
Vi växlar upp tillsammans med
Statens servicecenter

Samverkansdagen 2022



Hans Tynelius
Divisionschef, myndighetsservice
presenterar Tillsammans bidrar vi 
till samhällsnyttan



Uppgifter enligt instruktionen
Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse 
med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som 
gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller 
administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de 
överenskommelser som myndigheten har övertagit från 
Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en 
ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och 
service.

Samverkan
3 § Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter 
som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas 
utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.
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Redovisning E-handel Lön totalt unika kunder

Våra kundmyndigheter
• Totalt 166 myndigheter som köper 

en eller flera tjänster

• 47 % av antal anställda i staten är 
anslutna till en eller flera tjänster
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Antal kundmyndigheter per tjänsteområde



Vi frigör tid för anslutna kundmyndigheter

Upphandling
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Tillgång till system över tid

Stark beställare

Tjänst B

Tjänst A

Myndighet 1

Myndighet 2

Myndighet 3

Myndighet 4

Leverantör 1

Leverantör 2

Leverantör 3

Leverantör 4



Säkerhet är en viktig del i vårt 
arbete med våra tjänster idag
Genom att vi företräder stora delar av statsförvaltningen ökar 
leverantörernas incitament att investera i säkerhetshöjande 
åtgärder.

Nytt uppdrag som beredskapsmyndighet fr.o.m. 1 oktober

• Statens servicecenter blir en av 60 beredskapsmyndigheter 
och ska ingå i beredskapssektorn ekonomisk säkerhet

• Vi ska planera för och dimensionera verksamhet för att 
fungera i kris men även under allvarligt störda förhållanden 
och krig (höjd eller högsta beredskap).

• Det ställer högre krav på vår samlade förmåga att bedriva ett 
systematiskt säkerhetsarbete med särskilt fokus på 
krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och 
säkra sambandsmedel. 
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IT-sourcingstrategi - Syfte
Säkerställa att alla verksamhetsdelar inom myndigheten har en 
IT-sourcingstrategi som fungerar. Strategin ska fungera som 
ett stöd för att välja övergripande väg och från fall till fall, när 
det gäller vem som ska leverera tjänster och på vilket sätt.
• Strategin ska utgå från de strategiska mål som är uppsatta 

för myndigheten.

• Strategin ska ta hänsyn till de säkerhetskrav och rättsliga 
krav som ställs på kort och längre sikt.

• Strategin ska tydliggöra hur vi ska stärka 
utvecklingsförmågan i våra tjänster.

• Strategin ska beskriva hur livscykelperspektivet täcks in i en 
framtida modell för IT-sourcing och belysa möjligheterna med 
detta.
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IT-sourcingstrategi - Mål
Att myndigheten har en fastställd IT-sourcingstrategi omfattande alla aspekter av drift, 
förvaltning och utveckling av verksamhetssystem som kan användas som vägledande 
för utveckling av organisation, kompetensförsörjning, arkitektur och upphandling. 

Som en del i arbetet med att ta fram strategin ingår följande analyser:
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 Identifiera möjliga sourcingalternativ från ett 
rättsligt perspektiv (upphandlingsrätt, 
avtalsrätt, sekretess, dataskydd med mera) 

 Lämplighetsbedömning gällande 
sourcingalternativ från ett säkerhetsperspektiv

 Business case för respektive sourcingalternativ

 Definiera framtida sourcingscenarion som stöd 
för verksamheten inför kommande 
upphandlingar

 Identifiera risker/fördelar från ett IT-arkitektur-
och IT-säkerhetsperspektiv för respektive 
sourcingalternativ

 Identifiera risker/fördelar från utvecklings och 
förvaltningsperspektiv för respektive 
sourcingalternativ.



Ökad utvecklingsförmåga
Målbild för etablering av produktledning och utveckling för division myndighetsservice:
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• Tydliggör gränssnitt och ansvarsfördelning 
inom MYS och med VO IT & utveckling

• Decentraliserat beslutmandat – tillitsbaserad 
styrning • Tvärfunktionella produktteam • Nya roller för produktledning och utveckling

Möjliggörare
   

   

• Öka förståelse för kundernas 
behov, förstärk omvärldsanalys

• Driva standardisering av 
myndighetstjänsterna 

• Driva gemensam utveckling med 
kundmyndigheterna utifrån 
koncernperspektivet

• Utveckla och förvalta 
tjänstekatalogen 

Nöjdare
kunder

  
   

• Förbättra leverantörssamverkan 

• Ta fram integrerade färdplaner 
(produkt och systemleverantör) 

• Utveckla leverantörsuppföljning 
med hjälp av relevanta KPI:er 

• Tydliggör eskaleringsnivåer och 
etablera en aktiv riskhantering 

Utvecklad 
leverantörsstyrning 

och samverkan 

  
   

• Etablera en snabbare process 
från ”idé till genomförande”

• Förstärk förmåga att bedriva 
processutveckling och 
automation

• Fler och mindre releaser utifrån 
agila principer

• Testa utvecklingsbudget per 
produktområde

Snabbare kunddriven 
utveckling och 

effekthemtagning



Tjänster och produktområden 
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Kund

Värdeerbjudanden & tjänster

Redovisning (prod)

E-Handel (prod)

HR/Lön (prod) 

• Standard
• Tillägg
• Anpassad
• Konsultstöd

• Standard
• Tillägg
• Anpassad
• Konsultstöd

• Standard
• Tillägg
• Anpassad
• Konsultstöd

Produktområden & tvärfunktionella team

HR/Lön 

Redovisning och e-handel

Kundservice

PLU Ledningsteam

Ledning & styrning

Fokus på produkt- och tjänsteutveckling

Fokus på att stötta, möjliggöra, 
följa upp och förbättra

Fokus på stabil leverans 
som möter kundernas behov



Tjänster från Statens servicecenter
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Statens servicecenter erbjuder flexibla tjänstepaket med flera valmöjligheter för att tillgodose kundmyndigheters 
olika behov. Det går att kombinera standardiserade och anpassade tjänster för olika tjänsteområden. Det finns även 
standardiserade tilläggstjänster som komplement till standardtjänsterna. 

Standardtjänst StandardpaketTilläggstjänst standardAnpassad tjänst

Finns som:
• engångs
• abonnemang

Standardpaketet ger en fullständig 
lösning för lönehantering, redovisning 
och e-handel. 

Inkluderar tjänstepaketen:
• Lön standardtjänst 
• E-handel standardtjänst
• Redovisning standardtjänst

Finns som tre separata 
tjänstepaket:
• Lön
• E-handel
• Redovisning (endast 

tillsammans med e-handel)

Anpassad tjänst är för kund-
myndigheter med behov som 
inte tillgodoses av standard-
tjänsterna. 



HR funktionalitet i Heroma

12

Lagar och avtal

Systemförvaltning och systemadministration

Kundservice

Säkerhet

Rapporter, statistik och utdata

Standardtjänst
Avslut av anställning

Standardtjänst
Dokumentarkiv

NOR

Tilläggstjänst
Rehabilitering

Tilläggstjänst
Kompetens
Utbildnings-

administration

Standardtjänst
Löneadministration

Lönerevision
Resa och utlägg

Tilläggstjänst
Tid & projekt
Schema och 

bemanningsplanering

Standardtjänst
Anställning

LAS

Masterdata

Rekrytera Lön och 
anställningsvillkor Utveckla Behålla Avveckla

Tilläggstjänst
Rekrytering



Granskningstjänst i Primula
En tilläggstjänst för er som vill ha hjälp och stöd med granskning av utpekade ersättningstyper 
mot Villkorsavtalet, eventuellt lokala avtal samt mot Skatteverkets regler. 

Vi säkerställer att medarbetarens begäran av ersättning uppfyller gällande avtal och lagar 
samt att korrekta underlag är bifogade.
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I paket 1 ingår
• Granskning av ersättningstyperna läkemedel, 

friskvård samt sjukhusvård mot gällande lagar 
och avtal.

• Vid eventuella fel skickas ärendet tillbaka till 
medarbetaren för komplettering med 
instruktion.

1 2
I paket 2 ingår

• Granskning av ersättningstyperna resor, utlägg 
samt representation mot gällande avtal.

