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Syfte med dokumentet
Detta dokument riktar sig till E-delegationen samt 

företrädare inom Regeringskansliet och andra orga-

nisationer som arbetar för att minska den adminis-

trativa bördan för företag. 

Dokumentet syftar till att ge information om, och 

förståelse för, pågående förenklingsinitiativ kopp-

lat till effektivare utbyte och återanvändning av  

information. Genomförda och pågående projekt, 

som tas upp nedan, är viktiga delar för att uppnå 

regeringens mål att minska de administrativa  

kostnaderna för företag i Sverige med �5 procent 

fram till �0�0. 

 

Strukturerad och standardiserad hantering av  

information har ett nyttovärde ur ett allmänt  

perspektiv såsom möjligheter till ökad intern  

effektivisering hos myndigheterna, förbättrad  

konkurrenskraft för företagen, förutsättningar  

för ny innovation, utökade samarbetsmöjligheter 

mellan olika aktörer m.m. Detta behandlas dock 

inte i detta dokument.
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Ny teknologi förändrar sättet 

vi producerar, lagrar, utbyter 

och återanvänder information. 

Både inom näringsliv och  

offentlig förvaltning efter-

strävas automatisering som  

en del i effektivisering i syfte 

att spara tid och kostnader 

och samtidigt höja kvaliteten 

och tillförlitligheten i rappor-

terad information.

En alltmer framträdande teknisk 
innovation och möjliggörare i  
denna riktning är XBRL1, en global 
standard för elektroniskt utbyte av 
affärsinformation.

En av utgångspunkterna för  
regeringens uppdrag att minska de 
administrativa bördorna är antagan
det att företagen i många fall lämnar 
samma uppgift till olika myndigheter 
vid flera olika tillfällen. 

I syfte att hantera denna onödiga 

och kostsamma dubbelrapportering 

skulle istället information som redan 

samlats in av en myndighet kunna 

återanvändas av andra myndigheter 

som har en egen författningsreglerad 

rätt att inhämta samma företags

uppgifter. 

För att skapa effektiva processer  

som stödjer ovanstående behov  

krävs harmonisering av termer och 

begrepp samt att uppgiftslämnandet 

sker elektroniskt i ett standardiserat 

format.  

Den öppna standarden XBRL  

är ett exempel på ett sådant format 

som, till skillnad från traditionella 

dokumentformat, t ex pdf, skapar 

förutsättningar för att information 

ska kunna struktureras och distri

bueras på ett sådant sätt att den  

kan tolkas och bearbetas maskinellt. 

Sedan den 1 juli 2006 har Bolags

verket en elektronisk tjänst där före

tag kan lämna in årsredovisnings

handlingar i elektronisk form baserat 

på XBRL. Vidare samarbetar Bolags

verket med Skatteverket i syfte att 

förenkla för företagen när de lämnar 

räkenskapsinformation till de båda 

myndigheterna. 

 

För att förenklingsinitiativ ska få 

avsedd effekt krävs samverkan och 

överenskommelser mellan myndighe

ter och näringsliv, inte minst när det 

gäller harmonisering av begrepp och 

val av tekniskt format. En förutsätt

ning för denna samverkan är att 

samtliga berörda intressenter, såsom 

myndigheter, företag, programvaru

leverantörer, konsumenter, m fl., 

ställer sig bakom dessa val. 

Här har E-delegationen en central 

roll att spela och stor möjlighet att 

hjälpa till att överkomma de hinder 

som bromsar utveckling idag. De 

huvudsakliga verktyg som behövs 

finns tillgängliga, men för att få fart 

på utvecklingen krävs organisations

överskridande beslut, styrning och 

resurser för samverkan. Dessutom 

behöver finansiering av gemensam 

infrastruktur och myndighetsgemen

samma tjänster hanteras. 

Sammanfattning

Enligt Tillväxtverkets mät- 
ningar uppgår företagens  
administrativa kostnader  
till 100 miljarder kronor. 

