
Karl Hansell, Bolagsverket

Bolagsverket- vad gör vi?



Digital inlämning av årsredovisning (Diår)
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• Tjänsten öppnade 2018

• Svenskt Taxonomiramverk
• Förvaltningsorganisation Taxsam (Taxonomier i samverkan)

• iXBRL filformat

• Omfattar idag aktiebolag som följer regelverken 
(Övriga företagsformer behöver utvecklas inom taxonomi samarbetet, likaså 
digital inlämning som första alternativ)
• K2
• K3
• K3 Koncern
• K4 öppnar inom kort

www.taxonomier.se
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• Andel digitalt inlämnade årsredovisningar i sep 
2022

– 48,2 % (av de som kan)

• Andel automatavslutade årsredovisningar i sep 
2022

– 89,3 %

• > 200 000 digital inlämnade årsredovisningar 
under 2022

– >525 000 sedan 2018

• Majoriteten av de årsredovisningarna lämnas in 
analogt och som pappersprodukt idag

– Större delen av den historiska finansiella 
informationen är ej digitalt delbar från 
Bolagsverket idag

Fakta om Diår



Taxonomiförvaltning (Taxsam Företag?)
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Projektet Diår är avslutat, vi har påbörjat ett arbete för att få en mer långsiktig 
förvaltning av de gemensamma begreppen (basbegreppen) i taxonomierna.

Taxsam Företag är arbetsnamnet på taxonomiförvaltningen

Förvaltningen kommer att hanteras gemensamt av berörda myndigheter:
• Skatteverket
• Statistikmyndigheten SCB
• Bolagsverket
• Bokföringsnämnden



Taxonomiarkitektur översikt
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Vad gör Sveriges myndigheter?

Karl Hansell, Bolagsverket

Hur jobbar vi med SBR?



SBR: Samverkansmyndigheter i frivilligt uppdrag
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SBR digitaliserar finansiell information och bygger på öppna 
standarder för att öka tillgängligheten till företagsdata.
Med SBR kan administrationen förenklas och data utbytas, förädlas 
och återanvändas. Företagarens administrativa börda minskar.
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Definition:

Metodik för digitalt utbyte av strukturerad
verksamhetsinformation.

SBR standardiserar: 

• datadefinitioner

• gemensamma begreppsbeskrivningar (taxonomier)

• strukturen för digitala rapporter, 

• den hierarkiska relationen mellan data, 

• processer genom vilka utbyte av data sker,

• tekniker som används för att möjliggöra utbyte av information

Finansiell information utgör basen i SBR

Standard Business Reporting (SBR)



2022-10-17

• TaxSam
Taxonomier i samverkan

• Diår
Digital inlämning av årsredovisning

• SCBs inlämningstjänst
Företagsekonomisk 
statistikrapportering

• INK2
Inkomstdeklaration för företag

Det här är SBR idag
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• SBR etableras inom ramen för den förvaltningsgemensamma 
digitala infrastrukturen (Ena) och grunddatadomän företag 

• Interoperabilitet och portabilitet grundläggande principer

• Utveckling och förvaltning av informationsutbytesmodeller 
och tjänster för finansiell information enligt SBR sker inom 
ramen för företagsdomänen och Bolagsverkets 
koordinerande ansvar

• Gemensam förvaltning av begrepp (TaxSam)

– Inom statsförvaltning och i samverkan med externa intressenter

• Gemensamt beredningsforum etableras för juridiska frågor

• Externa samverkansforum etableras

Rekommendationer till regeringen



Vad händer framåt inom 

myndigheternas SBR-

satsning?

12
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• Färdplan 2027
– Vi tar fram en färdplan som presenteras för den 

myndighetsgemensamma styrgruppen under 
november 2022

• Färdplanen syftar till att etablera det digitala 
affärsekosystemet kring SBR

• Gemensamma inlämningstjänst byggd på 
harmonisering av processerna kring:

– Diår

– FEK

– INK2

• Teknisk och regulatorisk  förvaltningsstruktur 
etableras med stöd av Ena

• Informationsutbyte inom Ena för offentlig - privat 
data

Framåtblick 2027 för den myndighets-
gemensamma utvecklingen
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• Etablering av TaxSam (Begreppshantering)

• Finansiell information identifierad som särskild värdefull 
datamängd (API-hanteringen)

– Årsredovisningen som allmän handling bryts ned till 
grunddatakomponenter (Grunddatadomän ftg)

– Delas som öppen data och grunddata 

• Finansiell data kan delas via sammansatt bastjänst till offentliga 
och privata aktörer (API-hantering)

– Gäller troligen särskilda nyckeltal

– Ger stöd för leverans inom NSG&B SA B

• Insiktsarbete slutfört under kvartal 4 2022

– Ger bättre förutsättningar för att etablera Definition of Done 
och detaljplanera kommande aktiviteter inom  färdplanen

• Övriga företagsformer behöver utvecklas inom Diår, likaså 
digital inlämning som första alternativ

– Införande av obligatorium

Framåtblick 2024 för Bolagsverkets 
utvecklingen inom SBR



Struktur för styrning av SBR

Ekosystemets utveckling och förvaltning baseras 
på ett system av olika ansvarsområden, roller, 

forum och styrprocesser.



Tvärfunktionellt Kompetensforum
Ansvarig: Infrastrukturansvarig

Kompetensområden (KO)
Samordning, samverkan

och informationsspridning

Utforskande utveckling av behov och krav Utveckling, införande och förvaltning Byggblock och Grunddata
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• Nordiska programmet NSG&B

• Ena och byggblocken

• Real Time Economic (RTE)

– Finland

– Baltikum

• Andra SBR-uppdrag inom 
myndigheter och näringsliv

• Hållbarhetsrapportering

Omvärldsspaning 


