
Statens servicecenter

Frigör tid samtidigt 
som du får mer gjort!

Samverkansdagen 2019



Statens servicecenter

Generaldirektör
Thomas Pålsson



Välkomna till Samverkansdagen 2019

• Kundsamverkan spelar en mycket viktig roll

• Effektiviseringar gör att avgifterna för våra tjänster inte behöver höjas för fjärde året i rad

• Insatser görs för att förstärka informationssäkerheten i verksamheten

• Regeringen fokuserar på e-handel



Divisionschef myndighetservice,
Statens servicecenter

Programledare  
Mattias Åsander



• Samverkansdagen 2019

Lokalinformation
• Nödutgångar: till höger och vänster i lokalens främre del. 

Sen följ pilar/skyltar i korridorer

• Toaletter finns bakom vår lokal. 
Handikappstoaletter är närmast husentrén

• Restaurang där lunch serveras är till höger om vår lokal, 
bakom Gula galleriet

• Lokalen är försedd med hörselslingor

• Wifi CoorConference Password: Coor3278 

• Övriga frågor och funderingar? Fråga nån av oss från Statens 
servicecenter
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Kundfokus



Kunddriven 
tjänsteutveckling



Sänkta 
administrativa 

kostnader
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51%

14%

10%

25%

Kärnverksamhet Individuell OH Mellan OH Gemensam OH



280 000 000 000 kr
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Nyckeltal per årsarbetare



1 600 000 000 kr
utbetalas per månad



1 300 000
lönespecifikationer per år



730 000
leverantörsfakturor per år



250 000
kundfakturor per år
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Dagens schema
08:45-09:30 Frukost serveras

09:30-09:40 Generaldirektör Thomas Pålsson - Välkommen
09:40-10:00 Mattias Åsander – Inledning 
10:00-10:20 Charlotte Johansson-Ahlström - Grundtjänst 
10:20-10:35 Mattias Gustavsson - E-arkiv
10:35-11:00 Malin Olofsson - Kundservice och Portalen 

11:00-11:15 Paus

11:15-11:45 Patrick Olsson från Findity - E-kvitto 
11:45-12:10 Mattias Gustavsson - Tidredovisning 
12:10-12:30 Hans Tynelius – Sourcing

12:30-13.30 Lunchbuffé

13:30-14:30 Gunnel Ryner - Bygg vidare på era styrkor (del 1)

14:30-14:50 Paus / Fika

14:50-15:50 Gunnel Ryner - Bygg vidare på era styrkor (del 2)
15:50-16:15 Effektiviseringshjälte 2019 och Avslut
Avslut



Mentimeter



Ta din telefon Gå till www.menti.com Skriv in koden: 14 23 32 och rösta

Gå till www.menti.com och skriv in koden: 14 23 32 och rösta

http://www.menti.com/


Marknadschef, Statens servicecenter

Grundtjänst med
Charlotte Johansson 
Ahlström



En paketering –
fler valmöjligheter
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Grundtjänst – en introduktion

Grundpaketet 

Grundpaketet ger en 
fullständig och komplett 
lösning för lönehantering, 
ekonomi och e-handel.

Skräddarsytt

Skräddarsytt anpassas 
efter kunden och är 
alltid kundunikt. 

Delpaket

Delpaket ger en 
komplett lösning för en 
eller flera tjänster. 

Delpaket kan vara 
antigen Lön, E-handel
eller Redovisning.

Tilläggspaket

Tilläggspaket ger extra 
lösningar och 
anpassningar som 
fungerar ihop med 
antigen Grundpaketet 
eller våra Delpaket. 
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Funktionalitet
Förvaltning

Support

Paketen sätts ihop utifrån funktion, 
förvaltning och support
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Förutsättningar för grundpaketet
För att ni ska kunna köpa vårt Grundpaket krävs det att er verksamhet 
accepterar fullständig digital lösning vilket innebär minimal 
kundanpassning.

