2012-12-20 (v 2)

DUKAT för restaurangföretagare
– visioner om ett samlat informationssystem
Göran Goldkuhl, Anders Persson, Annie Röstlinger
Forskningsgruppen VITS
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet

Sammanfattning: FoU-projektet ”DUKAT för restaurangföretagare – en uppgift en gång”
är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. Projektets fokus är restaurangföretagares
samverkan med statliga myndigheter och kommunala förvaltningar i samband med
etablering och drift av restauranger. Syftet är att förenkla och anpassa information,
ansökningar och uppgiftskrav för restaurangföretagare. Projektet presenterar en vision för
ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och
kommun. Projektet beskriver hur dagens IT-lösningar, med fragmentering (enskilda tjänster)
eller samplacering av tjänster bör ersättas av ett integrerat informationssystem med samlad
information och sammanhållna ansökningsprocesser. Föreslaget informationssystem avser
att reducera många av dagens problem såsom svagt anpassad information, ointegrerade
ansökningar, överlappande uppgiftskrav, många oplanerade myndighetskontakter, svårhanterliga ansökningsblanketter och oklara och tungrodda processer för restaurangetablering. Projektet har genomförts i tre faser. 1) I en företagarstudie har insamling och
analys skett av problem och behov kring företagares interaktion med offentliga aktörer. 2) I
en kommunstudie har ansökningshandlingar, uppgiftskrav och procedurer studerats. 3) I en
designstudie har designkrav och egenskaper för ett informationssystem för kommunikation
mellan restaurangföretagare och myndigheter genererats. För detta informationssystem har
vi översiktligt skisserat arkitektur och funktionalitet. FoU-projektet har genomförts i
samverkan med ett antal kommuner och statliga myndigheter. Finansiellt stöd har erhållits
från VINNOVA (dnr 2011-03752).
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Inledning

FoU-projektet DUKAT är ett samarbetsprojekt mellan SKL och forskningsgruppen VITS
vid Linköpings universitet. Det kompletta projektnamnet är ”DUKAT för restaurangföretagare – en uppgift en gång”. Finansiering för projektet har erhållits från VINNOVA
(dnr 2011-03752). Projektet har drivits i samverkan med ett antal statliga myndigheter och
kommuner. I projektet har Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket deltagit. Följande
kommuner har medverkat i projektet: Linköping, Malmö, Nacka, Sigtuna, Umeå, Vaxholm,
Östhammar och Örebro. DUKAT-projektet fokuserar på stöd till restaurangföretagare
utifrån ett helhetsperspektiv på tillståndsprocesser oberoende av vilka myndigheter
(kommunala eller statliga) som ansvarar för de olika tillstånd och registreringar som krävs
för ett restaurangföretag.
1.1 Bakgrund till problemområdet
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 de krav som ställs och andra samhälleliga förutsättningar för företagande.
Vid etablering behöver också 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 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: Företagarguiden på NUTEK och Företagsregistrering
(www.foretagsregistrering.se) som är en gemensam webbtjänst från Bolagsverket och
Skatteverket. Verksamt.se ses som en viktig och strategisk satsning inom svensk eförvaltning (E-delegationen, SOU 2010:20). Planer finns för en fortsatt utveckling av
webbplatsen, dvs att ytterligare information och tjänster ska tillföras webbplatsen.
I DUKAT-projektet fokuseras en grupp företagare, restaurangföretagare, som har
omfattande tillståndsprocesser i kommuner och myndigheter. Vid sidan om etableringen av
själva verksamheten krävs ett stort antal olika tillstånd för att verksamheten ska få bedrivas.
Dessa tillstånd kräver ett omfattande koordineringsarbete för att hantera. Detta är något som
många företagare upplever svårt, inte minst vad gäller att initialt identifiera olika tillstånd
som krävs för det aktuella företaget.
Vid etablering och drift samspelar restaurangföretag inte bara med statliga myndigheter.
Restaurangföretag har också omfattande kontakter med kommunen. Det kan t.ex gälla
rådgivning, etableringsplanering och inte minst olika former av tillståndsprövning som t ex
livsmedelsanmälan, serveringstillstånd och bygglov. Som stöd för detta finns verksamt.se
samt kommunernas webbplatser (med information och tillståndstjänster) samt andra
kommunala IT-stöd (ärendehanteringssystem/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
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för denna gemensamma kontaktpunkt. Detta betyder att verksamt.se kan fungera som en
möjlig ingång till kommunerna.
Restaurangföretagares kontakter och samverkan med kommuner är omfattande under
etableringsprocessen. Det kan handla om allmän företagsrådgivning, stöd för anskaffning
av lokaler eller mark, ombyggnad av lokaler, serveringstillstånd, livsmedelsanmälan med
tillsyn, brandskydd samt anslutning till den kommunala infrastrukturen och koordination av
dessa tillstånds- och registreringsärenden. För att vidareutveckla samverkan mellan den
kommunala nivån och den statliga nivån är det viktigt med en god kunskap om hur företag
interagerar med statliga myndigheter och kommuner under etablering, drift och utveckling.
Det handlar om att stat och kommun behöver samordna företagspolitiken. I detta
sammanhang gäller det praktisk IT-baserad företagspolitik, dvs vad stat respektive kommun
gör via sina IT-lösningar i relation till företagare.
Idag finns information om hur man startar och driver restaurangföretag på olika ställen, t.ex
på kommunala webbplatser, på olika statliga myndigheters webbplatser samt på
företagarsajten verksamt.se. Dessa erbjuder i varierande grad stöd för nya och etablerade
företag i form av information och e-tjänster. Vi har tidigare genomfört en studie kring hur
gränsytan mellan verksamt.se och kommunernas webbplatser kan utvecklas; se avsnitt 1.2.1
nedan. Som led i fortsatt kunskapsutveckling initierades DUKAT-projekt med syfte att
studera och föreslå vidareutveckling av IT-baserad samverkan mellan å ena sidan statliga
myndigheter och kommunala förvaltningar och å andra sidan gruppen restaurangföretagare.
1.2 Tidigare studier
DUKAT-projektet bygger vidare på ett antal tidigare FoU-projekt inom området
näringslivsutveckling. Forskarna bakom DUKAT har sedan 2006 bedrivit forskning om
etablering och utveckling av företag i relation till stat och kommun. Forskning har
genomförts genom kartläggning, utvärdering och designstudier. Det har funnits ett starkt
intresse för IT-frågor i dessa projekt, men många andra aspekter och frågor har varit
invävda i forskningen. Vi omnämner två sådana tidigare projekt nedan. Dessa projekt utgör
tillsammans med studierna inom DUKAT en gemensam kunskapsbas kring de problem
som företagare står inför vid komplexa etableringar och utveckling av företag som spänner
över myndighetsgränser.
1.2.1 Verksamt.se i samverkan med kommuner
Företagarsajten verksamt.se skapades under 2009 för att ge information och stöd till
(ny)företagaren samt också möjligheter att utföra ett antal myndighetsärenden (ansökningar,
anmälningar, registreringar). Avsikten är inte bara att ge stöd i startskede utan att vara ett
stöd genom företagets hela livscykel.
Utgångspunkten för studien kring verksamt.se i samverkan med kommuner 1 , var att
underlätta 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.

1

Denna studie bedrevs på uppdrag av och med stöd från Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och SKL.
Resultat från denna studie finns i Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2010ab) och Röstlinger (2011).
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Vid en etablering kan företagaren ha kontakter, via IT och via andra kanaler, med den
aktuella kommunen och med statliga myndigheter. 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. I projektet studerades ett antal olika frågeställningar kring utvecklingsbehov avseende verksamt.se och potentiellt samspel med kommunerna, t.ex hur verksamt
bör utvecklas med utgångspunkt i ett kommunalt perspektiv, hur samspelet mellan
verksamhet och kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser kan utformas samt hur
kommuner kan anpassa sina IT-miljöer och verksamhetsprocesser med hänsyn tagen till
verksamt.se. En utvärdering av användbarhet och tjänstekvalitet på verksamt.se genomfördes också i separat studie (Röstlinger, 2011). Genom denna studie formulerades ett antal
kvalitetsideal för webbplatser och webbtjänster.
Projektet DUKAT bygger vidare på kunskaper från detta projekt, men med fokus på en
särskild grupp företagare, restaurangföretagarna.
1.2.2 PROFET
Vi har i ett tidigare FoU-projekt (PROFET 1 = Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner) studerat svårigheter och utmaningar att samordna ett företags
etablering i en kommun. Detta projekt genomfördes, under 2006-2009 och innehöll bl.a
fyra parallella processdiagnoser i kommunerna Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby.
I projektet fokuseras de tre problemområdena sammanhållna processer, sammanhållande
IT-verktyg och handläggares attityder. Processperspektivet bygger på synsättet att se
etableringsärenden som en process av ärenden som behöver samordnas och hanteras genom
samverkan över förvaltningsgränserna. Sammanhållande IT-verktyg bygger på problemet
att de ärendehanteringssystem som finns på de olika förvaltningarna låser in information
om etableringsprocessen, vilket i sin tur förstärker svårigheterna att hantera de olika
ärendena på ett samordnat sätt. Vi studerade även handläggares roller och attityder till
hantering av företagsärenden. Dessa studier visade att roller och attityder varierar mellan
olika förvaltningar men även från handläggare till handläggare. Detta gällde t.ex synen på
olika former av stöd till företagare som rådgivning och service i samband med enskilda
ärenden.
1.3 Syfte
DUKAT-projektets övergripande syfte har varit att utveckla kunskaper om hur samspelet
mellan restaurangföretagare och statliga och kommunala myndigheter kan förenklas och
effektiviseras. Projektet har adresserat ett antal problem kring restaurangföretags
interaktion med myndigheter med särskilt fokus på dessa företagares ansökningsprocesser.
DUKAT-projektet visar hur ett samlat och samordnat stöd för informations- och
tillståndsgivning för restaurangföretag, som överbryggar förvaltningsgränserna inom
kommunerna samt mellan kommuner och statliga myndigheter, principiellt kan se ut.
Genom att detta stöd ska vara gränsöverbryggande mellan stat och kommun bidrar projektet
med ny kunskap och nya perspektiv på förenkling för restaurangföretagare.

1

PROFET bedrevs med stöd från VINNOVA. Resultat från PROFET-projektet har beskrivits i ett antal
skrifter; se t.ex Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009), Goldkuhl & Persson (2007), Persson (2009), Persson
& Goldkuhl (2009), Röstlinger (2008) och Röstlinger & Cronholm (2009).

4

Några frågeställningar som belysts inom projektet är:
 Vilka olika stöd kan restaurangföretagare erhålla genom olika kanaler?
 Hur kan information om tillstånd och tillsyn hanteras?
 Hur kan behovet av och förutsättningarna för e-tjänster hanteras?
 Hur kan detaljerad och lokalt anpassad information om tillstånd samordnas och
utvecklas?
 Vilka möjligheter och nyttor kan finnas med förändrade arbetssätt och förbättrad service?
Projektet har varit visionsinriktat till sin karaktär. Vi har formulerat visioner för hur ett
framtida IT-stöd i princip kan fungera. Vissa delar av denna vision har sedan konkretiserats
i egenskaper hos ett tänkt informationssystem.
1.4 Avgränsningar och centrala begrepp
Detta FoU-projekt har valt att fokusera restaurangföretag. Med restaurang menas i denna
studie en livsmedelshanterande verksamhet som har servering till allmänheten. Detta
innebär att vi är inkluderande i vår definition och täcker t.ex olika former av caféer och
gatukök men inte grossister samt annan handel med livsmedel och inte heller framställning
av livsmedel på t.ex bagerier och charkuterier. Vi har i projektet arbetat utifrån ett tänkt
typfall som innebär en restaurang som tillagar och serverar mat till allmänheten, både
inomhus och på uteservering. Vidare kommer lokalen att behöva byggas om interiört och
exteriört (uteserveringen). Slutligen vill restaurangföretagaren servera alkohol till
allmänheten. Vi har valt att avgränsa oss till en sådan tydlig målgrupp för att få ett fokus
och inte fastna i olika specialfall och för denna studie onödig komplexitet.
Vi har valt att studera restaurangföretag av flera anledningar. Restauranger är
personalintensiva verksamheter som under de senaste åren fokuserats allt mer politiskt
inom ramen för tillväxt- och näringslivspolitiken; inte minst nu senast genom de
förhoppningar som knutits till branschens tillväxtpotential genom sänkning av restaurangmomsen.
Restauranger har även mycket komplexa tillståndsprocesser som spänner över gränsen
mellan stat och kommun. Inom kommunerna är dessutom ett stort antal olika förvaltningar
och politikområden inblandade. I tidigare studier (PROFET) har vi identifierat svårigheter
för företagare att
 inledningsvis få stöd att identifiera alla de tillstånd som ingår i processen
 koordinera och hantera den totala processen
 få tillräckligt stöd/service för att göra rätt från början
Sammantaget kan sägas att restaurangföretag är ett viktigt pilotfall för att utreda
möjligheterna att skapa en sammanhållen förvaltning och sammanhållna webbtjänster.
I detta projekt studeras alltså restaurangföretagare och deras samverkan med statliga
myndigheter och kommuner. Vi använder begreppet myndighet genomgående på ett
inkluderande sätt. Med myndighet menas i rapporten både statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar. Samverkan med myndigheter kan gälla under såväl restaurangföretags etablering som drift. Det är främst under etableringsprocessen som det behövs
samverkan för att erhålla olika typer av tillstånd. Men även under drift förekommer
samverkan med myndigheter i samband med tillsyner och olika typer av driftsrapporteringar.
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Vi kommer nedan att använda begreppen ansökan och tillstånd på ett inkluderande sätt. I
samband med etablering förekommer både ansökan om tillstånd och anmälan om
registrering. Vid anmälningsprocedurer krävs inget beslut om godkännande utan endast en
registrering av anmälan görs. Ett exempel på detta är anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning som behöver göras av restaurangföretag innan start. Vi kommer för
enkelhetens skull i denna rapport att använda begreppet ansökan för att även inkludera
anmälan. Vi kommer att använda begreppet tillstånd för att täcka olika typer av
myndighetsbeslut som reglerar restaurangföretagets verksamhet, såväl godkännanden som
registreringar.
1.5 Målgrupper
Projektet DUKAT och denna rapport har flera målgrupper. Rapporten vänder sig förstås till
våra samarbetspartners i form av SKL, medverkande kommuner, Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket. Den vänder sig också till kommunala organisationer som
t.ex regionförbund, och Föreningen Sambruk. 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 samt leverantörer med
lösningar i form av verksamhetssystem och e-tjänster. Med projektets tydliga fokus på
restaurangföretag vänder sig rapporten även till Sveriges restaurangföretagare och deras
branschorganisationer. Rapporten bör också vara av intresse för forskare inom dessa olika
områden. Genom att vi i första hand vänder oss till olika praktikergrupper så har vi
exkluderat genomgång av vetenskapliga källor som grund för detta arbete. Sådana
genomgångar finns i våra tidigare studier, t.ex Persson (2009), Persson & Goldkuhl (2009)
och Röstlinger & Cronholm (2009).
1.6 Uppläggning av rapporten
I nästa kapitel redogör vi för uppläggning av detta projekt. Vi beskriver de tre delstudier
som projektet har bestått av samt olika metoder och angreppssätt för kunskapsinsamling
och kunskapsutveckling. I kapitel 3 ger vi en fördjupad beskrivning av det studerade
området ”samverkan mellan restaurangföretagare och myndigheter”. Vi uttrycker där vårt
grundläggande synsätt på området samt klargör ett antal fundamentala begrepp. Därefter
(kapitel 4) redovisar vi observationer kring problemområdet baserat på våra olika empiriska
studier. På basis av dessa observationer genomförs en analys och diagnos av problem inom
området. Denna diagnos bildar bas för att formulera visioner om framtida IT-system,
processer och roller som presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 fördjupas och konkretiseras
detta visionsförslag i beskrivning av olika egenskaper hos ett tänkt informationssystem för
restaurangföretagare. Vi skisserar arkitektur och delar av funktionalitet i ett sådant
informationssystem. Rapporten avslutas (kapitel 7) med en diskussion om hinder och
möjligheter i realisering av visionen samt dess relation till rättsläget.
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2

Uppläggning och genomförande av projektet

2.1 Tre delstudier
Projektet genomfördes i tre faser mellan januari och december 2012. Projektet inleddes med
en företagarstudie under januari till mars då en serie intervjuer med restaurangföretagare
genomfördes. Denna inledande studie syftade till att fånga olika restaurangföretagares
behov av stöd och service samt deras syn på olika problem i relationerna mellan
restaurangföretag och kommuner.
I en kommun/myndighetsstudie har resultat från företagarstudien diskuterats och förevisats
på tre workshops med representanter från statliga myndigheter och kommuner. På dessa
workshops har också olika idéer och förslag från forskarna diskuterats och värderats.
Den tredje delstudien utgörs av en designstudie. Här har forskarna i interaktion med
kommuner och myndigheter byggt vidare på företagarstudien samt kommun/myndighetsstudien. Inom ramen för detta arbete har en vision formulerats och olika vägval och
lösningsalternativ diskuterats med kommunerna. Denna designstudie mynnade ut i en
vision samt krav och designegenskaper avseende ett sammanhållet informationssystem som
stödjer restaurangföretagare att få information, ansöka om tillstånd och följa sin
etableringsprocess.
Samverkande aktörer i projektet har varit Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket
(dvs myndigheterna som står bakom verksamt.se), de deltagande kommunerna samt den
grupp av företagare som medverkat i intervjuer. Vi har i detta skede valt att inte inkludera
leverantörer av kommunala verksamhetssystem eftersom visionsarbetet har präglats av
viljan att frikoppla arbetet från de restriktioner som t.ex verksamhetssystem innebär.
2.2 Kunskapsinsamling och kunskapsutveckling
Kunskapsinsamling och kunskapsutveckling har skett i projektet genom ett antal aktiviteter:
 Workshops med representanter från kommuner och myndigheter
 Intervjuer med företagare
 Intervjuer och samtal med kommunala företrädare
 Insamling och analys av ansökningshandlingar t.ex blanketter, informationsmaterial,
handledningar och exempel
 Studium av kommunala webbplatser
 Studium av webbplatsen verksamt.se samt relaterade statliga webbtjänster
 Studium av dokument; olika policydokument, lagar och andra författningar
 Visionering och principiell design
En central del i projektet har varit tre heldagsworkshops som ägt rum i SKL:s lokaler i
Stockholm under 2012. På dessa workshops har representanter från kommunerna deltagit
(handläggare, chefer och verksamhets-/näringslivsutvecklare). På två av dessa tre workshops har dessutom representanter från deltagande statliga myndigheter närvarat. På dessa
workshops har forskarna presenterat olika förutsättningar, problem- och frågeställningar
samt undersökningsresultat följt av diskussioner i grupper. På workshops presenterades
också olika idéer och visioner som sedan har diskuterats och värderats bland deltagarna.
Vi har också som komplement till kunskapsinsamling genom workshops arbetat med
intervjuer per telefon och via personliga besök i några kommuner. Vid dessa intervjuer/

7

besök har vi diskuterat hur man ser på och arbetar med restaurangetableringar i kommunen.
Särskilt fokus har lagts på ansökningsblanketter och exempel på ansökningshandlingar i två
studerade kommuner. Skillnader och likheter mellan kommunernas valda sätt att fråga efter
uppgifter har diskuterats och problematiserats. Andra frågor för denna blankettanalys har
varit i vilken utsträckning det finns redundans vad gäller uppgiftskraven mellan ansökningshandlingar för olika tillstånd.
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 inom ramen för företagarstudien genomfört ett tiotal intervjuer med restaurangföretagare för att diskutera olika problem och hinder inför och under den period då man
som företagare interagerar med de kommunala myndigheterna. Dessa problem har sedan
presenterats på workshops och legat till grund för designarbetet.
Projektet bygger vidare på kunskaper från de tidigare projekten kring stöd för kommunala
etableringsprocesser (se avsnitt 1.2 ovan). DUKAT bygger på kunskaper från projektet
PROFET kring sammanhållna etableringsprocesser (avsnitt 1.2.2). DUKAT bygger också
vidare på kunskaper från studien av verksamt.se där olika förutsättningar för och strategier
kring informationsgivning och ansökan från företagare i relation till myndighetssverige
studerades (avsnitt 1.2.1).
Med utgångspunkt från den samlade kunskapsmassan som etablerats genom DUKATprojektets kunskapsgenerering samt tidigare projekt har vi genomfört visions- och designinriktad kunskapsutveckling kring möjliga framtida informationssystem och samverkansprocesser. Framtagna visioner och designskisser har sedan grundats i den befintliga
problembeskrivningen samt i analys av förvaltningspolicies och olika regelverk.
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3

Samverkan mellan restaurangföretagare och myndigheter:
Förutsättningar och synsätt

Samverkan mellan restaurangföretagare och myndigheter kan gälla många olika frågor och
kan ske på olika sätt. För att etablera sin verksamhet och senare driva och vidareutveckla
verksamheten krävs en mängd kontakter och tillstånd. Det kan gälla restaurangen som
företag (t.ex registrering av företag, registrering av karensdagar, arbetsgivare, moms) eller
olika aspekter av dess verksamhet (som t.ex anmälan om livsmedelsanläggning, ansökan
om serveringstillstånd) eller den lokal/byggnad som verksamheten ska bedrivas i (t.ex
bygglov). Tillståndsgivare kan vara olika statliga myndigheter eller olika organisatoriska
delar (nämnder/kontor) inom den aktuella kommunen.
För att starta och driva en restaurang måste restaurang företagaren ha kunskaper om olika
tillståndsprocesser. Restaurangföretagaren måste veta vilka tillstånd som krävs och vilken
myndighet som är utfärdare av respektive tillstånd. Företagaren måste också veta vilket
slags formulär som ska användas (pappersblankett, pdf-formulär, e-tjänst?) och var/hur
sådant kan anskaffas. Vilka andra dokument (bilagor) behöver lämnas in och vad ska dessa
innehålla? Vad efterfrågar myndigheten och hur kan man skriva så att myndigheten förstår?
I vilken ordning behöver olika tillståndsansökningar inlämnas in? Hur lång tid tar
handläggningen av olika ansökningar och när bör ansökningarna inlämnas in i förhållande
till planerad verksamhetsstart? Vad är kostnaden för olika tillståndsprocesser och kan
kostnaderna påverkas? Det är alltså många frågor som behöver bli besvarade, men som
restaurangföretagaren oftast inte vet svaret på i början av etableringsprocessen.
Det är inte bara i etableringsprocessen som det krävs kontakter mellan restaurangföretagaren och myndigheter. Kontakter krävs även vid drift av verksamheten. Det kan vara
rapportering av olika uppgifter till myndigheter, som t.ex alkoholansvariga. För vissa
tillståndstyper gäller också att myndigheter utför tillsyn under driftsskedet vilket kan
innebära ytterligare behov av kommunikation. Om restaurangverksamheten ska
modifieras/vidareutvecklas i något avseende kan då också kontaktbehov uppstå gentemot
myndigheter.
Myndigheter har olika roller i relation till restaurangföretagare (figur 1). Att agera som
tillståndsgivare (reglerare) har sin grund i lagar och förordningar. Det är inget självändamål
att reglera företagsverksamhet utan detta grundar sig i myndighetsrollen att skydda
allmänheten eller utifrån något annat samhällsintresse. För restauranger gäller t.ex att
allmänheten kan vara kunder eller potentiella kunder till en restaurang och därför har
myndigheter den kombinerade rollen att både skydda allmänheten/kunderna och reglera
restaurangens verksamhet. För att bli reglerad (dvs få rätt att bedriva sin verksamhet)
behöver restaurangföretagaren alltså ansöka om tillstånd. Restaurangföretagaren behöver
emellertid också annat stöd från myndigheter. Företagaren behöver kunskap om regelverk
och andra förutsättningar för sin verksamhet. Det finns lagreglerade skyldigheter1 att ge
stöd och service till företagare i samband med ansökningsärenden. Det finns också
näringspolitiska intressen att stödja företagande och tillväxt som motiverar kunskapsstöd
och service till företagare vid etablering och vidareutveckling.