• Vid eventuella fel skickas ärendet tillbaka till 
medarbetaren för komplettering med 
instruktion.



Granskningstjänsten har utvecklats 
tillsammans med kundmyndighet
• Granskningstjänsten har tagits fram och pilotats under 

perioden maj-september 2022 tillsammans med 
Högskolan i Gävle 

• Ytterligare pilot har påbörjats tillsammans med Malmö 
universitet under senhösten 2022

• Lansering av tjänst planeras till våren 2023
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Charlotte Ljusteräng
Marknadschef, myndighetsservice 
presenterar Samlad kraft och större 
påverkan genom standardtjänster



Mattias Gustavsson
Avdelningschef, ledningsstöd presenterar 
Samlad kraft och större påverkan 
genom standardtjänster



Uppgifter enligt instruktionen
Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse 
med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som 
gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller 
administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de 
överenskommelser som myndigheten har övertagit från 
Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en 
ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och 
service.

Samverkan
3 § Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter 
som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas 
utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.
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Standardisering av tjänster
• Standardisering av tjänsteutbudet utgår från Statens 

servicecenters uppdrag att effektivisera statsförvaltningen.
Dagens kundstock med 166 kundmyndigheter möjliggör 
väsentliga stordriftsfördelar.

• Standardisering ger ytterligare förutsättningar för mervärden 
och kostnadseffektiva tjänster.

• I dagsläget har dock de flesta kundmyndigheter egna 
systemuppsättningar och kundanpassade lösningar.
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Statens servicecenter har haft fokus 
på tillväxt genom anslutning och att 
överta kundernas lösningar.

Fortsatt fokus på tillväxt men också att 
standardisera och effektivisera drift och 
arbetsprocesser genom mer standardiserade 
systemuppsättningar.

Strategi framåt



Tjänsteutbud och terminologi
Statens servicecenter erbjuder flexibla tjänstepaket med flera valmöjligheter för att tillgodose kundmyndigheters 
olika behov. Det går att kombinera standardiserade och anpassade tjänster för olika tjänsteområden. Det finns även 
standardiserade tilläggstjänster som komplement till standardtjänsterna. 
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Standardtjänst StandardpaketTilläggstjänst standardAnpassad tjänst

Finns som:
• engångs
• abonnemang

Standardpaketet ger en fullständig 
lösning för lönehantering, redovisning 
och e-handel. 

Inkluderar tjänstepaketen:
• Lön standardtjänst 
• E-handel standardtjänst
• Redovisning standardtjänst

Finns som tre separata 
tjänstepaket:
• Lön
• E-handel
• Redovisning (endast 

tillsammans med e-handel)

Anpassad tjänst är för kund-
myndigheter med behov som 
inte tillgodoses av standard-
tjänsterna. 



Redovisning

• E-handel som 
standardtjänst

• Gemensam ekonomimodell 
med kod, konto och objekt

Vad är kriterierna för standardtjänst?
Förutom SLA för tjänsten så finns det ytterligare kriterier:
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E-handel

• Gemensamt 
leverantörsregister

• Gemensam kontoplan
• Gemensam struktur på 

användare och 
behörighetsgrupper

(Primula)
Lön

• Ett restids och arbetstidsavtal
• Standardflöden
• En löneartskatalog
• Standardkonfiguration



Vår roll
• Om varje myndighet i Sverige skulle upphandla 

egna lösningar skulle de bli snarlika men ändå 
kundunika. Något som blir kostsamt för 
statsförvaltningen som helhet.

• Då vi representerar en stort antal myndigheter 
kan vi tillsammans skapa breda behovsbilder.

• Dessa kan vi sedan driva enat mot 
leverantörerna. 

• Då vi representerar viljan från flera ökar 
förutsättningarna att få igenom 
utvecklingsönskemål och behålla eller pressa 
priser.
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MÅL

START

Anpassade lösningar

Standardiserade
lösningar
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Kundunikt kontra standard

Ekonomi
E-handel
Lön
Integrationsmotor



Vad standardiseringen medför
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Ekonomi
E-Handel
Lön
Integrationsmotor

Flera myndigheter i samma lösning

Minskad förvaltning

Minskad variation

Mervärden
Effektiva tjänster



Kontrollerad tjänsteutveckling

• Målet är så få standardtjänster som möjligt men som i så hög utsträckning som möjligt möter kundmyndigheternas behov.

• När nya önskemål uppstår kan behov av parallella tjänster uppstå för att snabbare tillmötesgå dessa.

• Över tid är dock målet att sammanföra standardtjänster så de berikar varandra men blir färre till antalet.

• På detta vis blir utvecklingen av tjänsterna mer kontrollerad då vi avgör när sammanslagningar ska ske utifrån vad som 
är bäst utifrån kundmyndighetens, Statens servicecenters och systemleverantörens perspektiv.

24

Standardtjänst 1.1
Standardtjänst 2.0 

Standardtjänst 2.1 

Standardtjänst 3.0 

Standardtjänst 1.0

Tid



Effektivare uppgraderingar och migreringar

• Högst produktivitet uppnås naturligt i produktionsfasen (lila område).

• Produktionsfasen är dock en relativt kort period i systemets totala livscykel.

• Konsekvensen är att det behöver ha minst två simultana produktionsmiljöer för att möjliggöra 
migrering av våra systemmiljöer.

• Utgår kundmyndigheterna från samma standard kommer dock både implementerings- och 
migreringsfasen kortas avsevärt.

• Det i sin tur innebär längre produktionsfaser = systemet kan nyttjas effektivare under sin livscykel.

• Gemensam standard innebär också kortare implementerings- och migreringsfaser då mycket 
arbete kan återanvändas mellan kundmyndigheterna.
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Produktion UtfasningImplementering MigreringUpphandling
Produktion UtfasningImplementering MigreringUpphandling

Produktion UtfasningImplementering MigreringUpphandling

Produktion UtfasningImplementering MigreringUpphandling



Effektivare support och handläggning
• Samma innehåll i tjänsten ger en effektivare 

support och handläggning utifrån att mängden 
inte har individuella avvikelser

• Proaktiv kundservice såsom 
användarhandledningar, filmer med mera går 
att beskriva djupare då det är samma för 
majoriteten

• Arbetssätten går att harmonisera och likforma
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Ekonomi
E-Handel
Lön
Integrationsmotor



Sammanfattning
Standardiserade tjänster är vägen fram där vi tillsammans ger möjligheter för:

• effektivare statsförvaltning – genom en uppbyggd organisation för alla standardiserade tjänster 
med definierade processer, genomförda riskanalyser, incidenthantering med mera

• nyttjar stordriftsfördelar – genom gemensamt innehåll och en standardiserad uppsättning

• ökad möjlighet för automatisering och digitalisering – genom tideffektiviseringen.

• effektivare vid systembyte – genom gemensam plattform och standardkonfiguration i alla tre system

• effektivare systemförvaltning – genom fördefinierade standardkonfigurationerna som gör anslutning 
till tjänsten effektivare. Förvaltningens systemuppgraderingar blir även enklare

• ökad samordning mellan systemen – mellan ekonomi-, löne- och e-handelssystem 

• integrationer är standardiserade – genom att Statens servicecenter har ett helhetsansvar

• enklare att ge ändamålsenligt och effektivt användarstöd – genom ett helhetsansvar och 
överblick över alla tre tjänster.

Nyttokalkylen för standardtjänsten bygger på antaganden om effektivisering i produktionen med 10-30%.
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Maria Johanson
Avdelningschef, ekonomirelaterade 
konsulttjänster presenterar Fokusera på 
er kärnverksamhet - vi stärker era 
stödfunktioner



Anne Behrens
Enhetschef, redovisningsrelaterade 
konsulttjänster presenterar Fokusera på 
er kärnverksamhet - vi stärker era 
stödfunktioner



Michaela Breyer Sjöstedt 
Enhetschef, HR-konsulttjänster 
presenterar Fokusera på er 
kärnverksamhet - vi stärker era 
stödfunktioner



Det går vi igenom
• Unika uppdrag – Gemensamma förutsättningar

• Statens servicecenters konsulttjänster idag

• Vår bild av era behov

• Nästa steg

31



Unika uppdrag
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap

Moderna museet Statens servicecenter

”Ska inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en 
övergripande nivå, redovisa samhällets samlade förmåga att 
dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra 
effektiva räddningsinsatser. I redovisningen ska klimat-
förändringarnas effekter på förekomsten av bränder och 
naturolyckor beaktas.”

”Ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga 
publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, 
de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har 
vidtagits för att nå nya besökare och förändringar i 
besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.”

”Ska bidra till att öka effektiviteten och minska 
administrationskostnaderna i statsförvaltningen.”

Mål och återrapporteringskrav



Lagar, förordningar och 
regelverk som är lika för 

alla

Behov av 
kompetensförsörjning

Stärka och etablera 
medarbetarskap & 

ledarskap

Hushållning, budget, 
planering, uppföljning & 

rapportering

Gemensamma förutsättningar 
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1 2 3 4

Prata ihop er: vilket/vilka områden och vad ni behöver hjälp och stöd med?



Stödverksamhet hos er = kärnverksamhet hos oss
• HR-konsulter

• Ekonomi- & redovisningskonsulter

• Controllers

Tjänsterna kan köpas i form av resurskonsulter eller som uppdrag.

Ni hittar mer på www.statenssc.se
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Vi samarbetar med många myndigheter
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Vår bild av era behov
• Vi behöver få ta del av er kunskap om era specifika 

förutsättningar och behov

• Vi behöver även förstå och lära oss hur era behov påverkar 
utformningen av våra tjänster

• Vi behöver skapa förståelse och dela kunskap med er om vad 
det innebär att köpa tjänster från oss
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Samarbete och 
kommunikation för att 

få mer tid över till 
kärnverksamhet = 

möjliggörare



Hur kan vi genom våra konsulttjänster hjälpa 
er att fokusera på er kärnverksamhet?

• Vad saknar ni idag?
• Vad vill ni veta mer om?
• Hur får vi tillsammans tjänsterna effektiva? 
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Prata ihop er 5 minuter med de som sitter närmast.



Nästa steg
• Vi ser det här som en del av vår dialog med er om våra 

konsulttjänster

• Vi kommer att gå vidare med djupare dialoger med ett 
urval av befintliga och nya kundmyndigheter

• Om ni har idéer, frågor eller annat hör gärna av er till 
någon av oss.
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Maria Johanson 
maria.johanson@statenssc.se

Anne Behrens
telefon 010 4560372
anne.beherens@statenssc.se

Michaela Breyer Sjöstedt
telefon 010 4560352 
michaela.breyersjostedt@statenssc.se

mailto:maria.johanson@statenssc.se
mailto:anne.beherens@statenssc.se
mailto:michaela.breyersjostedt@statenssc.se


Malin Rundqvist
Verksamhetsutvecklare, presenterar 
Ett nytt arbetssätt med särskilda 
löneavdrag 



Charlotte Ljusteräng
Marknadschef, myndighetsservice 
presenterar Ett nytt arbetssätt med 
särskilda löneavdrag 



Gäst: Jonas Haage
från Göteborgs universitet presenterar 
Ett nytt arbetssätt med särskilda 
löneavdrag



Vägen till nytt arbetssätt
• Granskning av befintligt arbetssätt för att utveckla våra tjänster 

så de håller god kvalitet och följer gällande lagar och avtal. 

• Utveckling av nytt arbetssätt har skett gemensamt med 
Göteborgs universitet som representant för arbetsgivare, 
Arbetsgivarverket och Statens servicecenters rättsavdelning.

• Kravställning på systemleverantörer för ny funktionalitet för att 
möjliggöra bedömning, hantering utifrån de beslut som fattas 
om särskilda löneavdrag samt uppfylla krav enligt lagstiftning.
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Kommande hantering av löneavdrag
 Framöver kommer alla löneavdrag behöva bedömas av 

lönekonsult, även om det inte är en negativ lön.
 Fri korrigering

Löneavdrag på kommande lön/löner, som inte kräver 
medarbetarens medgivande. Arbetsgivaren har rätt att göra 
avdrag på medarbetarens lön.

 Avdrag som kräver särskild hantering
Löneavdrag som kräver att arbetsgivaren fattar beslut om 
hantering. Löneavdrag får inte göras på medarbetarens lön 
utan medgivande från medarbetare.
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Fri korrigering eller Avdrag som kräver särskild hantering
När medarbetaren rapporterat lönehändelse som ger avdrag.
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Januari Februari Mars April Maj Juni 

0 1 2 3 4 5

Fri korrigering

Löneavdrag får ske utan medarbetarens medgivande 
inom tre månader från när frånvaro inföll. 

Avdrag med särskild hantering

Löneavdrag får inte ske utan medarbetares medgivande 
om det är mer än tre månader sedan frånvaro inföll.

Antal månader 
sedan frånvaron 
inföll

Anställd är ledig utan lön  
3 dagar i jan

Om frånvaron i januari 
registreras här

Om frånvaron i januari 
registreras här



Fri korrigering eller Avdrag som kräver särskild hantering
När arbetsgivare / Statens servicecenter / lönesystem är orsak till avdrag.
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Januari Februari Mars April Maj Juni 

0 1 2 3 4 5

Fri korrigering

Löneavdrag får ske utan medarbetarens medgivande 
inom tre månader från när frånvaro inföll. 

Avdrag med särskild hantering
Löneavdrag får inte ske utan medarbetares medgivande:
• Om det är arbetsgivare alternativt Statens servicecenter som har 

registrerat fel uppgifter.
• Om det har uppkommit på grund av ett systemfel i lönesystemet.

Antal månader 
sedan frånvaron 
inföll

Arbetsgivaren registrerar
anställningsuppgifter

Arbetsgivaren korrigerar anställningsuppgifter 
som innebär avdrag på medarbetarens lön



Stöd för arbetsgivaren i arbetet med 
hantering av särskilda löneavdrag
• Statens servicecenter kommer tillhandahålla en 

sammanställning till er som kundmyndighet med de personer 
som har ett löneavdrag där arbetsgivaren behöver fatta beslut 
om hur avdraget ska hanteras.

• Löneavdraget kommer att ligga kvar i lönesystemet, synligt på 
lönespecifikation för medarbetare, till dess att återkoppling om 
hantering sker.

• Vägledning för arbetsgivare kommer att finnas i Portalen om 
rutinen, hur Statens servicecenter bedömer löneavdrag, vad 
arbetsgivaren förväntas göra och vilka uppgifter Statens 
servicecenter behöver få in för att löneavdraget ska kunna 
genomföras.
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Särskild åtgärd från oss som kundmyndighet
 Arbetsgivaren (Kundmyndigheten) kommer behöva besluta om 

hantering av avdrag samt kontakta och komma överens med 
aktuell medarbetare om återbetalning av löneavdraget.

 Om arbetsgivaren bedömer att medarbetaren är 
återbetalningsskyldig tar arbetsgivaren kontakt med 
medarbetaren och kommer överens om hur avdraget ska 
återbetalas. Kvittningsmedgivande dokumenteras skriftligt.
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Samverkan mellan Statens servicecenter 
och oss som kundmyndighet
 Underlag från Statens servicecenter, avdrag som kräver 

särskild hantering, information om nya ärenden samt 
pågående ärenden att hantera för er som kundmyndighet görs 
tillgänglig via Samarbetsportalen.

 För Göteborgs universitet planeras underlaget och hanteras av 
operativ kontakt vid central personalenhet vid myndigheten. 
Kontakt tas i respektive ärende med berörd enhet vilken sedan 
återrapporterar överenskommen återbetalning till Statens 
servicecenter via ärende i Statens servicecenters Portalen.*

 Om kvittning inte är möjlig, exempelvis då lön inte kommer 
betalas ut på grund av ledighet, meddelar operativ kontakt att 
återbetalning ska ske genom faktura.

*Motiv: universitetet ser detta som en sällan förekommande 
arbetsuppgift vilket motiverar en central hantering och 
uppföljning.
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Värt att fundera på inför implementering
• Vem på er myndighet bör hantera underlaget med ärenden 

från oss på Statens servicecenter?