Lön

• Digital lösning med max ett arbetstidsavtal och ett restidsavtal, med 
en konfiguration med fasta förbestämda, standardiserade formulär, 
flöden och roller

E-handel

• Visma med gemensam kontoplan och leverantörsregister

Redovisning

• Vår systemlösning med gemensam objekt, kod/kontoplan och databas

Lön E-handel

Redovisning
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Delpaket
Om ni bara är intresserad av en eller några delar av grundpaketet kan ni 
istället välja att beställa en, eller flera, så kallade Delpaket. Här kan ni 
fritt välja och blanda mellan:

Delpaket Lön Delpaket E-handel Delpaket Redovisning
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Tilläggspaket
I våra Tilläggspaket kan ni komplettera ert Grund- eller Delpaket med 
mer funktionalitet och möjligheter men som fortfarande är 
standardiserade. Exempel på tilläggspaket kan vara:

• Universitetstilläggspaket

• Kundunika register tilläggspaket

• Upphandlingstilläggspaket

• Egen databas tilläggspaket

• Digitala betalningar tilläggspaket
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Skräddarsytt
Om ni vill ha kundanpassade standardiserade lösningar, såsom egen 
kontoplan, egen databas och obegränsat med lokala avtal, 
konteringskontroller på vårt grundpaket kan ni beställa ett paket som är 
kundanpassat Skräddarsytt. 

Här kommer ni gemensamt överens med oss på Statens servicecenter 
vad just ert paket ska innehålla. Varje Skräddarsytt paket blir en 
kundunik paketering men kan innehålla olika Delpaket. 

Lösningarna i skräddarsytt kommer att utformas så att fler kunder 
kan använda lösningen.

Gäller enbart myndigheter över 5 000 anställda
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Hur går vi vidare?
• Steg 1: Att under hösten testa grundpaketet tillsammans med ett par 

kunder och utforma SLA.

• Steg 2: Att utforma och detaljer tilläggspaketen och tillhörande SLA

• Steg 3: Att tillföra funktionalitet till grundpaket  och att se över 
avgiftsmodell

• Målbild klart till årsskiftet 2020/2021



Avdelningschef konsultrelaterade tjänster, 
Statens servicecenter

E-arkiv med
Mattias Gustavsson



Utveckla och använda en 
förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv

Uppdrag e-arkiv
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Uppdrag  - en förvaltningsgemensam 
e-arkivtjänst
• Statens servicecenter ska ta fram tjänsten i samverkan med 

Riksarkivet

• Tjänsten ska:

• förenkla införandet av e-arkiv i statsförvaltningen och 

• sänka kostnaderna 

• Sju pilotmyndigheter ska

• delta i arbetet och 

• ansluta till tjänsten (när den finns tillgänglig)

• En förvaltningsorganisation för tjänsten ska etableras 
hos Statens servicecenter



Utformning och 
övergripande krav
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Mellanarkiv som tjänst till våra 
kundmyndigheter

• Tjänsten ska innebära

• Systemstöd,

• metoder och verktyg samt

• resurser för att kunna genomföra e-arkivering

• Statens servicecenter ska tillhandahålla och förvalta e-arkivtjänsten 
och kundmyndigheterna köper ”e-arkiv som tjänst” från Statens 
servicecenter

• Statens servicecenter ska kunna administrera tjänsten på ett 
övergripande plan men ska inte ha någon åtkomst till den 
arkivbildande myndighetens uppgifter. Myndigheterna äger själva sin 
information och har fullt ansvar för den
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Paketering av e-arkiv