1

Se t.ex Förvaltningslagen § 4 och 7 (SFS 1986:223).
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Figur 1 ger en översiktlig bild över det sammanhang som samverkan mellan myndigheter
och restaurangföretagare finns inom. Här finns tre myndighetsroller angivna: 1) Att skydda
allmänheten och att 2) reglera respektive 3) hjälpa företagare.

§

Policies &
regelverk

SÖKA
kunskap

Affärsidé

HJÄLPA
kunskap & råd
SÖKA
tillstånd
Myndigheter
(Verk &
kommuner)

REGLERA
tillåta & förbjuda
SKYDDA
allmänheten

Företagare
BEDRIVA
restaurangverksamhet

Restauranggäster

Figur 1. Samverkan mellan myndigheter och restaurangföretagare
DUKAT-projektet undersöker hur denna samverkan kan utföras med ökad kvalitet och
effektivitet genom mer utvecklade webbtjänster. DUKAT-projektet fokuserar olika typer av
webbtjänster, men vi menar inte att all kommunikation ska kanaliseras via webben. Vi
förordar istället en flerkanalstrategi, där den lämpligaste kanalen väljs för det aktuella
kommunikationsbehovet. Vår idé i DUKAT är emellertid att undersöka hur en webbkanal
kan utformas för att bli ett informations- och processintegrerat verktyg för hög
kommunikationskvalitet. Redan idag sker förstås en hel del av denna samverkan genom
webben, men ambitionen i DUKAT är att skapa mer samordnade samverkansformer med
särskilt utvecklat webbstöd.
Figur 2 beskriver webbaserad samverkan som ömsesidiga kommunikationsprocesser. Det är
viktigt att i detta sammanhang inte se webben endast som en leveranskanal för ansökningar
från restaurangföretagare. Det synsätt som vi här lyfter fram är att betona samverkan mellan
myndigheter och företag och betrakta det som dubbelriktad kommunikation. Detta följer ju
också tydligt från figur 1 ovan.
Hjälpa, stödja,
informera,
fråga, begära

Myndighet

Erhålla
kompletta,
korrekta
ansökningar
& begärda
dokument,
frågor

Bli
informerad
Webbtjänster

Kunnig för
etablering
& drift
Navigera i
tillstånds/
tillsynsprocesser
Fråga,
ansöka,
besvara,
leverera
begärda
dokument

Företagare

Figur 2. Webbtjänster som kommunikationsverktyg
mellan myndigheter och restaurangföretagare
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Myndigheter är både sändare och mottagare av information via webben; likaså
restaurangföretagaren. En viktig grundfunktion är att myndigheter informerar om befintliga
regelverk och andra förutsättningar för företagande. Inom myndighetsservice kan man
skilja mellan 1) generell informationsgivning och 2) specifik rådgivning. När information
ges om generella förutsättningar tas ingen hänsyn till företagarens specifika behov och
situation. Här handlar det om att lämna upplysningar. I Förvaltningslagen § 4 stadgas om
service att ”myndighet skall lämna upplysningar … till enskilda i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde” (SFS 1986:223). I fallet med rådgivning så anpassas
kunskapsgivningen till den specifika situationen hos företagaren. Här handlar det alltså om
att utifrån den sökandes situation ge anpassade råd. Man informerar alltså inte bara om det
som är generellt giltigt utan för att lämna sådana här råd krävs att myndigheten har fått
några kunskaper om företagarens situation. I Förvaltningslagen § 4 stadgas om sådan
servicegivning att ”myndighet skall lämna … vägledning, råd och annan sådan hjälp till
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till … den enskildes behov av hjälp...”.
Webben används till ofta som en kanal för generell (standardiserad) kommunikation, men
det är givetvis möjligt att etablera mer dialogiska kommunikationsformer som handlar om
specifika behov och förutsättningar. I figur 2 uttrycks att myndigheten inte bara
ska ”informera” utan också ”hjälpa, stödja”. Det bör finnas möjligheter att hantera viss
specifik rådgivning via webben.
Företagaren behöver bli informerad (om det generella och specifika) för att bli mer kunnig
inför etablering och drift. Genom att ta emot mot sådan information kan företagaren i sin
tur agera sändare av information. Företagaren kan utarbeta och leverera ansökningar och
andra begärda dokument samt också ställa specifika frågor om ännu inte tillfredställda
kunskapsbehov. Myndigheten blir då mottagare av sådan information från företagaren. Det
är viktigt att webben som kommunikationsverktyg stödjer att inlämnade dokument är så
korrekta och kompletta som möjligt för underlätta den fortsatta handläggningsprocessen.
Eftersom det handlar om omfattande och komplexa tillstånds- och tillsynsprocesser är det
viktigt att webbverktyget stödjer företagaren att orientera sig och navigera i dessa processer.
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4

Samverkan mellan restaurangföretagare och myndigheter: Diagnos

I detta kapitel genomför vi en redovisning och analys av olika problem som finns i
samspelet mellan restaurangföretagare och myndigheter i samband med etablering och drift.
Kapitlet bygger på de empiriska studier som vi genomfört i DUKAT-projektet, dvs vi
baserar oss på data från företagare, kommunföreträdare samt från analyser av ansökningsmaterial och webbplatser. Kapitlet är tematiskt uppbyggt. I slutet av kapitlet görs problemsammanställning utifrån diagnosen. Därefter anges ett antal designpåverkande slutsatser
som har härletts utifrån analysen. Vi avslutar kapitlet med en mindre internationell utblick.
Vi redogör för New York Business Express och gör en relatering till svenska arbetssätt och
lösningar.
4.1 Vad innebär det att starta restaurangföretag?
Inom DUKAT definierar vi restaurangföretag brett och inkluderar fullservicerestauranger
men även caféer och andra mindre omfattande verksamheter som serverar och bereder
livsmedel till allmänheten (se avsnitt 1.4). Med restaurang avser vi alltså såväl stora som
små matställen. Men för att få en bred täckning av de tillstånd som kan vara aktuella för
restaurangföretagare, har vi i vår studie utgått från ett typfall som innebär start av en till
viss del komplex restaurangverksamhet. Det typföretag vi har utgått från vid datainsamling
och analys av tillstånd bygger på följande verksamhetsbeskrivning.
Först och främst kommer restaurangföretagaren att starta ett nytt aktiebolag som
restaurangen kommer att bedrivas i. Personal kommer att anställas och det kommer att
finnas kassabetalning och självklart momsplikt för verksamheten. Detta gör att det kommer
att ske en bolagsregistrering som prövas av Bolagsverket och ansökan om f-skatt samt
anmälan om debiterad preliminärskatt för bolaget som prövas av Skatteverket. Vidare
kommer det att krävas en godkänd kassautrustning och kunskap om frågor som rör
anställningar och sociala avgifter.
Den tänkta restaurangföretagaren ska inför sin etablering bygga om interiört i lokalen i
sådan omfattning att det kommer att krävas bygglov för ombyggnaden. För restaurangverksamheten (förvaring, tillagning och servering av livsmedel) behöver företagaren göra
en livsmedelsanmälan till den kommun där restaurangen är belägen. När verksamheten har
kommit i gång kommer den att prövas av kommunen genom livsmedelstillsyn. Det kommer
även att krävas att företagaren upprättar ett egenkontrollsystem som är godkänt av
kommunen. Restaurangföretagaren vill också servera alkohol till sina gäster, vilket gör att
det kommer att krävas ett serveringstillstånd, en serveringsansvarig och utbildning inom
alkoholhantering. Restaurangköket kommer att kräva utökad ventilation och även fettavskiljare för avloppet, vilket också måste anmälas och normalt besiktigas. Eftersom det
kommer att vara många gäster samlade i restaurangen krävs också en redogörelse för det
systematiska brandskyddsarbetet.
Slutligen tänker sig företagaren att det ska finnas en uteservering sommartid för gästerna.
Detta gör att det kan komma att krävas kommunalt bygglov för uteserveringen och även
tillstånd för servering på denna yta sommartid. Uteserveringen kräver också tillstånd från
polisen för att få använda den allmänna platsmarken utanför restaurangen. På uteserveringen tänker sig företagaren att det ska finnas terassvärmare, vilket kräver ett tillstånd
från Brandskyddsmyndigheten för hantering av brandfarlig vara (gasol). Detta gör även att
det måste finnas en föreståndare för hanteringen av de brandfarliga varorna.
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Av ovanstående genomgång kan vi konstatera att vår restaurangföretagare har ett omfattande regelverk att sätta sig in i, samt att företagaren måste etablera kontakt med ett stort
antal myndigheter/kontor. Företagaren behöver kommunicera och samverka med olika
kontor och enheter inom aktuell kommun men också med olika statliga myndigheter. I figur
3 nedan, visas översiktligt exempel på myndighetskontakter som en restaurangföretagare
behöver ta vid start av sin verksamhet.
Ovanstående gäller alltså för vårt typföretag. Men restaurangverksamhet kan vara ännu mer
komplex, t.ex även ha dans och spelautomater. Detta kräver fler tillstånd att skaffa information om och hålla reda på, fler blanketter att fylla i och fler kontakter att skapa relationer till.
Just restaurangverksamhet är en starkt reglerad bransch. Förutom gemensamma regelverk
som gäller alla företagare, måste restaurangföretagare dessutom anpassa sig efter lagstiftning som specifikt gäller verksamheter som återfinns inom restaurangbranschen. Vi har i
våra studier sett att just identifiering av de olika tillstånd som kommer att krävas, är svårt
och innebär ofta en slingrig väg för restaurangföretagaren. Det kan vara svårt för en företagare att få alla tillstånd i ordning för att kunna starta och driva restaurang. Det är också få
kommuner som har information som riktar sig till restaurangföretagare och som syftar till
att frilägga de olika tillståndsprocesser som kan bli aktuella för restaurangföretagare.

Figur 3. Exempel på en restaurangföretagares kontakter med olika myndigheter vid start
4.2 Kunskap och vägledning i tillståndsprocesser
Som visats ovan behöver företagaren olika tillstånd för att starta företag och restaurang.
Men exakt vilka tillstånd och regleringar det handlar om, beror på vilken restaurangverksamhet som företagaren kommer att bedriva. För att kunna fatta välgrundade beslut om
sitt restaurangföretagande krävs att företagaren känner till de krav som ställs på
verksamheten i samband med ansökningsförfarande och drift. Företagaren behöver ha en
framförhållning och bli kunnig och förstå vad restaurangföretagande innebär innan
etableringsprocessen startas och drivs vidare.
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Krav på restaurangföretagare baseras på ett flertal olika facklagstiftningar vilket gör att
kunskapsbehovet blir omfattande. Ett omfattande regelverk ställer också krav på
företagaren att välja ut relevant information och tolka och relatera den till sin egen
planerade verksamhet. Därför är det viktigt att företagare så tidigt som möjligt på en
tillräcklig detaljnivå exponeras för de krav som verksamheten kommer att prövas mot och
därmed behöver uppfylla. För det första behöver man som företagare identifiera vilka olika
tillstånd som kommer att krävas. Därefter måste man avkoda i vilken ordning som de olika
tillstånden behöver sökas. Många gånger ligger denna identifieringsprocess helt och hållet
på företagaren, vilket gör att den sammansatta ansökningsprocessen (över
myndighetsgränser) ofta blir svårförutsägbar och okoordinerad. Företagaren kan först när
processen är genomförd överblicka helheten.
Många av de företag vi varit i kontakt med inom såväl PROFET-projektet som DUKATprojektet beskriver just arbetet med att identifiera och navigera i den
myndighetsövergripande processen som det kanske mest angelägna att förbättra. Detta
handlar alltså om att identifiera processteg och övergripande krav, för att på ett tidigt
stadium bli medveten om de olika krav som kommer att ställas i form av olika tillstånd. På
verksamt.se och vissa kommuner finns ett sådant stöd i form av guider. Förutom att känna
till vilka tillstånd som krävs behöver företagaren också få kännedom om mer detaljerade
krav som gäller för respektive tillstånd. Här är det viktigt att det finns tydliga beskrivningar
över vilka krav en restaurang behöver uppfylla, t.ex vilka ventilationskrav som finns, vilka
egenskaper en fettavskiljare behöver ha för rätt dimensionering, vilka krav som ställs på
företagets finansiering för serveringstillstånd.
Den traditionella uppbyggnaden av statsförvaltningen i ett antal olika förvaltningsmyndigheter, på såväl kommunal som statlig nivå, leder i regel till en fragmenterad
placering och organisering av information och processer som avser ansökningar för olika
tillstånd. Denna fragmentering gör att information och e-tjänster kring restaurangföretagande finns placerat på olika myndigheters webbplatser. Som företagare behöver man
leta reda på, inte bara de tillstånd som krävs, utan också vem som är ansvarig för dem samt
navigera sig fram till dessa.
På kommunernas webbplatser är fragmenteringen vanligtvis tematiserad utifrån rubriker
som bygga och bo eller miljö och hälsa eller liknande formuleringar. Ibland har kommuner
också olika företagarorienterade stöd som riktar sig till t.ex restaurangföretagare och där
försöker kommunen visa de olika tillstånd som är aktuella.
Vi karaktäriserar denna uppdelade informations- och e-tjänsteplacering som fragmenterade
stöd då detta ger digitala stuprör som oftast saknar identifierings- och navigationsstöd, för
illustration, se figur 4.
I och med EU:s tjänstedirektiv och uppbyggnaden av verksamt.se togs ett steg från
fragmenterade stöd till det vi kallar samplacerade stöd. Detta innebär att man placerar in
information på en gemensam elektronisk plats. Verksamt.se är konstruerad som en
samlande portal för företagare och ämnad att vara den logiska platsen att primärt vända sig
till som företagare. På detta sätt finns den information som riktar sig till företagare och
funktionalitet för att ansöka om tillstånd på samma plats. På verksamt.se finns även guider
för att stödja företagare att identifiera de tillstånd som krävs för verksamheten. Detta sätt att
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gruppera informationen för en målgrupp på samma plats innebär dock inte att
tillståndsansökningarna bli integrerade. Problematiken med digitala stuprör blir ändå
påtaglig, eftersom det fortfarande innebär separata ansökningar som riktar sig till separata
myndigheter utan samordnat uppgiftslämnande, se illustration i figur 5.
Inifrån-och-ut
Jag måste veta vilka
tillstånd som krävs
och vilka
myndigheter som
hanterar dem

Myndighet 1

Myndighet 2

Myndighet 3

Restaurangföretagare

Myndighet n

Figur 4. Fragmenterade stöd för restaurangföretagare
Trots de insatser som har gjort i kommuner med utveckling av olika typer av information
och blanketter på webbplatser samt utveckling av verksamt.se som innehåller omfattande
information och funktionalitet anser många företagare att det kan vara svårt och
omständligt att starta restaurangföretag. Företagare upplever att de får göra en slags
upptäcktsresa i den kommunala och statliga förvaltningen, och det är först när processen är
avslutad som företagaren har den fullständiga beskrivningen klar för sig. Visst stöd för att
identifiera aktuella tillstånd finns i form av guiderna på verksamt.se och en del kommuners
webbplatser. Men ingen av de vi har tittat på är helt fullständig. Därmed är det av central
vikt att en webbtjänst för restaurangföretagare bidrar till processen att identifiera de
tillstånd som kommer att bli aktuella och beskriver de krav som restaurangföretag ska
prövas emot.
Det räcker inte att bara att läsa en lista över potentiella tillståndstyper för att förstå vilka
tillstånd som man ska ansöka om. I flera fall är språkbruket både på rubrik- och
innehållsnivå långt från ett vardagligt språk, så restaurangföretagaren kan gå fel redan här.
En person som vill starta en restaurang och servera mat behöver göra en ”anmälan om
registrering av livsmedelsanläggning”. Detta är knappast ord som används i vardagligt tal.
Man måste förstå att restaurang är ett exempel på det generella begreppet
livsmedelsanläggning. Om personen dessutom vill kunna servera alkohol så behöver man
ansöka om ”serveringstillstånd”. Här finns det inget om alkohol i rubriken. Hur ska man
veta att det är just servering av alkohol som avses? De kommunala företrädare som
använder dessa byråkratiska termer dagligen har svårt att se och förstå att människor i
allmänhet har svårt att greppa dessa specialtermer.
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Figur 5. Samplacerade stöd för restaurangföretagare
Det finns en stor problematik kring språkbruket i blanketter och ansökningshandlingar samt
i den kommunikation som sker mellan handläggare och sökande vid t.ex kompletteringskrav eller förklaringar av normers innebörd. Ett verksamhetsspråk som har sin grund i
lagstiftning och regelverk har inte alltid en lättförståelig koppling till det vardagsspråk som
används. Information i blanketter och ansökningshandlingar blir därmed inte alltid att så
lätt att begripa för den sökande. Flera av de företag som vi varit i kontakt med har tagit upp
just svårigheterna att förstå myndigheternas formuleringar i ansökningshandlingar,
kompletteringskrav och beslut. Många restaurangföretagare är nya svenskar som inte har
vana vid formell myndighetssvenska men som mycket väl kan driva säkra, legalt
funktionella restauranger.
4.3 Information för företagare
Kommunerna arbetar med förnyelse av webbplatser men företagen själva pekar på problem
med den bristfälliga information som finns på de kommunala webbplatserna och
verksamt.se. Huvudkritiken från företagare som vi intervjuat tar fasta på att information
som företagare får tillgång till inte är tillräckligt detaljerad för att den ska kunna utgöra
underlag för att ta fram ansökningar. Informationen beskriver heller inte tillräckligt
detaljerat de krav som kommer att ställas på verksamheten. Som företagare har man alltså
inte tillräcklig vägledning för att på egen hand kunna ansöka och värdera komplexiteten
med att starta restaurangföretag.
Ett exempel på detta är informationen på verksamt.se som uttrycker att man, vid ansökan
om serveringstillstånd, ska styrka varifrån investerat kapital kommer i en särskild bilaga.
Kommunerna i projektet anger att detta är en av de frågeställningar som företagen har svårt
att svara på utan kompletteringar. Vad man egentligen är ute efter är att restaurangen som
ska ha serveringstillstånd är finansierat med vita skattade medel som inte innebär några
risker för ekonomiska oegentligheter. Men med ovanstående formulering är det inte
märkligt att företagen responderar med ett kontoutdrag, vilket alltså inte är tillräckligt för
att styrka medlens ursprung. Detta exempel visar på problemen med att tolka de krav som
man ska prövas emot som företagare.
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En annan brist som företagen tar upp är bristen på exempel. Med exempel avses t.ex hur
brandskyddsdokumentation kan se ut, hur egenkontrollplaner kan utformas och vilken
information som krävs i planritningar för lokalerna. Några kommuner vi studerat har denna
typ av exempel publicerade på webbplatsen men flertalet har det inte. På verksamt.se finns
inte heller exempeldokumentation publicerad utan endast mer övergripande information.
Det är viktigt att en tjänst för restaurangföretagare innehåller detaljerade beskrivningar av
vad man ska svara på för frågor, hur man ska svara på dessa och varför man ska svara på
dessa.
Den information som ges till företagare kan vara av generell karaktär eller mer lokalt giltig.
Informationen kan också vara mer översiktlig eller mer detaljerad. Generell översiktlig
information om de olika ärendetyperna finns på verksamt.se och de kommunala webbplatserna. Generell detaljerad information finns på vissa kommuners webbplatser. Lokal
information finns i regel publicerad i form av lokala föreskrifter genom olika former av
dokument på kommunwebbplatserna.
För att den detaljerade informationen ska kunna anses som tillräckligt täckande behöver
den uttrycka kraven på restaurangverksamheter och beskriva ansökningsförfarandet så
detaljerat att det finns goda förutsättningar att på egen hand fylla i en komplett ansökan.
Men information på denna detaljnivå är sällsynt. Detta är en bidragande orsak till att många
ansökningar behöver kompletteras samt personliga kontakter krävs för att bena ut de krav
som ställs på en korrekt och komplett ansökan.
Kommunerna som deltagit i projektet menar även att det är mycket ovanligt med kompletta
ansökningar. Kommunerna har här valt lite olika vägar för att komma tillrätta med
problematiken. En kommun har valt strategin att företagare initialt endast ska inkomma
med en ansökan (huvudformulär utan bilagor) och att kommunen sedan kontaktar den
sökande med de uppgiftskrav som gäller när kommunen synat sina befintliga uppgifter och
uppgifter som går att hämta in. En annan kommun har valt att arbeta systematisk med att ta
fram en detaljerad vägledning med anpassad information för ansökningar. Det är enligt vårt
synsätt helt centralt, att den information som ges är tillräckligt detaljerad och klargörande,
så att företagen kan ha förutsättningarna att lämna in kompletta underlag. Detta blir än
viktigare i och med att man använder elektroniska tjänster med ambitionen att företagarna
ska klara sig utan personliga kontakter med handläggarna.
Huvudkällorna till information om de ärenden som studerats inom detta projekt är
verksamt.se och de kommunala webbplatserna. Till detta kommer regelverken i sig och de
ansvariga myndigheternas information om regelverken. Denna information från
myndigheterna finns i regel länkad från verksamt.se och kommunwebbplatserna.
Verksamt.se har som informationsstrategi att inte ha detaljerad information annat än via
länkar till kommuner, regelverk och myndigheter 1 . Det gör att informationen på
verksamt.se är orienterande men inte ansökningsunderstödjande om inte företagaren vänder
sig till andra källor. Informationen på verksamt.se är däremot, genom guiderna som finns
där, processtödjande. Ett problem är dock att dessa guider inte täcker samtliga kommunala
tillstånd.

