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Välkomna!



Agenda

• Inledning

• Status, vad ser vi på marknaden? Behov och möjligheter för samverkan, XBRL 
Sweden.
• Programvaruföretag – Lars Alm, Fortnox
• Redovisning/Revision – Claes Eriksson, Srf konsulterna och Björn Rydberg, EY
• Myndigheter – Jan Sjöstrand, Skatteverket och Jonas Öhrnell, Bolagsverket

• Utredningen om betrodda tjänster – Eva Sartorius, DIGG/Regeringskansliet
• ”Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga 

förvaltningen”.

• Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) – Roger Fagerud
• Uppdrag och agenda
• eIDAS förordningen (i översikt)
• Status och frågor kopplat till avancerad elektronisk underskrift

• Avslutning



Uppdatering –
Programvaruföretag

Lars Alm, Fortnox



Avsnitt - Programvaruföretagen

• Marknaden 
• Mängden aktörer på marknaden ökar

• Lösningar integreras och paketeras i hos systemleverantörer

• Utmaningar
• Kunskap

• Lösning efter behov - Formkrav - Förstå tekniken - Säkerhet och verifiering

• Flöden och användarupplevelse

• Möjligheter
• Samarbete kring kring flöden och teknik

• Säkrare hantering i fler flöden



Avsnitt - Programvaruföretagen



Uppdatering –
Redovisning/Revision

Claes Eriksson, Srf konsulterna

Björn Rydberg, EY/FAR



Srf konsulterna och FAR – stiftare av XBRL Sweden

• Kort om Srf konsulterna
• 5 500 medlemmar

• Varav 3 500 Auktoriserade 
Redovisningskonsulter och 
Lönekonsulter

• Bistår 330 000 företag via uppdrag 
inom ekonomi, lönehantering och 
rådgivning

• Srf Utbildning kompetensutvecklar 
5 500 kursdeltagare per år

• Kort om FAR
• Ca 5 100 medlemmar

• Ca 1 200 medlemsbyråer

• Revisorer, redovisningskonsulter, 
lönekonsulter, skatterådgivare och 
specialister

• Utbildar mer än 10 000 
personer/år

• Ca 240 000 revisionsberättelser/år



Avsnitt - Redovisning/Revision

• Digital signering 
• Stark ökning av digitala alternativ

• Varierande grad av mognad hos våra kollegor – kompetensutveckling

• Växande antal aktörer på marknaden för digital signering

• Behov av stöd – hur uppfyller vi lagen?

• Svårt värdera bl a eIDAS – Lista på programvaror / olika tillitsnivåer



Ett antal frågeställningar att beakta

• Exempel på områden med 
frågeställningar
• Parter utanför Sverige, inom och 

utanför EU.
• Olika organisationsformer
• Olika teknik, e-ID, Blockkedja, 

Mail/SMS etc.
• Datering 
• Långtidsvalidering
• Valida standards för att låsa 

dokumentet (bädda in signaturer)
• Status Bank-ID

• Andra viktiga områden
• Samordning som inkluderar 

instanser/myndigheter, t ex
• Skatteverket
• Bolagsverket
• SCB
• Bokföringsnämnden
• Revisorsnämnden
• Näringslivsinstanser (T ex XBRL 

Sweden och dess medlemmar)

• Nya tjänster
• Möjliggöra för signering i 

programvaran (en gång)



Slutligen - Områden med hög aktualitet

• Vem ansvarar för vad som är godkänt enligt ABL, ÅRL?

• Lista för vad som är godkänt

• Dateringsfrågan



Uppdatering –
Myndigheter

Jan Sjösten, Skatteverket

Jonas Öhrnell, Bolagsverket



Skatteverket arbete med digitala underskrifter

• Historik
• Olika tjänster kan ha olika krav på tillitsnivå
• Skatteverket har infört en fristående underskriftstjänst utformad enligt E-

legitimationsnämndens och numera DIGG:s normativa specifikation för 
underskriftstjänster.

• Juridisk vägledning e-legitimering och e-underskrifter från eSam

• eIdas införande
• Påbörjat införande av att stödja eIDAS legitimering och underskrift för e-tjänster

• Digitala underskrifter
• API för arbetsgivardeklarationer ger stöd för länk till skatteverkets underskrift
• Behov har framförts från programvarubranschen av externa underskrifter
• Snårig lagstiftning kring eIDAS avancerade underskrifter. Skatteverket förespråkar 

gemensamma tolkningar och eventuella lösningar
• Vi vill samverka med programvarubranschen hur digitala underskrifter via API 

integrationer kan vidareutvecklas framöver



Bolagsverkets arbete kring elektroniska 
underskrifter

• Arbete pågår för att extrahera så mycket information som möjligt ur elektroniska 
underskrifter i handlingar som lämnas till Bolagsverket

• Tre faktorer som påverkar arbetet:

• API för företagsregistrering – ambitionen är att Bolagsverket ska ta emot och 
acceptera externt upprättade elektroniska underskrifter

• Bolagsrättspaketet – EU-direktiv som träder i kraft aug 2021 pekar i 
riktningen att myndigheten måste kunna validera eIDAS-underskrifter

• Mottagning av årsredovisningar som elektroniska original – utredning pågår 
fortfarande. Om det skulle bli verklighet måste Bolagsverket kunna validera 
elektroniska underskrifter från svenska aktörer

• Strategiskt viktig förmåga i digitaliseringsarbetet att kunna validera och 
acceptera externt upprättade elektroniska underskrifter



Tack för idag!
OBS! Kommande aktivitet – ”Non Financial Reporting”

Den 3 juni kl 9