STÖD TILL KUNDMYNDIGHETER

Konsultstöd

Verktyg för 
uttag, 

transformering 
och paketering 
av information 

Metodstöd

TjänsteutvecklingAnpassning och konfiguration

E-arkiv
Gränssnitt för 

sökning, 
åtkomst och 

export

TILLHANDAHÅLLANDE OCH FÖRVALTNING

Producent

Förberedelser 
inför överföring

Verksamhets
-system X

Annan 
strukturerad
information

Konsument

Leverera/ 
överföra Ta mot

Vårda och
framtidssäkra

Förvalta och
driftsätta Redovisa Tillhandahålla Exportera Söka

Stöd för att redovisa verksamhetsinformation (RA-FS 2008:4)
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Förvaltningsgemensam E-arkivtjänst
• Två marknadsundersökningar (2016 och 2019) 

• Vid senaste enkäten i april 2019 svarade 122 av 153 myndigheter att 
de övervägda att ansluta sig till tjänsten

• Om varje myndighet självständigt skulle behöva kravställa, upphandla 
och utveckla/implementera E-arkivslösningar är det rimligt att anta att 
investeringen skulle landa mellan 1 – 4 mkr

• Den totala kostnaden för statsförvaltningen skulle då landa någonstans 
mellan 122 – 488 mkr



Tillbakablick
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Augusti 2014 
Regeringsuppdrag
– att utveckla och 
använda en förvaltnings-
gemensam tjänst för e-
arkiv

December 2014 
Offentliggörande av RFI 
(Request for information)

Februari 2015 
Uppdragets 
första delrapport
lämnas 
till regeringen

Maj 2015 
Regeringsbeslut om 
nya medel till projektet 

Februari 2016 
Uppdragets andra 
delrapport lämnas 
till regeringen

Juni 2016 
Regeringsbeslut om 
nya medel till 
projektet 

December 2016 
Uppdragets tredje 
delrapport lämnas 
till regeringen

Mars 2017 
Regeringsbeslut om 
nya medel till projektet

Maj 2017 
Upphandlingen inleds

Juni 2017 
Upphandlingen avbryts

November 2017 
Upphandlingen inleds på nytt

Oktober 2016 
Marknads-
underökning om 
intresset kring 
anslutning

Maj 2019 
Governo-utredning

Juni 2019 
Rapport till regeringen
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Nuläget

• Ändrad strategi  inomstatlig drift

• Ökat ansvar för Statens servicecenter  övergripande 
samordningsansvar och ansvar för applikationsförvaltningen
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Val av applikationsstrategi

Tre huvudalternativ har utkristalliserats:

A. Kommersiellt licenserad men ”anpassningsbar” produkt

B. Öppen källkod-baserad mjukvara med stöd från en ”community”

C. Öppen källkod-baserad mjukvara som är ”paketerad”
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Vidare framåt
Statens servicecenter

• Val av applikationsstrategi

• Förberedelser inför genomförandeprojektet = etablera tjänsten

• Färdigställa inleveransprocessen

• PM om vad Ni kan förbereda finns på vår hemsida

Kundmyndigheter

• På respektive kundmyndighet behöver information börja förberedas

• Vi kommer att erbjuda konsulttjänster som stöttar kunden i detta 
förberedelsearbete



Målet 2020



Avdelningschef kundservice, 
Statens servicecenter

Kundservice och Portal 
med Malin Olofsson
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Kundservice – Vi hjälper dig
• Kundservice ingår när du köper tjänster inom lön eller ekonomi från 

Statens servicecenter

• Vi ger stöd på webben via Portalen eller via telefon

• I kontakt med oss möter du rutinerade och engagerade handläggare 
som är kunniga inom en rad områden

Vi vill överträffa era förväntningar
Du ska enkelt hitta och få svar sina frågor på Portalen och 
känna ett engagemang och närvaro genom ett digitalt 
arbetssätt.