Upprättande av årsredovisning 

enligt årsredovisningslagen kos-

tar enligt samma källa aktiebola-

gen cirka �,8 miljarder per år. 

Den mätning som Bolagsverket 

och XBRL Sweden gjort �008 

av samhällsnyttan med XBRL 

för årsredovisningar visar att 

samhället kan spara omkring 

� miljarder kronor per år om 

företagen upprättar och skickar 

in sina årsredovisningar elek- 

troniskt. 

Denna summa inkluderar admi-

nistrativa besparingar för myn-

digheter, redovisningskonsulter 

och revisorer samt förmedlare  

av affärsinformation, men  

studien visar att det är företa-

gen som sammantaget står för 

den största besparingen.

Företagens administrativa kostnader

�XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en global informationsstandard. (www.xbrl.org)
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Dessa ger i sin tur upphov till  
omfattande krav på informations
delgivning från företagen till olika  
intressenter, vilket genererar en 
inte oansenlig administrativ  
börda för företagen. Den adminis
trativa bördan är bland annat de 
kostnader företagen har för att  
upprätta, lagra eller överföra infor
mation eller uppgifter som orsakas 
av dessa krav.  

Alla myndigheter har fått i upp
drag att ta fram åtgärdsförslag för 
hur denna administrativa börda ska 
kunna reduceras inom sina respek
tive ansvarsområden. Vidare pågår 
det ett antal centrala initiativ såsom 
regeringens handlingsplan för 
svensk eförvaltning. 

Den svenska regeringen har  
satt upp ett mål att minska före
tagens administrativa kostnader  
med 25 procent fram till 2010.  
I absoluta tal innebär det en be
sparing på omkring 25 miljarder 
kronor2. 

Det finns olika sätt att åstad
komma detta mål. Några av de  
viktigaste är:
• Regelförenklingar
• Bättre spridning av information
• Standardisering och nyttjande av  
 informationsteknologi

Regelförenklingar och harmonise
ring av lagstiftning och begrepp är 
kanske det mest naturliga området 
att börja med. Bland annat förekom
mer samma begrepp med olika defi
nitioner i olika författningar. Detta 
gör lagar och regler svårtolkade och 
en harmonisering kan förenkla för 
företagen. Många gånger är det  
nödvändigt att ändra lagstiftningen 
för att göra detta i praktiken, vilket 
kan vara en tidskrävande process. 

Ett alternativ till att förändra lag
stiftning och regelverk är att förse 
företagen med bättre och tydligare 
information som stöd för att kunna 
efterleva kraven eller att förenkla  
företagens vardag genom standardi
sering och nyttjande av informa
tionsteknologi. Dessa alternativ kan 
ofta vara en snabbare väg framåt för 
att realisera resultat än att förändra 
lagstiftning. Naturligtvis utesluter 
dessa åtgärder inte varandra. 
Tvärtom förstärker de olika åtgär
derna vanligtvis varandras utfall  
och leder till ännu bättre resultat. 

Motsvarande initiativ för att 
minska de administrativa kostna
derna ligger högt på agendan inom 
EU och i många andra europeiska 
länder. Ett bra exempel på ett land 
som valt en annan väg än Sverige är 
Holland där regeringen har valt att 
centralt styra samordningen mellan 
myndigheterna för att nå målen med 
minskade administrativa kostna
derna. Bland annat försöker reger
ingen skapa förutsättningar för ett 
helhetsgrepp kring företagens samlade 
rapportering till myndigheterna3. 

Inledning

Det kan finnas anledning att 

fråga sig varför vi i Sverige 

inte har kommit längre i  

utvecklingen av lösningar 

för ett effektivt och struk-

turerat informationsutbyte 

mellan myndigheter och  

näringsliv. 