• Hur ska kvittningsmedgivande hanteras och bevaras?

• Hur ska ni informera om ärendeprocessen till 
medarbetare/chefer/HR?

• Hur ska rutinen se ut för att fånga upp udda situationer –
bestridande av återbetalning/återkallande av 
kvittningsmedgivande/ efterskänkning av fordran?

• Hur bör parallellt arbete bedrivas för att minimera inflöde av 
ärenden att hantera?
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Sammanfattning
Genom gemensamt arbete med kundmyndighet och 
Arbetsgivarverket har vi möjlighet att utveckla effektiva och 
kvalitetssäkra tjänster för båda parter.

Anslutning till nytt arbetssätt
Primula-kunder 2023

För övriga lönesystem pågår dialog med systemleverantör.

50



Carolina Kåren
Systemadministratör, presenterar 
Varför e-handel och hur lyckas man?



Maria Strömqvist
Systemadministratör, presenterar 
Varför e-handel och hur lyckas man?



E-handel som tjänst
• e-handel är ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med it 

som stöd. 

• e-handel betyder i detta fall de delar i inköpsprocessen som 
börjar efter att kontraktet signerats. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwd-GwMKY3M
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E-handel

https://www.youtube.com/watch?v=Xwd-GwMKY3M


Varför e-handel?
E-handel möjliggör automatisering av inköpsprocessen och leder 
till en rad nyttor för er men även för era leverantörer:

• möjlighet att få rätt vara från rätt leverantör till rätt pris 
(lätt att göra rätt)

• möjlighet att fatta aktiva inköpsbeslut (sparar tid/pengar)
• möjlighet till automatiserade flöden med automatiserade 

kontroller (sparar resurser)
• möjlighet att kartlägga köpbeteenden och processer 

(ger analysmöjligheter)
• möjlighet till ökad avtalstrohet (lägre priser)
• positiv miljöpåverkan. 
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Bidrar till effektivare flöden för era leverantörer
• Få in beställningar elektroniskt så att de kan kopplas till 

egna order-, lager- samt faktureringssystem och på detta sätt 
hanteras effektivt.

• Få betalt så snabbt som möjligt, vilket är en av fördelarna 
med elektronisk fakturering.

• Uppnå förväntad försäljningsvolym, genom att kundens 
e-handelsprocess tydligt styr beställarna i organisationen till att 
använda det avtal som parterna har tecknat.
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Exempel
• 420 000 fakturor i efterattest flödet som måste hanteras

• Antagande 1: varje faktura tar ca 15 minuter att hantera

• Antagande 2: varje timme kostar 1000 SEK

Tid för att hantera samtliga vilda fakturor:

• 15 min x 420 000 = 6 300 000 minuter = 105 000 timmar

• Kostnad för att samtliga vilda fakturor:

• 105  000 x 1000 = 105 000 000 SEK
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Grundförutsättningar för en lyckad e-handel

 Strategi och styrning

 Organisation

 Processer

 Uppföljning och analys

 IT- stöd
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ORGANISATION

IT-STÖD

STRATEGI OCH 
STYRNING

UPPFÖLJNING 
OCH ANALYS

E-HANDELSPROCESSEN

BESTÄLLNING 
TILL BETALNING

LEVERANTÖRS-
ANSLUTNING

SUPPORT OCH DRIFT

KOMMUNIKATION OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING



Strategi och styrning för e-handel
Den som inför e-handel behöver ha en strategi för det och kunna 
styra organisationen mot ett lyckat resultat. Det omfattar bland 
annat att:

• etablera en tydlig målbild som beskriver syftet med 
förändringen

• se över och eventuellt justera styrdokument

• krav på e-handel vid upphandling

• kommunicera förändring internt

• planera för att få med uppföljning av inköp i verksamhetens 
ordinarie processer för planering och uppföljning

• ta fram nyckeltal som kan användas för att följa upp resultatet.
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Organisation
Att införa e-handel som tjänst innebär att följande funktioner och 
roller påverkas och att deras roller och ansvar behöver 
förtydligas: 

• Användare i verksamheten
• Funktionella experter

• upphandlings eller inköpsenhet 
• avtalsförvaltare
• drift och förvaltning av it-stöd
• ekonomer och ekonomiadministratörer

• Lokala chefer och ledningsfunktioner
• Processägare, processledare och liknande funktion eller 

roll som har ett helhetsansvar för inköpsprocessen

• Centrala ledningsfunktioner.
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Processer
Förutsättningarna för processer gällande e-handel varierar mellan 
olika organisationer och det påverkar hur de utformas. 

• Från beställning till betalning sker elektroniskt i systemet

• Anslutning av leverantör/beställningsvägar 

• Support och drift
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Uppföljning och analys för e-handel
Genom att använda IT-stödet för e-handel kommer er myndighet 
få tillgång till inköpsstatistik som förbättrar möjligheterna till god 
uppföljning och analys av inköp. 

Här kan det vara bra att tänka på hur ni ska hantera denna 
information genom exempelvis:
• uppföljning och analys på strategisk, taktisk och operativ nivå 

• data från e-handelssystem, i kombination med data från 
ekonomisystem och avtalssystem, kan användas för 
uppföljning och analys av inköp.
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Arbeta med mål
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1. Sätt mål
genom exempelvis 

nyckeltal.

2. Identifiera 
förutsättningarna 
som krävs för att 

uppnå målen.

3. Prioritera 
aktiviteter 

som leder till 
att nå målen.

Jobba och lär av 
erfarenheterna 
under arbetet



Mål: tolv månader och två år
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Idag Tolv månader Två år

A Andel matchade fakturor 10% 25% 50%

Sätta mål



Förutsättningar Beskrivning  Påverkar mål 

1 Inköp ska göras via Proceedo A
2 Abonnemang för periodiska kostnader A
3 Leverantören måste märka fakturan med aktuellt 

ordernummer  /abonnemangsnummer A

4
5
6
7

Mål: tolv månader och två år
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Identifiera
förutsättningarna

Fundera och skriv ner vilka förutsättningar som krävs för att uppnå ert mål.



Förutsättningar Påverkar mål 
1 Inköp ska göras via Proceedo A
2 Sätt upp abonnemang för periodiska kostnader A
3 Leverantören måste märka fakturan med aktuellt ordernummer  
/abonnemangsnummer A

4 

5

6

7 

Aktiviteter
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Prioritera aktiviteter som ni anser måste utföras för att uppnå rätt förutsättningar. 
Uppskatta både nyttan/inverkan och svårighetsgraden för att utföra dessa 
aktiviteter i en skala 1-8.

Förutsättning Aktivitet Bokstav i 
värderingstabell

Nytta Genomförbarhet

1 Utbildning i Proceedo för beställare. A 8 7

1 Skapa förståelse om vikten av e-handel i organisationen. B 8 6

1 Utöka beställningsbart sortiment i Proceedo. C 7 6

1 Kravställa e-handel i upphandlingar D 8 2

2 Arbeta löpande med att identifiera lämpliga fakturor för att 
sätta upp mot abonnemang. E 7 8

2 Följ löpande upp att de uppsatta abonnemangen 
fungerar, använd rapportgeneratorn. F 8 8

3 Ta kontakt med aktuell leverantör och informera vikten av 
att ordernummer / abonnemangsnumret finns i rätt ”tagg”, 
använd rapportgeneratorn.

G 8 8

Prioritera
aktiviteter



Bestäm aktiviteternas 
nytta och genomförbarhet 
• Skriv nu in numret på aktiviteterna i 

tabellen. 

• De aktiviteter som sedan hamnar inom 
det gröna området i tabellen är de ni 
ska fokusera på till att börja med.                   