1

Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009).

17

4.4 Vägledande kunskapsstöd
En annan central fråga är förekomsten av vägledande kunskapsstöd eller guider av olika
slag. Vägledande kunskapsstöd kan handla om flera olika saker. Ett första exempel handlar
om att presentera information på ett sådant sätt att man frilägger en process genom att
beskriva vad som behöver göras om man t.ex ska starta restaurang. På många kommuner är
dock informationen strukturerad utifrån kommunala verksamhetsområden eller annan
tematisering som inte fokuserar restaurangverksamhet. Därmed försvinner processdimensionen helt och informationsgivningen blir fragmenterad.
Andra kommuner har beskrivningar på aggregerad nivå för vad som behöver utföras om
man är restaurangföretagare. Men informationen blir alltför generell för gruppen
restauranger. Det finns då små möjligheter för företagaren att bli tillräckligt kunnig och
närma sig den verksamhet som företagaren ämnar starta. Sådan information beskriver
processen men utgör ändå inte någon situationsanpassad guide.
Vägledande kunskapsstöd som handlar om att beskriva ett skeende eller process genom att
sekventiellt redogöra för en eller flera myndigheters handläggning i en eller flera
ärendeprocesser är viktiga för att frilägga hur en ärendeprocess ser ut i sin helhet. Exempel
på sådan information/guider finns beskrivna nedan. Det första exemplet (se figur 6) är ett
vägledande kunskapsstöd för skyltlov. I detta fall beskrivs processen med att söka lov för
en skylt och hur denna handläggningsprocess kommer att se ut och vilka underlag som
krävs från företagaren. I detta exempel finns en länkning till det lokala regelverket för
skyltar. Regelverk är centralt för möjligheten att få skyltlov. Skulle man söka lov utan att
ha värderat sina idéer mot detta regelverk blir förutsägbarhet begränsad för företagaren. Av
denna anledning ser vi lokal information som en förutsättning för att genomföra en ansökan.
På verksamt.se har man inte tillgång till denna information om regelverk omedelbart i
tjänsten, vilket gör att denna viktiga förutsättning saknas.
Kunskapsstöd inom ramen för en viss ärendetyp kan även vara av två slag. Dels kan det
handla om e-tjänster som inte bara utgör digitaliserade blanketter utan även har inbyggd
informationsgivning (vägleder den sökande genom ansökan) och dels kan det handla om
kunskapsstöd som är fristående från ansökan. Det första fallet innebär att såväl göra
ansökan som att bli informerad är integrerade, medan det andra fallet innebär att det bara
handlar om ett vägledande stöd för att beskriva en ärendeprocess. Detta senare fall visas i
figur 6 ovan. Enligt vårt synsätt bör en e-tjänst för ansökan ha en vägledande funktionalitet
som hjälper användaren att förstå vad som efterfrågas men även bygger på en dynamisk
process vilket innebär att de val man gör i e-tjänsten ska påverka vilka frågor som ställs i
den fortsatta användningen av tjänsten.
Den andra typen är vägledande kunskapsstöd som också saknar guidefunktionalitet spänner
över gränserna mellan olika ärendetyper och ibland till och med inkluderar statliga
myndigheter (se figur 7). Guiden nedan visar en ansökningsprocess för restaurangföretagare
och genom att visa de olika tillstånden sekventiellt uppstår en förbättrad förståelse för
helheten. Detta kunskapsstöd går inte att anpassa för sin egen verksamhet. Det går t.ex inte
att välja att visa information om man ska ha alkoholservering eller inte, vilket gör att detta
kunskapsstöd aldrig blir mer situationsanpassad än för hela gruppen restaurangföretagare.
Nedanstående vägledning för att öppna en restaurang utgör dock en beskrivning som
spänner över myndighetsgränserna i kommunen och även, som syns på första sidan, ger
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hänvisningar till verksamt.se för bolagsregistrering. Denna beskrivning visar sedan de olika
områden som man typiskt behöver tillstånd för som restaurangföretagare.

Figur 6. Kommunal guide för skyltlov

Figur 7. Kommunal guide för restaurangföretagare
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Nästa variant på processanpassad information är de guider där man svarar på frågor som
avgränsar ens restaurangprojekt till de tillstånd som är aktuella. Exempel på detta finns på
verksamt.se i de branschguider som skapats. Dessa guider bygger på principen om
dynamiskt frågeställande för att närma sig det aktuella företagets verksamhet. I dessa guider
ställs, som syns i figur 8, frågor som begränsar eller utökar kommande frågealternativ.
Därigenom uppnås syftet som är att frilägga just det aktuella företagets sammansatta
ärendeprocess.

Figur 8. Branschguide för restaurangföretagare på verksamt.se
Nedanstående figur 9 visar hur resultatet presenteras efter att guiden på verksamt.se för
restaurangföretag (kost, logi mm) har genomförts med det typföretag som beskrivits ovan. I
denna presentation visas vilka olika tillstånd som kommer att krävas samt information kring
verksamheten som är bra att känna till. Men läser man de detaljerade beskrivningarna får
man generell information kring dessa tillstånd, vilket innebär att anpassningen till
restaurangföretagare upphör på den mer detaljerade nivån för informationen på verksamt.se.

Figur 9: Resultat från guide på verksamt.se
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Skillnaderna mellan olika kunskapsstöd och guider på verksamt.se och kommunala
webbplatser är betydande Detta gäller inte minst vad gäller vad de täcker in i fråga om olika
tillstånd på kommunal och statlig nivå. De kommunala guiderna är mer detaljerade vad
gäller de kommunala tillstånden, medan de statliga guiderna är mer detaljerade vad gäller
de statliga tillstånden. Tillvägagångssätt kring t.ex bygglov kan variera mellan
kommunerna och sådana variationer ingår inte i informationen på verksamt.se. Detta gör att
de guider och den information som finns där beskriver tillstånd och processer vad gäller
bygglov på övergripande typnivå. De kommunala guiderna har då betydligt mer detaljerade
beskrivningar av processen på kommunal nivå. I de kommunala guiderna finns även
länkning och andra kopplingar till lokala föreskrifter och regelverk. Vilket gör att
kopplingarna till lokala förhållanden blir mycket tydligare.
Brister i de kommunala guiderna vi tittat på är att de utger sig för att ge stöd för
restaurangföretagare utan tydliga inskränkningar i täckningsgrad. De kommunala guiderna
saknar kopplingar till olika centrala statliga processer som t.ex kassaregister,
personalliggare, momsinbetalningar. Men hänvisar, som vi ser i figur 9 ovan, till
verksamt.se där dessa ärendetyper finns beskrivna. På verksamt.se finns kopplingar till
affärsplanerande aspekter som försöker ta ett grepp om företagandet från planering till
ansökan. Detta gör att de kommunala guiderna inte tar upp frågor som rör anställning av
personal, inventarier, varumärkesskydd etc. Brister i verksamt.se är att guiden utger sig för
att täcka de kommunala tillstånden men saknar explicita kopplingar, till för företag centrala
kommunala tillstånd och anmälningsärenden som fettavskiljare, krav på uteserveringar och
skyltlov.
4.5 Blanketter och andra ansökningshandlingar
I detta avsnitt diskuteras de kommunala tillstånden och de blanketter som kan finnas
kopplade till dessa. En ansökan består i regel av en eller flera huvudblanketter med en eller
flera bilagor. Innehållet i bilagorna utgörs av information kring företaget som upplevts som
svår att frågegöra eller som utgör någon form av dokument som kommunen vill ha in.
Blanketterna är, vid en första anblick, relativt likartade mellan de olika kommunerna,
medan bilagorna varierar kraftigt både vad gäller krav på innehåll och antal. Vissa
kommuner har gått långt i försöken att beskriva vad som ska ingå i bilagorna och försökt
frågegöra så mycket som möjligt, medan andra kommuner har en mycket översiktlig
beskrivning av vad respektive bilaga ska innehålla.
4.5.1 Grundläggande företagsinformation
När det gäller ansökningshandlingar finns en problematik som gör att man i olika
ansökningar begär in samma uppgifter från ett och samma företag. Det kan handla om att
olika myndigheter/kontor ställer samma frågor, men företagen ska svara med olika innehåll.
Men det kan också handla om att frågor uttrycks på olika sätt, men egentligen kräver
samma svar. Resultatet kan bli att företagaren blir förvirrad och osäker på hur blanketterna
ska fyllas i. Restaurangföretagaren kan också uppleva att blanketterna innebär en onödig
upprepning för företagaren. Företagaren ser blanketterna och frågorna utifrån ett annat
perspektiv än kravställande myndigheter. Restaurangföretagaren lämnar uppgifter för flera
olika typer ansökningar och ser dessa tillsammans som en helhet. Men myndigheten
konstruerar frågor/uppgiftskrav utifrån sitt avgränsade behov och ser inte alltid vilka
konflikter detta kan ge för företagarna.
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Nedanstående utdrag (figur 10) ur ett antal kommuners ansökningshandlingar som riktar sig
till restaurangföretagare visar på en del i denna problematik.

Figur 10. Grundläggande företagsuppgifter i bygglovsansökan för kommun 1
Den första blanketten (figur 10 ovan) för ansökan om bygglov efterfrågar uppgifter om
fastigheten, den sökande, medsökande och byggherre. Samtliga dessa uppgifter utgörs av
kontaktuppgifter för olika roller inom det sökande företaget. Denna ansökningshandling
bygger på fastigheten som grund och rollerna handlar om olika personer inom företaget
samt andra roller inom eller utanför företaget som är ansvariga på olika sätt för
byggprojektet.
Blanketten nedan (figur 11) utgör grunden för ansökan om serveringstillstånd och bygger
på en delvis annan grund än ovanstående blankett. Här är det företrädare för verksamheten
som ska svara, så sökande kan vara en annan än sökande enligt bygglovblanketten ovan där
t.ex konsulter kan företräda företaget. Det gör att sökande utgör ett begrepp som kan inta
olika värden för olika tillståndsslag. Sökande, serveringsansvarig och byggherre kan vara
samma person, men behöver inte vara samma person. I bygglovsansökan behöver det inte
ens vara en person inom det företag som ansöker om bygglov för sin fastighet. Därmed är
det centralt att särskilja byggherre från sökande och även på andra sätt hitta alternativa
benämningar för de olika roller av sökande som finns i olika blanketter. Serveringsstället i
blanketten nedan är i regel samma plats som det ställe som bygglovsansökan avser, men
behöver dock inte sammanfalla med företagets uppgifter och adress. Serveringslokalen
behöver ju inte vara samma plats som där företagets kontorsverksamhet bedrivs.
Bolagsadressen och verksamhetsstället behöver därför inte vara samma plats, vilket det
görs en åtskillnad kring i serveringstillståndsansökan (figur 11).
I nedanstående blankett om livsmedelsföretagaren (figur 12), samlas även liknande
information om den sökande in som i ansökningarna ovan. I detta fall är den sökande
livsmedelsföretagaren samma som den sökande tillståndshavaren för serveringstillståndet.
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Här finns även frågor om livsmedelsanläggningens adress, vilket motsvaras av begreppet
serveringsställe i blanketten ovan (figur 11). I ansökan i figur 12, tillkommer vissa
uppgifter som fakturareferens och frågor kring anläggningens egenskaper som inte täcks av
de grundläggande företagsuppgifterna i ansökningarna ovan. Även för verksamhetsadressen,
dvs den plats där det sökande företaget ska bedriva sin verksamhet, skiljer sig alltså
benämningen åt. Vid ett sammanhållet stöd till restaurangföretag är det centralt att dessa
begrepp och termer ensas så att samma benämning betyder och avser samma sak inom alla
kommunala och statliga myndigheter.

Figur 11. Grundläggande företagsuppgifter i serveringstillståndsansökan för kommun 1

Figur 12. Grundläggande företagsuppgifter för livsmedelsanmälan i kommun 1
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna genomgång av blanketterna säga att det finns en
mängd olika aspekter av redundant och oklar informationsinsamling. Kommunerna frågar i
sina ansökningshandlingar efter grunduppgifter om företaget i alla blanketter, om personer
som företräder företaget och om uppgifter om verksamhetsstället. Detta är helt centralt vid
handläggning om man har ett manuellt flöde, om man har pappersbaserade blanketter och
om man har e-tjänster som är helt uppdelade per ärendeslag. Om man inte har möjlighet att
samla in uppgifter gemensamt för flera förvaltningar och myndigheter och inte har
möjlighet att dela dessa uppgifter, t.ex elektroniskt, krävs denna redundans. Men ett
gemensamt webbsystem för restaurangärenden ger andra förutsättningar för att komma
tillrätta med dessa problem.
Problemen med inkonsistenser och oklar terminologi kan hanteras genom samordning och
överenskommelser mellan olika myndigheter/förvaltningar. Detta är också något man måste
arbeta med om man vill skapa ett gemensamt system för restaurangföretagare.
4.5.2 Beskrivningar av verksamheten
Detta tema rör beskrivningar av verksamheten i ansökningshandlingarna. Flera av de
ansökningshandlingar som man som företagare ska skicka in, antingen i bilageform eller
genom att fylla i formulär, har uppgiftskrav som innebär att företagaren ska beskriva sin
verksamhet. En stor andel av ansökan som inte rör olika uppgifter om det sökande företaget
i sig (t ex kontaktuppgifter, namn etc.) och de olika rollerna som företrädare inom den
sökandes verksamhet intar utgör på olika sätt indirekt eller direkt en beskrivning av det
sökande företagets tilltänkta verksamhet. Vissa delar av beskrivningarna är redundanta,
andra är delvis överlappande och slutligen naturligtvis en del med tillståndsunika
beskrivningar. Delar av verksamhetsbeskrivningarna ger företagare stöd genom att de är
frågegjorda, medan andra är formulerade som öppna fritextsvar och stora delar ska
beskrivas i olika typer av bilagor. Information som klargöra förväntat innehåll i bilagorna
varierar starkt beroende på kommun.
Ansökningshandlingar för restauranger med serveringstillstånd varierar kraftigt mellan
kommunerna. Graden av handledning och stöd för att fylla i handlingarna varierar även de
kraftigt. En av de kommuner vi har studerat har tagit fram en handledning för de blanketter
som krävs för serveringstillstånd. Handledningen har en koordinerande funktion genom att
återkommande hänvisa till remisser och inhämtning av uppgifter som denna kommun valt
att utföra. Genom detta förfarande minskar uppgiftskraven på företaget, datakvaliteten ökar,
riskerna att olika kommunala kontor får olika uppgifter från företaget minskar. Även vilka
myndigheterna och kommunala kontor som är involverade blir tydligare för företagaren. I
flertalet kommuner vi tittat på saknas denna handledning. Ett vanligt problem blir då
omfattande kompletteringskrav för att tillstånden ska kunna prövas. Eftersom samtliga
kommuner i grunden följer samma lagstiftning inom detta område (serveringstillstånd) bör
bra lösningar kunna nyttjas av flera kommuner.
Den första ansökningshandlingen nedan (figur 13) avser en bygglovsansökan. I denna ska
det prövas om verksamheten är tillåten på fastigheten enligt detaljplanen. Detta görs genom
att man ska beskriva sitt projekt i fritextrutan. Om man ska bygga om i lokalen kan det
också krävas lov för de åtgärder som påverkar lokalen. Detta gör att man behöver ta fram
planritningar som beskriver hur lokalen kommer att se ut i färdigt skick. Denna planritning
kan även ligga till grund för serveringstillståndet, brandskyddshandlingarna och livsmedels-
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hanteringen. Men för att planritningen ska kunna användas för dessa tillstånd krävs att
företagare inser att olika myndigheters informationsbehov kan tillgodoses genom olika
markeringar på en ritning.

Figur 13. Verksamhetsbeskrivning inom ramen för bygglovsansökan
Nedanstående figur 14 visar utdrag ur en ansökan om serveringstillstånd där volymuppgifter för restaurangen anges men även den planritning som diskuterades ovan. I detta
fall ska man ange var alkoholserveringen kommer att ske i lokalen. Vidare ingår period i
verksamhetsbeskrivningen samt uppgifter om vilka drycker som ansökan avser. Detta är
uppgifter som inte tidigare har efterfrågats inom ramen för andra ansökningar, men som
skulle kunna kombineras för att förenkla uppgiftslämnandet. Utifrån PROFET projektet och
de i DUKAT genomförda workshops, vet vi att det finns en inte obetydlig problematik
kring företag som redovisar olika uppgifter gentemot alkoholhandläggare och livsmedelshandläggare. Detta görs ibland eftersom det finns incitament att ha så lite tillagning som
möjligt i relation till livsmedelstillståndet, men så mycket tillagning som möjligt för att
underlätta serveringstillståndet. Genom koordinerat uppgiftslämnandet inom ett samordnat
ansökningsförfarande kan möjligheten att lämna motstridiga verksamhetsuppgifter
elimineras.
Nedanstående två figurer 15 och 16, visar utdrag ur ansökningar om livsmedelsanmälan.
Dessa utdrag visar de delar där företagaren ska beskriva sin verksamhet som underlag för
prövningen. Utdragen kommer från två olika kommuner och visar att det kan vara stora
variationer emellan kommuner. I båda dessa ansökningar är det en fritextbeskrivning som
ska täcka stora delar av de uppgifter som kommunen vill ha in angående företagets
verksamhet. I den första ansökan (figur 15) är det ett mycket litet utrymme som finns där
företaget kan ange sina uppgifter. Detta signalerar att det är en mycket kort beskrivning
som ska anges. Men i själva verket är det en hel del uppgifter kring volymer, hantering och
omfattning som ska klargöras för att det inte ska bli kompletteringskrav.
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Figur 14. Beskrivning av verksamheten i ansökan om serveringstillstånd
Ett problem som de företagare vi intervjuat tar upp, är bristen på stöd och styrning i denna
typ av uppgiftslämnande. Ett stort problem med uppgiftslämnande är om man som
företagare har svårt att avkoda vad det är som avses. Denna typ av frågeställningar utan
checklistor, handledningar eller andra stöd innebär för den sökande stora osäkerhetsmoment
kring om man har gjort rätt eller inte. Det är centralt att man som kommun försöker
frågegöra så långt som möjligt och när detta inte längre går har så tydliga handledningar,
ledord, checklistor eller liknande för att ge stöd till den sökande att avgöra om det
efterfrågade är tillräckligt eller inte.
Blanketten i figur 15 har även med ett antal begrepp som skiljer denna blankett från nästa
blankett (figur 16). Här finns begreppen mottagningskök mm med, medan den andra
kommunens blankett tar upp hanteringen i termer av volymer, beredningssätt samt typer av
målgrupper.
Kommunerna som medverkar i studien anförde att de stora variationerna kommunerna
emellan kring livsmedelsregistrering antagligen beror på i vilket skede man lägger
riskklassningen. I den första kommunen anger man i ansökningsmaterialet att det kommer
ett uppföljande tillsynsbesök och kompletterande uppgifter som underlag för riskklassningen. Andra kommuner har ett mer långtgående frågematerial än det som visas här. Man
samlar in detta som underlag för att kunna göra riskklassningen redan i registreringsskedet.
Dessa kommuner har mer detaljerade blanketter som spänner över ett flertal sidor. I dessa
blanketter finns ett större fokus på att styra användaren med frågor snarare än öppna
beskrivningar.
Företagen i vår studie som rört sig över kommungränser upplever det frustrerande med
variationen mellan kommunerna. Vi undrar över om alla dessa skillnader mellan kommuner
utgör en grund för nödvändiga eller önskvärda lokala variationer. I vissa fall kan det vara så
att kommuner bedriver ett så omfattande utvecklingsarbete att samverkan med andra
kommuner riskerar att föra kommunen bakåt i utvecklingen. För flertalet kommuner torde
det dock vara så, att om man samverkar kring ansökningsmaterial, handledningar och
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exempel, skulle man kunna uppnå en kvalitetshöjning kring blanketter, informationsmaterial och exempel.
Det är viktigt att vara medveten om är att den stora variation som finns mellan
kommunerna finns där trots att det i grunden ofta är samma regelverk som företagen prövas
emot. Detta gör att variationerna i uppgiftskrav och process borde vara begränsade till
områden då det handlar om lokala tilläggsregler.