Bakgrund  
–minska administrativa bördan för företag 

En orsak kan gå att finna i 
alltför liten grad av samordning 
mellan departementen, vilket  
i sin tur leder till att uppdrag/
regleringsbrev till myndighe-
terna inte hänger ihop över 
myndighetsgränserna. Detta 
medför att nödvändiga grund-
förutsättningar för myndighe-
terna att samverka kring ge-
mensamma lösningar som  
underlättar företagens kontak-
ter med myndigheterna saknas. 

Det bör kanske tilläggas att 
detta även innebär kostsamt 
och ineffektivt merarbete för 
många myndigheter och sam-
hället i stort då var och en  
skapar en egen infrastruktur  
och egna tjänster, istället för 
att dra nytta av vad som redan 
finns framtaget. Hushållandet 
med offentliga resurser är såle-
des inte särskilt rationellt.

Detta dokument behandlar 
erfarenheter, utmaningar och 
möjligheter för effektivare  
informationshantering med 
hjälp av standardisering  
genom semantisk och teknisk  
interoperabilitet.

För att utföra sina offentliga 

åtaganden ställer regering 

och myndigheter krav på fö-

retag och medborgare i form 

av lagstiftning och regelverk. 

� www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regelforenklingforforetag
3 http://www.sbr-nl.nl/item/dutch_standard_business_reporting
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I syfte att hantera denna onödiga 
och kostsamma dubbelrapportering 
skulle istället information som redan 
samlats in av en myndighet kunna 
återanvändas av andra myndigheter 
som har en egen författningsreglerad 
rätt att inhämta samma företagsupp
gifter. 

För att skapa effektiva processer 
som stödjer ovanstående behov 
krävs harmonisering av termer  
och begrepp samt att uppgiftsläm
nandet sker elektroniskt i ett stan
dardiserat format. Samverkan på 
central nivå är nödvändigt för att 
detta ska vara genomförbart och 

troligtvis krävs även förändringar i 
befintliga regelverk. 

Bokföringsnämndens allmänna råd 
för årsredovisning för mindre aktie
bolag (K2) är ett exempel på standar
disering av informationskrav och  
begrepp som skapar bättre förutsätt
ningar för samverkan kring informa
tion mellan myndigheter. 

För att förenkla för företagen har  
t.ex. Skatteverket valt att basera sin 
blankett för inkomstdeklaration 
(INK2) på K2regelverket. 

Nyttan av harmonisering av in
formationskrav kan öka ytterligare 
om företagen och myndigheterna  
automatiserar sina processer. Det  
är möjligt att åstadkomma på ett  
genomgripande sätt om standard
iseringen sker i ett öppet format  
som adresserar både semantisk  
och teknisk interoperabilitet.  

Det förutsätter naturligtvis att  
samtliga, eller i vart fall många,  
myndigheter accepterar att tillämpa 
detsamma. Den öppna standarden 
XBRL erbjuder just dessa möjlighe
ter, dvs. standardiserade definitioner 
av informationskrav för strukturerat 
elektroniskt utbyte. 

Till skillnad från traditionella doku
mentformat, t ex pdf, skapar XBRL 
förutsättningar för att information 
ska kunna struktureras och distri
bueras på ett sådant sätt att den  
kan tolkas och bearbetas maskinellt. 

Här kan även tilläggas att,  
genom att införa en enhetlig stan
dard som främjar gemensamma  
entydiga definitioner, ett obrutet 
elektroniskt flöde och inbyggda  
automatiska kontroller skapas  
också förutsättningar för ökad  
kvalitet och tillförlitlighet i den  
rapporterade informationen.

Nuläge  
–goda förutsättningar för förenkling via standardisering

I Sverige har vi inte samordnat 

företagens uppgiftslämnande 

vilket leder till att företagen  

i många fall lämnar samma 

uppgift till olika myndigheter 

vid flera olika tillfällen. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)  
är en öppen och licensfri standard som stödjer 
modellering av information, såsom definitioner,  
relationer och termer vanligt förekommande i 
affärsrapportering.

XBRL kan användas för elektroniskt upprättande, 

överföring, lagring samt analys och visualisering  

av information. 