• Samverkansdagen 2019

Varje månad svarar vi på omkring

22 000
frågor inom lön

3 100
Frågor inom ekonomi

Under 2018 hanterade vi cirka 335 000 ärenden totalt via Portalen 
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Våra servicelöften

Omfattande utredningar kan kräva längre tid. När det händer tar vi 
kontakt med dig och kommer överens om en leveranstid.

av alla enklare ärenden ska besvaras 
inom 8 arbetstimmar.95% 

av ärenden av utredande karaktär ska besvaras 
inom 16 arbetstimmar.85%

Under 2018 klarade vi 
våra mål och servicelöften

Vår kundservice via telefon 
har hög kundnöjdhet 87%

Införandet av vår nya 
Portal gav resultat genom 

nöjdare kunder

Nyhet! Från 2020-01-01 gäller ett nytt SLA på 4 timmar av enklare ärenden 
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Arbetet med att effektivisera vår 
kundservice fortsätter under 2019-2022 
• Fortsätta utveckla och förenkla för kund i Portalen 

• Förbättra sökfunktion /automatisering av information 

• Levererar Grundtjänst 

• Förstudie bankidlösningar 

• Gruppinlogg i Portalen, pilot pågår, lansering vinter 2019/2020

• Ändra öppettider telefon 2020-01-01

• Hitta lösning för chatbot och virtuell agent

• Inlogg via mobilapp

• Kundundersökningar via Portalen

• Förstudie digital mötesplats för kontaktpersoner 

Förbereda, utveckla och 
förbättra2019

Implementera, fortsätta 
och marknadsföra2020

Arbeta, bevaka och 
leverera2021

Sveriges bästa kundservice2022
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Nya öppettider telefon
• Vardagar 09:00-12:00 (Från 1 januari 2020)

• SLA:  

• 95% av alla enklare ärenden ska besvaras 
inom 8 arbetstimmar. Nytt SLA: 4 arbetstimmar 

• Kommunikation: 

• Gemensam kommunikation via Portalen och interna intranät 

• Information och dialog via samverkansmöten 

• Kundutskick till samtliga myndigheter 

• Guidning när kunderna ringer in idag 
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Uppdatering av Portalen
Vi arbetar konstant för att förbättra och förenkla vår 
kundupplevelse i vår Portal.















Vi tar en paus på 15 minuter
Paus



Business Unit Director, Findity

E-kvitto med
Patrick Olsson



2019.09.26
Patrick Olsson

Digitalt hela vägen
En digitaliserad kvittohantering



Vi förväntar oss att nya 
tjänster ger oss 
förutsättningar för ett 
bättre och enklare liv.

Sjöng Ernst Rolf
— Bättre och bättre dag för dag







v i l k e t m o t s v a r a r r u n t

50 000 träd*

4 miljarder kvitton*
V a r j e å r p r o d u c e r a s ö v e r

*Källa: Beräkningar baserade på ”Betalningsstatistik”, Riksbanken, 2017; Skogssverige.se; Storaenso.se

ä r f ö r e t a g s - &  m y n d i g h e t s k ö p
400 miljoner kvitton



Kvitton som skadar miljö & människor

” V i  v e t  r e d a n  a t t  e n  a n n a n  
k e m i k a l i e ,  B i s f e n o l  S  h a r  
a n v ä n t s  i s t ä l l e t  f ö r  B i s f e n o l  
A  i  k v i t t o n ”

- Åke Bergman, chef forskningscentrum Swetox 



Digitalt hela vägen
Från manuellt till digitalt



Källa: Rapport KTH Utlägg

5 min
dre effektiva

8 min
Mest effektiva

24 min
Genomsnittet

10 sek
Det nya genomsnittet



Insamling

Redovisning Attest

Granska

Granska

Köp

Utbetalning

Manuell process



Köp

Utbetalning

Attest

Granska

Analys

Fota
Skicka

Automatisk process



Digitalt hela vägen



Full kontroll på allt. Vi 
föds faktiskt inte med 
den egenskapen.

Anonymous

— For every minute spent organizing, 
an hour is earned.



