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Till Näringsdepartementet samt Infrastrukturdepartementet 

Kommunikation och samverkan – Nyckel till framgång för en lyckosam digitalisering! 

Flera myndigheter utvecklar alltmer komplexa samverkande tjänster i digitala ekosystem, 

såsom inom standardiserad verksamhetsrapportering, Standard Business Reporting (SBR). 

Myndigheter kan i detta sammanhang inte enbart använda sig av egen kunskap från 

utveckling av traditionella e-tjänster. Det krävs nya modeller för samverkan. Fler intressenter 

bör involveras tidigt och under hela utvecklingsprocessen, ett samskapande av tjänster i ett 

ekosystem. 

För att få bättre förutsättningar för offentlig och privat sektor att lyckas med SBR projekt, har 

föreningen XBRL Sweden genomfört ett samarbetsprojekt med syfte att beskriva hur 

offentliga digitaliseringsprojekt bör bedrivas. Projektet är unikt och ger via deltagande aktörer 

ett mycket starkt underlag för kommande SBR inriktade initiativ i gränssnittet mellan offentlig 

och privat sektor. (Se bilagd rapport ”Grunder för samverkan i SBR-Projekt”) 

Faktorer för framgångsrik digitalisering 

Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Otillräcklig samverkan och beslutströghet med utdragna 

processer gör att vi tyvärr håller på att misslyckas, trots att goda förutsättningar finns. Vi 

menar att resultat och slutsatser i det av XBRL Sweden genomförda samarbetsprojekt kan 

vara en viktig komponent och ett arbetsredskap i fortsatt arbete för utveckling av SBR i 

Sverige.   

XBRL Sweden har identifierat några kritiska framgångsfaktorer som är vitala för lyckosamma 

SBR-projekt.  

• Målstyrning – Tydliggör med dialog hur och när mål kan nås. 

• Flexibilitet – En iterativ process med nödvändiga omprövningar i och av 

uppdraget. Tydliggör med dialog hur och när mål kan nås. 

• Nyttofördelning – Tydligt förväntad nytta och affärsvärde för inblandade parter.  

• Juridiska förutsättningar – Klarlagda och utvärderade grundförutsättningar 

• Finansiering – En realistisk finansiering för berörd myndighet. Nyttofördelning 

med tillhörande business case kring investeringar mellan näringsliv och 

myndighet.  

XBRL Sweden är en ideell förening som samarbetar i ett internationellt nätverk. Nätverket 

består av aktörer för utveckling av öppna standards och verkar över publika och privata 

sektorer. XBRL Sweden består av medlemsorganisationer representerande 

programvaruföretag, branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna, 

Informationsförädlare, företag inom redovisning, revision, och konsultverksamhet, 

företagarorganisationen Företagarna samt myndigheter. Föreningen är unik i det att den i 

Sverige organiserar de mest väsentliga aktörerna i ekosystemet för finansiell rapportering. 

Målbilden för föreningens arbete är att bidra till att det i Sverige utvecklas en effektiv, 

standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan 

verksamhetsinformation, exempelvis hållbarhetsredovisning. Genom effektivt 
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informationsutbyte med hög kvalitet och genom ökad tillgänglighet till informationen minskar 

företagens administrativa börda. Föreningen strävar efter en kostnadseffektiv, säker och 

anpassningsbar verksamhetsrapportering i enlighet med konceptet – Standard Business 

Reporting (SBR).  

Vilken roll kan XBRL-föreningen spela? 

Projektet har tydliggjort den roll vi som förening kan och bör spela i denna typ av projekt. 

• Kunskapshub – Föreningen utgör en kunskapshub och ett nätverk för 

omvärldsbevakning genom att föra in kunskap och erfarenheter från omvärlden. 

• Neutralitet – Föreningen har en unik position i kraft av sin neutralitet eftersom 

föreningen samlar ett brett spektrum av medlemmar 

• Kontaktyta – Föreningen fungerar som en plattform för diskussion och möjliggör 

för myndigheter att snabbt komma i kontakt med relevanta parter 

• Informationsinsatser – Föreningen bidrar med effektiva kommunikationsinsatser 

för att få ut information i rätt kanaler. 

 

Vi hoppas och tror att berörda beslutsfattare ser den samverkan vi pekar på som viktig och 

har intresse av att ta del av detta brev samt bilagd rapport. En av de konkreta åtgärder som 

kan följa är till exempel att Infrastrukturdepartementet ger Myndigheten för Digital Förvaltning 

(DIGG) i uppdrag att involvera privat sektor i väsentlig grad i de projekt som bedrivs av 

myndigheten.  
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