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Nordic Smart

Government

Bokföring

Bygga relationer

Utveckla affären
Träffa kunder

Skapa nya produkter 

och tjänster



• Vad är Nordic Smart Government?

• Vad vill vi lösa för problem?

• Ett ekosystem för finansiell information

• Hur arbetar vi?

• Varför tycker vi att detta arbete är viktigt?

• Leveranser

• Fortsatt arbete

• Hur kan vi arbeta tillsammans för att komma vidare?

Innehåll
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Vad är NSG 3.0 ?
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• Nordiskt samverkansprojekt

• Nordic Innovation - delfinansierar

- Nordiska ministerrådet

• Myndigheter från samtliga nordiska länder 

- Företagsregistermyndigheter

- Skatte- och statistikmyndigheter

• Nationella team med fokus på att skapa nationella förutsättningar

- I Sverige deltar Bolagsverket, Skatteverket och SCB
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Visionen
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Förenkla vardagen för små och medelstora 

nordiska företag och skapa tillväxt genom att 

använda data, digitalisering och automatisering

mer effektivt och innovativt.



Snabbt & 

Enkel

Låg kostnad & 

hög 

tillgänglighet

Hög kvalité & 

säkert

Ägna tid till sitt företagande –

göra rätt saker

Lämna information en gång

Mindre administration

Mindre myndighetskrångel 

Inte behöva använda många 

olika programvaror

Lösningar på deras problem 

ska inte kosta mycket och 

kräva många olika program

Vill kunna röra sig mellan 

programvaror 

”Vi vill tjäna pengar – inte 

förlora pengar”

Själv bestämma när, hur och 

vilka som ska få ta del av 

informationen

”Hur vet jag att min 

information är skyddad från 

obehöriga och inte hamnar i 

fel händer?” 

Vill ha kontroll över sin egna 

data 

Nordic Smart

Government
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Vi vet även att företagen vill göra rätt 
men det finns en rädsla för att göra fel

Det är svårt att välja rätt programvara. 

Det finns många mjukvaruleverantörer och

tjänster. Rädsla för att välja fel

programvara.  Användbarhet och

portabilitet är nyckelvärden.

Små och medelstora företag är rädda för

att förlora kontrollen i en digital och 

automatiserad värld. Idag vidtar de 

åtgärder för att känna sig trygga. De skapar 

rutiner där de samlar in information i Excel även 

om informationen redan finns i deras 

programvara.

Det finns en rädsla för att göra något 

olagligt eller sakna viktiga 

förfallodatum. Att driva ett företag 

och rapportera till myndigheterna 

är inte för nybörjare.

Det är en utmaning i att tolka och förstå 

aktuell lagstiftning. 

Det är också tidskrävande att hålla sig 

uppdaterad i vad som förväntas av 

små och medelstora företag.
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Tänk om vi istället kunde låta företagen 
göra det de är bäst på genom att minska deras administrativa börda

- utveckla sitt företagande
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Göra företagens rapportering till oss 

myndigheter automatiskt

• Skapa ett automatiskt flöde av 

finansiell information

• Ta in uppgifter en gång

• Inga formulär att fylla i eller 

uppgifter att skicka in

• Placera regelverk i kundens miljö

• Lätt att göra rätt

Skapa en mer transparent nordisk 

marknad som ökar tilliten mellan aktörer 

på den privata marknaden

• Realtidsdata tillgänglig för insikter och 

välgrundade affärsbeslut 

• Göra det lättare att få rättvisa 

kreditbetyg och banklån

!



Så vill vi hjälpa kunden

• Samskapande

• Kundens fokus

• Utmana befintliga processer och 
regelverk

• Digitala informationskedjor

• Nordisk marknad

Finansiellt ekosystem
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Innovation Förenkling Trygghet Tillväxt

Nytt & innovativt 

förhållningssätt till 

företagens förmedling 

av information/data
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Hur arbetar vi inom NSG 3.0?
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• Arbetsgrupper/delprojekt med 

representanter från alla nordiska länder 

inom olika områden.