XBRL förvaltas av ett internationellt icke-kommer-

siellt konsortium4 bestående av över 600 företag, 

organisationer och myndigheter. XBRL Sweden5 är 

en ideell förening som representerar den globala 

organisationen XBRL International i Sverige.

Basen för XBRL är den globala öppna standarden 

XML (eXtensible Markup Language) vilken möjlig-

gör ”taggning”, eller märkning, av informations-

element.

Vad är XBRL?

4 www.xbrl.org
5 www.xbrl.se
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Det centrala verktyget för detta  
arbete har varit XBRL. Arbetet har 
bedrivits som ett samverkansprojekt 
mellan XBRL Sweden6 och Bolags 
verket för att möjliggöra elektroniskt 
inlämnande av räkenskapshandlingar. 

Det finns idag tillämpningar för 
elektroniskt upprättande av årsredo
visningar för små och medelstora före
tag samt revisionsberättelse. Dessa  
följer årsredovisningslagen, Bokfö
ringsnämndens (BFN) normgivning 
och i övrigt god redovisningssed i  

Sverige. Sedan den 1 juli 2006 har 
Bolagsverket en elektronisk tjänst där 
företag kan lämna in årsredovisnings
handlingar elektroniskt i enlighet med 
denna standard.

Vidare samarbetar Bolagsverket 

med Skatteverket i syfte att förenkla 
för företagen när de lämnar räken
skapsinformation till de båda myn
digheterna. Det finns omkring  
320 000 aktiebolag i Sverige som 
varje år måste lämna in sina årsredo
visningar till Bolagsverket. Dessutom 
lämnar bolagen delvis samma upp
gifter till Skatteverket via den årliga 
inkomstdeklarationen. 

En del av den ekonomiska infor
mation som kommer in till Bolags
verket via årsredovisningen skulle 
alltså kunna återanvändas av fram

förallt Skatteverket men även av  
andra myndigheter, som t.ex. SCB.

Bolagsverket och Skatteverket 
har genomfört en förstudie under 
2008 som pekar på möjliga förenk
lingsförslag7. Utgångspunkt för arbe
tet var BFN:s allmänna råd för K2fö
retag samt en standardiserad elektro
nisk årsredovisning baserad på XBRL
formatet. I förstudien konstateras att 
företagen är skyldiga att lämna samma 
uppgifter till båda myndigheterna, 
men vid olika tidpunkter. 

Det finns således stora möjlig 
heter att förenkla för företagen att 
lämna uppgifter en gång till båda 
myndigheterna om uppgiftsläm
nande sker elektroniskt i ett standar
diserat format.

Holland
Myndighetsövergripande 

samarbete för att harmonisera och 

förenkla företagens ingivning av 

skattedeklarationer, årsredovisningar 

och ekonomisk statistisk via XBRL.

Australien
Australian Federal  

Treasurer har initierat ett projekt 

under namnet ”Standard Business 

Reporting (SBR)” som syftar till att 

Förenklingsinitiativ  
-avseende årsredovisningar baserat på XBRL

Omvärldsanalys – goda exempel i vår omvärld 

Under de senaste åren har  

arbetet med standardisering  

av räkenskapsinformation på-

gått i syfte att effektivisera  

för företagen och användare  

av denna information. 

En internationell utblick 

visar att det pågår många 

myndighetsinitiativ som 

handlar om att underlätta 

företagens uppgiftsläm-

nande till myndigheter via 

XBRL. Här redovisas några 

av dessa initiativ som vi 

kan ta lärdom av i Sverige. 

 6  Den svenska XBRL-föreningen, XBRL Sweden (www.xbrl.se), bildades �004 av revisors- 
 organisationerna FAR SRS och  redovisningsorganisationen SRF. Medlemmar i XBRL Sweden 

  är bl.a de stora revisionsbyråerna, programleverantörer samt affärsinformationsföretag.
 7 Förstudierapporten finns publicerad på www.xbrl.se.
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De lämnade i juni 2008 ett allmänt 
råd med tillhörande vägledning om 
årsredovisning i mindre aktiebolag. 
Reglerna i det allmänna rådet präglas 
av förenklingar som ger företaget 
möjlighet att välja schablonlösningar. 