Figur 15. Beskrivning av verksamheten i anmälan av livsmedelsanläggning
I blanketten nedan som avser livsmedelsanmälan (figur 16), efterfrågas ett antal uppgifter
genom valbara svarsalternativ. Men huvuddelen av den information som efterfrågas på
blanketten ska användaren leverera genom en fritextbeskrivning av verksamheten. Först
efterfrågas antalet portioner, antalet anställda och typen av verksamhet. I nästa led handlar
det om att fritt beskriva verksamheten med några få ledord som utgångspunkt (sortimentet,
typen av hantering mm).
För att kommunen ska kunna ge serveringstillstånd krävs ett fullständigt restaurangkök
samt en varierad meny, vilket även det är uppgifter som kan täckas av denna verksamhetsbeskrivning inom ramen för livsmedelsregistrering (figur 16). Således finns det även här
möjligheter att samordna uppgiftslämnandet, så att dessa multipla syften kan tillgodoses
inom ramen för samma uppgiftslämnande. Vi ser även att det sätt som livsmedelshanteringen sker på är centralt inom ramen för livsmedelsanmälan. Här efterfrågas huruvida
maten är tillagad eller endast varmhållning eller försäljning. Vidare efterfrågas om det är
transport eller tillagning av rått kött etc. Denna information kompletterar serveringstillståndets uppgiftskrav på vissa punkter, men stora delar är gemensamma.
Nedanstående blankett (figur 17) visar de volymuppgifter kring antalet portioner som en av
kommunerna inom projektet har för att beräkna kravet på fettavskiljare och pröva den
föreslagna lösningen. Antalet portioner som kommer att beredas är även uppgifter som
delvis efterfrågas inom livsmedelsregistrering, eftersom omfattningen av och inriktningen
inom verksamheten blir avgörande för avgiften och riskklassningen. I blanketten ovan
(figur 16) för livsmedelsanmälan begärs samma uppgifter in som i blanketten nedan (figur
17), antalet portioner som produceras/tillagas per dag. Denna information borde således
kunna inhämtas inom ramen för ett samordnat uppgiftslämnande mellan dessa tre
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tillståndsslag. I blanketten nedan (figur 17) är uppgift om portionerna per dag och
verksamhetens art viktigt för att kunna bedöma påfrestningarna på avloppsanläggningarna.

Figur 16. Beskrivning av verksamhet inom ramen för livsmedelsanmälan

Figur 17. Beskrivning av verksamheten för fettavskiljare
Nedanstående beskrivning (figur 18) kommer från Bolagsverkets registreringstjänst. I
denna ska man som företagare beskriva sin tilltänkta verksamhet tillräckligt utförligt för att
verksamhetens inriktning ska kunna förstås av de som söker information om företaget.
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Därför är det inte tillåtet med för allmänna beskrivningar som konsultverksamhet eller
handel. Vid start av aktiebolag ska en stiftelseurkund finnas undertecknad och inlämnad till
myndigheten. Även i denna ska bolagets inriktning och verksamhet beskrivas genom
bolagsordningen. Denna beskrivning ska utgöra det yttre regelverket för verksamheten som
bolaget ska beskriva. Kontakten med handläggare i de deltagande kommunerna har visat att
denna redogörelse även är tillräcklig för att beskriva verksamheten inom ramen för
serveringstillståndet med komplettering för de tillståndsunika uppgifterna kring volymer
meny mm.

Figur 18. Verksamhetsbeskrivning gentemot Bolagsverket
Exempelansökan i figuren nedan (figur 19) visar hur lite som är unik information för just
denna ansökan och hur mycket som utgörs av redan inlämnade uppgifter. De första översta
checkboxarna i ansökan utgör unik information om vilken avsikt som företagaren har med
just denna ansökan (ny ägare, ny anläggning eller ändring av verksamhet). Nästa grupp av
frågor rör generella uppgifter om anläggningen och finns insamlade även i övriga
ansökningar kring en restaurangetablering. Även nästa grupp övarlappar till största delen
med flera andra ansökningsblanketter för en restaurangetablering. Detta med undantag för
uppgifterna om dricksvattentäkten som är unik för anmälan av livsmedelsanläggning. Den
grupp av frågor som rör livsmedelsanläggningens verksamhet är till vissa delar lika med det
som efterfrågas i ansökan om serveringstillstånd. Även de två sista grupperna utgörs av
redundant datainsamling där underskriften med ett elektroniskt förfarande kan ersätts med
inloggning och/eller elektronisk identifiering.
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Figur 19. Exempel på ansökan där stora delar av innehållet kan ses som redundant
4.6 Bilagor med oklara och varierande uppgiftskrav
För flera ärendetyper har kommunerna omfattande krav på bilagor där olika aspekter av
verksamheten ska beskrivas. Speciellt omfattande krav gäller för serveringstillstånd. De
olika kommunerna tillämpar olika principer för att efterfråga och precisera de uppgifter
som kommunerna behöver.
En grupp kommuner har en lista på bilagor som ska lämnas utan att precisera närmare vilka
uppgifter som ska lämnas in, till vilket syfte samt vilken detaljeringsnivå som krävs. Dessa
krav blir mycket diffusa för företagaren och kommer att kräva en personlig kontakt med
handläggare för att klargöras. Detta har även framkommit i våra företagsintervjuer. Där just
diffusa krav och oklarheter i den information som ska ge vägledning om vad som behöver
lämnas i en ansökan anges som problem som behöver hanteras.
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En annan grupp kommuner klargör vad som efterfrågas i bilagorna genom placering av
olika typer av preciserad information på den kommunala webbsidan eller i anslutning till de
ansökningshandlingar som ska lämnas in. Då i form av instruerande texter eller andra handledningar för ansökan.
En tredje kommungrupp har försökt att så långt det är möjligt frågegöra bilagorna och
därmed gjort dessa, helt eller delvis, till formulär.
Utifrån vår analys är det möjligt att i många fall göra betydligt mer långtgående
preciseringar vad gäller den information som efterfrågas i bilagorna, vilket skulle underlätta
för företagarna. Men att reducera antal bilagor genom att myndigheten själv hämtar in
uppgifter ger ännu bättre stöd till restaurangföretagarna. En fjärde kommungrupp arbetar
efter denna princip.
Många av de bilagor som kommunen efterfrågar innehåller sådana uppgifter som
kommunen eller andra myndigheter redan har. Det kan handla om olika beskrivningar av
verksamheten som andra kontor i kommunen eller bolagsverket redan har uppgifter om.
Vad gäller serveringstillstånd efterfrågas i bilagor uppgifter som finns hos bolagsverket och
skatteverket. Dessa uppgifter borde så långt det är möjligt hämtas från källan. Dels är det
enkelt för kommunen att begära in rätt uppgifter, och dels är det uppgifter som företagaren
kanske inte har omedelbar tillgång till.
Enligt för förvaltningslagens 7§ ska myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta
upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Men det är risk för att myndigheter
slentrianmässighet begär in uppgifter från företagaren istället för att söka efter vad som
redan finns i kommunen och hos andra myndigheter.
Hur myndigheter förhåller sig till möjligheten/skyldigheten att själv inhämta uppgifter får
betydelse för restaurangföretagare. Detta blir särskilt konkret när det gäller ansökan om
serveringstillstånd i nedanstående exempel från två kommuner. I den första kommunen har
kommunen en omfattande lista på olika uppgiftskrav i form av bilagor som företagaren ska
inkomma med. Av dessa kan flera uppgifter finnas inom kommunen och vissa andra finns
inom Bolagsverket och Skatteverket.
Följande uppgifter ska företagaren sända in till kommunen:
 Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
 Personbevis för alla i bolagsstyrelsen
 Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma.
 Personnummerutdrag
 Arrende/hyresavtal samt hyresvärdens medgivande till försäljning av alkohol
 Matutbud/meny: förrätter, huvudrätter, efterrätter
 Planritning över serveringsstället med inritad köksutrustning och bordsplacering
 Intyg för genomfört kunskapsprov i alkohollagen
 Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag.
 Bevis om att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret
 Bevis om momsregistrering, F-skatt
 Konkursfrihetsbevis avseende bolag och (del)ägare.
 Uppehållstillstånd (gäller endast utländsk medborgare från land som inte tillhör EU)
 Brandskyddsansvarig
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I den andra kommunen har man andra krav på restaurangföretagare, trots att man grundar
sig på samma alkohollagstiftning som alla andra kommuner. I denna kommun hämtar man
övriga uppgifter själv. Uppgifter hämtas inifrån den egna kommunen, från andra
myndigheter eller så har man funnit att uppgifterna finns med i andra bilagor som krävs för
restaurangverksamhet och därför inte behöver efterfrågas i samband med serveringsansökan.
Detta gäller t.ex uppgifter om betald avgift som finns inom kommunen, registreringsbevis
och konkursfrihet som begärs in på remiss från skattemyndigheten eller hämtas från
uppgifterna på Infotorg, även andra uppgifter hämtas från Infotorg.









Aktiebok/Bolagsavtal
Inköp restaurangrörelse
Köpeavtal för restaurangen
Beskrivning av planerad verksamhet (meny etc)
Hyreskontrakt/lagfartsbevis
Ritning över lokalerna (serveringslokal uteservering)
Meritförteckning (utbildningsbevis och tillståndsbevis)
Redovisning av kapitalinsats

Sammantaget innebär detta en betydande minskning i det administrativa arbetet för
företagaren i relation till den andra kommunen nedan. Detta är heller inte någon utopisk
situation, eftersom kommuner har etablerade kanaler för att begära ut information från
myndigheter, medan företag inte har detta. Kommunen i detta exempel anger, att även om
det uppstår vissa kostnader för att överta denna hantering, är det totala nettot för företagare
och kommun positivt om man beaktar såväl datakvalitet, fullständighet som administrativa
kostnader.
4.7 Blanketter för flera syften – Multiblanketter
Ytterligare en problematik som vi identifierat är blanketter med oklara eller multipla syften.
Blanketten i figur 20 nedan, visar Polisens ansökningshandlingar för begagnande av allmän
platsmark. Istället för att ha flera blanketter med olika syften avseende ”begagnande av
platsmark”, har man från polisens sida valt att samordna detta på en blankett. Genom att
täcka flera möjliga ansökningsgrunder missar man möjligheten till direkt vägledande stöd i
blanketten för restaurangföretagaren.
Blanketten är anpassad till Polisen som handlägger olika typer av ärenden som
gäller ”begagnande av allmän platsmark”. För Polisen kan en samlad blankett vara
rationellt. Men för företagaren som ansöker för att få ha uteservering är en blankett avsedd
för just uteservering samt andra blanketter för andra syften mer rationellt. Vi betonar
återigen att det är viktigt att tillhandahålla situationsanpassad information och
situationsanpassade frågor som stödjer företagaren utifrån dennes situation, syfte och
verklighet.
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Figur 20. Exempel på blankett för begagnande av allmän plats (Polisen)
med multipla syften
Det andra exemplet nedan (figur 21) kommer från det många kommuner kallar för en
teknisk beskrivning som innebär att man frågar om en mängd underlag för många typer av
byggprojekt på samma blankett. Problemet med denna typ av blankett är att den täcker så
många olika varianter på ombyggnader och diffus styrning kring vad som är väsentligt i det
aktuella fallet. Stora delar av blanketten täcker yttre ombyggnad, avlopp, markegenskaper
och annat som inte är relevant, om man förändrar och bygger om i en lokal. Den översta
raden i beskrivningen visar att blanketten täcker nybyggnad, tillbyggnad, skylt, plank,
parkeringsplats och upplag. Detta är en mängd vitt skilda projekt som kan genomföras på
en fastighet och det vore klart enklare för sökanden om detta utgjordes av flera blanketter
med unika syften. En anpassad blankett för skyltar, en för nybyggnad, en för tillbyggnad
etc. Vi kan också utifrån blanketten utläsa att det inte finns något förval för ombyggnad
utan att detta kommer in under rubriken anmälan för vissa åtgärder.
En blankett för flera syften istället för flera blanketter, en för varje syfte. Även denna
blankett är framtagen utifrån handläggarens/kommunens behov istället för uppgiftslämnarnas behov.
Blanketten i sig ger heller ingen vägledning kring hur den ska fyllas i och när olika delar av
den är aktuella. Det finns egentligen, vad vi kan se, inga hinder mot att man skapar
anpassade blanketter för olika typer av byggprojekt som kan ge större vägledning än vad
nedanstående blankett gör. Förvaltningsansvaret blir större med fler blanketter som behöver
förändras vid t ex en lagstiftningsförändring, men i gengäld kommer det bli enklare för
företagarna att få anpassade uppgiftskrav. I en elektronisk tjänst kan man väga samman
information och uppgiftslämnande och släcka ut de delar som inte är relevanta för t ex en
inre ombyggnad som påverkar den bärande konstruktionen. Detta gör att den mängd
uppgifter, fält och parametrar som man som företagare behöver ta ställning till kan minskas
drastiskt.

33

Figur 21. Exempel på blankett för teknisk beskrivning (bygglov) med multipla syften
4.8 Uppgiftskrav utan motivering
Olika myndigheter begär in olika uppgifter från företag, men det är ovanligt att
myndigheten förklarar varför uppgifterna ska in, dvs vilken grund de har för att begära in
dessa och varför de är centrala i prövningen av företagets verksamhet. Att motivera och
förklara vad det är företaget ska ange avseende verksamheten, är en central del i den
rådgivning som många kommunala handläggare ägnar sig åt vid personliga möten med
företagare. Därför är det problematiskt att denna motivering inte finns tillgänglig i många
kommuners och myndigheters informationsmaterial. Speciellt viktigt blir dessa
motiveringar när det gäller olika typer av bilagematerial som företagaren själv ska
framställa. Ett rimligt krav är att sökanden ska kunna förstå vad myndigheten vill få in,
varför den vill få in det och vilka myndighetskrav som ska uppfyllas. Med en sådan
tydlighet blir det också mer förutsägbart att vara företagare i relation till de myndigheter
som tillstånd ska ges av.

34

4.9 Personlig service och rådgivning
Fler av de företagare som intervjuats i denna studie talar om problem kopplade till graden
av service och rådgivning. Både de kommunala företrädarna och företagen anger att
restaurangföretagare i nästan alltid har personliga kontakter med handläggare någon gång
under en restaurangetablering. Det är mycket ovanligt att restaurangföretagare på egen hand
färdigställer samtliga ansökningshandlingar och skickar in dessa. I vissa fall kan första
kontakten på kommunen vara en inkommen ansökan. Men i regel krävs någon form av
kompletterande uppgifter och då blir en personlig kontakt i regel nödvändig.
Behovet av personliga kontakter ökar när den information som företagarna har tillgång till
inte ger tillräckligt stöd i etableringsprocessen. På verksamt.se hänvisas företagare att
kontakta kommunen för att få reda på vad som gäller för den specifika kommunen.
Detsamma gäller på många kommuners webbplatser. Där hänvisas företagaren att kontakta
kommunen/viss förvaltning för att få information om vad som gäller för den aktuella
företagaren. Ett sådant exempel framgår av figur 6, kommunal guide för skyltlov.
Regelverket som gäller för restaurangföretagare är både komplext och ställer stora krav på
uppgifter som ska lämnas in. Vissa uppgifter kan också vara svåra att få fram för
restaurangföretagaren. Detta gör att det kan vara svårt att skapa informationsstöd som är så
instruktivt och komplett att behovet av personliga kontakter helt försvinner. En tjänst för
restaurangföretagare behöver därmed ha stöd för även personliga kontakter, som att ställa
frågor till handläggaren och att handläggare ska kunna skriva kommentarer till ansökan i
form av meddelanden för att bistå företagaren med ansökningarna.
4.10 Feedback och transparens
En ytterligare fråga som många av de företag vi intervjuat inom både detta projekt och
PROFET-projektet är bristen på feedback och transparens kring ärendeprocesserna. Ovan
har diskuterats problematiken med att frilägga den sammansatta ärendeprocessen och
relaterat till detta finns en problematik kring att följa upp processen tidsmässigt. Företagen
vill veta hur processen framskrider och få återkoppling kring hur och när man kan förvänta
sig resultat på sina ansökningar. Många företag upplever kommuner och myndigheter som
svarta hål. Företaget skickar in sin ansökan och vet därefter ingenting om vad som händer.
Utan förvarning får företaget sedan motta ett beslut eller någon annan återkoppling.
Företagen är inte nöjda med denna ovisshet, utan vill ha viss grad av kontroll på
etableringsprocessen.
Vissa kommuner har framgångsrikt arbetat med att återkoppla till företagen med olika typer
av evidens som att få ett vykort med handläggarens namn och ungefärlig handläggningstid.
Andra kommuner återkopplar via mail att ansökan kommit in. De kommuner och
myndigheter som har elektroniska tjänster har ibland e-tjänster som inte bara är brevinkast
utan även stödjer med funktionalitet som innebär att man som företagare kan följa sitt
ärende. Den senare lösningen ser vi som ett självklart led i en sådan tjänst som diskuteras i
detta projekt.
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4.11 Problemsammanställning utifrån diagnos
I detta avsnitt finns en sammanställning över viktiga problem som har identifierats i
diagnosarbetet dokumenterade i fem problemgrafer (figur 22-26). Samtliga problem ingår i
ovanstående textbaserade problembeskrivningar.
Graferna med problemsamband1 som visar orsaker och effekter, utgår ifrån problemet att
det är svårt och omständligt att få alla tillstånd i ordning vid start av restaurang.
Problemkartan är uppdelad i fem grafer, där problemresonemanget startar på första grafen
(figur 22) och fortsätter på övriga fyra grafer. Där grafen i figur 23 fokuserar bristfällig
information till restaurangföretagare. Grafen i figur 24 behandlar svårigheter att förstå vad
ansökningar ska innehålla. Problemgrafen i figur 25 beskriver problematiken kring flera
parallella tillstånd och många uppgiftskrav. Grafen i figur 26 behandlar problem kring start
av restauranger som inte är driftsdugliga.

1

För problemgrafer som notation se Goldkuhl & Röstlinger (1988) och Röstlinger & Goldkuhl (2006).
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Info

Anpassad, fullständig
och lättillgänglig info för
att starta restaurang
saknas ofta

Många
myndigheter
kan vara
berörda

Svårt att veta vilka
krav som
myndigheter ställer
på restaurangverksamhet

Oklarheter

Svårt att veta vilka
ansökningar/
anmälningar som måste
göras till vilka
myndigheter och i
vilken ordning
(företagare är inte
insatta)

Kan vara svårt
att förstå varför
vissa uppgifter
ska lämnas in

Oklart vad som
efterfrågas av
specifik
myndighet för
specifikt tillstånd

Företagaren kan
känna osäkerhet om
handlingarna är
klara för att
skickas in

Många uppgifter

Många
blanketter och
frågor/uppgifter
att hantera

Företagaren
har inte
omedelbar
tillgång till alla
uppgifter
Uppgifter kan
vara svåra att
styrka

Svårt få fram
efterfrågade
uppgifter

Svårt/omständligt
få alla tillstånd i
ordning för att
starta restaurangföretag

Drift

Restaurang som
öppnat kan
stängas vid första
tillsynen

Restaurangverksamhet med
förhinder

Figur 22. Problemgraf Start Svårt och omständligt att få alla tillstånd i ordning vid start av restaurang
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Olika behov
för olika
kummuner
Många
regleringar för
restaurangföretag
(reglerad
bransch)

Många
kunskapsområden

Behov av
kommunal
profilering

Vissa regelverk är
kommunala och
varierar mellan
olika kommuner

Ofta svag
samordning
mellan
kommuner

Sektorsmyndigheter
utformar ofta inte
information direkt
till restaurangföretagare

Mycket info
som berör
restaurangföretag

Blandning mellan
kommunala och
nationella regler
som berör
restaurangföretag

Info ofta inte
organiserad utifrån
restaurangverksamhet och
restaurangföretagares behov

Info om regelverk
inom visst område
uttrycks och
organiseras på olika
sätt på olika
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Figur 23. Problemgraf Info Brister i information till restaurangföretagare
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Figur 24: Problemgraf Oklarheter Svårigheter att förstå vad ansökningar ska innehålla
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Figur 25. Problemgraf Många uppgifter Svårigheter att hantera flera parallella tillstånd och många uppgiftskrav
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Figur 26. Problemgraf Drift Restauranger är inte alltid driftsdugliga vid start
4.12 Designpåverkande slutsatser
Detta diagnoskapitel har visat upp en mängd problem i samspelet mellan restaurangföretagare och myndigheter. Vi behöver ta med oss några slutsatser till det fortsatta designinriktade arbetet:
 Behov av tidig exponering för den kravbild som gäller inom olika ärendetyper.
 Vägledande kunskapsstöd både i enskilda ärenden och för att frilägga den totala
ärendeprocessen.
 Anpassa de frågeställningar som företagare exponeras för genom att anpassa blanketter
och formulär till den aktuella etableringens förutsättningar.
 Sträva efter att företagare aldrig exponeras för irrelevant information, irrelevanta
uppgiftskrav och irrelevanta frågeställningar i ansökningar.
 Sträva efter att så långt det är möjligt frågegöra datainsamlingen för att styra den
sökande och minska på förekomsten av oklara uppgiftskrav.
 Styrning av vilka uppgifter som är efterfrågade genom att bygga på tidigare uppgifter i
ansökan och dölja de frågor som därmed blir irrelevanta.
 Eliminera förekomsten av frågor som man redan fått svar på genom andra kommunala
eller statliga ansökningshandlingar.
 Inhämta information som utgör underlag för ansökan från de myndigheter som har
denna information istället för att be den sökande om denna.
 Ge möjlighet att ta kontakt med handläggare i ett preliminärskede för att dela den
preliminära ansökan med handläggare och ställa frågor.
 Ge möjlighet att följa sitt ärende och få återkoppling kring t ex kompletteringskrav.
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4.13 En internationell utblick – New York Business Express
En webblösning som går lite längre än det vi ovan (avsnitt 4.2) kallar samplacerade stöd är
New York Business Express (NYBE). Denna lösning kan liknas vid ett verksamt.se för
delstaten och staden New York. Tjänsten Business Express bygger, liksom verksamt.se, på
ett helhetsperspektiv kring att ge information och vägleda företagaren genom att bistå med
att identifiera de tillstånd som kommer att behövas för verksamheten. En liknande strategi
kring tillstånd tillämpas av NYBE vilket innebär att det finns ett fokus på generell
information, tillståndskataloger och strukturerad länkning till ansvarig myndighets
webbsidor. Detta är en tjänst kopplad inte bara till webbaserad information samt
ansökningstjänster utan det finns även kopplingar till lotsverksamheten som staden har.
Denna tjänst kallas New Business Acceleration Team (NBAT) och bygger liksom många
svenska kommuners företagslotsfunktioner på att bistå företagare med navigationsstöd och
övrig starthjälp. Efter att ha genomfört en guidad kartläggning av de tillstånd som
verksamheten kräver får man ett erbjudande om stöd via denna funktion. Detta stöd är
beroende av typ av verksamhet. För t.ex restauranger finns angivet att företagaren har
möjlighet till denna stödjande etableringshjälp. Som företagare kan man även spara sin
genomförda guide och använda denna som underlag i samtalen med NBAT. Denna
koppling mellan rådgivande funktioner som företagslotsar och webbguider finns inte i
Sverige men är något som vi diskuterade som önskvärt inom ramen för PROFET-projektet.
Annars är huvudskillnaderna gentemot verksamt.se att det finns en delning och
återanvändning av grunddata i ansökningarna som uppdateras på en gemensam plats.
4.13.1 Guider
NYBE innehåller en generell guide för alla typer av verksamheter. Denna guide anpassas
sedan successivt utifrån användarens val. Detta innebär att den blir detaljerad för
restaurangägare och strukturerat vägleder användaren till en checklista för de olika
ansökningar och tillstånd som kommer att behövas. Denna guide är uppdelad i ett antal
faser. Inledningsvis avgränsas guiden av ett val sektor där man beskriver en
huvudinriktning för verksamheten. Detta kan t.ex vara en restaurang. Efter detta så
beskriver man sin verksamhet utifrån struktur vilket innebär associationsformer och andra
faktorer som beskriver det grundläggande affärsupplägget. Sedan är det ett frågebatteri
kring lokalen som verksamheten ska bedrivas i. Här anger man parametrar som ägandet
kring lokalen, huruvida företagaren tänker sig att använda stadens mark, dvs trottoarerna
eller parker för en uteservering. Nästa kategori handlar om personer associerade till
företaget och den påverkan olika vägval kommer att ha i detta fall. Den sista kategorin rör
produkterna som kommer att erbjudas inom verksamheten. I detta fall med en restaurang är
det egenskaper som rör verksamheten i sig, det vill säga livsmedelsbehandlingen, och olika
kringarrangemang som spel, eventuell försäljning utanför verksamheten etc. Det är svårt att
jämföra guider som tar sin utgångspunkt i så olika verkligheter som tillståndssituationen i
NY och Sverige. Stor påverkan kommer från hur och på vilket sätt regleringarna ser ut.
Sammantaget kan dock sägas att guiden tenderar att vara mer detaljerad, mer stödjande med
information och hjälptexter. Dessutom har guiden kopplingar till tillstånd på ett tydligare
sätt än verksamt.se där tillstånden och viktiga kompletterande frågor presenteras i listform.
4.13.2 Delad grundinformation
Till skillnad från verksamt.se och den hantering som finns i Sverige finns en gemensam
hantering av vissa centrala och tillståndsövergripande grunddata. Detta är dock inte
gemensam grundinformation som på gäller detaljerade tillståndsspecifika uppgifter i själva
ansökningarna (dvs substansen i ansökningar). Fokus ligger i stället på att samla in och dela

42

den generella informationen som rör företagets namn och uppgifter samt lokalisering.
Vidare är personlig information om användaren och dennes relation till företaget insamlad
gemensamt genom det konto som man som företagare och användare av NYBE anger.
Denna information används sedan för att detta inte ska behöva anges i de olika
ansökningarna. De datamängder som samlas in rör företagets namn, säte associationsform
och adress under rubriken Business Address. Vidare anger man kontaktuppgifterna i termer
av Business Contact. Genom att ange detta styr man kontakterna till en själv som
företagsföreträdare istället för det juridiska sätet och den adress som angavs under Business
Address. Detta innebär att det finns lagrat att man som person talar för företaget och hur
kontakterna ska ske. Slutligen anger man Personal Information. Detta används för att på
förhand komplettera ansökningarna med önskade uppgifterna om sökande eller andra roller
som finns registrerade i relation till företaget.

