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Bolagsverket – kort faktaruta 

o Registreringsmyndighet för svenska företag 

o Näringslivsregistret 

o Stor informationskälla 

o Säljer företagsfakta 

o Helt avgiftsfinansierat 
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Bolagsverket – kort faktaruta 

o Registreringsmyndighet för svenska företag 

o Näringslivsregistret 

o Stor informationskälla 

o Säljer företagsfakta 

o Helt avgiftsfinansierat 

 

o Utvecklingsmyndighet –  

 företag och företagande 
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Bolagsverket - val och förhållningssätt 
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Möjligheter – Hinder = Resultat 
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Möjligheter – Hinder = Resultat 
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Bolagsverkets - val och förhållningssätt 

 

o Kundfokus 

 

o Utveckling – ständiga förbättringar 

  

o Samarbete 
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Engagemang – några axplock 

o E-delegationen 

 

o Utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom 
företag och företagande 

 

o E-legitimationsnämnden 

 

o Myndighetssamarbetet Starta och Driva 
företag 
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o Det personliga mötet och telefonen - 
fortfarande viktigt verktyg 

Men mitt i all utveckling.. 
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Trender & Utmaningar 

o Så enkelt som möjligt för så många 

o som möjligt 

 

o Processtänk - livshändelser  

 

o Elektroniskt informationsutbyte 

    mellan myndigheter 

 

o Samarbete och samordning 
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Möjliggörare 

o En vilja att samarbeta – rätt individer 

 

o En vilja att se möjligheter 

 

o Ödmjukhet och kompromissvilja 

 

o Uthållighet 

 

o Återanvänd bra lösningar 

 

o Legala möjligheter 

 

o Finansiering 
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Två exempel 

 

o Verksamt.se 

 

o Förenklat och Minskat uppgiftslämnande 
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Verksamt.se 
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Förenklat och minskat uppgiftslämnande 

”Utgångspunkten är att en och 

samma uppgift bara ska 

behöva lämnas en gång till 

statliga myndigheter och att 

myndigheterna i största 

möjliga mån ska hämta 

uppgifter från varandra.” 
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Elektronisk ingivning  

av årsredovisning 

Status och utmaningar 



Antal ingivna årsredovisningar via  

e-tjänsten Lämna årsredovisning 
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Antal ingivna  

årsredovisningar i e-tjänst 

År 

• 2012 inkom ca 381 000 årsredovisningar 

• 2011 inkom ca 350 000 årsredovisningar 



Lämna årsredovisning 

Har inte uppdaterats med funktionalitet för: 

• ny lagstiftning om frivillig revision och 

förenklad redovisningslagstiftning för AB. 
 

Resultat: 

• alla företagsformer hänvisas för närvarande 

till att lämna in årsredovisningen på papper. 
 

Orsak: 

• avsaknad av uppdaterade taxonomier. 
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Bokföringsprogram   

De bokföringsprogram som tidigare stödde 

tjänsten har inte tagit med xbrl-formatet i sina 

nya programuppdateringar 
Orsak: 

• efterfrågan var ringa innan ny lagstiftning 

kom 

• taxonomierna har inte uppdaterats med 

hänsyn till den nya lagstiftningen och därför 

vill inget aktiebolag och ingen revisor 

använda xbrl-formatet 
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Samlad problembild   

• Regeringen har inte 

fattat beslut om 

standard. 

• Moment 22 - alla 

väntar på alla. 

 

 

• Ingen satsning på 

XBRL. 

• Få programvaror har 

stöd för XBRL. 

• Vem tar ansvar för 

framtida taxonomier? 

• Ingen förvaltning 

/nyutveckling av 

taxonomier. 

• Bolagsverket kommer 

inte att driva 

utvecklingen av 

taxonomin. 

• Bolagsverkets  

e-tjänst Lämna 

årsredovisning är 

stängd. 

• Liten efterfråga från 

kund - dock stor 

samhällsnytta. 

Övergripande riktlinjer XBRL E-tjänst 

Övrigt 

• Personliga möten. 

• Invanda mönster. 

• Lära nytt 

• Investera i ny 

modul 



Vad gör Bolagsverket? 
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Kund- och behovsdriven utveckling 

2013/2014 

2020 

Samhällsnytta 

+  

”Enkelt för 

kund att göra 

rätt” 

minameddelanden.se 
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