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Inkomstdeklarationens utveckling 
i samverkan med intressenter 

Attityder – Nyfikenhet – Utveckling-Inbesparing 



Huvudmål 
2002 

§  Vinna                         Vinna 
§  Marknadsföring 
§  Analys av behov--> användarvänlighet 
§  Teknologi 
§  Samverkan 

 



2002 
Margareta Andersson 
Lyckogatan 1 

Gladede 

230 000 
5 230 
 
 

 
4 235 

9 700 

19 350 

 
 

Säkerhetskod 



Målgruppernas behov och kravinsamling 

Erfarenheter •  Statistik 

•  Loggning 

•  Analys av beteende 

•  Analys av problem och   

   behov 

•  Nätverk & workshops 

 

  



2003 
Margareta Andersson 
Lyckogatan 1 

Gladede 

230 000 
5 230 
 
 

 
4 235 

9 700 

19 350 

Säkerhet
s-kod 

och 



Tekniska lösningar 
(bild från 2004) 

Macintosch – 1,4 % av användarna 

Windows – 98,3 % av användarna 

Unix/Linux – 0,3 % av användarna 

? 



Från julklappspengar till 
semesterpengar 

2005 fördubblades antalet  
e-INK:ar 



150 kommuner hade  
Webb Erik på sina  
startsidor 
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§  På internationell nivå ser man att mobilsurfandet går om datorsurfandet 2014 
§  När det gäller Sverige så räknar vi med att mobilsurfandet går om 

datorsurfandet ett år tidigare en på internationell nivå. 
§  2011 såldes 2,5 milj Smartphones (tot 3,8 milj). 4 milj av drygt 11 miljoner 

mobiler är Smartphones. 



2012 
Margareta Andersson 
Lyckogatan 1 

Gladede 

230 000 
5 230 
 
 

 
4 235 

9 700 

19 350 

Säkerhet
s-kod 

och 
Återkoppla 

Info till 
deklarant 

Nyheter 



Tagit ett försiktigt steg 
in i soc. media 



Attityd_DK 

Turbotax vs Smarttax 



Historiken eller var det nutid?? 

§  Robotic (Excel-macron 1996? Algoritmer??) 
§  AI (Webb Erik 2005-2007) 
§  Agilt arbetssätt (e-INK. startade det 2001) 
§  Tjänstedesign/ kundresor (samverkan och 

behovsanalyser) 
§  Förtroende (ring journalisterna innan dom ringer 

dig) 
§  Anyway I walk happy to work every day 
§  ……………………………… 



Historien mot Appen 

§  1902  Första deklarationen 
§  1947  Personnummer 
§  2002  Elektronisk inkomstdeklaration 
§  2003 E-leg. 
§  2004 Klarspråkskristallen(Pris för bästa språk) 
§  2005-2007 Webb Erik 
§  2007 Guldlänken(Pris för bästa e-tjänst) 
§  2011  Deklarations App 
§  2012  Pris för Sveriges bästa App 
§  2012  Deklartrations App med Mobilt BankID 
§  2013  Fler tjänster i Appen 



Utvecklingsresan i verkligheten 



Här har ni framtiden!!!!!! 

När olika förmågor har förtroende för varandra och samverkar 
då skapar vi innovation 



Tackar för intresset 
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Det man föds med är naturligt!!!! 



2012-02-01  Version 1.1 

Är vi färdigutvecklade?? 

Digitalisering innebär  
också att ta ansvar 
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FRAMTIDEN I ETT FÖRÄNDERLIGT 
PERSPEKTIV 

§  "Jag har rest land och rike runt och talat med de kunnigaste 
människorna, och jag kan försäkra er om att datorer är en 
trend som kommer att vara högst ett år"  

     Ansvarig utgivare på förlaget 'Prentice Hall', 1957 
§    "Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i 

sitt hem."  
      Ken Olsen, vd, styrelseordföranden och grundare av 

Digital Equipment, 1977    
§  "Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1.5 ton."  
      Popular Mechanics, 1949  
§    "Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem 

datorer."  
     IBM's styrelseordföranden, Thomas Watson, 1943  
§    "Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte 

att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som 
det faktiskt tar, åt att surfa på nätet."  

     12 maj 1996. Ines Uusman, IT-ansvarig minister 
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Ordspråk 

§  Behandla andra så som du själv vill bli behandla 
(Publilius Syrus 85 f.Kr-43 f.Kr) 

§  Vad du själv inte vill tillfogas skall du inte tillfoga 
andra (Konfusius 555 f.Kr-479 f.Kr) 

§  Egentligen borde det ju vara: 
  Behandla andra så som dom vill bli behandlade 


