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Bolagsverket 

• Registreringsmyndighet för svenska företag 

• Företagsinteckningsmyndighet  

• Näringslivsregistret 

• Stor informationskälla 

• Säljer företagsfakta 

• Ca 545 anställda 

• Helt avgiftsfinansierat 

• Omsätter ca 500 miljoner kr 



Uppdraget 
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VERKSAMHET 

1 Mål och återrapporteringskrav 

Registrering och service 

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden 
samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom 
ändamålsenlig och kvalitativ information och service. 
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BOLAGSVERKETS VISION 
 

Tillsammans 

för ett enkelt 
företagande 
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Utveckling och samverkan 

Vår vision 

”Tillsammans för ett enkelt företagande” 

– tillsammans med andra myndigheter och organisationer ska 

vi göra företagandet så enkelt som möjligt för så många 

som möjligt 

 

En del av vår verksamhetsidé 

”Bolagsverket samverkar och utvecklar effektiva tjänster 

för företag och företagande” 

 

Övergripande mål för myndigheter och e-förvaltning 

”Förenkla och minska den administrativa bördan för landets 

företag och företagande” 
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Förenkla ditt företagande 

- använd våra e-tjänster! 
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Ta innerspåret och vinn tid 
 

 

 

 

 



Förbättring och förenkling 

• Mycket rapporter, lite verkstad 

• Olika fokus, mätningar vs efterfrågan 

• Förslag försvinner i stora utredningar  

• Förslag utreds inte alls 

• Olika departement inblandade 

• Oförenliga intressen? Ekobrott vs snabbhet? 

• Mer dialog önskvärd 

• Målstyrning mot VAD, inte HUR 
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Utveckling och samverkan 

Utvecklingsmyndighet för området företag och 

företagande inom e-förvaltning  

• Regeringsuppdrag 2011-2013 

• Arbetet fortsätter under 2014 med rapporteringar och möten 

 

Vi ska bidra till en enklare vardag genom att 

identifiera behov, initiera och koordinera 

samarbeten kring förvaltningsgemensamma tjänster 

 

Utveckla e-tjänster och service över 

myndighetsgränserna 

 

 



I morgon är det förvaltningen  

som koordinerar. 



Mål it-politik:  

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 

 

Mål förvaltningspolitik:  

En innovativ och samverkande förvaltning 

Mål gemensam e-förvaltning: 

1. En enklare vardag för medborgare 

2. Öppnare förvaltning som stödjer 
innovation och delaktighet 

3. Högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten 

Utmaningen ligger i genomförandet! 
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Utveckling och samverkan 

• Myndighetsförordningen betonar vikten av myndigheters 

arbete inom områdena: 

– Utveckling, samverkan, information och omvärldsbevakning 

 

• Exempel på samverkan 

– verksamt.se 

– Myndighetssamarbetet Starta och driva företag 

– minameddelanden.se 

– Förenklat och minskat uppgiftslämnande (FMUL) 

– E-delegationen 

– EBR (European Business Register) 

– Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen 

 



Verktyg och uppdrag 

• Snabbare regeländringar, gärna mindre steg 

• Föreskrivningsrätt 

• Beslut om standardiseringar 

• Målstyrning på VAD – fördjupade diskussioner 

om myndighetens uppdrag 

• Uppdrag över myndighetsgränserna  

• Basinformation och återanvändning 

• Vad upplevs som förenkling? 

• Morot! 

2012-10-15 
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Alltid snabbare med e-ärenden 

 

 

 

 

 

Ärendetyp 

 

Handläggnings-

tid pappers-

ärenden 

 

Handlägg- 

ningstid för  

e-ärenden 

 

Så mycket  

snabbare  

med e-tjänst 

 

Så mycket 

billigare  

med e-tjänst 

Ändra styrelse i 

aktiebolag 
13 dagar   6 dagar 7 dagar 200 kr 

Ändra bolagsmän i 

kommanditbolag 
14 dagar   9 dagar 5 dagar 200 kr 

Ändra bolagsmän i 

handelsbolag 
11 dagar   9 dagar 2 dagar 200 kr 

Nybildning av 

lagerbolag 
 7 dagar   1 dagar 6 dagar 200 kr 



Mätning och uppföljning 

• Synpunktshantering 

• NKI 

• Mätningar 
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Synpunkter 

Förändring 

Klagomål  - 55 % 

Beröm  - 51 % 

Förslag   - 29 % 



Lämna uppgifter och sök tillstånd 

• Vidareutvecklad e-tjänst på 

verksamt.se 

• Har kompletterats med 

uppgiftskrav från registret 

• 7 250 besökare sedan start 

• 8 200 gånger har tillstånd och 

uppgiftskrav visats 

• 920 gånger har någon läst om 

en myndighet 
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Sammansatta bastjänsten 

• Vidareförmedlingstjänst för 

grundläggande uppgifter om 

företag 

• Bastjänsten har sedan starten 

vidareförmedlat: 

- 108 152 frågor från verksamt.se 

- 108 152 frågor till SCB 

- 94 049 frågor till Bolagsverket 

• Skatteverket ansluter i juni 
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Bastjänst - 

Grundläggande 

uppgifter om 

företag 

Bolagsverket 

 
SCB 

 

Skatteverket 

 

Mina Sidor/ 

Mitt företag 
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Uppgiftskravstjänsten 

• Register över uppgiftskrav 

• Totalt 14 myndigheter och         

1 404 uppgiftskrav 

• Hittills har 10 myndigheter 

publicerat 510 uppgiftskrav,  

som visas för användare på 

verksamt.se och uppgiftskrav.se 

• Fortsatt hantering av uppgifts-

krav pågår 
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Uppgiftskravs-

tjänst 

 

Uppgiftskravs

-register 

 

 

Sök 

Uppgiftskrav 
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Lämna 

uppgifter och 

sök tillstånd 



Önskningar 

• Dialog och öppenhet 

• Snabbhet 

• Arbeta över gränserna 

• Överlåt HUR till myndigheterna 

 

2015-05-11 



Så enkelt som möjligt  

för så många som möjligt. 

All this will not be finished 

in the first one hundred days. 

Nor will it be finished 

in the first one thousand days, 

nor in the life 

of this Administration, 

nor even perhaps 

in our lifetime on this planet. 

But let us begin! 
 

Inaugural Address, J F Kennedy 