43

5

Samverkan mellan restaurangföretagare och myndigheter: Visioner

5.1 Behovet av en vision
Måste ansökningsprocesser vara så krångliga och komplexa? Måste samverkan mellan
restaurangföretagare och myndigheter innehålla så mycket osäkerhet och friktion?
Diagnosen i föregående kapitel har visat på många olika problem. DUKAT-projektet har,
baserat på en god problemförståelse, syftat till att formulera visioner om alternativa bättre
sätt att samverka på. I detta kapitel ska vi teckna på visioner för alternativa samverkanssätt.
Dessa visioner ska sedan i kommande kapitel konkretiseras i skisser till ett samlat
informationssystem för restaurangföretagare för kommunikation med myndigheter.
Vad menas med en vision? En vision är något där borta i fjärran; ett önskeläge. Man säger
ofta att man ska formulera attraktiva visioner som ska ha en dragningskraft, dvs stimulera
och inspirera människor att söka sig i riktning mot visionen. I visionens karaktär ligger att
bortse från många begränsningar som finns i dagens sätt att bedriva verksamheter. När
man jobbar med visioner ägnar man sig inte åt marginaljusteringar av dagens lösningar.
Istället försöker man tänka nytt och framåtsyftande utan att fastna i befintliga lösningar
eller andra typer av restriktioner. Genom visionen försöker man tänka innovativt och
möjlighetsinriktat. Visionen ska vara nyskapande.
Hur fritt ska man då tänka när man ägnar sig åt visionering? Kan man bortse från alla
praktiska hinder i dagens situation? Finns inte risken att visionen blir en fluffig idé utan
någon som helst verklighetsförankring? Om man formulerar för orealistiska idéer så får
man kanske inte någon dragningskraft i visionen, utan människor skakar kanske på huvudet
åt vad som uppfattas som ogenomförbara idéer. Vad bör man ta hänsyn till och bygga
vidare på i dagens situation och vad ska man bortse ifrån för att få en bärkraftig och
attraktiv vision?
I vårt visionsbyggande har vi försökt klargöra vad vi baserar oss på och inriktar oss mot och
vad vi medvetet försöker frigöra oss ifrån i tanken. Vi har medvetet varit radikala i tanken
och försökt tänka bort en hel del egenskaper i en myndighetskultur. Vi bortser från en
byråkratisk kultur (i dess negativa bemärkelse) med svag entreprenöriell anda hos
myndigheter med ibland bristande intresse för reell och stödjande samverkan med andra
myndigheter. Vi bortser från brist på helhetstänkande och servicetänkande hos myndigheter. Vi tänker också bort ekonomiska hinder som kortsiktigt ekonomiskt tänkande och
oklara finansieringsmöjligheter. Dagens befintliga tekniska investeringar i informationssystem och systemarkitekturer bortser vi också ifrån. Konkret innebär detta att vi bortsett
från dagens webblösningar och andra IT-strukturer hos kommuner, statliga myndigheter
samt också webbplatsen verksamt.se.
Med vår vision har vi eftersträvat en ideallösning. Olika befintliga IT-system kan mycket
väl ha roller i en sådan ideallösning, men ambitionen har alltså varit att inte anpassa
tänkandet efter vad som finns eller vad som olika aktörer kan tänkas stödja. Vår vision
bygger på ett helhetstänkande utifrån restaurangföretagares situation. Existerande lösningar
har skapats utifrån olika mer fragmenterade synsätt. Risker finns därför att sådana lösningar
har en negativ effekt på möjligheten att se och skapa nya lösningsidéer som kan motsvara
ett helhetsmässigt synsätt. Vi tror därför att det är viktigt att i visionsinriktat skede bortse
från såväl administrativa som ekonomiska, tekniska och organisatoriska begränsningar som
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finns i dagens situation. Annars är risken stor att man inte klarar av att lyfta sig förbi
fragmenterade samverkansformer som är så kraftigt invävda i dagens sätt att arbete på.
När vi har formulerat dessa visioner så har vi dock inte tänkt bort dagens rättsläge. I
princip har vi utgått från dagens författningar, särskilt vad avser serviceorientering och
helhetstänkande som delvis finns kodifierat i lagstiftning1. Våra visioner bygger inte på
några radikalt nya författningar som det är lång leveranstid på. Vi har inte gjort någon
detaljerad författningsanalys, så det skulle kunna existera några författningar som visar sig
vara oförenliga med formulerade visioner. Vi har också utgått från att se tekniska
möjligheter istället för att begränsas av befintliga tekniska lösningar. En viktig del i vår
visionering är att tänka fria informationsflöden.
Vi tror att en vision som denna är viktig att formulera för annars är risken stor att man för
lång tid blir fast i begränsande lösningar. Utan en tydlig vision så ägnar man sig bara åt små
förbättringssteg framåt och där förändringsarbetet riskerar att bli reaktivt istället för
möjlighetssträvande. Risker finns också för att ett sådant förändringsarbete innebär att olika
förbättringssteg motverkar varandra, så att framstegen totalt sett inte blir särskilt
betydelsefulla. Genom att ha en vision att utgå ifrån kan man gemensamt ta steg i riktning
mot denna vision om utvecklad och sammanhållen samverkan istället för gräva sig djupare
in i dagens fragmenterade tänk. Det konstruktiva och visionsdrivna förändringsarbetet kan
göras stegvist, men då med en klar långsiktig strategi som grund.
Vår vision i DUKAT är i första hand fokuserad på ett samlat informationssystem för
restaurangföretagare. Vi har en mycket starkt grundad erfarenhet från tidigare FoU-studier
att förvaltningsutveckling (vad gäller företagsetablering) inte kan begränsas till IT-frågor.
Man måste se till att utveckla helheten med aktörer, processer och verktyg. Detta var
särskilt tydligt i det tidigare omnämnda PROFET-projektet; se Goldkuhl m fl (2009).
Initialt handlade detta FoU-projekt om utveckling av processdrivna e-tjänster, men vi blev
snabbt varse nödvändigheten att också arbeta med utveckling av handläggarroller. Det
spelar ingen roll hur bra IT-system och verksamhetsprocesser man utvecklar om
handläggare fortsätter att agera som sk strikta byråkrater med bristande serviceorientering.
Det var i samband med detta som vi kom att utveckla begreppet empatisk byråkrat
(Goldkuhl m fl, 2009, 2010a). Mot bakgrund av dessa insikter om behov av helhetstänkande kring aktörer, processer och verktyg, kommer vi här att även formulera en del
visioner om aktörer i samverkansprocesser. Detta följer i nästa avsnitt. I avsnitt 5.3 finns
vision om ett samlat informationssystem.
5.2 Aktörer och samverkan
Vi kommer här att säga något om restaurangföretagare och myndigheter samt olika
aktörsroller i samverkansprocesser. För myndigheter är samspel med företagaren en primär
arbetsuppgift i deras myndighetsutövning (figur 1). För restaurangföretagare är detta istället
tillfälliga arbetsuppgifter som utförs endast för att detta krävs för att de ska kunna starta sin
verksamhet. Deras primära verksamhet riktas naturligen mot dess kunder (figur 1). Inte
heller rapportering till myndigheter under ett företags driftsskede kan ses som en primär
uppgift, utan är arbetsuppgifter som utförs återkommande endast för att företaget är
skyldigt att göra detta. Restaurangföretagets primära uppgift är att just vara företagsamt,
dvs att vara aktivt i att skaffa sig kunder och att arbeta för att tillfredställa deras behov.
1

Vi kan bl. a hänvisa till Förvaltningslagen § 4 och 7 och Myndighetsförordningen § 6. Detta behandlas
vidare i avsnitt 7.1 nedan i en fördjupad analys av visionen i relation till rättsläget.
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Kärnan i myndighetsutövning är rättssäkerhet, dvs att myndighetens agerande är förenligt
med lagar och regler. Kärnan i företagarens verksamhet är det entreprenöriella, dvs
förmågan att skapa något nytt och attraktivt. Dessa olika kärnegenskaper är tämligen skilda
och från våra empiriska studier finns observationer av att det kan förekomma svårigheter att
uppnå en ömsesidig förståelse om respektive roller och förhållningssätt. För
myndighetshandläggaren är företagets värld en annan värld än myndighetens. För
företagaren är myndighetens värld något artskilt från företagandet. Samverkansproblem och
svårigheter att etablera en ömsesidig förståelse kan leda till att negativa rolluppfattningar
uppstår. Företagaren kan uppleva handläggare som byråkratiska i en negativ betydelse, dvs
som omständliga, osmidiga och inte särskilt serviceinriktade. Myndighetshandläggaren kan
uppfattas som fokuserad på regler och regeltolkning istället för att se till företagaren som
person med specifika problem kring att starta ett företag och en verksamhet.
Myndighetshandläggaren kan å sin sida uppfatta företagaren som okunnig vad gäller
samhällets regler och krav på restaurangverksamheter. Sådana negativa bilder kan stå i
vägen för utveckling av en konstruktiv samverkan.
Mot bakgrund av detta föreslår vi två vidareutvecklade rollbegrepp:
 Den företagsamma myndigheten
 Den myndiga företagaren
Detta kan tyckas som en lek med ord, men det ligger allvarligt menade tankar kring detta.
Företagsamhet är inte ett begrepp som man normalt förknippar med myndigheter. Med
företagsamma menar vi här proaktiva, lyhörda och hjälpsamma. Detta är egenskaper som
företag behöver ha för att överleva och utvecklas på en marknad. Man måste vara
initiativrika (proaktiva), lyhörda mot att uppfatta kunders önskemål och serviceinriktade
(hjälpsamma) i att försöka tillfredställa kundernas önskemål. Detta är egenskaper som även
myndigheter och dess handläggare behöver utveckla vid sidan om byråkratiska egenskaper
som att vara regelkunnig, noggrann, objektiv och saklig. Handläggare behöver vara
proaktiva i att skapa och bidra till uthålliga förutsättningar för företagande och
näringsverksamhet. Det gäller både generellt och i specifika fall. Myndigheter behöver ta
initiativ för att etableringsprocessen ska bli så enkel och smidig som möjligt. Man behöver
vara lyhörd i att förstå företagarens specifika situation och behov. Detta är en förutsättning
för att kunna bidra med situationsanpassade råd och annan hjälp. Den företagsamma
myndigheten1 är alltså proaktiv, lyhörd och hjälpsam.
Vad ska vi då mena med begreppet den myndiga företagaren? Att vara myndig är att vara
rättskapabel, dvs att ha förmåga att agera och också ha rätten att göra det. Den myndiga
företagaren har alla tillstånd i ordning och är rättsmedveten och kunnig och agerar därefter.
Vid sidan om sin kärnegenskap av att vara entreprenör så behöver företagaren också ha
rättigheter och kunskaper att bedriva sin verksamhet.
Hur ska man se på dessa rollvisioner? Är de bara något slags önsketänkande eller är det
något som kan uppnås? Myndigheter har kontroll över sitt agerande och kan utveckla det i
riktning mot den företagsamma myndigheten. Men myndigheter har förstås inte kontroll
över företagares agerande och förhållningssätt, men de kan genom sitt eget agerande
1

Idén om den företagsamma myndigheten ligger helt i linje med våra tidigare formulerade tankar om
empatiska byråkrater (Goldkuhl m fl, 2009).
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påverka företagare mot ett mer myndigt agerande. Detta kan göras genom att stödja
företagares kunnighet och därmed förhoppningsvis även befrämja rättsmedvetenheten.
Att stödja företag att bli myndiga har konsekvenser för hur man ser på etableringsprocessen.
Denna process innehåller till väsentlig del prövning och utfärdande av tillstånd. Men det
blir för begränsat att endast se den som tillståndsgivning. Om man följer rolluppdelningen i
figur 1 så bör etableringsprocessen utgöras av, förutom tillståndsgivning, även en
kunskapsutveckling hos företagaren. Dessutom är det viktigt att etableringsprocessen inte
upplevs som så arbetsam och krånglig att den sänker motivationen hos företagaren att starta
och driva restaurangverksamhet, utan processen bör vara motivationsbevarande. Den ideala
etableringsprocessens påverkan på rättigheter, kunskap och motivation finns sammanställd i
figur 27.

Rättighet
Kunskap
Motivation

Före
Får inte
Kan lite
Vill

Efter
Får
Kan mer
Vill fortfarande

Figur 27. Flerdimensionell etableringsprocess
Företagaren behöver samverka med flera olika myndigheter under sin etableringsprocess.
En stor frustration hos företagare är när företagaren möts av skilda budskap och attityder
hos myndigheter. För företagaren är det önskvärt att se och möta olika myndigheter i det
offentliga Sverige som en samlad aktör (koncernen Sverige) som ger står för samma
budskap oberoende av specifik organisatorisk enhet. Detta är definitivt en utmaning för
myndigheter, dvs att utifrån skilda regelverk (som är uttryck för olika betonade
samhälleliga värden) agera på ett samstämt sätt. För samverkan med företag i
etableringsprocesser är detta emellertid ett mål och en vision som behöver framhållas. Olika
myndigheter bör alltså eftersträva att agera på ett samstämt sätt (myndighetssverige som en
samlad aktör) gentemot företagare i deras etableringsprocesser.
5.3 Samverkansprocessen och informationssystem
En viktig utgångspunkt för formulerade visioner är en grundbult i svensk e-förvaltningspolicy: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt1. Kontakter och kommunikation
med myndigheter under etableringsprocessen och driftsskede ska vara så enkelt som
möjligt för restaurangföretagare. Enkelhet gäller också för myndigheter, även om det
givetvis kan finnas målkonflikter mellan att skapa enkelhet för respektive part. En viktig
del i sådan enkelhet är att företagare ska kunna identifiera och förstå myndighetsgränser
men inte behöva ta onödig hänsyn till dessa gränser. Detta är en direkt konsekvens av
visionen ovan att myndighetssverige ska agera som en samlad aktör.
Företagare ska kunna överblicka, hålla samman och genomföra olika ärendeprocesser i
lämpliga steg. Enkla och snabba kommunikationskanaler ska användas mellan företag och
myndigheter. Sådana kommunikationskanaler ska vara anpassade till aktuell frågeställning
och ärendetyp. Förutom enkelt och snabbt är det för företagaren viktigt med en samlad och
minimerad kommunikation med myndigheter.
1

Detta finns formulerat i flera policydokument, som t.ex Regeringskansliet (2008) och SOU 2010:20.
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Information som företagare erhåller från myndigheter ska vara korrekt, relevant, entydig
och hållbar. Information och stöd ska i första hand vara anpassad till företagarens process.
Målet är att företagare ska få stöd för att bli kunniga och göra rätt utan onödigt krångel.
Vi har i kapitel 4 ovan beskrivit olika strategier för webbaserad interaktion mellan
företagare och myndigheter. Den nu dominerande situationen är att det finns separata
tillståndstyper på respektive myndighets elektroniska plats; se figur 4 ovan om
fragmenterade stöd. Varje myndighet utgår från sin verksamhet och ser inte att företagaren
behöver interagera med flera olika myndigheter i sin etablering; ett typiskt inifrån-och-ut
tänkande. Härigenom läggs en börda på företagare att leta rätt på vilka tillståndstyper som
behövs samt var formulär för tillståndsansökan är placerade (dvs på vilken myndighets
webbplats). Kommuner försöker ibland samla olika tillståndstyper på särskilda
samlingssidor, vilket innebär ett slags samplacering av tillståndstyper. Utvecklingen av
företagarsajten verksamt.se innebär också en strävan mot samplacerade tillståndstyper
(figur 5). Detta innebär en tillämpning av strategin en-väg-in1. Företagaren behöver här
endast hitta en rätt webbplats att gå till. Fortfarande finns emellertid en belastning av att
lista ut vilka tillståndstyper som är relevanta för den aktuella etableringsprocessen.
Vi presenterar här ett alternativ som försöker ta förenkling ett steg ytterligare (figur 28). Vi
menar att det inte räcker med samplacerade stöd utan man behöver dessutom
sammanhållna stöd. Här kompletteras en-väg-in med ett tydligt utifrån-och-in tänkande.
Här utgår företagaren från sin verksamhet och behöver inte i förväg leta upp vilka
tillståndstyper som krävs.

Figur 28. Sammanhållna stöd: Integrerade tillståndstyper på en elektronisk plats
Istället för att möta en separerad och fragmenterad tillståndslogik, baserad på inifrån-och-ut
strategi, möts företagaren här av en samplacerad och sammanhållen tillståndslogik. Det
normala i tillståndsprocesser är att varje tillståndstyp hanteras separerad (var för sig).
Företagaren behöver först identifiera behov av tillstånd samt därmed ofta vilken som är den
1

Detta är känt under begreppet ”one-stop government”.
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mottagande myndigheten. För varje tillstånd gör företagaren sedan en beskrivning av
verksamheten utifrån uppgiftskrav som finns för den aktuella tillståndstypen. En sådan
beskrivning av verksamheten kan ofta göras på något formulär som tillhandahålls av
tillståndsgivande myndighet. Därefter kan ansökan skickas in till myndigheten. Se figur x
för illustration.
Identifiera behov av
tillstånd och
mottagande
myndighet
För
tillståndstyp 1

För
tillståndstyp 2

Beskriv
verksamhet

Beskriv
verksamhet

Skicka in
ansökan

Skicka in
ansökan

Figur 29. Separerad tillståndslogik (normalt förfarande)
Vi vänder på detta resonemang i vår vision. Här ger webbverktyget stöd till
restaurangföretagaren att beskriva den planerade verksamheten. Genom en översiktlig
beskrivning av verksamheten identifierar webbverktyget vilka tillstånd som krävs.
Företagaren kan sedan besvara ett antal frågor som baseras på de beslut som företagaren
fattar kring restaurangverksamhetens uppläggning. Därigenom växer successivt en
fördjupad verksamhetsbeskrivning1 fram som ger underlag för ansökningar som genereras
genom verktyget. Olika ansökningar kan sedan skickas in till berörd myndighet som en
konsekvens av gjord verksamhetsbeskrivning. Se figur 30 för illustration. Logiken i denna
sammanhållna ansats är alltså: 1) beskriv verksamhet och 2) ansökningar genereras och
skickas in. Detta kan jämföras med logiken i den rådande separerade tillståndshanteringen:
1) identifiera behov av tillstånd och mottagande myndighet, 2) beskriv verksamheten
utifrån tillståndsbaserade uppgiftskrav och 3) ansökningar skickas in.
Beskriv
verksamhet
Ansökningar
genereras
och skickas in

1

2

Figur 30. Sammanhållen tillståndslogik (vision)

1

Verksamhetsbeskrivning används här med en bred betydelse. Begreppet täcker alla aspekter av
restaurangföretaget, dvs det inkluderar ägaruppgifter, beskrivningar företaget och den ingående
restaurangverksamheten inklusive lokal/byggnad. Vi har observerat att termen ”verksamhetsbeskrivning”
används på vissa ansökningsblanketter, men då med en betydligt mer avgränsad innebörd. Vi ber läsaren att
vara observant på denna vår breda och inkluderande användning av begreppet verksamhetsbeskrivning.
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Genom denna omvända tillståndslogik så slipper företagaren:
 dubbelregistrering av information
 bördan att finna ut vilka ansökningar som krävs
 bördan att finna ut vilka myndigheter som ska mottaga och handlägga ansökningar
5.4 Restauranglov
En restaurangföretagare måste söka en mängd olika tillstånd för att få rätt att bedriva sin
verksamhet. Svenska staten har delat upp sina kontroll- och skyddsbehov (vad gäller
restaurangföretagare) på ett sådant sätt att flera olika myndigheter hanterar sina respektive
ansökningsärenden separat. Tillståndslogiken följer den indelning som finns i olika
politiska sakområden som i sin tur finns realiserad i olika myndigheter. Vi menar inte att
denna ”interna” indelning ska göras om eller påverkas, utan vad vi vill komma åt och
förenkla är restaurangföretagarens samverkan med myndighetssverige givet dessa olika
tillståndskrav.
Om man utgår från restaurangföretagaren (och därmed inte befintlig myndighetsstruktur),
så vill denna företagare ha rättighet att bedriva sin verksamhet. Men restaurangföretagaren
är i princip ointresserad av hur statsmakterna har valt att stycka upp företagarens behov av
tillstånd och myndighetskontakter i separata myndigheter. Restaurangföretagaren är också
ointresserad av hur denna uppstyckning har fortplantats i uppdelning i separata
ansökningar/tillstånd. Restaurangföretagaren har inget egentligt behov av att fördjupa sig i
Sveriges förvaltningsorganisatoriska uppdelning utan vill endast ha ett ”restauranglov”.
Perspektivet som beskrivits ovan (figur 30) innebär att restaurangföretagaren beskriver sin
verksamhet (utifrån uppgiftskrav och frågor) och utifrån detta genereras olika ansökningar
som berör olika aspekter av verksamheten. Denna process skulle utifrån
restaurangföretagarens perspektiv kunna ses som en ansökan om ”restauranglov”. En sådan
ansökan om ”restauranglov” innehåller för denna företagare då ett antal delansökningar
som rör olika aspekter av restaurangföretagets verksamhet; se figur 31 för illustration.