• Gör sedan en prioriteringsordning av 
dessa. 
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D D B F,G

C E,A

Genomförbarhet

Stor 

1 8

1

8

Svårt Lätt
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På gång 2023
 Produktkategorisering

 E-handelsdag

 Utreder säker inloggning till Proceedo via mobil

 Interaktiva handledningar

 Gemensamt uppsatta beställningsvägar

 Visma auto suggest
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Sandra Linell
Verksamhetsutvecklare, presenterar 
Rehabiliteringsstöd med systemstöd 
Heroma 



Heroma stödjer medarbetare från början till avslut
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Lagar och avtal

Systemförvaltning och systemadministration

Kundservice

Säkerhet

Rapporter, statistik och utdata

Standardtjänst
Avslut av anställning

Standardtjänst
Dokumentarkiv

NOR

Tilläggstjänst
Rehabilitering

Tilläggstjänst
Kompetens
Utbildnings-

administration

Standardtjänst
Löneadministration

Lönerevision
Resa och utlägg

Tilläggstjänst
Tid & projekt
Schema och 

bemanningsplanering

Standardtjänst
Anställning

LAS

Masterdata

Rekrytera Lön och 
anställningsvillkor Utveckla Behålla Avveckla

Tilläggstjänst
Rekrytering



Tjänsteerbjudandet omfattar 
• tilläggstjänst till Standardtjänsten i Heroma 

• systemstöd för att stödja kundmyndighetens 
rehabiliteringsarbete

• standardformulär framtagna enligt Försäkringskassans 
rekommendationer

• uppsättning i kundmiljö

• standardbehörighetsroller

• systemförvaltning

• versionsuppdateringar

• behörighetsadministration

• kundservice för superanvändare med guidning och vägledning 
av funktionalitet

• användarhandledningar för systemfunktionalitet.
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Rehabilitering i Heroma ger stöd för
• Tidiga insatser

Stöd för att fånga upp, identifiera, dokumentera och följa upp med 
tidiga insatser. 

• Genomföra rehabiliteringsåtgärder
Stöd för en arbetsplatsinriktad rehabilitering genom att planera, 
dokumentera och följa upp åtgärder som ska underlätta återgång i 
arbete.

• Uppföljning och statistik
Stöd för uppföljning, utredning och analys av tidiga insatser och 
sjukfrånvaro för chef och på en aggregerad nivå av information.
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Bevakning och
sjukfrånvaro

Avstämning
sjukfrånvaro

Förebyggande
åtgärder

Ställnings-
tagande om
Rehabplan

Bevakning Rehabplan Åtgärder
Uppföljning

Avslut Arkivering

Statistik Analys



Tidiga insatser
Det finns fem formulär i avsnittet Tidiga insatser. 
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I detta fall har vi valt formuläret 
Avstämning sjukfrånvaro och ohälsa.



Formulär för Rehabplan
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Behörighetsroller
Behörighet till Heroma Rehabilitering beställer ni som kundmyndighet av Statens 
servicecenter. Efter det får era användare tillgång till Heroma rehabilitering och kan 
börja arbeta i systemstödet, alternativt läggas till som deltagare i ett pågående 
ärende. 

Roll - Chef rehab
Genomför och dokumenterar tidiga insatser och rehabiliteringsaktiviteter med sina 
medarbetare i Heroma Webb. Kan tilldela behörighet till handläggare och 
rehabstödjare. Som chef har du också tillgång till statistik i webben.
Roll - Handläggare rehab 
Ger översikt i Heroma klient över pågående ärenden för den organisation som den 
har behörighet till. Rollen kan även följa och dokumentera i specifika ärenden där 
rollen Chef Rehab har tilldelat behörighet för att vid behov ge stöd till chef.
Roll - Central rehabstödjare
Behörighet som är till för personer som har ett övergripande ansvar för 
rehabiliteringsfrågor i organisationen. Rollen kan även se och följa specifika ärenden 
där rollen chef har tilldelat behörighet för att vid behov ge stöd till chef.
Roll - Analys rehab
Ger möjlighet att ta fram statistik i Heroma klient över alla rehabiliteringsärenden i 
organisationen eller den del av organisationen som den har behörighet till.
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Förvaltning
Statens servicecenter ansvarar bland annat för 
• behörighetsadministration, exempelvis lägga upp 

grundbehörighet till en användare för att få åtkomst till 
systemet

• koppla ansvaret för rehabilitering till rätt person och roll för att 
styra åtkomst och hantering av ärenden

• sätta upp grundinställningar så som standardbehörigheter i 
formulär, bevakningar och bevakningstexter.

Gällande Systemuppgraderingar
• är det Statens servicecenter som planerar samt tillhandahåller 

information och instruktioner innan och under 
versionsuppdateringar.
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Kundservice
I tjänsten ingår kundservice hos Statens servicecenter som 
hjälper er med guidning och vägledning kring funktionaliteten i 
Heroma. Här hanterar Statens servicecenter utsedda 
superanvändares frågor, tillhandhåller stöd och information 
genom främst vår kundportal men även över telefon.

Tänk på! Tjänsten omfattar inte att vi på Statens servicecenter 
besvarar frågor eller ger råd och stöd kring era egna interna 
processer.                         
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Pilot för rehab genomförs tillsammans med Lantmäteriet
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”Systemet kändes 
lätt att navigera i”

LM
”Det gick snabbt att 

förstå hur man ska gå 
tillväga utan 

användarhandledning”

LM
”Det var 

Användarvänligt”

LM



Aktiviteter inom tjänsten
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Aktivitet SSC KMY Beskrivning

Tillhandahålla systemfunktionalitet och uppsättning i Heroma
Rehabilitering

x

Planera inför och informera om versionsuppdateringar x I samband med versionsuppdateringar av Rehabilitering 
analyserar Statens servicecenter de förändring som 
kommer för att identifiera vem som måste utföra 
eventuella åtgärder

Tillhandahålla kundservice till kundmyndighetens  
superanvändare

x Guidning och vägledning i funktionalitet för 
superanvändare hos kundmyndigheten

Tillhandahålla och tilldela behörighetsroller x

Beställa behörighet till användare vid behov x

Dokumentera och följa upp tidiga insatser och 
rehabiliteringsaktiviteter 

x Exempelvis göra ställningstagande om rehabiliteringsplan, 
dokumentera rehabiliteringsplan, bifoga dokument till 
rehabärendet och analysera sjukfrånvaro



Sammanställning avgifter
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Tjänst Pris Periodicitet

Schema- och bemanningsplanering Fast avgift 12 000 kr Per månad

Rörlig avgift 50 kr Per månad och användare

Tid och projektredovisning Fast avgift 4 000 kr Per månad

Rörlig avgift 20 kr Per månad och lönespecifikation

Rehabilitering Fast avgift 14 000kr Per månad

Rekrytering Fast avgift 14 000kr Per månad

Utökad rekrytering Fast avgift 18 000kr Per månad

Utbildningsadministration Fast avgift 14 000kr Per månad

Kompetens Fast avgift 14 000kr Per månad

Utökad Kompetens Fast avgift 18 000kr Per månad



Varför välja Heroma Rehabilitering?
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Allt i ett-lösning med Heroma
 lika höga säkerhetskrav för alla moduler

 bättre användarbarhet med ett 
gränssnitt istället för flera olika system

 registrering av persondata 

 ett behörighetssystem

 mindre redundans och färre felkällor 
när du inte har integrationer

 ingen upphandling.

Stöd för rehabiliteringsprocessen
 standardformulär framtagna enligt 

Försäkringskassans rekommendationer

 all dokumentation för era rehabiliteringsärenden 
samlad på ett ställe

 systemstödet ger stöd genom hela 
rehabiliteringsprocessen

 bevakningar på sjukfrånvaro med vägledning för 
nästa steg

 dokumentationen blir tillgänglig för ny chef

 stöd för uppföljning, utredning och analys

 samma dokumentationen kan användas 
som underlag till Försäkringskassan.



