bör vara att orkestrera
informationsspridning från myndigheter/kommuner till företagare samt tillståndskommunikation mellan företagare och myndigheter/kommuner. Om man ska ha en kraftfull företagarsajt
som spänner över många myndigheter krävs ett tydligt sådant ansvar för informationsorkestrering.
Vi föreslår att man skapar projektkonsortier för utveckling av informationstjänster och
tillståndstjänster. Dessa konsortier bör bestå av verksamts huvudmän, intresserade kommuner
samt i vissa fall sektorsmyndigheter. Även SKL och andra kommunala organisationer som
t.ex Föreningen Sambruk kan gärna involveras i fortsatt utvecklingsarbete. Särskilt för mindre
kommuner är det nödvändigt med samutveckling och samutnyttjande av e-tjänster om man
där ska kunna erbjuda sådana tjänster för företag i kommunerna.
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13.6 På väg mot Sveriges företagarportal!
Verksamt.se har på detta sätt förutsättningar att utvecklas till en samlad företagarportal för
svenska myndigheter och kommuner. Det finns embryo till detta redan i dagsläget främst
genom kontaktpunkten. Vi menar att verksamt.se står inför ett vägval. Ska verksamt.se
utvecklas till en fullödig webbplats för företagare eller ska verksamt.se endast vara ett
komplement till andra webbplatser? Som vi har uttryckt på flera ställen i denna rapport är
nuvarande lösning för kontaktpunkten otillfredsställande. Ska det finnas tillståndstjänster på
kontaktpunkten måste dessa vara kraftfulla och ge ett gott stöd för att utarbeta ansökningar.
Nuvarande lösningar med standardblanketter bör i princip ersättas av sådana e-tjänster eller
bara med länkar till kommunerna och deras tillståndstjänster. Antingen utvecklar man
tillståndstjänsterna på verksamt.se eller så väljer man ett alternativ med att endast länka vidare
till kommunerna. Den fortsatta satsningen på e-tjänster mot statliga myndigheter motiverar att
en motsvarande satsning på kommunala e-tjänster görs. Vilka tillstånd man kan söka genom
verksamt.se bör inte gå vid gränsen för vad som är statligt respektive kommunalt; en
irrelevant gränsdragning för företagaren. Det finns alltså flera goda motiv för att utveckla
verksamt.se till en bred företagarsajt. Som vi har påpekat på många ställen i denna rapport är
det då nödvändigt att:
• förbättra kvaliteten på kommunala tillståndstjänster på verksamt.se
och
• öka samverkan och samordning mellan verksamt.se och kommuner
detta kan t.ex innebära att:
• kommuner kan exponera sin företagsmiljö på verksamt.se
• affärsplanering, verksamhetsplanering och tillståndsguidning på verksamt.se kan
underlätta för planering och koordination av företagares och kommuners interaktion och
processer
• utbildningsmaterial anpassas till den kommunala kontexten och målgruppsanpassas till
kommunala politiker, chefer och myndighetshandläggare
På dessa sätt blir verksamt.se en informationsagent inte bara för vissa statliga myndigheter
utan också för svenska kommuner.
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