Figur 31. Visionen om ansökan om ”restauranglov”
Ett antal observandum behövs för begreppet ”restauranglov”. Vi menar inte att detta är
något som man ska införa formellt och som ska ersätta olika ansökningar/tillstånd. Det
föreligger ingen idé från oss om att förändra den författningsmässiga grunden för olika
ansökningar. Vi menar inte heller att detta begrepp ska användas i kontakter med
restaurangföretagare eller ens finnas på den föreslagna webbplatsen. Vi inser att det skulle
kunna bli rättsligt problematiskt om detta begrepp figurerade på webbplatsen. Termen ska
alltså vara osynlig för restaurangföretagaren. Men webbplatsen ska fungera som man
ansöker om ett ”restauranglov” som i sin tur innehåller olika delansökningar som kan
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sändas in allt eftersom de är färdigifyllda. Begreppet ”restauranglov” är ett designbegrepp,
avsett att användas för att styra design av webbplats och samverkansprocess. Det är ett
begrepp avsett att styra sättet som man bör tänka när man utformar den omvända
ansökningsprocessen.
5.5 Frontsystem och standardisering
Det föreslagna informationssystemet ska vara ett ”frontsystem” för olika myndigheter
gentemot restaurangföretagare. Detta betyder att detta system utgör ett kompletterande
webbgränssnitt i relation till myndigheternas reguljära webbplatser. Restaurangsystemet
blir en speciell väg in till myndigheten. Detta framgår av figur 28 ovan. För tillstånd inom
den statliga sektorn innebär restaurangsystemet en kompletterande kanal in.
För kommuner är situationen något mer komplex. En ansökan för ett kommunalt tillstånd
måste adresseras till rätt kommun. Restaurangsystemet ska vara ett frontsystem för
kommuner. I dagsläget kan ansökningsblanketter, webbtjänster och andra procedurer
variera mellan kommunerna. Idén bakom detta system är integration och samordning. Detta
innebär en minimering av onödig variation. Många tillstånd bygger på nationella regelverk
(lagar och andra författningar). Trots den gemensamma regelbasen finns det som sagt en
variation mellan kommuner vad gäller formulär och procedurer för ansökan. Idén med
restaurangsystem är att skapa ensade och standardiserade uppgiftskrav och processer för
varje tillstånd. Detta betyder att den kommunala variationen ska elimineras så långt som
möjligt. Idén här är att ta utgångspunkt i det nationella regelverket och transformera detta
till ansökningsprocesser. Olika uppgiftskrav för olika ansökningar ska integreras enligt
ovan beskriven uppläggning till en sammanhållen process för verksamhetsbeskrivning
(figur 30). Detta motiverar en långtgående standardisering. Denna kan dock för vissa
tillståndstyper inte vara total. Det finns lokala policies och regelverk som innebär att
särskilda uppgiftskrav ställs beroende vilken kommun som ansökan riktas till. Sådan
variation i uppgiftskrav måste informationssystemet klara av att hantera annars kommer
ansökan att vara ofullständig vid inlämning. Grunderna för ansökan måste vara helt kända
för restaurangföretagaren i samband med inlämning. Detta innebär att systemet ska
eftersträva standardisering där så är möjligt men även understödja en kommunal variation
där en befogad variation i uppgiftskrav förekommer.
Hur är denna ansats med långtgående standardisering förenlig med den kommunala
självbestämmanderätten? Tanken är inte att systemet ska vara obligatoriskt för kommuner
att ansluta sig till. Idén är att det ska underlätta så mycket för både restaurangföretagare och
kommuner att det ska vara attraktivt för kommuner att ansluta sig till en sådan här ITlösning.
Som en konsekvens av denna standardiseringssträvan följer att man involvera statliga
sakmyndigheter i formulering av informationsstöd och uppgiftskrav. T.ex borde det vara
naturligt att formulera ett ansvar för Livsmedelsverket att ansvara för uppgiftskrav och
annan informationsgivning relaterat till livsmedelstillstånd. Kommuner ska givetvis inte
exkluderas från påverkan på formulering av sådant informationsinnehåll. De har mycket
värdefulla kunskaper om den praktiska hanteringen av dessa frågor genom erfarenheter från
ansökningsprocesser och annan interaktion med restaurangföretagare.
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5.6 Sammanfattning vision
DUKAT-visionen för samverkansprocess och informationssystem är att gå från fragment
till helhet. Vi tar ett radikalt utifrån-och-in perspektiv på processer och IT-verktyg.
Utgångspunkten är alltså restaurangföretagarens situation och behov. Istället för att mötas
av mängder av olika separata webblösningar för tillståndstyper och olika informationsslag,
är idén att samla allt detta i ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagare. Vi
tänker oss ett samlat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med
stat och kommun i samband med etablering och drift av sin restaurangverksamhet. Istället
för att varje myndighet bygger sitt system för kommunikation med olika företag, så vänder
vi på resonemanget; ett samlat system för restaurangföretagare för all kommunikation med
samtliga myndigheter. Vi menar dock inte att myndigheter ska låta bli att ha sina egna
webbsystem för ansökningar etc. Företag i andra branscher måste kunna genomföra
motsvarande ansökningar på webben. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Poängen
här är att samla all myndighetskommunikation för restaurangföretagaren på ett ställe, i ett
samlat informationssystem. Man skulle kunna tala om detta som en ”restaurangportal”, dvs
portal just i betydelsen av en samlad och sammanhållen webbplats. Visionen är att denna
restaurangportal ska leda till en reell procedurförenkling genom att ta utgångspunkt i
restaurangföretagarens situation och behov.
Detta informationssystem ska alltså vara ett kommunikationsverktyg för informationsutbyte
mellan restaurangföretagare och olika myndigheter (figur 2). Avsikten är att det ska
befrämja kommunikationskvalitet och därmed ge ömsesidig nytta. Systemet ska vara
kunskapsstödjande för restaurangföretagaren; det ska bidra till att företagaren är mer
välinformerad och har bättre kontroll över processen. Företagaren ska vara förberedd inför
såväl tillståndsansökningar och annan myndighetskommunikation som att bedriva själva
restaurangverksamheten. Restaurangföretagaren ska bli mer kunnig om de krav som ställs
på restaurangföretagande vilket skapar bättre möjligheter att kunna följa olika lagar och
regler. Olika handlingsalternativ vad gäller verksamheten och dess olika tillståndskrav ska
bli tydliga för företagaren. Det underlättar att restaurangföretagaren kan fatta beslut på
stabila grunder. Detta innebär att företagaren ska få ett gott stöd för att planera och
genomföra restaurangetableringsprocessen. Informationssystemet ska förenkla processen
och vägleda igenom den. Processen ska bli mer överblickbar, koordinerad, navigerbar och
förutsägbar. Systemet ska bidra till att etableringsprocessen blir naturligt progressiv, dvs att
restaurangföretagaren verkligen rör sig framåt igenom den. Informationen i systemet ska
vara välstrukturerad och lättillgänglig. Vi kommer i nästa kapitel att konkretisera denna
vision om ett samlat informationssystem för restaurangföretagare.
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6

Förslag till samlat informationssystem för restaurangföretagare

6.1 Översikt
Baserat på formulerade visioner i föregående kapitel ska vi nu skissera på grundläggande
funktionalitet och arkitektur för ett samlat informationssystem för restaurangföretagare.
Detta informationssystem ska fungera som en sammanhållen webbplats avsedd att
användas av restaurangföretagare i alla kontakter med statliga och kommunala myndigheter
under såväl etablering som drift. Det är ett informationssystem som myndighetssverige
tillhandahåller för restaurangföretagare för att samla kommunikation med myndigheter på
ett ställe och därigenom underlätta för företagare att etablera och driva restaurangverksamhet. Informationssystemet innebär inte bara en samlingsplats för alla kontakter utan
innebär också en strukturering av etableringsprocessen i syfte att underlätta för
restaurangföretagare. Alla ansökningsärenden för restaurang ska kunna genomföras genom
detta informationssystem. Det ska finnas stöd för att såväl planera etableringsprocessen
som stöd för att följa (upp) ärenden. Möjligheten att planera processer/ärenden och följa
upp dessa ska gälla under både etablering och drift. Detta innebär att restaurangföretagaren
kommer att arbeta med informationssystemet vid många återkommande tillfällen.
En viktig del i visionen om ett nytt samlat informationssystem är att stödja företagaren till
att bli mer kunnig i att etablera och driva sitt restaurangföretag. Därför ingår också
funktionalitet för lärande i detta informationssystem. Information om olika aspekter av
restaurang-företagande ska dessutom finnas väl integrerat och lättillgängligt i samband med
registrering av olika begärda uppgifter. Men det ska också finnas separata ”lärmoduler”
som företagaren kan använda för att bli mer kunnig inom olika områden.
Informationssystemet ska på ett enkelt sätt ge en översikt om krav på restaurangföretagande
och processen att etablera företaget. Det ska också finnas fördjupande delar som ger mer
detaljerad kunskap om olika aspekter som gäller för restaurangföretagare.
Vi har delat in informationssystemet i fem huvudsakliga funktioner. I figur 32 finns dessa
angivna tillsammans med avsett syfte.
Huvudfunktioner
Lärande

Syfte
För att få en översikt över etablering och drift av restaurangföretag samt bli kunnig om samhällets krav på företagande och
restaurangverksamhet; orienterande och fördjupade kunskaper
Planering
För att planera etablering & drift
Registrering/ansökan För att kunna göra/skapa ansökningar och andra begärda
handlingar samt lämna in dessa
Uppföljning
För att kunna följa ärenden och ta del av myndigheters kontakter
och beslut
Figur 32. Huvudfunktioner i restaurangföretagares informationssystem
6.2 En sammanhållen ansökningsprocess
Etablering av restaurangföretag består till väsentlig del av att göra ansökningar för att få
olika typer av tillstånd. Tillstånden är skilda och berör olika myndigheter men relaterar alla
till en och samma restaurangverksamhet. Restaurangföretagaren vill starta en ”hel
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restaurang” med alla tillstånd i ordning. För att fullfölja visionen om en sammanhållen
ansökningsprocess krävs en samordning av olika ansökningsprocesser.
Vi har här delat upp processen i fem olika delprocesser, se figur 33 nedan. Ett
helhetstänkande återfinns i samtliga delprocesser. Och även mellan de olika delprocesserna
finns samband som bidrar att en sammanhållen ansökningsprocess kan etableras.
Processdesignen bygger på idén om en omvänd process enligt visionen i avsnitt 5.3 ovan,
dvs ”först verksamhetsbeskrivning, sedan ansökan”.
I delprocesserna 1, 2 och 3 har användaren möjligheter att på olika sätt beskriva sin
verksamhet (restaurangföretaget). Användaren vägleds att stegvis lämna olika uppgifter
utifrån svar på frågor som användaren har tidigare har registrerat. Informationssystemet
håller reda på när tillräckliga uppgifter inkommit för att en viss ansökan ska kunna skickas
in. En ansökan kan då genereras ur den samlade verksamhetsbeskrivningen och användaren
kan signera och skicka in denna (delprocess 4). Delprocess 5 innebär uppföljning av
pågående och inlämnade ansökningar. Användaren får information om myndighetens beslut
men kan också ställa frågor innan en ansökan skickas in. Användaren kan även ta del av
frågor och begäran om komplettering från myndigheten.
Dessa fem delprocesser understöds av olika typer av information som användaren får
tillgång till på olika sätt. Användaren behöver information och bli kunnig om såväl att driva
företag och restaurangverksamhet som om ansökningsprocessen i en viss kommun samt om
att fylla i ett specifikt formulär som ska skickas in genom restaurangsystemet. Användaren
ska ha tillgång informationen under hela ansökningsprocessen. Det är viktigt att användare
har möjlighet att återkomma till information som användaren har tagit del av i tidigare ske i
processen om användaren har behov av detta.
Anpassat informationsstöd: Översikt & detaljer

1.
Förberedelse
&
lärande

2.
Planering
&
styrning

3.
Fördjupad
verksamhetsbeskrivning

4.
Inlämning
av specifika
ansökningar

5.
Komplettering
&
uppföljning

”Mina uppgifter”

Figur 33. En sammanhållen ansökningsprocess
Alla uppgifter som användaren registrerar i de olika delprocesserna sparas i ett
verksamhetsminne som vi här kallar ”Mina uppgifter”1. I verksamhetsminnet sparas också
beslut och andra meddelanden som myndigheterna skickar till användaren. Verksamhetsminnet är en förutsättning för att olika ansökningar ska kunna genereras utifrån de uppgifter
som restaurangföretagaren registrerar om sin verksamhet. Se vidare avsnitt 6.3 nedan.
1

I rapporten använder vi uttrycket ”Mina uppgifter” för verksamhetsminnet. Men vi tar inte ställning till en
detta som ett explicit namn. Uttrycket ”Mina uppgifter” innebär endast att vi refererar till sådan typ av
funktionalitet som användare kan nyttja.