Jonas Hägglöf
Verksamhetsutvecklare, presenterar 
Rekryteringsstöd med systemstöd 
Heroma 



Heroma stödjer medarbetare från början till avslut
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Lagar och avtal

Systemförvaltning och systemadministration

Kundservice

Säkerhet

Rapporter, statistik och utdata

Standardtjänst
Avslut av anställning

Standardtjänst
Dokumentarkiv

NOR

Tilläggstjänst
Rehabilitering

Tilläggstjänst
Kompetens
Utbildnings-

administration

Standardtjänst
Löneadministration

Lönerevision
Resa och utlägg

Tilläggstjänst
Tid & projekt
Schema och 

bemanningsplanering

Standardtjänst
Anställning

LAS

Masterdata

Rekrytera Lön och 
anställningsvillkor Utveckla Behålla Avveckla

Tilläggstjänst
Rekrytering



Tjänsteerbjudandet omfattar 
• tilläggstjänst till Standardtjänsten i Heroma 

• systemstöd för att stödja kundmyndighetens 
rekryteringsprocess

• standardiserad projektmodell för anslutning till tjänsten

• grunduppsättning

• systemförvaltning

• versionsuppdateringar

• behörighetsadministration

• kundservice för superanvändare med guidning och vägledning 
av funktionalitet

• användarhandledningar för systemfunktionalitet.
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Rekrytering i Heroma ger stöd för
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• Koppling mot Heroma 
för att skapa anställning

• Gallring (efter 2 år)

• Lediga jobb/karriärsidor 
för externa och interna 
sökanden

• Annonsbrygga till 
Platsbanken

• Sökbar kandidatbank 
med personer som sökt 
tidigare och sparats

• Hantering av 
företrädesrätt (kräver 
LAS)

• Extra annonsbrygga till 
publiceringsplats

• Processmallar inkl. 
processteg och tidplan

• Kravprofiler som kan 
byggas upp ur ett 
kompetensbibliotek med 
möjlighet att koppla till 
urvalsfrågor

• Bibliotek av 
utvärderingsmoment

• Annonsmallar och 
annonsavsnitt

• E-postmallar för 
kommunikation med 
kandidaterna

Förbereda och planera Urval och utvärdera Avsluta

• Resultatet av 
urvalsfrågorna 
presenteras

• Dokumentation av olika 
utvärderingsmoment vid 
urval

• Kalenderfunktion för 
boka in kandidater för 
intervjuer

Utökad rekrytering
• Integration mot 

testverktyg
• Web-service för 

överföring av uppgifter till 
diariet

Tilläggstjänst
Rekrytering

Annonsera



Heroma Rekrytering
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Heroma Rekrytering

86



Behörighetsroller
Behörighet till Heroma rekrytering beställer ni som kundmyndighet av Statens 
servicecenter. Efter det får era användare tillgång till Heroma rekrytering och 
kan börja arbeta i systemstödet, alternativt läggas till som deltagare i ett 
pågående ärende. 

• Roll - Administratör 
Ger behörighet att administrera det som går från menyn Administration. 
Rollen ger även behörighet till skapa och ändra i ett rekryteringsärende 
samt publicera annonser.

• Roll - Handläggare 
Ger full behörighet till skapa och ändra i ett rekryteringsärende samt 
publicera annonser.

• Roll - Chef
Ger behörighet att skapa ärende, hantera inkomna ansökningar och 
kommunicera med de sökande, göra bedömningar och skriva 
kommentarer, boka möten, läsa och granska annonsen. Rollen Chef ger 
inte behörighet att skapa eller publicera annonser.

• Roll - Deltagare
Ger behörighet att läsa annonser och inkomna ansökningar, göra 
bedömningar och skriva kommentarer med mera. 
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Förvaltning
Ni som kundmyndighet hanterar själv
• processmallar, kompetenser, annonsavsnitt, e-postmallar samt 

övriga delar som är möjliga att hantera under menyvalet 
Administration i Heroma Rekrytering.

Statens servicecenter ansvarar bland annat för 
• behörighetsadministration, exempelvis lägga upp 

grundbehörighet till en användare för att få åtkomst till systemet

• ansvar & funktion – vissa roller, exempelvis chef, chefens chef 
och handläggare kan kopplas till ett ansvarsområde

• sätta upp grundinställningar

Systemuppgraderingar
• Statens servicecenter planerar och tillhandahåller information 

och instruktioner innan och under versionsuppdateringar.
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Kundservice
I tjänsten ingår kundservice hos Statens servicecenter som 
hjälper er med guidning och vägledning kring funktionaliteten i 
Heroma. Här hanterar Statens servicecenter utsedda 
superanvändares frågor, tillhandhåller stöd och information 
genom främst vår kundportal men även över telefon.

Tänk på! Tjänsten omfattar inte att vi på Statens servicecenter 
besvarar frågor eller ger råd och stöd kring era egna interna 
processer.                         
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Aktiviteter inom tjänsten
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Aktivitet SSC KMY Beskrivning

Tillhandahålla systemfunktionalitet som stöd för KMY rekryteringsprocess x Exempelvis stöd för att skapa annonser, publicera annonser, 
hantera inkomna ansökningar med mera

Tillhandahålla systemuppsättning för Rekrytering x Avser både grund- och kundunik uppsättning som administreras via 
centrala tabeller, exempelvis ansvar/funktion, behörighet, 
styrningar/processer

Tillhandahålla kundservice för superanvändare hos KMY x Guidning och vägledning i funktionalitet för superanvändare hos 
kundmyndigheten

Tillhandahålla support för användare ute i verksamheten hos KMY x KMY har superanvändare som är första kontakt för användare av 
systemstödet ute i sin verksamhet.

Tillhandahålla och tilldela behörighetsroller x

Beställa behörighet till användare vid behov x

Planera inför och informera om versionsuppdateringar x I samband med versionsuppdateringar av Rekrytering analyserar 
SSC de förändring som kommer för att identifiera vem som måste 
utföra eventuella åtgärder.

Genomföra uppdateringar i systemuppsättning vid behov x Avser både grund- och kundunik uppsättning som administreras via 
centrala tabeller, exempelvis ansvar/funktion, behörighet, 
styrningar/processer

Genomföra uppdateringar vid behov x Avser det som KMY själva ansvarar för. Idag det som finns under 
menyn Administration i rekryteringsmodulen

Efter behov använda systemfunktionaliteten som stöd för verksamhetens 
rekryteringsprocess.

x Exempelvis skapa rekryteringsärenden som inkluderar annonser, 
publicera annonser, hantera inkomna ansökningar med mera



Utveckling och kundönskemål
Under utveckling
• rapporter för uppföljning av statistik på rekryteringsuppdrag.

Kända kundönskemål
• stöd för intervjumallar 
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Sammanställning avgifter
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Tjänst Pris Periodicitet

Schema- och bemanningsplanering Fast avgift 12 000 kr Per månad

Rörlig avgift 50 kr Per månad och användare

Tid och projektredovisning Fast avgift 4 000 kr Per månad

Rörlig avgift 20 kr Per månad och lönespecifikation

Rehabilitering Fast avgift 14 000kr Per månad

Rekrytering Fast avgift 14 000kr Per månad

Utökad rekrytering Fast avgift 18 000kr Per månad

Utbildningsadministration Fast avgift 14 000kr Per månad

Kompetens Fast avgift 14 000kr Per månad

Utökad Kompetens Fast avgift 18 000kr Per månad



Varför välja Heroma Rekrytering?
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Allt i ett-lösning med Heroma
 lika höga säkerhetskrav för alla moduler

 bättre användarbarhet med ett 
gränssnitt istället för flera olika system

 registrering av persondata 

 ett behörighetssystem

 mindre redundans och färre felkällor när 
du inte har integrationer

 ingen upphandling.

Stöd för rekryteringsprocessen
 processmallar för en bra 

planering och uppföljning

 bibliotek av kompetenser, 
urvalsfrågor och utvärderingsmoment

 annonsering både på Platsbanken 
och andra publiceringsplatser

 sökbar kandidatbank 

 hantering av företrädesrätt 
(kräver LAS)

 koppling mot Heroma för att 
skapa anställning.



