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Till Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet Enheten för samhällets digitalisering 

 
Svar på Remiss 2021-04-14 I2021/00503 

Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och 
ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 
 

Svar 

XBRL Sweden tackar för möjligheten att få lämna kommentar till utredningen om betrodda 
tjänsters delbetänkande ”Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9”. 
 
Föreningen XBRL Sweden består av medlemsorganisationer representerande 
programvaruföretag, branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna, 
Informationsförädlare, företag inom redovisning, revision, och konsultverksamhet, 
företagarorganisationen Företagarna samt myndigheter. Vi är en del av ett globalt nätverk 
och har ett ändamål att främja konceptet Standard Business Reporting / Standardiserad 
Företagsrapportering i Sverige. I korthet handlar det om att skapa effektiva 
informationskedjor med information av hög kvalitet baserat på öppna standarder. Fokus är 
finansiella data och övriga affärsdata, till exempel hållbarhetsinformation. Föreningen är unik 
i det att vi samlar några av våra allra mest centrala aktörer i kretsloppet av 
verksamhetsinformation. Samverkan mellan privata och offentliga aktörer ser vi som 
avgörande för att Sverige ska förbli konkurrenskraftigt. Några av föreningens medlemmar är 
också enskilt inbjudna till att kommentera utredningen. 
 
XBRL Sweden ser mycket positivt på att regeringen via utredningen sätter fokus på behov av 

åtgärder med koppling till det som benämns betrodda tjänster. Inte minst pågående pandemi 

har inneburit en ökad implementering och användning av processer och applikationer för 

elektroniska underskrifter. Området är komplext och behöver adresseras utifrån diverse 

tekniska och juridiska aspekter, vilket för närvarande gör det svårt för en användare utan 

särskild kompetens. Vi tillstyrker de förslag för offentlig förvaltning som utredaren tar upp. Vi 

hade önskat att utredningen också haft i uppdrag att titta på förutsättningarna i privat sektor.   

Betrodda tjänster är en viktig del i samhällets digitala transformering. Det är angeläget att 

både offentlig och privat sektor kan dra nytta av de vägledningar och lösningar som föreslås 

av utredningen. För att Sverige på ett bättre sätt ska leva upp till målet att ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter anser föreningen att gemensamma lösningar och vägledningar 

även bör ta hänsyn till privat sektors behov. Som exempel kan nämnas att utredaren i stycke 

8.4.3 anger att det inte kan uteslutas att det finns behov av en allmänt tillgänglig 

valideringstjänst. Utredaren menar däremot att ett sådant förslag faller utanför utredningens 

uppdrag. Att privat sektor kan nyttja lösningar såsom en gemensam valideringstjänst anser 

föreningen skulle få betydligt större genomslagskraft och nytta i samhället för investerade 

gemensamma medel.  

Föreningen vill poängtera att det utöver myndigheters behov även för privat sektor finns ett 

mycket stort behov avseende olika stöd för att utvärdera och möjliggöra för validering av 

huruvida den elektroniska underskriften uppfyller legala och andra krav. I anslutning härtill är 
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i utredningen föreslagen så kallad tillitsförteckning en viktig del. Vi har här uppfattningen att 

kriterier för utvärdering av en tillhandahållare som exempel inte enbart ska utgå från använt 

certifikat, utan även omfatta vilken standard som tillämpats för att uppnå en godtagbar 

implementering, exempelvis då en tjänst skapar avancerade underskrifter. (Jämför bland 

annat det utredningen framför i stycken under avsnitt 6.5). 

Vår allmänna uppfattning är att utredningen innehåller komponenter som skyndsamt behöver 
komma på plats för att viktig digitalisering inte ska blockeras. Vi vill framföra att införande av 
en nationell tillitsförteckning är särskilt angeläget. En sådan förteckning skulle också göra 
stor nytta för privat sektor och skynda på digitaliseringen. 
 

Stockholm 2021-08-16 

För XBRL Sweden 

 

Björn Rydberg 

Ordförande 

 

Länkar 

www.xbrl.se 

www.xbrl.org 

www.xbrl.eu 

http://www.xbrl.se/
http://www.xbrl.org/
http://www.xbrl.eu/