BFN:s vägledning medför möjlig
heter till förenkling och standardise
ring inte bara inom årsredovisnings 
området utan även inom beskatt
ningsområdet.

Bolagsverket fick i oktober 2008  
regeringens uppdrag9 att utreda och 

lämna förslag till möjliga förenkling
ar i företagens uppgiftslämnande  
till statliga myndigheter med huvud
sakligt mål att reducera de admini
strativa kostnader som är förenade 
med detta. 

Slutrapport lämnades till reger
ingen den 27 april 200910. I rappor
ten föreslås att regeringen inrättar ett 
nytt organ med uppgift att samordna 
statliga myndigheters uppgiftsinhäm
tande från näringslivet så att dess 
uppgiftslämnande så långt möjligt 
förenklas och begränsas bl.a. genom 
återanvändning av redan insamlad 
information. 

För att skapa effektiva processer 
som stödjer denna målsättning krävs 
att uppgiftslämnandet sker elektro
niskt i ett standardiserat format samt 
att en genomgripande harmonisering 
genomförs av i myndigheternas upp
giftskrav förekommande termer och 
begrepp. 

Den i rapporten föreslagna 
”Uppgiftskravsinspektionen” borde 
därför ges mandat att besluta i  
frågor som rör myndigheters an
vändande av standarder för infor 
mationsutbyte11.

Andra relevanta förenklingsinitiativ 
-allmänna råd från BFN och slutrapport från Bolagsverket

harmonisera definitioner, rutiner  

och inrapportering för information 

som tillhandahålls olika myndig-

heter. Den minskade administrativa 

bördan ska frigöra tid och resurser 

för mer värdeskapande aktiviteter.

EU
Europaparlamentet 

har i flera rapporter 

starkt rekommenderat använd- 

ning av teknologier såsom XBRL  

för att underlätta utbyte av 

information inom EU. 

USA
Amerikanska börs-

tillsynsmyndigheten, SEC, har  

beslutat om XBRL som obligator-

iskt format för rapportering av  

finansiell information. Successivt 

fram till �0�� kommer över  

�0.000 publika bolag i USA att  

omfattas.

IFRS  
IASB har utvecklat  

och förvaltar en XBRL- 

taxonomi för de internationella  

redovisningsreglerna, IFRS.  

Detta möjliggör konsekvent 

implementering av IFRS och  

underlättar elektroniskt utbyte  

av finansiell information på ett  

internationellt plan.

BFN har arbetat med att  

standardisera sättet för  

räkenskapsårets avslutande 

inom ramen för sitt projekt 

benämnt K-projekt8. 

Standard för informationsutbyte

A

B

8 www.bfn.se
9 N�007/89�5/MK
�0 Bolagsverkets rapport Förslag till minskat uppgiftslämnande för företag (AD 6�-�047/�008)
�� Rapporten finns publicerad i sin helhet på www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/rapporter/
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Med detta angreppssätt kommer  
det att bli svårt att nå de uppsatta 
målen och dessutom försämras  
förutsättningarna för ytterligare  
effektivisering. 

Genom att öka samverkan  
mellan myndigheter och företag  
kan man skapa ett klimat som  
ger förutsättningar för mer  
genomgripande förenklingar.  
För att sådana samverkans 

processer ska bli effektiva krävs  
det verktyg i form av riktlinjer  
och rekommendationer på central 
nivå. 

Målsättningen bör vara en  
enhetlig utveckling som gynnar  
alla inblandade parter. En annan  
viktig framgångsfaktor för sam 
verkan är att involvera andra  
aktörer från näringslivet som  
exempelvis intresseorganisa
tioner och programleverantörer 
då dessa aktörer ofta spelar en 
betydelsefull roll i gränssnittet 
mellan företagen och myndig 
heten. 