54

Denna integrerade ansökningsprocess innebär alltså att restaurangföretagaren kontextuellt
och stegvist lämnar ifrån sig uppgifter om sin planerade verksamhet. Dessa uppgifter ger
underlag för att generera olika ansökningar om tillstånd. Det är viktigt att se denna process
inte bara som en enkelriktad kommunikation från restaurangföretagare till myndigheter.
Informationssystemet ger också ett anpassat informationsstöd om olika förutsättningar
under processen; såväl översiktlig information som mer detaljerad. Detta innebär att
myndigheter redovisar olika krav på restaurangföretagaren samt andra relevanta förutsättningar för att verksamhetsbeskrivningar och ansökningshandlingar ska kunna genereras.
6.3 Mina uppgifter som ett verksamhetsminne
Informationssystemet ska innehålla ett verksamhetsminne för restaurangföretagaren som vi
här kallar för ”Mina uppgifter”. Detta verksamhetsminne innehåller uppgifter som
registrerats av restaurangföretagaren eller annan information som systemet genererat kring
företagarens restaurangprocess. Verksamhetsminnet innehåller också information från
myndigheter som är direkt riktat till företagaren. Detta kan vara olika beslut (t.ex tillstånd)
och svar på frågor från företagaren.
Verksamhetsminnet innehåller restaurangföretagarens kommunikation till och från myndigheter. Kommunikation till myndigheter kan avse genomförd kommunikation, t.ex i form av
skickade frågor och ansökningar. Men det kan också avse kommunikation under
utarbetande. En poäng med informationssystemet är, som sagts, att stödja utarbetande av
verksamhetsbeskrivningar som utgör en grund för att sända in ansökningar. Det betyder
att ”Mina uppgifter” ska innehålla sådan information som företagaren har registrerat som
del i frågestyrd verksamhetsbeskrivning. Detta kan således vara uppgifter som ännu inte
sänts in som ansökan till myndighet. I verksamhetsminnet kan också finnas information
som rör restaurangföretagaren men som aldrig är avsedd att sändas in till någon myndighet.
Det kan t.ex gälla information kring företagarens planeringsprocess där systemet håller reda
på vilka aktiviteter som har planerats och hur långt företagaren har hunnit i genomförandet
av dessa aktiviteter.
Den information som finns sparad i ”Mina uppgifter” ska ses som restaurangföretagarens
uppgifter och de ska inte hanteras som myndighetens uppgifter. Det är viktigt att inse att
här går en tydlig rättslig gräns (se figur 34). Myndighetssverige ska inte ha tillgång till den
information som företagaren har registrerat, men inte insänt till någon myndighet. Myndigheter har alltså ingen rätt att läsa i detta verksamhetsminne (restaurangföretagarens ”Mina
uppgifter”). Verksamhetsbeskrivningar som är registrerade, men ännu inte insända, ska inte
ses som inkomna allmänna handlingar. Detta har en direkt rättslig grund i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) om allmänna handlingars offentlighet. I 2 kap 6 § står
följande: ”Åtgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk
lagring av handling, som myndighet har tillhandahållit, skall ej anses leda till att handling
är inkommen till den myndigheten”. Myndighetssverige har tillhandahållit funktionalitet för
restaurangföretagare att utarbeta och lagra uppgifter om sin planerade verksamhet. Dessa
uppgifter är således inte inkomna till någon myndighet förrän företagaren genom ett aktivt
och tydligt agerande sänder in dessa uppgifter till någon myndighet.
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Figur 34. ”Mina uppgifter” ska ses som restaurangföretagarens uppgifter
Myndighetssverige är här ägare av funktionaliteten i informationssystemet som
tillhandahålls restaurangföretagare i syfte att underlätta företagarnas kommunikation med
myndigheter. Däremot äger inte myndighetssverige informationsinnehållet i informationssystemet. Det är restaurangföretagaren som äger (i betydelsen har exklusiv rätt till) sin
information i detta system. Den exklusiva rätten är dock begränsad till ännu icke insänd
information. ”Mina uppgifter” består av ansökningar mm som är under utarbetande och
annan information som informationssystemet genererar kring användarens restaurangprocess men även av:
 Insänd information till myndigheter (frågor, ansökningar, begärda handlingar mm)
 Erhållen information från myndigheter (beslut, begäran, svar mm)
Sådan information (som inkommit till eller upprättats av myndighet) ingår självklart i
myndigheters ansvar och rätt.
”Mina uppgifter” ska innehålla information till restaurangföretagare från myndigheter
enligt ovan. Hur detta fysiskt ska lagras är inget vi utreder eller tar ställning till här. Man
kan tänka sig olika tekniska lösningar. Information (om myndighetsbeslut etc) kommer
självklart att lagras i respektive myndighets IT-system. Om det ska ske en dubbellagring av
sådan information (i både myndighetssystem och ”Mina uppgifter”) eller om det bara ska
finnas pekarinformation i ”Mina uppgifter” är en senare tekniska fråga att ta ställning till.
Det viktiga här är att restaurangsystemet ska bete sig som information finns direkt
tillgänglig för sina användare. Restaurangföretagaren ska inte behöva lämna detta system
och bege sig till andra webbplatser och leta efter information. Allt ska enkelt finnas direkt
tillgängligt för användaren i den gemensamma webbplatsen för restauranger.
”Mina uppgifter” ska inte vara en osorterad reservoar av information. Det är viktigt att den
information som finns i detta verksamhetsminne är organiserad på lämpliga sätt för att
användaren enkelt ska kunna få tillgång till och återsöka önskad information.
Informationssystemet ska underlätta lämplig tematisering av information. För att
användaren enkelt ska få en bra överblick, kan användaren ha behov av att samlat kunna se
all information inom ett visst tema. Vi kan använda bygglovsärende som exempel på ett
tema. Ansökan, beslut och all annan information som rör detta ärende behöver kunna ses
samlat under ett bygglovstema. Detta innebär att kommunikation både från och till
restaurangföretagare ska vara med. Vi kan se detta som olika trådar i kommunikation
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mellan restaurangföretagare och olika myndigheter. Informationssystemet bör innehålla
enkla funktioner för användaren att etablera lämpliga tematiserade strukturer för hantering
av kommunikation.
Detta informationssystem ska alltså vara ett system för strukturerad kommunikation mellan
restaurangföretagare och myndigheter. Det är emellertid troligt att andra kommunikationsformer också kommer att användas vid sidan om detta system. Vi har tidigare studerat
verksamt.se och den kommunikationslösning som finns i detta system för att styra och
samla kommunikation mellan företagare och myndigheter/kommuner (Goldkuhl m fl,
2010a). Den lösningen baseras på EU:s tjänstedirektiv, eller snarare den tolkning som
återfinns i svensk lagstiftning (SFS 2009:1079). Med Kontaktpunkten försöker man styra
kommunikation så att den alltid ske via verksamt.se.
Vi genomförde en mindre empirisk undersökning i samband med studien av verksamt.se.
Det visade sig då, att efter det att en initial kontakt etablerats mellan företagare och
kommun, så valde kommuner (trots uttryckliga föreskrifter) att inte fortsätta
kommunikation genom verksamt.se utan fortsatte istället via vanlig e-post. Utifrån denna
mindre studie samt vår kunskap om att människor i första hand väljer enkla och praktiska
sätt för kommunikation, tror vi inte att det är möjligt eller meningsfullt att försöka styra, att
all skriftlig kommunikation mellan restaurangföretagare och myndigheter ska ske direkt
genom detta informationssystem.
Vi räknar alltså med att företagare och myndigheter även kommunicerar genom e-post.
därför kan det vara önskvärt att ”Mina uppgifter” även kan innehålla kommunikation som
skett på annat sätt (t.ex e-post, sms). Detta skulle kunna ske genom att enkla (helst
automatiska) kopieringsfunktioner finns så att meddelanden överförs även till verksamhetsminnet i ”Mina uppgifter”.
6.4 Anpassat informationsstöd
Restaurangsystemet ska bidra till att användaren blir kunnig. Användaren behöver
information för att bli kunnig om såväl att driva företag och restaurangverksamhet, som om
tillstånd och ansökningar till olika myndigheter. Användaren behöver också stöd för att
fylla i formulär och skicka ansökningar genom restaurangsystemet.
Restaurangsystemet behöver alltså innehålla information om företagande, om
restaurangverksamhet, om lagar och regelverk. Men också information om hur man hittar
och navigerar på webbplatsen, hur man gör med bilagor, sparar i ”Mina uppgifter” och
signerar och skickar in olika ansökningar. Information behövs både på översiktlig och
detaljnivå. Information kan gälla olika ämnen och avse såväl tillstånd som processer.
För att användaren ska ha nytta av innehållet i restaurangsystemet måste informationen
anpassas till användarna. Användarna måste få tillgång till information och funktionalitet.
Primärt är att informationssystemet måste vara begripligt för användarna. Det måste vara
enkelt att förstå, lätt att hitta information och funktionalitet, och lätt att förflytta sig. Detta
ställer krav på organisering och kategorisering av information.
Det är också viktigt att användarna kan lita på restaurangsystemet. Informationen måste
vara korrekt och tillräckligt komplett. Om information kring ett visst ämne är fullständig
eller inte är beroende på syftet, vad informationen ska användas till. Det är därför viktigt att
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information deklareras så att användaren kan avgöra om användaren kan nöja sig med en
kort orienterande version eller måste välja en längre och mer fördjupad version kring visst
ämne, t.ex information om regelverk kring livsmedel.
Informationen ska ge nytta för användarna. Utgångspunkten ska vara: Vad behöver en
potentiell restaurangföretagare veta för att ta ställning till vilken verksamhet som ska
bedrivas, vad behövs för att fatta välgrundade beslut, få alla tillstånd i ordning och bygga
upp en driftsduglig verksamhet? Utgångspunkten ska inte vara: Denna information finns på
myndigheten, den lägger vi upp någonstans på webbplatsen.
Information kan organiseras så att användare guidas till olika informationsmoduler i viss
ordning. Men det är svårt att prognostisera hur kunnig användaren är och vilket
informationsstöd användaren behöver i olika situationer. Vissa informationsmoduler kan
också vara flerfunktionella och utformade så att de ger stöd i olika lägen. Användaren kan
också behöva gå tillbaka och läsa om något som användaren har sett tidigare. Avsikten är
därför att information om olika ämnen som berör restaurangverksamhet ska vara tillgänglig
under samtliga delprocesser i restaurangsystemet.
Innehållsmässigt kan detta innebära att det blir en överlappning av informationsinnehållet.
Det är emellertid viktigt att information finns lätt tillgängligt för företagaren vid de
situationer där ett konkret kunskapsbehov kan föreligga. T.ex i samband med att
företagaren registrerar någon viss uppgift, kan motiv till och innebörder av uppgiftskravet
behöva klargöras. Detta innebär alltså att samma information kan finnas tillgänglig för
användaren på flera ställen i informationssystemet, vilket innebär en viss form av
redundans. Om informationen är relevant för sammanhanget, dvs att den behövs och göra
nytta i det sammanhang där den är tillgänglig, är denna form av redundans i information
inget problem för användaren. Användaren blir inte onödigt belastad om utformningen görs
på ett sådant sätt att informationen presenteras behovsstyrt. Användaren kan då enkelt välja
att ta del av informationen genom att t.ex öppna upp den, eller att inte göra detta. Men det
kan förstås vare en viss utmaning för designers att skapa enkla och säkra rutiner så att
information är konsistent, uppdaterad och hållbar över hela informationssystemet.
6.5 Verksamhetsguide
Den sammanhållna ansökningsprocessen består av fem steg enligt figur 33 ovan. Vi
beskriver här det första steget i denna process: Verksamhetsguide. Detta steg innebär både
en inledande karaktärisering av företaget/verksamheten och en inledande kunskapsinhämtning. Avsikten är att användaren ska få en uppfattning om vad det innebär att starta
och driva restaurangföretag. Men användare som redan är kunniga på denna nivå behöver
inte gå in i denna delprocess.
Genom att besvara ett antal diagnostiska frågor ska användaren bli mer kunnig och få
underlag för att fatta beslut om inriktning på verksamheten. Dessa frågor är baserade både
på tillstånds- och kunskapskrav med särskild fokus på kritiska bedömningsfaktorer. Dessa
ska ge en allsidig täckning av verksamheten och inkluderar t.ex även företagsform. Genom
svar på diagnostiska frågor genereras en verksamhetsprofil för restaurangföretaget. Denna
är preliminär och kan mycket väl komma att ändras och preciseras under
etableringsprocessen. Verksamhetsprofilen sparas som en del av ”Mina uppgifter” och
återanvänds/förändras utifrån senare registrering av uppgifter.
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Den genererade verksamhetsprofilen ger en orientering om kommande ansöknings- och
uppgiftskrav. Den vägleder också restaurangföretagaren till specifika informationsstöd
avseende etablering och drift.
Det är extra viktigt att den information som presenteras för användaren under delprocessen
verksamhetsguide är väl anpassad till detta diagnostiska och introducerande sammanhang.
Restaurangverksamhet får inte verka för komplicerad, samtidigt som fallgropar/kritiska
aspekter för framgång måste belysas. Här kan det också vara lämpligt att presentera
fallbeskrivningar och berättelser från etablerade restauranger. Det är viktigt med ett
restaurangperspektiv istället för ett förvaltningsperspektiv!
6.6 Planering och styrning
Informationssystemet ska stödja restaurangföretagares planering av sin etableringsprocess.
En väsentlig idé bakom detta informationssystem är att guida restaurangföretagaren igenom
etableringen på lämpligt sätt. Detta sker genom guidande frågor, framförallt i steg 1 och 3, i
den sammanhållna ansökansprocessen. Trots dessa stöd så tror vi att det är befogat att lyfta
fram planering som ett särskilt moment.
Det är många aktiviteter som krävs i kontakter med myndigheter. Dessutom möjliggör en
särskild planeringsmodul att restaurangföretagaren ska kunna skapa en samordnad plan
över såväl myndighetsspecifika aktiviteter som andra aktiviteter. Restaurangetablering
består förstås av många olika aktiviteter förutom myndighetskontakter; det kan t.ex gälla
byggnation, leverantörskontakter, bankkontakter, rekrytering. Tanken här är att restaurangföretagaren ska kunna skapa sig en samordnad planeringsbild som täcker dessa olika
aktiviteter. Företagaren ska alltså kunna tillföra ”egna” aktiviteter i denna tidsplanering.
Detta ger då stöd för en bättre tidsmässig hantering av etableringsprocessen samtidigt som
myndighetskontakterna kan placeras i ett större sammanhang. Övergripande fokus för
företagaren blir restaurang istället för separata myndighetskontakter.
Underlag för tidsplaneringen är den (genom steg 1) genererade verksamhetsprofilen. Tider
ska alltså kunna kopplas till verksamhetsprofilen. Men om företagaren inte använder
verksamhetsguiden kan företagaren göra hela sin planering i delprocessen för planering &
styrning.
De planer som har registrerats genererar underlag för tidsstyrning av kommande
verksamhetsbeskrivning och hantering av uppgiftskrav. Denna tidsstyrning kan t.ex göras
med hänsyn till
 Förväntad handläggningstid (för olika ansökningar)
 Beroendeförhållanden mellan olika ansökningar
 Företagarens tidsmässiga mål för etableringen
Informationssystemet ska ha kontroll över vilka aktiviteter som ingår i planen, hur mycket
som är avklarat och hur mycket som återstår. Detta kan överskådligt visas för användaren i
en ”barometerfunktion”. Användaren ska också kunna använda styrningsfunktionen för att
se vilka uppgifter som återstår att registrera för att viss ansökan ska kunna klarmarkeras
samt bli påmind när ansökan är klar för att signeras och sändas in.
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6.7 Vägledd verksamhetsbeskrivning och inlämning av ansökningar
Vi har i avsnitt 6.2-3 ovan beskrivit delar av kärnan i den sammanhållna ansökningsprocessen som utgörs av verksamhetsbeskrivning (steg 3) och inlämning av ansökningar
(steg 4). I detta avsnitt kommer denna processbeskrivning att fördjupas. Beskrivningen av
de fem processtegen följer en definierad sekvens. De två fokuserade kärnstegen (3 och 4)
innebär det huvudsakliga i ansökningsarbetet. Detta innebär att restaurangföretagaren
kommer att återkomma till dessa vid flera tillfällen.
Man behöver dock inte gå igenom steg 1-2 varje gång man ska arbeta med verksamhetsbeskrivning och inlämning av ansökningar. Man kan gå direkt till att arbeta med fördjupad
verksamhetsbeskrivning (steg 3). Men även om användaren inte arbetar med steg 1 och 2
kommer användaren ändå att ha tillgång till information som presenteras under dessa två
steg. T.ex kan användaren ha behov av att läsa lite mer om regler och riktlinjer för
livsmedelshantering när användaren svarar på frågor om sin verksamhet.
Användaren ska vägledas genom utarbetande av verksamhetsbeskrivning på olika lämpliga
sätt. Verksamhetsbeskrivning görs enligt en tematiserad strukturering med behovsanpassade frågor. Det är viktigt att ett begripligt och konsekvent språkbruk används för att
underlätta för restaurangföretagarens registrering av olika uppgifter. Speciella termer måste
förklaras och ibland översättas till ett mer vardagligt språkbruk. Den tematiserade
strukturen följer inte respektive tillståndstyp. Den överlappning och redundans som finns i
uppgiftskrav mellan olika tillståndstyper kommer att hanteras genom dessa teman. Som
tidigare nämnts är en väsentlig idé bakom DUKAT ”en uppgift en gång”, dvs restaurangföretagaren ska slippa registrera samma uppgifter mer än en gång. Detta gäller alltså
uppgifter som i något sammanhang har lämnats till myndighetssverige. Sådana lämnade
uppgifter ska kunna återanvändas vid senare tillfällen.
De uppgiftskrav som ställs ska vara anpassade till ”restaurangansökan” och den aktuella
användaren. Användaren ska inte behöva ta ställning till frågor som inte är relevanta i
sammanhanget. Något som motsvarar de multiblanketter som idag kan finnas med frågor
som kan gälla helt olika situationer, t.ex bygglovsblankett (figur 21 i kapitel 4), ska inte
finnas i restaurangsystemet.
De uppgiftskrav som nu finns på blanketter hos myndigheter måste alltså struktureras och
anpassas för en sammanhållen ansökningsprocess. En samordning mellan olika myndigheter som frågar om samma eller överlappande egenskaper hos restaurangföretaget behöver
göras för att få effektiva formulär med frågor som användaren kan besvara.
Att uppgiftskraven ska anpassas till det aktuella restaurangföretaget innebär att restaurangsystemet måste klara av de variationer som gäller för olika kommuner. Olika kommuner
kan ha olika uppgiftskrav, detta kan t.ex gälla bygglov, där lokala regleringar har betydelse
för möjligheten att få tillstånd. Vad gäller lagstiftning som gäller nationellt men som
tillämpas lokalt, förordar vi en samordning mellan kommuner; se avsnitt 5.5 ovan. Även
om informationssystemet klarar av alternativa formulär för samma typ av ärenden ger
standardisering av uppgiftskrav fördelar; företagare som har verksamhet i flera kommuner
känner igen sig.
Anpassade uppgiftskrav innebär också att formuläret och frågorna dynamiskt anpassas efter
de svar som användaren tidigare har givit. Har användaren tidigare t.ex svarat nej om
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alkoholservering, ska användaren se att ett sådant val är gjort, men inte få några följdfrågor
som gäller alkoholservering. Användaren ska alltid kunna se vad användaren tidigare har
svarat och om möjligt kunna ändra på svaret.
Det finns olika sätt för myndigheten att få tillgång till det underlag som krävs för att
handlägga en ansökan från restaurangföretag. Uppgifter som redan finns hos någon
myndighet ska användaren inte behöva lämna in. Det kan handla om uppgifter som
användaren lämnat in tidigare (t.ex beräknad omsättning) eller information som myndighet
själv har skapat eller på annat sätt mottagit, t.ex registreringsbevis för företag, information
om att betalning har inkommit från användaren. Uppgifter kan finnas hos:
 den egna myndigheten
 andra myndigheter inom den egna organisationen
 andra myndigheter utanför den egna organisationen
Om uppgifter hämtas in kan användaren behöva samtycka till att myndighet får hämta
information från annan myndighet. Användaren bör informeras om vad det är för uppgifter
och vad de kommer ifrån. I vissa lägen kan användaren behöva acceptera eller ha möjlighet
att ändra hämtade uppgifter.
Om nya uppgifter ska inhämtas från restaurangföretagaren, så bör det i första hand ske
genom specificerade och frågegjorda uppgiftskrav. Detta innebär användning av fråge-/
ledtextunderstödda formulär. För att underlätta för användaren bör insamling ske genom
valbara svarsalternativ; dvs där myndigheten har förkategoriserat möjliga svar som
användaren kan välja bland. Detta kan göras genom svar där användaren:
 kan välja flera alternativ (t.ex checkboxar)
 endast kan välja ett alternativ (t.ex radioknappar)
Det är dock inte alltid möjligt eller lämpligt att skapa förkategoriserade svar på detta sätt.
Därför måste användaren ha möjlighet att i vissa lägen avge öppna svar. Det kan vara:
 korta svar; användaren fyller i ruta/rad (t.ex ett eller några få ord)
 långa svar; användaren beskriver i fritextfält (t.ex några meningar)
Det är viktigt att användaren blir vägledd även då öppna svar tillämpas. Det är direkt
olämpligt att ställa vaga och ospecificerade frågor där användaren kan svara genom ”långa
uppsatser”. Tydliga och strukturerade frågor är en förutsättning för att få tydliga svar.
Valbara alternativ innebär ofta en förenkling för användaren genom att användaren ”kan
kryssa” istället för att skriva in. Men också för att användaren ser vad myndigheten
förväntar sig för typ av svar. Användaren kan välja utan att själv behöva tänka ut lämplig
kategori och lämplig formulering. Detta innebär också att användaren kan vara säker på att
svaret kommer att accepteras av myndigheten (gäller dock inte om svaret är ologiskt i
relation till svar på annan fråga). Valbara alternativ är alltså oftast både enkla och
vägledande för användaren. Men om förkategoriserade svar inte passar in på användarens
situation och det svar som användaren önskar ge, kan problem uppstå, både för
restaurangföretagaren och för myndigheten. En hållbar förkategorisering av svarsalternativen är därför central. Men tänkbara svar kan inte alltid prognostiseras. Valbara
svarsalternativ kan därför kompletteras med ett öppet alternativ (t.ex annat) tillsammans
med ett kort öppet svar från användaren.
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Att en användare har behov av att uttrycka något som systemet/webbtjänsten inte är
förberett för kan inträffa både när man arbetar med valbara svarsalternativ och öppna korta
svar. I vissa sammanhang (för vissa teman) kan det därför finnas behov av fritextfält där
användaren under ”övrigt/kompletterande information” kan redogöra för något som
användaren inte har kunnat informera myndigheten om på annat ställe. Användaren bör
styras med text så att kompletterande information avser restaurangansökan och aktuellt
tema och inte något annat.
Standardisering av frågor respektive svar kan underlätta för såväl restaurangföretagare som
myndighet. Men all informationsfångst är kanske inte lämplig att standardisera. En kombination av valbara svarsalternativ, öppna korta respektive långa svar kan ge en balans mellan
standardisering och situationell anpassning.
Återkommande registreringar i fält för ”annat” och ”övrigt” kan utgöra en indikation på att
frågor och svarsalternativ inte är tillräckligt anpassade och behov av revidering och
möjlighet till ytterligare standardisering kan föreligga.
I vissa lägen behöver myndigheten/handläggare uppgifter om restaurangföretaget som
varken myndigheten kan hämta fram eller ställa frågor om så att svar kan samlas in genom
fördefinierade svarsalternativ och fält för öppna svar. I sådana fall krävs ett separat
dokument som skapas utanför webbplatsen. Sådana dokument måste enkelt kunna
”bifogas” (dvs laddas upp på webbplatsen). Detta kan vara ett dokument som någon har
skapat för annat ändamål. T.ex en meny som användaren har tagit fram till sina gäster eller
ett vanligt kontoutdrag från banken.
I vissa fall kan användaren alltså hämta fram ett dokument som redan finns och sedan
bifoga detta. Hur enkelt denna återanvändning är för användaren beror på var dokumentet
finns och i vilken form. Om handläggare inte kan använda information som finns dokumenterad och används i annat sammanhang, måste ett nytt dokument skapas endast för aktuell
restaurangetablering. Ett sådant dokument kan skapas av restaurangföretagaren, t.ex
egenkontrollplan, eller av annan, t.ex intyg om ekonomisk status från banken.
Baserat på gjorda verksamhetsbeskrivningar/delbeskrivningar identifierar systemet vilka
ansökningar som kan lämnas in. Informationssystemet håller reda på när uppgiftskrav är
tillgodosedda för specifika ansökningar. Ansökningar genereras utifrån ett bestämt urval av
uppgifter från olika teman inom verksamhetsbeskrivning (figur 35). För att generera
ansökningar tar systemet också hänsyn till specificerade tidskrav (från tidsplaneringen).
Detta innebär att systemet kan ställa krav på, eller påminna, användaren att registrera vissa
typer av uppgifter som ännu saknas för att en specifik ansökan ska kunna registreras.
När systemet har genererat en ansökan ska restaurangföretagaren eller annan behörig
person godkänna och signera ansökan innan den kan skickas in till aktuell myndighet
genom restaurangsystemet. Det är först när användaren genom ett aktivt utförande (t.ex
klickat på ”Sänd in ansökan”) som en ansökan överförs till aktuell myndighet och därmed
blir en inkommen handling (figur 34 ovan). Idealt går denna ansökan då direkt in i aktuellt
IT-baserat ärendesystem hos myndigheten. Överföringen är elektroniskt sömlös. Den
fortsatta handläggning sker genom detta ärendesystem som också kan kommunicera med
restaurangföretagaren via restaurangsystemet (se vidare avsnitt 6.8 nedan).

62

Figur 35. En ansökan skapas utifrån information i olika teman
i gjord verksamhetsbeskrivning
Restaurangföretagaren kan sedan se den ansökan som har gått iväg till myndigheten
i ”Mina uppgifter” genom processen uppföljning. De uppgifter som finns i ansökan ingår i
restaurangens verksamhetsbeskrivning och kan återanvändas för en ny ansökan för
restaurangen. Det kan gälla en förnyad ansökan av samma typ eller en helt annan ansökan.
Uppgifterna kan också användas för ansökningar som gäller en annan restaurang som
restaurangföretagaren ska etablera.
6.8 Komplettering och uppföljning
Efter att en ansökan har lämnat restaurangsystemet och nått en handläggare kan även den
fortsatta kommunikationen kring ärendet ske genom restaurangsystemet. Handläggare kan
t.ex ställa kompletterande frågor om ansökan och företagaren kan besvara frågorna. Om en
komplettering innebär en utökad beskrivning av restaurangverksamheten, kan handläggaren
ge företagaren en länk till verksamhetsbeskrivningen. Företagaren kan där skriva in sin
komplettering. Dessa uppgifter kan sedan sparas i verksamhetsminnet (”Mina uppgifter”)
för att senare eventuellt återanvändas vid annan ansökan.
Om parterna istället för att kommunicera via restaurangsystemet väljer att kommunicera via
e-post, kan restaurangföretagaren välja att kopiera denna e-post till restaurangsystemet så
att kommunikationen kan samlas där.
När beslut har avgetts i ärendet lägger myndigheten in det i restaurangsystemet och
användaren kan gå in i ”Mina uppgifter” för att ta del av beslutet. Användaren kan även
motta andra meddelanden från myndigheter som uppföljning på insänd ansökan.
Information som avser ärendestatus kan t.ex vara mottagningsbesked, handläggningstider,
handläggare, tider för nämndsammanträden.
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Användaren kan välja att få en sms-avisering när nya meddelanden har inkommit till ”Mina
uppgifter”.
Restaurangsystemet innehåller information som kan vara tillgänglig för alla potentiella
användare (generell information) och information som endast ska vara tillgänglig för
användare med viss behörighet (individualiserad information). Så mycket som möjligt av
informationen i restaurangsystemet ska vara tillgängligt för användare utan inloggning. Det
är viktigt att guider och regelverk är lättillgängligt för alla. Men även registreringsdelen ger
användaren viktiga kunskaper och bör kunna användas utan inloggning men då med vissa
restriktioner.
Användare som inte är inloggade har t.ex inte tillgång till ”Mina uppgifter” och kan alltså
inte där spara registrerade uppgifter eller hämta tidigare registrerade uppgifter. Men
användare ska kunna navigera sig igenom olika formulär för att testa hur uppgifter om
verksamheten kan registreras och få reda på vilka uppgiftskrav som olika ansökningar
innebär. Detta ställer också krav på att olika sidor i en registreringsprocess inte spärras utan
är åtkomliga, så att användaren åtminstone kan titta på dem.
När användare utför operationer som kräver tillgång till ”Mina uppgifter” krävs inloggning.
T.ex vid registrering av verksamhetsuppgifter som ska sparas, för att hämta information
från tidigare registreringar, för att acceptera och skicka en ansökan, för att läsa och
organisera information kring beslut mm. Användaren måste också vara inloggad när
användaren vill hämta uppgifter från någon myndighet, t.ex uppgifter om restaurangföretaget som finns registrerade hos Bolagsverket.
Firmatecknare är behöriga att logga in i systemet men firmatecknare kan också ge uppdrag
till ombud som kan tilldelas behörighet att t.ex läsa, registrera uppgifter (skapa), skicka
ansökan. Olika behörighetsregler gäller för olika myndigheter. Vem som kan få behörighet
att signera en ansökan beror alltså på vilket tillstånd det handlar om. Men idén är, att
ombud alltid måste accepteras av firmatecknaren innan en myndighet kan ge behörighet till
någon typ av användning. För att styra användningen av ”Mina uppgifter” kan det krävas
flera olika behörighetsnivåer.
6.9 Några designprinciper – en sammanfattning
Några principer av betydelse för design av processen för en sammanhållen
restaurangansökan:
 Restaurangfokus; information och uppgiftskrav/frågor ska vara anpassade till
restaurangverksamhet.
 Lättillgängligt informationsstöd under hela ansökningsprocessen.
 Automatisk registrering/ingen registrering; så långt som möjligt ska myndigheter nyttja
uppgifter som finns hos svenska myndigheter.
 Standardiserad registrering; så långt som möjligt ska samma formulär (uppgiftskrav)
användas för alla kommuner.
 Kommunanpassning; information och uppgiftskrav/frågor ska vid behov vara anpassade
till specifik kommun.
 Informationsstödd registrering; enkel och lättbegriplig registrering genom anpassade
kunskapsstöd och begripligt och konsekvent språkbruk.
 Dynamiska formulär; uppgiftskrav/frågor ska anpassas till aktuell användare/
restaurangverksamhet .
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Tematiserad strukturering; information och frågeställningar grupperas i teman som är
begripliga och meningsfulla för restaurangföretagare och som kan underlätta
registrering av uppgifter.
Prioritera valbara svarsalternativ; använd frågor med förkategoriserade svarsalternativ
där det är möjligt.
Komplettera med öppna svarsmöjligheter; använd frågor som kräver öppna svar endast
där det är mest lämpligt.
Exemplifiera öppna svar; komplettera med lämpliga exempel för att ge stöd där öppna
svar krävs.
Kompletterande information från användaren, ge användaren möjlighet att komplettera
ansökan med egen information.
Elektronisk hantering av bilagor/dokument; underlätta för användning av bilagor där
sådana dokument är nödvändiga.
Sammanställning av registrerade uppgifter; presentera registrerade uppgifter i lämpliga
sammanställningar som användaren kan granska och acceptera.
Tidsflexibilitet; tillåt användaren att registrera uppgifter i sin egen takt och att spara
gjorda registreringar.
Kompletta ansökningar; systemet kontrollerar så långt det är möjligt att en ansökan är
komplett innan den kan skickas iväg av användaren för senare bruk.
Stor tillgång till restaurangsystemet utan inloggning; användare ska kunna ha så stor
tillgång till informationssystemet som möjligt utan att logga in.
Registrering genom firmatecknare och/eller ombud; firmatecknare kan ge uppdrag åt
ombud som kan tilldelas olika behörigheter för att läsa, skapa, skicka.
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7

