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Förord: 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga företag som tog sig tid att delta i våra intervjuer och 

ett stort tack till respondenterna som har delat med sig av tankar och åsikter. 

Vi vill även tacka Johanna Sylvander som gett oss värdefull handledning under arbetets 

gång. 
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Sammanfattning 

Användandet av en kontoplan är frivilligt i Sverige, vilket betyder att det saknas reglering 

kring hur en kontoplan bör användas. Avsaknaden av reglering öppnar upp valmöjligheter 

kring de redovisningsval företag gör. Trots detta väljer 95% av företagen i Sverige att 

använda BAS-kontoplanen. Eftersom alla företag strävar efter att presentera en så bra 

redovisning som möjligt bestående av önskvärd information kan det dock vara svårt att 

avgöra vad som ligger bakom företagens val i redovisningen. Redovisningen utformas olika 

efter företagets intresse och vilka som efterfrågar informationen varierar. Motiven till 

redovisningsval kan därav delas upp i interna och externa faktorer.  

Syftet med studien är att undersöka hur BAS-kontoplanen används rent praktiskt av företag 

samt granska motiven till dess val av redovisningsmetod på en övergripande nivå. Frågorna 

studien avser besvara är: “Varför använder företagen kontoplanen som de gör?”, “Vad är 

företagens syfte med redovisningen?” och “Vilka faktorer påverkar utformandet av 

redovisningen?”. 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi bestående av två delar. Första delen är 

framtagandet av teorier i den teoretiska referensramen som används för att identifiera 

interna och externa faktorer som påverkar företags redovisningsval. Den andra delen är att 

ta fram empiriskt material vilket genomförts via sex semistrukturerade intervjuer till 

redovisningsansvariga på varierande företag.  

Resultatet av studien visar att redovisningsval i företag påverkas av olika faktorer samt 

beror på den motivation som finns inom företaget vid det specifika tillfället. Motivationen 

påverkar vilka faktorer som företagen tar hänsyn till när de upprättar sin redovisning. 

Företagens val påverkas både av interna faktorer som finns i förhållanden mellan olika 

parter inom företaget och externa faktorer som främst påverkas av företagets förhållande 

till sin omgivning. Studien visar även att BAS-kontoplanen uppfattas som lättanvänd och 

anpassningsbar. 

Studiens slutsatser ger en indikation till hur företag motiverar de val de gör inom 

redovisning och identifierar flera faktorer som påverkar dessa val. Dessa faktorer ger en 

överblick till varför de väljer att använda sig utav BAS-kontoplanen. Tillsammans med 

motivationen lägger detta en grund till hur fortsatt forskning kan utformas.  

 

Nyckelord: BAS-kontoplan, Motivation, Redovisningsval, Interna faktorer och Externa 

faktorer.  
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Abstract 

The use of an account plan is voluntary in Sweden, which means that there is no regulation 

about how an account plan should be used. The lack of regulation opens up choices about 

the accounting companies are doing. Nevertheless, 95% of companies in Sweden choose to 

use the BAS account plan. Since all companies strive to present a report with desirable 

information that is as good as possible, it may be difficult to determine what lies behind the 

companies choice in the accounting. The accounts are designed differently according to the 

company's interest, and those who request the information vary. The motives for 

accounting choices can therefore be divided into internal and external factors. 

The purpose of the study is to investigate how the BAS account plan is used by companies 

practically and to examine the reasons for its choice of accounting method at an overall 

level. The questions the study relates to is: "Why do companies use the accounting plan as 

they do?", "What are the business purpose of accounting?" And "What factors affect the 

design of the account?". 

The study has a qualitative research strategy consisting of two parts. The first part is the 

development of theories in the theoretical frame of reference used to identify internal and 

external factors that affect the company's accounting choices. The second part is to produce 

empirical material, which was carried out through six semistructured interviews to 

accounting officers of various companies. 

The result of the study shows that accounting choices in companies are affected by different 

factors and depend on the motivation that exists within the company at the specific 

moment. The motivation influences the factors that companies take into account when 

preparing their accounts. The choice of companies is influenced by internal factors that are 

found in relationships between different parties within the company and external factors 

that are primarily influenced by the company's relationship with its environment. The study 

also shows that the BAS account plan is perceived as easy-to-use and adaptable. 

The study's conclusions provide an indication of how companies motivate the choices they 

make in accounting and identify several factors that affect these choices. These factors give 

an overview of why they choose to use the BAS account plan. Together with the motivation, 

this puts a foundation on how continued research can be developed. 