Flera goda exempel på sam 
verkan finns redan förutom de  

som nämnts i rapporten, men  
det är ett arbete med flera utma
ningar som måste hanteras för  
att åstadkomma förenklingar  
för företagen. Några av de viktigaste 
utmaningarna lyfts fram i faktarutan 
här nedan.

I detta arbeta kan E-delegationen 

spela en central roll genom att 

vara en möjliggörare för att över-

komma de hinder som bromsar  

utveckling idag.  

En del av arbetet kan bestå i  
att ge ut riktlinjer och rekommen
dationer men Edelegationen kan 
även fungera som en katalysator  
för samverkan mellan myndigheter, 
företag och övrigt näringsliv.

Erfarenheter & utmaningar 
-reflektioner kring nuläge och framtid

Det är troligt att många av  

de insatser som genomförs  

för nå målet med en reduce-

rad administrativ börda för 

företagen är punktinsatser  

av enskilda myndigheter. 

Våra viktigaste utmaningar

Många berörda parter på-

verkas och ska komma  

överens. Detta kräver sam-

ordning, beslutskraft och en 

tydlig politisk viljeinriktning. 

Företagens upplevda förenk-

ling tar tid att uppnå. Utan 

samverkan och samordning 

på central nivå uppnås inte 

den stora potentialen med 

standardisering och det  

kommer att ta lång tid att  

nå den avsedda effekten  

för företagen.

Det krävs nya förändrade  

arbetssätt både inom nöd-

vändiga samverkansprojekt 

och för användarna av resul-

taten av dessa projekt.  

Förändringsledning och  

kommunikation är viktiga 

”verktyg”.  

Beslut om ägarskap och  

förvaltning av gemensamma 

lösningar måste fattas.
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Erfarenheter & utmaningar 
-reflektioner kring nuläge och framtid

Det är inte tillräckligt att införa  
en standard beträffande informations
ingivning till endast en av företagens 
intressenter. Fler intressenter måste 
tillämpa standarden för att effekten 
ska bli påtaglig för företagen. Det är 
också viktigt att tydliggöra de stora 
effektivitetsvinster som kan göras av 
användarna av informationen. 

Mycket mer kan alltså åstad
kommas med denna teknik  
avseende förenklingar för både  
företag och myndigheter. Ett  
ökat samarbete över myndighets 
gränserna, där Skatteverkets och  
Bolagsverkets samarbete är ett bra 
exempel, skapar förutsättningar  
för Sverige att återta en ledande  
position inom elektronisk förvalt
ning. 

Vidare främjar arbetet, i ovan 
beskrivna stycken, också ambitionen 
att öka samspelet både inom offent
lig förvaltning och mellan offentlig 
förvaltning och näringsliv samt den 
samordning av ITstandardisering 
som eftersträvas inom staten.

Vårt förslag till E-delegationen
Bolagsverkets initiativ med 

elektronisk ingivning av  

årsredovisningshandlingar  

har medfört att Sverige  

kommit en bra bit på väg  

med att använda modern  

teknik med XBRL som grund, 

men mera behöver göras  

för att få full utväxling på 

denna tjänst.

Vi ser E-delegationen som 
en mycket viktig kraft i  
att stötta inblandade  
parter, och där så är  
lämpligt ta ledningen i  
pågående och planerade  
initiativ genom att:

• ge ut riktlinjer och   

 rekommendationer,   

 bl. a avseende   

 standarder och   

 harmonisering av   

 informationskrav

• bidra med utrednings- 

 kapacitet och stötta  

 i utvärderingen av   

 nödvändiga initiativ 

 för standardisering 

 samt harmonisering   

 av uppgiftskrav och

 definitioner

• bidra till samverkan  

 kring standarder och  

 finansiering kopplat till  

 förvaltning och utveck- 

 ling av taxonomier

• bidra till förståelse   

 och spridning av infor- 

 mation kring det arbete  

 som redan påbörjats  

 avseende XBRL 

• verka för återanvändning  

 av det arbete som redan  

 är nedlagt med tillvara- 

 tagande av viktiga   

 erfarenheter och spets 

 kompetens

• ställa sig positiv till   

 initiativ till myndighets- 

 intern informationssam- 

 ordning.

