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Flera parallella 
arbeten pågår…

• Analys av SCB:s undersökningar –
relation till data i:
• Bokföringssystem – privat sektor
• Bokföringssystem – offentlig sektor
• Lönesystem
• Övriga system



Nuläge – Undersökningar och koppling 
till system
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Nuläge – Undersökningar med koppling 
till bokföringssystem
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Nuläge – Periodicitet för undersökningar 
med koppling till bokföringssystem
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Externa intressentgrupper

Rapporterande 
företag

Företag

Intresse-
organisationer

• Svenskt näringsliv

• Företagarna

•…

Företagens ombud

Redovisnings-
konsulter

• Srf-konsulterna

• FAR

•…

Andra eventuella 
ombud

Systemleverantörer

Programvaru-
företag

▪ Bokföringssystem (inkl. 
försystem)

▪ Rapporteringssystem 
(eftersystem)

Intresse-
organisationer

• XBRL-föreningen

• SIE-föreningen

• Föreningen NEA

Andra myndigheter

Myndigheter som 
tar in finansiell 
information från 
företag

Myndigheter som 
tar in annan 
information från 
företagens system

• Ev. samma program-
varuleverantörer

Andra pågående 
initiativ

SBR

• Färdplansarbete

• TaxSam

Ena

NSG&B



Övergripande analys 
genomförd 

(våren 2022)

Fördjupad analys 
pågår 

(höst/vinter 2022)

Kontakter med 
företag och 

företagens ombud

under uppstart

(höst/vinter 2022)

Genomföra kontakter 
med 

programvaruföretag

…

Koppling till data i affärssystem



Vilka data som SCB 
efterfrågar finns i 

företagens system?

Vilka data finns inte 
i några system?

Analys av vilka data SCB efterfrågar

I 
bokföringssystem?

I lönesystem?

I andra system?

Automatiska 
lösningar (M2M)?

Semiautomatiska 
lösningar?

Webbformulär?



Fördjupad analys 
har påbörjats…
•Prioritering av vilka undersökningar att gå vidare med initialt

•Norges statistikbyrå tittar på  SAF-T-filer i statistiken?

•Vilka ekonomiska undersökningar identifierar de att det 
finns potential för?

•Bredare analys i Sverige: hur långt räcker informationen i en 
SIE-fil?

•SIE 4?

•SIE 5?

•Är det något nytt som behövs?



SIE?

API?
Taxonomi?

Transaktions
data?

Realtids-
information?

Data från 
molntjänster?

Samordning 
med andra 

myndigheter?



Forum för löpande samverkan och dialog

Företagen/ 
företagens ombud

Systemleverantörer Andra myndigheter

SCB ser ett stort behov av samverkan och 
dialog framöver…



Tack!