Mattias Gustavsson
Avdelningschef, ledningsstöd presenterar 
Tjänsteutveckling i partnerskap



Helen Vallinder
Systemadministratör, e-handel presenterar 
Tjänsteutveckling i partnerskap



Gäst: Stefan Norr
från Visma presenterar 
Tjänsteutveckling i partnerskap



Kundmyndigheten
Specifika behov

Statens 
servicecenter 
Ökad effektivisering 
& standardisering

Leverantören
Generell 
utvecklingsplan 
& roadmap

En balansgång mellan standard och flexibel lösning
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Visma Group
”We are shaping the future of society through technology”

“Empowering people by simplifying and automating complex processes”
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Medarbetare
+ 15 000

Antal fakturor
+ 20 miljoner/mån

Antal bolag
+ 175 (29 länder)

Antal lönespecifikationer
+ 11 miljoner/mån

% Sverige
+ 20

Omsättning
+ 2,5 miljarder euro

1996
Norge

2001
Norden

2015
Benelux

2019
Europa



Visma Proceedo
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Medarbetare
+ 90

Antal fakturor
+ 1,1 miljoner/mån

Kunder
+ 185 (4 länder)

Antal ”spend”
+ 5,1 miljarder/mån

Användare
+ 880 000

Säkerhet
• Guld
• ISO 27001

Matchade fakturor
- 52%

”Touchless”
- 32%



Startskottet – e-handel för lärosäten
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Förordning om statliga myndigheters 
användning av Statens servicecenters 

tjänster kompletterades 2021 med 
ytterligare en bilaga.

Bilagan förordnade 10 myndigheter att 
ansluta sig till Statens servicecenters 

tjänster för elektronisk beställnings- och 
fakturahantering senast 1 juli 2024.

Förordningen blev startskottet 
för att presentera dagens 

tjänst för utpekade 
myndigheter och därefter 
skapa en samlad kravbild 

utifrån deras samlade behov.

Därför påbörjades arbetet  
tillsammans med 

systemleverantören för att 
gemensamt arbeta fram en ny 

standardiserad 
e-handelstjänst för att 
möta denna kravbild. 



Kundernas krav
• Workshopar med fem av de sex förordningsstyrda lärosätena
• Kundernas nuläge

• Olika systemlösningar idag

• Olika etablerade i e-handel

• En samlad bild av krav/önskemål från lärosätena
• Workshop med Visma - idéer om utveckling och konfiguration
• Ny uppsättning 
• Arbetet för lärosäten kommer även vara till nytta för befintliga 

kundmyndigheter
• Automatisering, kvalitet, effektivitet
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Standard

Systemstöd

Behov



Automatisering och kontoförslag
• Abonnemang
• UNSPSC-kodning (beställningsväg)
• Kontoförslag utifrån leverantör
• Visma Auto Suggest
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Andel e-fakturor 

89%

Andel matchade 
fakturor 

38% 
(abonnemang + 

order)

Antal fakturor 
ökat med cirka 

29% 
från 2021



Visma Auto Suggest (VAS) – konteringsförslag
• Fakturor som inte abonnemangs-

eller ordermatchas
• Utifrån historik görs ett 

konteringsförslag som godkänns 
av granskaren

• Det framgår att det är ett förslag 
från VAS

• Funktionen bygger ökad 
träffsäkerhet över tid
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VAS fortsättning: 
Konteringsförslag - sannolikhet
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Gemensamt leverantörsregister
• Gemensamt leverantörsregister som förser kundens ekonomi-

och e-handelssystem med relevanta leverantörer

• Sannolikt att leverantören redan finns upplagd när 
myndigheten faktureras från en ny leverantör

• Effektivt att leverantören kontrolleras och läggs upp en gång 
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Automatisering leverantörsupplägg
• Upphandling pågår av systemstöd

• Effektivisera upplägget genom att få ett färdigt förslag som 
godkänns

• Ger möjlighet till fler kontrollpunkter på leverantörer

• Svenska leverantörer med organisationsnummer
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Kontroller inför betalning av faktura
• Upphandling pågår av systemstöd

• Kan komplettera med fler kontroller inför betalning av fakturor

• Kontroller kan läggas till för att indikera risk för ekonomisk 
brottslighet – exempelvis detektera betalningar som avviker 
från det normala
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Säkra kvalitet genom efterkontroller
• Efterkontroll av leverantörsfakturor för samtliga fakturaflöden

• Efterkontroll på konton, exempelvis
• Representation

• Omvänd moms (bygg-, elektronikmoms)

• Periodisering

• Efterkontroll på leverantör, exempelvis
• Kortköp

• Övrigt
• Utländsk moms
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Produktkategorier
• Produktkategorier – söker produkt oavsett avtal

• Produktkategoriträdet byggs i samråd med kundmyndigheten

• Funktionen är inte ny - styrning utifrån organisation utvecklas nu
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Gemensamma beställningsvägar
• Publicerar rangordnade statliga ramavtal

• Bevakar dessa utifrån ramavtalet

• Möjlighet att ansluta egna leverantörsavtal
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E-handelssamarbeten med andra myndigheter
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DIGG
elektroniska 

inköp, Peppol

Kammarkollegiet
input ramavtals-
upphandlingar

SFTI:s beredningsgrupp 
kanal för önskemål, behov, 
granskning samt återföring 

av erfarenheter



Framtida produkten Visma Proceedo
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Fokusområden
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Automatisering Standardisering

Anslutningsbar Stabilt & säkert

Användarvänligt Efterlevnad



Ordermatch
Vi behöver nå en högre matchningsgrad av tjänsteköp för 
att höja automatiseringen. Tjänsteköp görs oftast i belopp 
och inte i antal och pris. 

Budgetmodul
Koppla dina inköp till en förattesterad budget.

Förfrågan
Skicka en förfrågan innan avrop till en eller flera 
leverantörer. Frågor och svar (dialog innan avrop). 
Leverantörsportal där leverantören ser sina förfrågningar.

Initiativ
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Automatisering



Öppna API:er
• Avtal

• Beställning/order transaktioner

• Fakturatransaktioner

Produktsökning
• Leveranskvittens

• Dela privata mallar

• Ny layout för leveranskvittens med bättre sökmöjligheter

Lagersaldo
• SFTI standard

Initiativ
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Anslutningsbar

Användarvänligt

Standardisering



Fakturaflödesöversikt

Möjlighet att se en flödesöversikt direkt i Proceedo, med alla fakturor i respektive status. 

Klickbara för att se detaljer. 
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Fokus framåt

117

• Öka andelen “spend under management”

• Tjänster och konsultinköp



Johan Göthberg
Chef, IT-avdelning presenterar 
Informationstjänster och mobil åtkomst 



Status: Säker mobil inloggning (1/2)
Statens servicecenter genomförde under början av 2022 en 
analys och utredning kring autentisering i vår tjänsteleverans.

Utredningen visade bland annat på ett behov av att komplettera 
nuvarande lösning med säker inloggning för kundmyndigheter 
som saknar egen IdP, eller inte har möjlighet i sin egen IdP, att 
säkerställa tillräckligt stark nivå av assurans för autentiseringen. 
Den nivå som rekommenderas av Statens servicecenter är nivå 3 
i det ramverk som DIGG står bakom. 

Det betyder att vi vill stödja de av DIGG godkända e-legitimationerna:

• Efos

• Freja

• BankID

• SITHS
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LoA3: Användarens identitet skyddas 
genom minst tvåfaktorsautentisering



Informationslager

Vidareutveckling av plattform
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Verksamhetssystem

Integrationslager

BizTalk API Gateway

Standardiserade informationsmodeller

Användargränssnitt

Säkerhetslager

IAM

Kundmyndighet System

Mobil web Visma ProceedoWeb System

Kundmyndighet bör etablera egen 
förmåga till E-legitimation /MFA för 
att kunna fortsätta nyttja SSO

Heroma Primula Unit 4 
ERP

Visma
Proceedo ServiceNow

SSC IDP

Ny identifieringslösning sätts upp 
för att stödja E-legitimation, det vill 
säga av DIGG godkända 
e-legitimationer.

E-leg



Omfattning & syfte med POC (2/2)
Innan vi kan erbjuda nya autentiseringsmetoder behöver vi 
utvärdera tänkt lösning. 

Vi sätter upp en identifieringslösning under slutet av 2022 i test-
miljö, där vi nyttjar Försäkringskassans infrastruktur för att 
möjliggöra nya säkra inloggningsmetoder direkt till Statens 
servicecenters tjänster.

Vi testar och utreder om lösningen fungerar ur följande 
perspektiv:

• Tekniskt

• Ekonomiskt

• Förvaltningsmässigt (support etc)

• Säkerhetsmässigt (LOA3-tillitsnivå)
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Status: Förbättrad informationshantering
• Projekt uppstartat under Q4-2022

• Arbetet leds av Områdesarkitekt Anders Amcoff
• Vi har stöd av Rway som är experter inom området

Projektets omfattning
Projektet syftar till att etablera en förbättrad intern förmåga att 
hantera information och framför allt att kunna modellera den i vår 
tjänsteleverans vilket bedöms leda till bättre informationstjänster 
för våra kundmyndigheter.