• Arbetsgrupperna har olika fokusområden: 

• arkitektur och juridik 

• inflöde av information 

• utflöde av information 

• informationsutbyte och standarder 

• Nationella team för att förankra och skapa 

förutsättningar
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Istället vill vi lösa problemen och angripa utmaningarna 

tillsammans med tredjepartsleverantörer och aktörer på 

den privata marknaden. 

Det är då vi skapar de bästa lösningarna för våra 

gemensamma kunder – de små och medelstora 

företagen. 

Det står klart, de små och medelstora företagen har 

idag problem och utmaningar som vi i är en del av 

lösningen till.

Men. Vi har inte utrymme att säga åt andra aktörer 

vad de behöver göra. Vi vill heller inte göra det.

Hur? Samskapa!

Nordic Smart

Government
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Samskapande genom
• Dialog med olika aktörer och nätverk

• Kundresor med företagare

• Möte med tjänsteleverantörer

• Diverse mässor, seminarier och evenemang

• Dialog om mer specifika frågeställningar, tex 

säkerhet

• Dialog om hur vi utvecklar och samverkar för 

att realisera visionen
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Varför är detta viktigt 

för oss?
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Vårt syfte

Vi skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan 

lita på varandra.

Vårt uppdrag 

Att registrera och tillhandahålla företagsinformation.

Vår vision

Ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och 

skapar värde för samhället. 
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Vår vision

Ett näringsliv där företagsinformation 

flödar fritt och skapar värde för samhället.

Strategiska mål

• Förenklat och minskat uppgiftslämnande.

• Ökad trygghet och kontroll.

• Ökad nytta av företagsinformation.

• Kvalitetssäkrad företagsinformation som 

strategisk tillgång.

• Samverkan med kunden i centrum.

• Innovativ och värdedriven verksamhets-

utveckling.

Framgångsfaktorer

• Möjliggörande och intelligent teknik.

• Digital kompetens och strukturerad 

kompetensomställning.

• En kultur präglad av mod och tillit.

Vårt syfte

Vi skapar förutsättningar för 

ett näringsliv där man kan lita 

på varandra.

Vårt uppdrag

Att registrera och tillhandahålla 

företagsinformation.

Vår värdegrund

• Kompetens

• Engagemang

• Kundnytta

Vårt strategiska ramverk



• Digitala värde-/informationskedjor

• Lösningarna finns i företagens egna administrativa system

• Ta bort onödigt uppgiftslämnande och informationsutbyte

• Företagaren äger och har kontroll över sitt data - trygghet

• Utmana processer och regelverk

• Samverka med näringslivet för att ta fram innovativa lösningar som underlättar för företagen
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Nyckeln - digitalisera företagarnas processer hela vägen

•e-order

•e-kvitto

•etc.

Köpa
•e-faktura

• Fraktsedlar

•etc.

Sälja

•Moms

•Årsredo-
visningar

• Statistik

•etc.

Lämna 
uppgifter



Nordic Smart Government

Skatteverket 

2019-11-07





Nordic Smart Government Vision



Skatteverket

En möjliggörare i 

kundens miljö

Vi bidrar med förutsättningar i kundens miljö 

Vi ska bidra med förutsättningar, direkt och indirekt så att kunden kan 
hantera sin situation och tar tillvara sina rättigheter och hanterar sina 
skyldigheter i sin naturliga miljö eller där kunden ändå befinner sig. 