Avslutande diskussion

Vi har i denna rapport från DUKAT-projektet formulerat visioner om ett tänkt
informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och kommun (se
särskilt kap 5). Dessa visioner har också konkretiserats i ett antal egenskaper vad gäller
funktionalitet och arkitektur för detta informationssystem (se särskilt kap 6). Vi avslutar
denna rapport med en fördjupad diskussion om denna vision vad avser önskvärdhet och
realiserbarhet. Vi resonerar nedan om olika argument för och emot denna vision.
Vi är väl medvetna om att vår vision om anpassad IT-lösning för kategorin restaurangföretagare är radikal. Det normala i svensk förvaltningsutveckling är att varje myndighet
har separata lösningar för kontakter med företagare. Det existerar olika integrationslösningar där vissa delar av kommunikationen har sammanförts. Det mest påtagliga
exemplet är verksamt.se, där olika tjänster har sammanförts på en och samma webbplats.
Dock finns ingen större integration mellan olika tjänster i denna webblösning. Det finns
undantag som t.ex tjänsten företagsregistrering som innebär en integration mellan
Bolagsverket och Skatteverket. Vår idé är en total integration av tjänster över hela offentlig
sektor för gruppen restaurangföretagare.
7.1 Vision vs. rättsläge
I kapitel 5 ovan hävdade vi att vårt visionsförslag är i linje med aktuellt rättsläge. Denna
värdering fördjupas här. Vi kommer att diskutera frågor kring myndighetssamverkan,
serviceorientering, hantering av information och språkbruk. I en värdering gentemot
rättsläget kan man undersöka huruvida detta förslag är möjligt (tillåtet) enligt författningar
eller om det till och med är önskvärt om man försöker följa författningarna. Får man göra
detta? Eller är det så här man bör göra?
I vår vision har vi föreslaget en sammanhållen process istället för separata ansökningsprocesser. Detta bygger då på att man samordnar uppgiftskrav och uppgiftslämnande över
myndighetsgränser. Istället för att kräva företagaren på återkommande registrering av
uppgifter så hämtas istället information från tidigare registrering hos egen eller annan
myndighet. Tidigare inlämnad information sparas och tillhandahålls till företagaren för
eventuell hantering vid senare tillfälle. Detta bygger alltså på en långtgående samverkan
mellan myndigheter. Vad sägs i författningar om detta? I Förvaltningslagen finns uttryckt
om myndigheters samverkan i relativt allmänna ordalag: ”Varje myndighet skall lämna
andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.” (SFS 1986:223, 6 §).
Det finns en explicit bestämmelse om att inhämta uppgifter från andra myndigheter. Den är
emellertid relativt svagt formulerad: ”Vid handläggningen skall myndigheten beakta
möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om
sådana behövs.” (SFS 1986:223, 7 §). Detta är inte formulerat som ett krav, utan endast att
man bör beakta denna möjlighet. I Myndighetsförordningen finns en bestämmelse som är
värd att omnämnas i detta sammanhang: ”Myndigheten skall verka för att genom samarbete
med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för
staten som helhet.” (SFS 2007:515, 6 §). Här finns ett helhetsperspektiv uttryckt: ”staten
som helhet”. Det hade givetvis varit bättre om lagstiftaren hade varit mer explicit att detta
bör gälla offentlig sektor som helhet1. I denna bestämmelse så betonas också ”fördelar som
1

Ett exempel på en bättre (bredare) formulering finns i Förordning om statliga myndigheters elektroniska
informationsutbyte: ”En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt
elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.” (SFS 2003:770, § 2).
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kan vinnas för enskilda”, dvs i detta sammanhang restaurangföretagare. Om man ser på
dessa bestämmelser tillsammans så framgår rättsliga motiv för att sammanhålla processer
och information.
Perspektivet med sammanhållen process och sammanhållen information ingår som
väsentligt inslag i EU:s tjänstedirektiv. Där ställs krav på sk gemensamma kontaktpunkter.
Dessa ska utgöras av webbplatser där man samlar information och möjligheter att
genomföra ansökningar (”förfaranden och formaliteter”). Vi menar att det informationssystem för restaurangföretagare som skisserats här ligger helt i linje med EU:s
Tjänstedirektiv 1 . Restaurangsystemet kan ses som en sådan webbaserad kontaktpunkt. I
Sverige har man valt att ha en enda gemensam kontaktpunkt. Den utgörs av funktionalitet
och information som finns inom verksamt.se. I Tjänstedirektivet anges olika möjligheter
vad gäller arrangemang av gemensam kontaktpunkt. I skäl 48 (i Tjänstedirektivet) framgår
följande: ”I syfte att ytterligare förenkla de administrativa förfarandena är det lämpligt att
säkerställa att alla tjänsteleverantörer bara behöver vända sig till en enda instans för att
fullgöra samtliga förfaranden och formaliteter (nedan kallad ”gemensam kontaktpunkt”).
Antalet sådana kontaktpunkter per medlemsstat kan variera efter regionala och lokala
ansvarsområden eller efter vilket verksamhetsområde det rör sig om”.
I Sverige har man, som sagts, valt att inrätta en central kontaktpunkt. Som framgår av
citatet ovan från Tjänstedirektivet finns möjligheter att inrätta flera sådana kontaktpunkter.
Som också framgår av citatet kan kontaktpunkter göras för olika verksamhetsområden.
Restaurang är ett exempel på ett sådant verksamhetsområde. Det vi föreslår är alltså en
svensk kontaktpunkt för området restaurang. Denna branschspecifika kontaktpunkt skulle
då kunna komplettera nuvarande verksamt.se som är en generell kontaktpunkt för alla
branscher (verksamhetsområden).
Utifrån ovan refererade författningar (på nationell och EU-nivå) kan vi se tydliga rättsliga
grunder för ett integrerat informationssystem som stödjer en samlad informationshantering
och sammanhållna ansökningsprocesser.
Det finns i detta informationssystem en långtgående serviceorientering. En fråga som kan
resas är om denna serviceorientering är alldeles för långtgående. Finns det rättsliga grunder
för en sådan serviceorientering? Eller finns det några rättsliga grunder som pekar emot en
sådan långtgående serviceorientering? Vi har ovan i kapitel 5 refererat i allmänna ordalag
till Förvaltningslagen vad gäller myndigheters serviceskyldighet. Det kan vara värt att
direkt citera några bestämmelser här: ”Varje myndighet skall lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn
till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.” (SFS
1986:223, 4 §). Även i 7 § finns en mening som är värd att citera: ”Även på andra sätt skall
myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.” Här finns alltså allmänna
bestämmelser om serviceorientering som motiverar detta i ett informationssystem. I 4 §
anges dock att serviceskyldigheten är villkorad ”frågans art, den enskildes behov av hjälp
och myndighetens verksamhet.” Här finns givetvis utrymme för bedömning av hur långt
serviceorienteringen kan sträcka sig. Man kan också formulera frågan om ett sådant här
1

Vi har tidigare i samband med utvärdering av verksamt.se genomfört en författningsanalys av den
gemensamma kontaktpunkten (Goldkuhl m fl, 2010a). EU:s Tjänstedirektiv och motsvarande svenska
författningar har studerats.
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informationssystem är en uppgift för det offentliga. Det kanske skulle vara något som
skulle överlämnas åt marknadslösningar.
Låt oss då se vad som utförs i detta informationssystem. I detta system utförs bl.a följande
uppgifter:
 informera på ett begripligt sätt om legala krav på företagande
 tillhandahålla formulär för att ansöka om olika tillstånd
 specificera uppgiftskrav baserat på lagstiftning
 tillhandahålla uppgifter från offentliga register till registerhållna subjekt
Samtliga dessa uppgifter är sådana som måste ses som fundamentala för det offentliga.
Dessa uppgifter kan inte vara några som man kan låta andra ta hand om. Stat och kommun
måste ta ett fullt ansvar för detta. För att utföra dessa kan man förstås anlita kommersiella
aktörer för att göra vissa avgränsade steg ”bakom kulisserna”. Men en eventuell inblandning från kommersiella aktörer får på inget sätt störa eller inkräkta på den fundamentala
relationen mellan det offentliga och enskilda (i detta sammanhang restaurangföretagare).
Ökad serviceorientering är något som funnits på den förvaltningspolitiska agendan under
lång tid. Detta återkommer i flera betänkanden och propositioner genom åren. Det går att
hämta mängder av citat från sådana förarbeten som styrker önskemål om ökad serviceorientering gentemot medborgare och företag. Vi väljer här ett sådant citat från prop
2009/10:175: ”Genom att bättre analysera medborgarnas och företagens frågor och
synpunkter bör myndigheterna kunna förenkla sina regelverk och ansökningsförfaranden
m.m., göra handläggningstider mer förutsägbara och kortare och minska medborgarnas och
företagens kostnader för att följa statliga regler.”
Perspektivet ”utifrån-och-in” som vi antaget för denna vision inbegriper också en kraftig
orientering mot begripligt språkbruk. Informationssystemet måste ha ett språk som
restaurangföretagaren enkelt kan förstå. Det är inte alltid enkelt att förstå ett byråkratisktjuridiskt språkbruk. I ett sådant språk ingår ibland mycket speciella termer som är okända
för gemene man. Ibland används termer som i sig kan vara begripliga, men de har i ett
byråkratiskt-juridiskt sammanhang getts en speciell avgränsad innebörd (t.ex
termen ”serveringstillstånd”). För myndigheter är det förstås en radikal och kanske
främmande tanke att i möten med externa klienter frångå lagstiftarens språk och annat
etablerat språkbruk i förvaltningen. Kan man verkligen förändra språkbruket i syfte att
förenkla för företagaren? Här finns klart lagstöd för ett sådant beteende. I Förvaltningslagen
uttrycks det att: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt.” (SFS
1986:223, 7 §). Vi kan också gå till språklagen där det sägs följande: ”Språket i offentlig
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.” (SFS 2009:600, 11 §)1. Vi kan också
hänvisa till klarspråk som är ett etablerat begrepp och arbetssätt för förenkling av offentlig
språkanvändning. Klarspråk har kommit att stå för ”för begripliga myndighetstexter och ett
klart och mottagaranpassat myndighetsspråk” (Ds 2006:10). Språkbruket ska alltså
anpassas till mottagarna, i detta fall restaurangföretagare. Olika svårförståeliga legala
begrepp kan behöva översättas till ett klart språk. Man kan behöva ensa terminologin och se
till att få ett konsekvent språk över olika tillståndsområden. Vi kan också i detta
sammanhang återvända till EU:s tjänstedirektiv där det (i artikel 7) utsägs följande: ”3.
1

Se vidare Språkrådet (2011) om tillämpning av språklagen. I instruktioner till myndigheter om författningar
ingår också krav på ett enkelt begripligt språk; se Ds 1998:43.
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Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter och det stöd … tillhandahålls på ett tydligt och
entydigt vis”. Klarspråk innebär inte att man frångår en ambition att vara entydig.
7.2 Hur realiserbar är visionen?
Vi har som beskrivits ovan i avsnitt 5.1 formulerat en vision där vi medvetet frigjort oss
från ett antal olika begränsningar i dagens situation. Det är nu dags att reflektera något om
realisering av denna vision och möjliga steg i en sådan process. Det finns flera frågor om
detta systemförslag i relation till organisationer:
 Vilka organisationer har intresse av att bidra till att ett sådant här informationssystem
tillskapas?
 Vilka myndigheter kan tänkas ingå som partners och använda detta system som
frontsystem mot restaurangföretagare?
 Vilken/vilka organisation(er) kan agera huvudman för utveckling och drift av ett sådant
system?
Dessa tre frågor är ju empiriska till sin karaktär, dvs man måste undersöka olika
organisationers intresse för detta. För detta krävs att innehållet i denna rapport (vision och
designskiss) presenteras och diskuteras. Detta har inte gjorts ännu. Det vi kan göra här i
rapportavslutningen, innan några sådana undersökningar och diskussioner har inletts, är att
reflektera över möjliga steg och lösningar. Vi avgränsar oss dock i dessa reflektioner i stort
sett ifrån att diskutera finansiering av detta vad gäller såväl utveckling som drift. Här finns
förstås stora utmaningar för en kultur baserad på separata myndighetsanslag.
Det övergripande syftet är att förenkla för restaurangföretagare, men som vi också framhöll
i visionen (kapitel 5), så handlar detta också om förenkling för myndigheter. För
myndigheter handlar det om att se 1) att detta kan bidra till egen förenkling och 2) att det
kan bidra till förenkling för dess klienter (i detta fall gruppen restaurangföretagare).
Förenkling och administrativ rationalisering inbegriper investering och förändring i rutiner
och befintliga IT-miljöer. Här krävs att myndigheter prioriterar dessa frågor och klarar av
att fullfölja sådana prioriteringar. Här finns en avgörande svårighet i detta förslag. Hela
konceptet bygger på en omfattande inter-organisatorisk samutveckling; att flera myndigheter kan samordna sina utvecklingsinsatser. Detta är en erkänt stor svårighet inom
förvaltningsutveckling (RiR 2009:18). Alla intressenter behöver inte vara delaktiga från
början, men det krävs en tillräckligt stor kritisk massa av aktörer som är beredda att
medverka från inledningen av utvecklingsarbete och driftssättning.
Även om myndigheter kan se och erkänna behovet av ökad serviceorientering för klienter
så finns förstås risken att det som inte ger besparingar eller en effektivare resursanvändning
inte ges tillräcklig prioritet. Vi för här fram förenkling för restaurangföretagare som det
överordnade målet med detta informationssystem. Det är klart att myndigheter kan tycka att
detta verkar vällovligt, men att de ändå anser att förslaget för deras del inte är tillräckligt
motiverat, då man inte uppfattar de interna vinsterna som tillräckligt stora. En stor
utmaning är om myndigheter är beredda att integrera sina ansökningsprocesser med andra
myndigheter för företagens bästa. Att bryta ”stuprörstänkande” inom myndigheter är, enligt
våra tidigare studier, en stor utmaning. Samverkan med andra myndigheter, med externa
parters nytta för ögonen, är något som uppmärksammas och påpekas i prop 2009/10:175:
”En viktig aspekt av detta arbete är att myndigheterna, inom ramen för det statliga
åtagandet, verkar för att utveckla tjänster som inte är till nytta enbart för den egna
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myndigheten, utan som är en investering som hela förvaltningen eller tredje part kan dra
nytta av.”
Med för få deltagande organisationer som ansluter sig till detta system så finns risken att
själva tjänsteinnehållet blir otillräckligt för restaurangföretagare; dvs för få tjänster och för
lite information i systemet. Om man som företagare ändå måste leta sig runt på många
andra webbplatser, förutom detta system, så ser man kanske inte värdet av användning och
därmed så ”lyfter” inte användningsgraden av detta system. Detta motverkar alltså
systemanvändning av restaurangföretagare och att andra myndigheter ska ansluta sig till
restaurangsystemet.
Även om vi ser risker med få företagsanvändare och få anslutna myndigheter så är säkert
tröskeln att få med många myndigheter så stor att utveckling och anslutning måste ske i
steg. Det måste finnas några myndigheter som ser detta som så angeläget att man är beredd
att gå med och aktivt driva denna utveckling framåt. Man bör tillskapa ett konsortium för
att få till stånd en initiering av detta arbete. Det måste ske bland organisationer som ser sig
som entreprenöriella och utvecklingsinriktade, och därmed inte ”sätter sig på läktaren” och
väntar på att ”andra ska göra jobbet”.
Vi ser frivillighet som en nödvändighet, men förstås också en svaghet med detta förslag.
Frivillighet är självklar på den kommunala sidan med tanke på det kommunala självstyret.
Om man får i gång ett pilotsystem så blir det förhoppningsvis lättare att visa på vinsterna
med deltagande. Det måste vara enkelt för myndigheter att ansluta sig till systemet.
Att integrera över stat och kommun är förstås en särskilt utmanade uppgift. Man skulle
kunna tänka sig att, i ett första steg, låta detta huvudsakligen vara ett kommunalt system.
Det är ett tillräckligt stort behov att bara få ihop tillståndshantering inom en kommun. I ett
nästa steg skulle man kunna integrera med statliga myndigheter.
Vem är lämplig som huvudman för ett sådant här system? Med huvudman menar vi den
organisation eller de organisationer som ansvarar för att samordna och leda utveckling samt
att drifta detta system 1 . Man kan givetvis tänka sig ansvarsfördelningar mellan olika
organisationer vad gäller huvudmannaskap i relation till utveckling och drift. Enligt vår
mening ligger det närmast till hands att se detta föreslagna system som en förlängning och
komplettering till nuvarande verksamt.se. Det betyder att de organisationer som idag står
bakom verksamt.se skulle vara huvudmän för detta system. Detta skulle kunna
kompletteras med SKL från den kommunala sidan utifrån det stora kommunala inslaget i
föreslaget system.
Hur skulle då restaurangsystemet förhålla sig till nuvarande verksamt.se om det togs om
hand av nuvarande verksamt-konsortium? Vi ser det som en separat restaurangföretagarsajt2 som dock skulle innehålla en del funktionalitet och tjänster från nuvarande verksamt.se
och därmed ha vissa likheter med den sajten. Relationer mellan nuvarande verksamt.se och
denna restaurangsajt skulle givetvis behöva noggrant utredas vad avser arkitektur (som

1

Vi diskuterar här lösningar bland befintliga organisationer. Frågan är emellertid om man inte på sikt behöver
en särskild myndighet för hantering av gemensamma IT-lösningar inom offentlig sektor.
2
Som både del och fristående komponent skulle det kunna ha en URL-identitet som t.ex
www.restaurang.verksamt.se.
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delad information och tjänster). Det ligger dock helt utanför ambitionen med denna rapport
och förslag att säga något om detta.
Om de statliga myndigheterna bakom verksamt.se inte är beredda att i närtid prioritera en
sådan här utveckling, finns det då någon annan väg framåt? Vi tror att det då skulle kunna
göras till en enbart kommunal angelägenhet och kunna drivas av SKL och några
engagerade kommuner. En annan part som skulle kunna ha intresse av att medverka i ett
sådant arbete skulle kunna vara Föreningen Sambruk. Om man får igång ett pilotsystem för
kommunala tjänster skulle i nästa steg statliga myndigheter kunna ansluta sig. Eftersom
etableringsprocessen för restauranger berör kommunala tillstånd till så stor omfattning
behöver ett sådant första steg inte vara olämpligt.
En utveckling av ett sådant här webbaserat restaurangsystem skulle i vilket fall som helst
behöva förhålla sig till befintliga IT-lösningar av olika slag. Det gäller verksamt.se som
innehåller mycket information för företagare, dock inte tillräckligt anpassat till restaurangföretag. Verksamt.se erbjuder också en hel del funktionalitet som är värdefull och intressant
att bygga vidare på. Det finns också andra IT-lösningar som är under utveckling. Vi tänker
då bl.a på ”Mina meddelanden” som en samordnad distributionstjänst för information från
myndigheter. Att utnyttja befintliga IT-lösningar (som t.ex verksamt.se och Mina
meddelanden) är givetvis ett resurssmart sätt att komma vidare. Det kan förstås innebära att
man behöver ge avkall på vissa delar av den formulerade visionen. Men det kan vara
befogat för att överhuvudtaget komma vidare. Vision och verklighet behöver successivt
anpassas till varandra.
Vi vill här avslutningsvis betona att ett restaurangsystem som detta är att betrakta som en
pilot för branschanpassade företagssystem. För DUKAT-projektet har restaurang valts ut
som ett lämpligt första pilotfall; utifrån komplexiteten i etableringsprocesser. Med
utgångspunkt i ett sådant här system är det förstås möjligt att sedan skapa system anpassade
för andra verksamhetsområden. Det finns mycket i idéer och lösningar som bör kunna
återanvändas.
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