Digitalt hela vägen
Den digitala processen



1. Onboarding

2. Digitalt kvitto

3. Papperskvitto

4. Elektroniskt kvitto

5. Utläggsrapport

Det digitala flödet



1. Onboarding
2. Digitalt kvitto
3. Papperskvitto
4. Elektroniskt kvitto
5. Utläggsrapport

Onboarding
Digitalt hela vägen



Kivra



Anslut till Kivras kvittotjänst

Aktivera Kivras kvittotjänst

Möjliggör att ta emot digitala
kvitton från handlare genom
att aktivera Kivras kvittotjänst i
appen.






Statens servicecenter Kvitto & Resa

SCC Kvitto & Resa

Statens servicecenter
tillhandahåller till alla sina
kunder sin egna app för
utläggshantering.

Kvitto & Resa



Statens servicecenter Kvitto & Resa

Varje kundmyndighet har
en egen organisation

Varje kundmyndighet till 
Statens servicecenter har en
egen organisation med egna
regelverk och användare.

Skatteverket



Aktivera digitala kvitton

Aktivera digitala kvitton

Tjänsten för digitala kvitton
aktiveras vi användarens
inställningar.

Aktivera digitala kvitton

Inställningar

I vänstermenyn hittas
användarens
inställningar.



Klart
Digitalt hela vägen



Digitalt kvitto
Digitalt hela vägen

1. Onboarding
2. Digitalt kvitto
3. Papperskvitto
4. Elektroniskt kvitto
5. Utläggsrapport



Notis om nytt kvitto

Notis om nytt kvitto

Användaren blir direkt
efter köptillfället
notifierad om att kvittot
inkommit i Kivra.






Nytt kvitto

Digitalt kvitto i Kivra

Användaren får in det
digitala kvittot i Kivra
efter identifiering i
kassan. Identifiering kan
göras via 
personnummer, email, 
telefonnummer eller via 
betalkort.



Hantera kvittot som utlägg

Väl att hantera som utlägg

Användaren markera att
detta kvitto är ett utlägg i
tjänsten.

Hantera som
utlägg



Skicka till Statens servicecenter Kvitto & Resa

Välj utläggstjänst

Användaren väljer vilken
utläggstjänst som kvittot
skall skickas till. Avbryt

Välj din utläggstjänst

SSC Kvitto & resa



Hantera utlägget

Analys & hantering

Kvittot analyseras, 
kategoriseras och
konteras automatiskt.



Papperskvitto
Digitalt hela vägen

1. Onboarding
2. Digitalt kvitto
3. Papperskvitto
4. Elektroniskt kvitto
5. Utläggsrapport



Fota papperskvitto

Fota kvittot direkt

Den anställda fotar kvittot
direkt vid köptillfället.



Analysera papperskvitto

Analys & tolkning

Kvittot analyseras, tolkas
och konteras automatiskt.



Komplettera papperskvitto

Komplettera

Komplettera kvittot med 
nödvändig information, 
ex. beskrivning och
kostnadsställe.



Elektroniskt kvitto
Digitalt hela vägen

1. Onboarding
2. Digitalt kvitto
3. Papperskvitto
4. Elektroniskt kvitto
5. Utläggsrapport



Skicka in elektroniskt kvitto

PDF-kvitto i mail

PDF-kvitto skickad till min 
mail efter beställning via 
e-handel.

Kvitto



Skicka in elektroniskt kvitto

PDF-kvitto
vidarebefordras

Emailet med PDF 
fakturan vidarebefordras.

Kvitto



Analysera elektroniskt kvitto

Komplettera

Komplettera kvittot med 
nödvändig information, 
exempelvis kostnadsställe.

Kvitto



Utläggsrapport
Digitalt hela vägen

1. Onboarding
2. Digitalt kvitto
3. Papperskvitto
4. Elektroniskt kvitto
5. Utläggsrapport



Skicka in rapport

Skicka in utläggsrapport

Utläggsrapporten skickas in 
vid utvald tidpunkt för attest 
och utbetalning/bokföring.



Rapporten inskickad

Klart!

Underlaget inskickat till 
Primula eller Heroma.