Skatteverkets inriktning



Enkla, säkra och trygga affärssystem

Transaktion Bokföring Eftersystem

Automatiserat

Digitalt

Regler

Momsen redovisad och 

betald och jag kan ägna 

mig åt verksamheten ☺

Ge förutsättningar

Information och regler
Tidigare i värdekedjan



Enklare och minskad administrativ börda för företagen 

• Genom att företagaren hanterar sin information och sina skatter i sitt 

eget enkla, säkra och trygga affärssystem skapas förutsättningar för:

– Mer automatiserad inlämning med hög kvalitet i rätt tid

– Deklarationer och rapportering blir rätt från början, företagaren eller dess 

ombud kan få respons och bra överblick att man utfört det man ska i sin miljö

– Det ska vara enkelt att följa skatteregler och de ska anpassas efter kundernas 

situation och behov så att kunden själv kan göra rätt på ett enkelt och tryggt 

sätt.



Samverkan - vi gör det bäst när vi gör det tillsammans

• NSG – Skatteverk i norden

• Branschsamverkan

• Tjänst och programvarubranschen

• Regeringsuppdrag

• Myndighetssamarbetet starta och driva företag

• Standardiserad företagsrapportering, SBR

Företagen

Skatteverket

Affärssystem

Myndigheterna

Banker

Fintech

FörsäkringTjänster
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Planerade leveranser 2019-2020 
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• Användarprinciper

• Arkitektur- översikt samt principer

• Beskrivning av förmågor inom NSGs ekosystem

• Referens implementation

• Rekommendationer kring standarder 

• Juridisk analys över hinder och förslag på ny lagstiftning

• PoC:s – Bank kredithantering, automatisk momsrapportering, BI och ML -
användning av produktinformation direkt från inköps- och försäljnings transaktioner

• Business Case – nyttoanalys över användning av e-faktura, e-kvitto och e-order för 
micro- och små företagare

• Färdplan

25
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Förslag på användarprinciper

2019-11-14 26

1. “Jag skriver aldrig manuellt in information som redan finns digitalt hos någon annan, t.ex. 

producenter, leverantörer eller myndigheter ” [TROOP (The Real Once Only Principle)]

2. “När jag köper och säljer varor och tjänster behöver jag inte göra några speciella åtgärder när 

mina handelspartner är i ett annat nordiskt land” [NORDIC-ABILITY]

3. “Jag har sällan någon manuell hantering när det gäller lager, bokföring, banktransaktioner, 

moms- eller annan statlig rapportering, såvida jag inte väljer att verifiera eller ändra uppgifterna 

från mina system” [AUTOMATABILITY]

4. “Om någon erbjuder mig en bättre affär eller tjänst är det lika enkelt att byta till nya 

tjänsteleverantörer när det gäller bokföring, inventering, rapportering osv. som att byta operatör 

för min mobiltelefon” [PORTABILITY]
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Flera uppdrag har kopplingar till NSG
• Digital ingivning av årsredovisningar för fler bolagsformer

• Nationell behörighetslösning och fullmakter inom EU

• Nationell e-legitimation

• Nya e-faktura lagstiftningen

• Digitala informationskedjor

• Regeringsuppdrag kring myndigheters grunddata och informationsutbyte

• Flera EU initiativ, tex EIDAS, The Once Only principle (TOOP), Single Digital 

Gateway (SDG)

• Myndighetssamarbetet Starta och Driva företag – framtida verksamt.se

• Ekosystem för enklare myndighetskontakter för företag
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Government
Exempel på olika områden som behöver kartläggas

2019-11-14 28

Digitala affärs-

meddelanden

• eInvoices

• eReceipts

• eOrders

• etc

Autentisering

Auktorisering

- eID

- Behörighets-

register

- Inhämta 

tillstånd från 

dataägaren

Gemensam 

semantik för

- affärs-

transaktioner

- rapportering

- aggregerat 

data

Automatisk data-

hämtning

- Effektiv 

adressering

- Fråge-

mekanism

- Anonymisering 

av aggregerat 

data
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Hur kan vi jobba tillsammans?
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Vi behöver er hjälp!

Vad behövs för att kunna göra förändringar?

Hur och var kan ni bidra?

Vilka risker och utmaningar ser ni?
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