E-delegationen - en viktig kraft
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EU. Inom EU har XBRL uppmärksam
mats för sin potential att underlätta ut
byte av affärsinformation bland med
lemsländerna. Europaparlamentet har i 
flera rapporter särskilt lyft fram XBRL i 
sina rekomendationer kopplat till tek
nologier som möjliggörare för att un
derlätta utbyte av information inom EU 

(REF).

Holland. Den holländska regeringen har 
likt den svenska som målsättning att re
ducera den administrativa bördan för fö
retag i landet med 25 procent.  
Ett av projekten som initierats för att re
alisera detta är ett samarbete mellan 
”Ministry of Finance” och ”Ministry of 
Justice” baserat på XBRL. Projektet kall
las ”Dutch Taxonomy Project” och har 
bland annat till uppgift att ta fram en 
holländsk taxonomi genom ett antal un
derprojekt där intressenterna är involve
rade. Målsättningen är att taxonomin 
därmed även ska användas för skattede
klarationer, årsredovisningar och ekono
misk statistisk data.  

Per den första januari, 2007, kan företag 
inge årsredovisning baserad på den hol
ländska taxonomin. Effektivt utbyte 
med hjälp av XBRL kan sedan ske till 
”Chamber of Commerce”, ”Tax depart
ment” och ”Statistics Netherlands”. 

Tack vara den effektiva rapportering av 
finansiell data och möjligheten till ut
byte mellan myndigheter och organisa
tioner, har fler än 80 bolag och myndig
heter nu i ett gemensamt avtal formule
rat hur taxonomin kan användas och 
hur den ska förvaltas.    

Australien. ”Australian Federal Treasu
rer” har initierat ett 3 år långt projekt 
under namnet ”Standard Business Re
porting (SBR)” med en budget på 208 
miljoner dollar. Projektet och bakomlig
gande ”business case” har influerats av 
taxonomiprojektet i Nederländerna 
(NTP). Projektmedlemmarna i SBR ar
betar nära sina motsvarigheter i det hol
ländska projektet och XBRL är en cen
tral komponent.  

SBR projektet syftar till att harmonisera 
definitionerna, rutinerna och rappor  
teringskraven för information som till
handahålls olika myndigheter i landet. 

Den minskade administrativa bördan 
ska frigöra tid och resurser för mer vär
deskapande aktiviteter. Myndigheter 
som är involverade är bland annat “Aus
tralian Bureau of Statistics”, “Australian 
Prudential Regulation Authority”, “Aus
tralian Securities and Investments Com
mission”, “Tax Office” och “State Reve
nue Offices”.

International Financial Reporting 
Standards (IFRS). ”International Ac
counting Standards Committe Founda
tion” (IASC) är tillsynsmyndigheten för 
”International Accounting Standards 
Board” (IASB), vilka fastställer de inter
nationella redovisningsstandarderna ”In
ternational Financial Reporting Stan
dards (IFRS). IFRS tillåts eller krävs av 

över 100 länder runt om i världen. IASC 
Foundation har utvecklat och förvaltar en 
XBRLtaxonomi för IFRS. Detta möjlig 
gör konsekvent implementering av IFRS 
och underlättar elektroniskt utbyte av fi
nansiell information på ett internationellt 
plan. Taxonomin ska hålla samma kvali
tet, samma språkmöjligheter och publice
ras samma tidpunkt som den årliga in
bundna volymen av IFRS.