Klart!
Digitalt hela vägen



Kund #1

SJ

Store 1

Store 2

ICA

Landskap - kvitton

?

Kvitto & Resa

- Papperskvitton
- Mail-kvitton
etc.

Ej ännu 
ansluten handlare

Digitalt Kvitto
(SDRS. ARTS)



Välkommen till en 
bättre värld där det 
tråkiga helt plötsligt 
blev helt överkomligt.



Avdelningschef konsultrelaterade tjänster, 
Statens servicecenter

Tidredovisning med
Mattias Gustavsson
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En funktion – flera gränssnitt

Frånvaro Närvaro

Unit 4 Businesss WorldPrimula
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En funktion – ett gränssnitt

3:e partsprodukt

Mobiltelefon Webb Dator Pekskärm

Frånvaro Närvaro

Primula Unit 4 Businesss World
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Integration med omvärlden

• Denna typ av tredjepartsprodukter har i regel stor erfarenhet 
av integrationer

• Utan integration tillför de inget mervärde

• Standardformat för att importera användare, behörigheter 
och projekt finns

• Systemet kan känna av om det är närvaro eller frånvaro 
som registreras och avgör själv om informationen ska till 
Primula eller Agresso

• Användaren gör all tidrapportering i ett gränssnitt
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Frånvarorapportering

• Applikationen möjliggör för anställda att boka oplanerad 
frånvaro som sjukdom och vård av barn

• Applikationen presenterar historik över tidigare genomförda 
frånvaroanmälningar

• Frånvarorapporteringen exporteras till Primula
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Närvarorapportering

• Kom och gå-rapportering via 
pekskärm

• Passar om man enbart ska 
registrera närvarotid som inte 
behöver kopplas mot 
projektverksamhet
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Projektrapportering

• Projekt och behörigheter 
importeras från Agresso

• Tiden fördelas ut på projekten 
precis som i ekonomisystemet

• Tidrapporteringen exporteras 
som närvarotid till Agresso
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Summering

• Tidsbesparande med ett gemensamt gränssnitt för en funktion

• Enklare att bli proaktiv istället för reaktiv tack vare –

– Starkare kontroller när personal närmar sig övertidstak

– Enklare attest av frånvaro-önskemål

– Enklare att följa sjukskrivningsärenden

• Enklare som chef att få överblick över inskickade tidrapporter



Avdelningschef ledningsstöd 
myndighetsservice, Statens servicecenter

Sourcing med
Hans Tynelius
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Utmaningar gällande sourcing

• Systemstöd 

• Ökande säkerhetskrav

• Ökade åtkomstkrav via appar och nya webgrässnitt

• Driftlösningar

• Förvaltningsstyrning

• Utvecklingsförmågor 
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Systemstöd - nuläge

• Nuvarande leverantörsavtal avseende verksamhetssystem inom lön, 
ekonomi, e-handel har tidsbegränsade avtal

• Idag avropade via statliga ramavtal

• Det leder till stora kostnader vid systembyten på grund av höga 
migreringskostnader

• Statens servicecenter arbetar med att se över upphandlings-
strategierna och om det är möjligt att få mer långsiktiga 
avtalslösningar på plats 

• Avtalslösningar ska ge kostnadsfördelar vid ökande volymtillväxt 
vilket gagnar både Statens servicecenter och kundmyndigheter 
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Åtkomst av verksamhetssystem via appar
och responsiva webgrässnitt

• Nya reponsiva webbar möjliggör åtkomst via andra gränssnitt än 
dagens datorer, exempelvis telefon, Ipad med mera

• Befintliga App-lösningar ska kunna användas om dessa finns 
framtagna för befintliga verksamhetssystem

• Statens servicecenter arbetar med att ta fram lösningar för att på ett 
säkert sätt kunna hantera inloggning via dessa nya gränssnitt

• Mobilt Bankid – en lösning som möjliggör säker inloggning
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Ökade krav på säkerhets- och 
juridiska frågor
Ett antal säkerhets- och juridiska frågor har fått ökad aktualitet 
och strategisk vikt och påverkar både SSC och kundmyndigheter.

