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Standard Business Reporting (SBR) 

Internationellt vedertaget begrepp med målen: 

– Minska administrativa bördan för företag 
– Ett gemensamt språk för myndighetsrapportering 
– Rapportering till myndigheter blir en naturlig  “bi-produkt” till normala 

affärssystem/processer 
– Företagens egna system blir dess portal för rapportering till myndigheter 

 
Harmonisering 

– För att skapa effektiva processer krävs harmonisering av termer och begrepp… 
… samt att uppgiftslämnande sker elektroniskt i ett standardiserat format. 

Samverkan och överenskommelser krävs mellan 
myndigheter och näringsliv! 

En förutsättning för samverkan är att berörda intressenter såsom myndigheter, 
företag, programvaruleverantörer, konsumenter av information m.fl. ställer sig 
bakom gjorda val. 

Mycket att vinna på standardisering 

Transparens – i informationen  

– Förstås av alla – tar hand om gränssnittet mellan teknik, juridik och information  
– Struktur, sökbarhet och tillgänglighet 

Återanvändbarhet  

– Det arbete som gjorts i en del av processen kan till fullo utnyttjas någon helt 
annanstans, utan att behöva göras igen. (Omregistreringen av bokslut har t.ex. 
benämnts den analoga idiotloopen) 

Kostnadseffektivitet  

– Massor av pengar läggs på att återskapa, analysera, anpassa och översätta 
datamängder till specifika syften. Här finns naturligt pengar att spara när 
informationen är standardiserad, digital, och ”taggad”! 



Nytta 

– En mätning som Bolagsverket och XBRL Sweden gjort av samhällsnyttan med XBRL 
för årsredovisningar visar att samhället kan spara omkring 2 miljarder kronor per år 
om företagen upprättar och skickar in sina årsredovisningar elektroniskt. 

– Denna summa inkluderar administrativa besparingar för myndigheter, 
redovisningskonsulter och revisorer samt förmedlare av affärsinformation, men studien 
visar att det är företagen som sammantaget står för den största besparingen. 

Företagaren har behov av att få sin egen information publicerad….. och samtidigt 
också att få information om andra företag. Det finns stor potential för ökad 
effektivitet och kvalitet i ett elektroniskt flöde.  

Informations-
förädling 

Företagaren 

Bolagsverket 

>400 000 
årsredovisningar 

   Föreningen XBRL Sweden 

– Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening bildad av FAR, branschorganisationen  
för revisorer och rådgivare och Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF. 

– Föreningen har 21 medlemmar representerande programvaruföretag, kreditupplysnings-
branschen, revision, redovisning och rådgivning. 

– Föreningen har som ändamål att stödja utveckling och införandet av den öppna XBRL 
standarden i Sverige. Detta för att uppnå en effektiv, säker, mer tillgänglig och transparent 
rapportering av ekonomisk information.  
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XBRL – enkelt och smart uppbyggt! 

Instans-
dokument

Taxonomi

Rapport

<se-cd-base:Firma contextRef='RES0'>XBRL Sweden AB</se-cd-base:Firma> 
<se-cd-base:Organisationsnummer contextRef='RES0'>556657-4439</se-cd-
base:Organisationsnummer> 
<se-cd-base:Sprak contextRef='RES0'>sv</se-cd-base:Sprak> 
<se-cd-base:Land contextRef='RES0'>SE</se-cd-base:Land> 
<se-cd-base:Beloppsformat contextRef='RES0'>NORMALFORM</se-cd-base:Beloppsformat> 
<se-cd-base:Redovisningsvaluta contextRef='RES0'>SEK</se-cd-base:Redovisningsvaluta> 
<se-gen-base:Kundfordringar decimals='INF' contextRef='UB0' unitRef='valuta'>0</se-gen-
base:Kundfordringar> 
<se-gen-base:Kundfordringar decimals='INF' contextRef='UB-1' unitRef='valuta'>38913</se-gen-
base:Kundfordringar> 
<se-gen-base:OvrigaFordringar decimals='INF' contextRef='UB-1' unitRef='valuta'>79011</se-gen-
base:OvrigaFordringar> 
<se-gen-base:ForutbetaldaKostnaderOchUpplupnaIntakter decimals='INF' contextRef='UB0' 
unitRef='valuta'>82291</se-gen-base:ForutbetaldaKostnaderOchUpplupnaIntakter> 
<se-gen-base:KortfristigaFordringar decimals='INF' contextRef='UB-1' unitRef='valuta'>363751</se-
gen-base:KortfristigaFordringar> 
<se-gen-base:KassaOchBank decimals='INF' contextRef='UB0' unitRef='valuta'>37052</se-gen-
base:KassaOchBank> 
<se-gen-base:KassaOchBank decimals='INF' contextRef='UB-1' unitRef='valuta'>37089</se-gen-
base:KassaOchBank> 

– XBRL-rapporter består av två beståndsdelar  

• Taxonomi 

• Instansdokument 

– Taxonomin definierar begrepp och regler 

• Definierar strukturen, innehåller inte ”data” 

– Instansdokumentet är ”data” 

• XBRL fil med ”<taggad>” information  
som enkelt kan läsas av olika applikationer 

VAD är XBRL? 

– eXtensible Business Reporting Language  

– Är en öppen, licensfri, global standard för elektronisk kommunikation av finansiell 
information 

– Baserat på XML som är en utbredd standard för utbyte av data mellan system och  
på internet 

 
XML är en bred standard, utmärkt som bas för att bygga mera specifika standards. XBRL är 
en sådan specifik standard – byggt unikt för att hantera finansiell och annan 
utfallsrelaterad information (t .ex. hållbarhetsredovisning) för myndigheter och näringsliv. 
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