Det är en grundförutsättning för att kunna erbjuda API-baserade 
integrationstjänster som bygger på en informationsmodell som är 
styrd av Statens servicecenter. 
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Vidareutveckling av plattform
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Informationslager

Verksamhetssystem

Integrationslager

BizTalk

Standardiserade informationsmodeller

Användargränssnitt

Säkerhetslager

IAM

Kundmyndighet System

Mobil web Visma ProceedoWeb System

Utvärdering och val av teknisk 
plattform för API-hantering inför 2023

Heroma Primula Unit 4 
ERP

Visma
Proceedo ServiceNow

SSC IDP E-legAPI Gateway

• Etablering av metodstöd och 
verktyg internt Statens 
servicecenter

• Framtagande av specifika 
informationsmodeller inom 
löne- och ekonomiområdet.



Etablering av ny förmåga för 
informationshantering
En viktig pusselbit mot behovsdriven utveckling, och fundament för 
snabb anpassning, är förståelse och kontroll över vilken information 
som vi hanterar var, hur och på vilket sätt den relaterar till annan 
data/processer och i vilket syfte. 

Konkret etableras i ett första läge en förmåga inom Statens 
servicecenter avseende informationshantering:

• etablering av metodstöd internt Statens servicecenter

• framtagande av specifika informationsmodeller inom 
löne- och ekonomiområdet.

• förvaltning av framtagna modeller

• etablering av verktyg för informationsmodellering 

• utvärdering och val av teknisk plattform för API-hantering inför 2023.
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Lars Grundström
Säkerhetschef, verksamhetsskydd 
presenterar Tjänsteleverans i en 
osäker tid



Mattias Gustavsson
Avdelningschef, ledningsstöd presenterar 
Tjänsteleverans i en osäker tid



Kort orientering om bakgrund och nuläge
• Beslut om att avveckla totalförsvaret i Sverige (1992, 1996 och 2000)

• Georgien 2008 och Krim 2014

• Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering (dec 2015)

• Försvarsberedningen (Ds 2017:66 Motståndskraft respektive Ds 2019:8 
Värnkraft)

• Rysslands anfallskrig och invasion av Ukraina (24 februari 2022)

• Sverige och Finland ansöker om anslutning till NATO (16 maj)

• Sprängning av gasledningar (27 september)

• Nytt system för civil beredskap träder i kraft (1 oktober)

• Ny regeringsbildning påverkas av totalförsvarsplaneringen (18 oktober)

• Den säkerhetspolitiska utvecklingen är fortsatt allvarlig och bedöms 
kunna förändras mycket snabbt
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C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

AKTÖRERNA

OFFENTLIGA 
AKTÖRER

PRIVATA 
AKTÖRER

IDEELLA 
AKTÖRER



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

Internationell nivå

EU nivå

Nationell nivå

Central nivå

Högre regional nivå

Regional nivå

Lokal nivå

SYSTEMET SOM HELHET
NIVÅERNA



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

EN ÖVERSIKT



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

STATLIGA MYNDIGHETERS ANSVAR



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket

Läkemedelsverket
Länsstyrelserna (21 st)
Migrationsverket
Mynd. för digital förvaltning
Mynd. för psykologiskt försvar
Mynd. för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen

Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens servicecenter
Statens skolverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

BEREDSKAPSMYNDIGHETER



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

@

EKONOMISK SÄKERHET

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Pensionsmyndigheten

Riksgälden
Skatteverket

Statens servicecenter

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 
OCH POST

Post- och telestyrelsen

MSB
Svenska kraftnät

Trafikverket

ENERGIFÖRSÖRJNING

Energimyndigheten

Energimarknads-
inspektionen

Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska kraftnät

FINANSIELLA TJÄNSTER

Finansinspektionen

Riksgälden
Riksbanken*

FÖRSÖRJNING 
OCH GRUNDDATA

Skatteverket

Bolagsverket
Lantmäteriet

Myndigheten för 
digital förvaltning

HÄLSA, VÅRD 
OCH OMSORG

Socialstyrelsen

E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING 
OCH DRICKSVATTEN

Livsmedelsverket

Jordbruksverket
Länsstyrelserna

Naturvårdsverket
Statens veterinär-

medicinska anstalt

ORDNING OCH SÄKERHET

Polismyndigheten

Kriminalvården
Kustbevakningen
Säkerhetspolisen

Tullverket
Åklagarmyndigheten

Domstolsverket

RÄDDNINGSTJÄNST OCH SKYDD 
AV CIVILBEFOLKNINGEN

MSB

Kustbevakningen
Länsstyrelserna

Polismyndigheten
Sjöfartsverket

SMHI
Strålsäkerhetsmyndigheten

TRANSPORTER

Trafikverket

Luftfartsverket
Sjöfartsverket

Transportstyrelsen

Sektorsansvarig myndighet har i uppgift att leda arbetet med att samordna åtgärder, driva på 
och stödja arbetet inom sektorn, verka för samverkan och samordning med andra aktörer.

* Riksbanken ingår inte formellt i sektorn men deltar i 
arbetet då de är en myndighet under Riksdagen.

10 BEREDSKAPSSEKTORER



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

EXEMPEL PÅ ANDRA VIKTIGA
OMRÅDEN FÖR BEREDSKAP

Cybersäkerhet

Psykologiskt försvar

Skola och förskola

Migration

ANDRA VIKTIGA OMRÅDEN FÖR BEREDSKAP



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

NORRA CIVILOMRÅDET
Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Norrbottens län 

MELLERSTA CIVILOMRÅDET
Uppsala, Södermanlands, 
Västmanlands, Värmlands, Örebro, 
Dalarnas och Gävleborgs län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Örebro län 

ÖSTRA CIVILOMRÅDET
Stockholms och Gotlands län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Stockholms län 

SYDÖSTRA CIVILOMRÅDET
Jönköpings, Kalmar och 
Östergötlands län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Östergötlands län 

VÄSTRA CIVILOMRÅDET
Hallands och Västra Götalands län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Västra Götalands  län 

SÖDRA CIVILOMRÅDET
Kronoberg, Blekinge och Skåne län
ANSVARIG LÄNSSTYRELSE
Länsstyrelsen i Skåne län 

INDELNING I CIVILOMRÅDEN



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

21 länsstyrelser/ 
21 regioner

REGIONAL NIVÅ



C i v i l  b e r e d s k a p  – k r i s b e r e d s k a p  o c h  c i v i l t  f ö r s v a r

290 kommuner

LOKAL NIVÅ



Våra åtgärder - vidtagna och planerade
• Statens servicecenter har identifierat den samhällsviktiga och 

säkerhetskänsliga verksamhet som bedrivs inom myndigheten.

• Statens servicecenter har tagit fram och redovisat särskilda 
risk- och sårbarhetsanalyser (med särskilt fokus på 
krisberedskap och civilt försvar) 2018, 2020 och nu 2022.

• Statens servicecenters säkerhetsskyddsanalys inkluderar nu 
era bedömda och för Statens servicecenter redovisade 
skyddsvärden.

• Statens servicecenter tillhandahåller utbildningar i 
krisberedskap och totalförsvar till alla interna medarbetare.

• Statens servicecenter har startat upp ett internt 
utvecklingsarbete för att ta oss an beredskapsuppdraget.
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Vad betyder uppdraget som 
beredskapsmyndighet för er?
• Statens servicecenter tar ansvar för statsförvaltningens behov 

av trygga, tillgängliga och säkra system för lön och ekonomi. 

• Att samla denna förmåga hos Statens servicecenter är 
ekonomiskt fördelaktigt för statsförvaltningen då alternativet är 
att varje myndighet själva ska bygga denna förmåga. 

• Statens servicecenter är en leverantör med uppdrag att 
planera och dimensionera tjänsteleveranser att fungera i fred, 
under kriser men ytterst även under krig.
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Tack!
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