
Erik Mjöberg

B-O P Företagsutveckling



XBRL Sweden Konferens

2022-10-04

Peter Flemsjö



Vad är alternativen till SBR?

• Fortsatt papper och postal administration

• Vidareutvecklade E-tjänster med eller utan 
ostrukturerad data

Nej vi vill skapa framgångsrika SBR-lösningar!!



Erfarenheter av SBR-Projekt

• DIÅR-projektet (Bolagsverket)

• FEK-projektet (SCB)

• INK-projektet (SKV)



Hur lyckas vi i SBR-Projekt?



Grunder för samverkan i SBR-Projekt

Rapporten utgår från tre frågeställningar:

–Erfarenheter från arbetet i DIÅR-projektet? 

–Hur borde samarbetet se ut i en ideal situation? 

–Vilken roll skulle XBRL Sweden kunna spela?
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Kritiska Framgångsfaktorer!

• 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. 



Vilken roll kan XBRL Sweden spela?

• Påverkansarbete – Driva och bistå med information i frågor 

på regerings/departementsnivå för att möjliggöra att 

uppdrag formuleras på ett relevant sätt.

• Kunskapshub – och  ett nätverk för omvärldsbevakning 

genom att föra in kunskap och erfarenheter från omvärlden.

• Neutralitet – Brett spektrum av medlemmar

• Kontaktyta – Plattform för diskussion och möjliggör för 

myndigheter att snabbt komma i kontakt med relevanta 

parter

• Informationsinsatser – Bidra med effektiva 

kommunikationsinsatser för att få ut information i rätt 

kanaler.



Allmänna utmaningar i SBR-Projekt

Myndighet skall på regeringens uppdrag agera 

affärsutvecklare i samprojekt med tydliga regleringar 

och intressenter i flera led som dessutom konkurrerar 

på marknaden kanske både horisontellt och vertikalt. 

Projekten löper ofta över många år.

Hur ser en metodik för detta ut?



Checklista för SBR-Projekt – del 1



Checklista för SBR-Projekt – del 2



Frågor till myndigheterna

• Hur har myndigheten använt den  rapport och checklista för SBR-

projekt som XBRL Sweden tagit fram?.

• Hur framgångsrikt anser myndigheten att myndighetens aktuella 

SBR-projektet varit så här långt?

• Vad skulle myndigheten vilja att XBRL Sweden blir bättre på?



Frågor till XBRL Sweden

• Hur ser XBRL Sweden på SBR-arbetet i Sverige jämfört med andra 

länder i Norden och Europa?

• Vad avgör vilka SBR-projekt som XBRL Sweden engagerar sig i?

• Varför har inte XBRL Sweden publicerat en förteckning över de 

SBR-projekt som man är involverad i?