• Arbete med att stärka civilförsvarsförmågan

• Säkerhetsskyddsfrågor

• Informationssäkerhet

• GDPR, Sekretess och röjande

• Statens servicecenter arbetar med ovanstående frågor och 
har samarbete med specialister inom området

• Gamla systemlösningar är på väg att bytas ut mot nyare, 
exempelvis Palasso
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Driftlösningar
Statens servicecenter avropar på ramavtal och det resulterar i att  
verksamhetssystem inklusive drift köps av leverantörer. 

• Det ger ett komplext systemlandskap med låg grad av standardisering 

• Det blir dyrt och svårt att höja effektiviteten genom att höja graden av 
automatisering och robotisering

• Det blir svårt och dyrt att utveckla nya lösningar (exempelvis appar
och AI) som är beroende av underliggande verksamhetssystem

• Det är svårt att utveckla gemensamma lösningar som kan 
återanvändas mellan tjänster som exempelvis BI/rapportlösningar, 
Meddelandeväxel, Utskriftstjänster, Autenticering/BankID med mera 
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Förvaltningsorganisation princip

Applikationsförvaltning

Mjukvara (licensbaserad)

Applikationsdrift

Drift (infrastruktur upp till operativsystem)

Tillhandahåller och anpassar

Installeras och uppdateras av

Installeras, lagras, säkras, övervakas samt tillgängliggörs via

Förvaltas genom

Konsulttjänst

Helpdesk

Systemstöd

E-arkivtjänst

Tjänsteutveckling och paketering
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Utvecklingsförmågor

• Statens servicecenter bygger upp ökad förmåga inom 
tjänsteutveckling för att snabbare kunna leverera nya eller 
utvecklade tjänster 

• Ny organisation på plats inom division myndighetsservice sedan 
januari 2019

• Processramverk under implementering på samtliga avdelningar inom 
divisionen 

• Förvaltningen för verksamhetssystemen organisatoriskt samlad 
under ledningsstöd 
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Nästa steg

• Under 2020 besluta om sourcingstrategi för Statens servicecenter på 
kort och lång sikt 

• Kort sikt – fram till 2030

• Lång sikt – efter 2030

• Sourcingstrategin ska möjliggöra:

– en hög säkerhet i våra tjänsteleveranser

– ge möjlighet att komma åt våra system på ett enkelt sätt med 
moderna teknik (exempelvis Bank ID) 

– kostnadseffektiv



Konsten att hitta RÄTT i stället för att leta FEL.

Del 1: startar 13:30
Kaffepaus / fika
Del 2: startar 14:50

Gästföreläsning med
Gunnel Ryner



2019
Årets effektiviseringshjälte
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Bakgrund 
Utmärkelsen Årets effektiviseringshjälte har upprättats på initiativ av 
Statens servicecenter och delas ut årligen under Samverkansdagen. 

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en person, projekt eller 
myndighet som gjort skillnad genom

• Idé

• Process

• Produkt eller 

• Tjänst 

och genom detta bidragit till en smartare administrativ vardag inom 
statsförvaltningen.



Och vinnaren är…



Göteborgs universitet
Staffan Gunnarsson - 2019 effektiviseringshjälte



Staffan Gunnarsson har i sin roll som 
projektansvarig och taktisk kontaktperson 
bidragit till utvecklingen och fortsatt arbete av 
lönetjänsten Primula. Genom sin effektivitet, 
kreativitet och tålamod har Staffan varit en sann 
effektiviseringshjälte från Göteborgs universitet.

Staffan Gunnarsson, 
Göteborgs universitet



Divisionschef myndighetservice,
Statens servicecenter

Summering med  
Mattias Åsander
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www.statenssc.se
Startsida > Myndighet > Samverkansdagen
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