USA. På senare tid har XBRL speciellt 
uppmärksammats genom att SEC i 
USA beslutat om XBRL som obligato
riskt format för rapportering av finan
siell information. Successivt fram till 
2011 kommer över 10.000 publika  
bolag i USA att omfattas, inklusive  
”foreign private issuers”. Dvs även vissa 
svenska koncerner vilka nu förbereder 
sig för XBRLrapportering. 

I USA rapporterar samtliga banker in 
sina kvartals och årsrapporter i XBRL 
till finansinpektionen, detsamma gäller 
ett flertal europeiska länder som Spa
nien och Frankrike. 

Internationellt. Internationellt finns  
i övrigt ett betydande antal etablerad 
lösningar som bygger på XBRL. I Japan 
och Kina är XBRL redan obligatoriskt 
för samtliga noterade bolag och Indien 
har tagit beslut om att gå samma väg 
som amerikanska SEC. Från och med 
2009 är XBRL obligatoriskt för samtliga 
ickenoterade bolag i Italien. 

Utvecklingen styrs av behovet av mer 
lättillgänglig, kvalitetssäkrad och snab
bare information där XBRL är en möj
liggörare för maskinell läsning, delning 
och rent allmänt mer effektiv hantering 
av information.

Omvärldsanalys – exempel internationellt
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En internationell utblick visar 

att det pågår många myndig-

hetsinitiativ som handlar om  

att underlätta företagens upp-

giftslämnande till myndigheter 

via XBRL. Nedan redovisas 

några av dessa initiativ som  

vi kan ta lärdom av i Sverige. 
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• förenklad administration för   
 företagen kopplat till elektronisk  
 underskrift och inlämning av   
 årsredovisningen till Bolagsverket,

• minskad dubbelrapportering av   
 årsredovisningsinformation till   
 följd av att XBRL möjliggör bättre  
 samordning mellan myndigheter. 

• minskat behov av manuell   
 instansning för olika nyttjare   
 av årsredovisningsinformation,   
 vilket ökar möjligheterna till   
 snabb vidareförmedling och   
 återanvändning av korrekt och   
 uppdaterad information10. 

Denna nyttopotential för företag, 
myndigheter och nyttjare av infor
mationen ökar ju fler som använder 
standarden. 

Inte bara för räkenskapsinforma
tion. Det är i sammanhanget viktigt 
att poängtera att XBRL inte bara är 
ett format för finansiell information 
utan kan även tillämpas för en mängd 
andra former av affärsinformation. 
Exempel på detta kan vara rapporter 
för complianceändamål, ekonomisk 
statistik, kreditbedömning, hållbar
hetsredovisning mm.

XBRL GL (Global Ledger) är vidare 
ett redan befintligt format/taxonomi 
som kan fånga affärstransansaktioner 
på lägsta nivå kopplat till grundbok
föring och som möjliggör ”taggning” 
av transaktioner redan då de kom
mer in i affärssystemet. 

Detta utgör en betydande grund för 
effektivisering av intern redovisning 
och rapportering.

Detta innebär att investeringar 
i att utveckla tjänster baserade på 
XBRL som standardformat kan 
återanvändas i en mängd andra 
sammanhang i både offentlig och 
privat sektor. 

Det finns nyttopotentialer för
knippade med utvidgad användning 
av XBRLstandarden för elektroniskt 
utbyte av affärsinformation, t.ex. 
avseende finanssektors rapportering 
till Finansinspektionen, rapportering 
inom offentlig sektor, samspel 
mellan myndigheter internationellt 
och intern rapportering och konsoli
dering i större bolag och koncerner. 

Mervärden - XBRL inte bara för finansiell information
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Införandet av XBRL som stan-

dard för harmonisering av 

räkenskapsinformation och 

elektronisk ingivning av års-

redovisningar har flera för-

delar. Den största värderade 

nyttan, i ekonomiska termer, 

härrör till:

�� Detta följer av Europaparlamentets och rådets direktiv �003/98/EG (PSI-direktivet).
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Telefon: 060-18 40 00 • Fax: 060-12 98 40
Postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21, Sundsvall
bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se
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