 

Keywords: BAS accounting plan, Motivation, Accounting choice, Internal factors and 

External factors. 
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1 Inledning 

Inledningsvis kommer bakgrunden och problematiseringen av vårt ämne BAS-

kontoplanen att beskrivas. Detta resulterar i vårt syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Den tekniska och globala utvecklingen av ekonomin har under de senaste årtionden skett i 

hög takt och det ställs allt högre krav på att presentera jämförbar information i finansiella 

rapporter. Värderingsprinciper och presentationstekniker bör användas konsekvent för att 

redovisa liknande transaktioner och ge möjlighet till jämförelse av finansiell ställning och 

resultat. Jämförbarheten kan underlättas av en standardiserad redovisning och en 

universal standardisering av redovisning på nationell nivå är användandet av en kontoplan 

(Bánocoivá & Pavliková, 2014). Enligt Bánocoivá & Pavliková (2014) skapades den första 

idén om en kontoplan år 1927 av professor Mr Schmalenbach i Cologna. Ett av målen med 

kontoplanen var att fungera som ett skelett för en organisations redovisning (Bánocoivá & 

Pavliková, 2014). Mr Schmalenbach modell av en kontoplan godkändes 1937 av Tyskland 

där den är känd med namnet “Goering plan”. Denna kontoplan genererade 

produktionskontroll samt organiserade ekonomin. Senare tog Frankrike fram en modell 

vilket spreds till andra länder eftersom den ansågs bäst vid denna tid. Den Europeiska 

Unionen utformade direktiv som fokuserade på att skapa enformighet i finansiell 

rapportering för att uppnå bättre jämförbarhet. Ett av direktiven fokuserade på innehållet 

och utformandet av balansräkningen, redovisning av vinster och förluster samt utformande 

av noter, vilket tillsammans blev det första steget mot en allmän kontoplan (Bánocoivá & 

Pavliková, 2014). 

En kontoplan kan beskrivas som en systematisk metod för bokföring (Eriksson, 2015). Den 

har en förutbestämd utformning och en gemensam terminologi samt används utefter en 

bestämd plan för att rapportera transaktioner genom en lista med klassificerade konton. 

Kontona är grupperade i breda kategorier som delas in i underkategorier. Alla konton 

benämns med namn och har ett unikt nummer vilket ger möjlighet till en mer detaljerad 

analys av bokföringen. Användandet av en standardiserad kontoplan tillgodoser inte enbart 

efterfrågan på rapportering till företagsledningen utan är även användbar av andra parter, 

som parter där det finns intresse att jämföra rapporter samt för parter som utför statistiska 

undersökningar. Kostnader, intäkter, skulder och tillgångar organiseras för att intresserade 

interna och externa parter ska kunna ta del av de finansiella rapporterna i företag. 

Sammanfattningsvis är användningen och utformande av kontoplaner viktigt för att skapa 

jämförbarhet och tillförlitlighet till den information den tillges (Bánocoivá & Pavliková, 

2014). 

I Sverige finns ingen reglering kring vilken kontoplan företagen ska använda i sin bokföring 

(Bokföringsnämnden, 2016). Uppskattningsvis använder trots detta 95% av företagen i 

Sverige någon form av BAS-kontoplan (BAS, u.å). BAS-intressenternas förening (BAS) är 

en ideell förening och arbetar med underhåll, revidering och utveckling av en 
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standardiserad kontoplan i Sverige. Föreningen företräds av dess medlemmar från 

branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Ursprungligen 

skapades BAS-kontoplanen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska arbetsgivarföreningen och 

Sveriges industriförbund under 1970-talet. År 2000 fick organisationen en ny utformning 

då de bildade den nuvarande ideella föreningen BAS som underhåller och utvecklar BAS-

kontoplanen. BAS föreningen arbetar för att ge bästa fördelar i olika sammanhang, såsom 

intern och extern rapportering. I rapporteringen kan företagen automatisk producera egna 

rapporter till styrelse och ledning samt extern rapportering till exempelvis Skatteverket och 

Statistiska centralbyrån. Enligt stadgarna beskrivs BAS syfte och organisation som:  

“Att underhålla, revidera och vidareutveckla BAS-kontoplanen, inklusive kopplingar till 

Skatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU), utge kontoplanen på svenska 

och engelska, utveckla och underhålla publikationer i anslutning till BAS-kontoplanen, ge 

ut eller auktorisera branschanpassade varianter av BAS-kontoplanen, lämna muntlig och 

skriftlig information om BAS-produkterna och frågeställningar i anslutning till dessa, 

lämna svar på frågor beträffande tillämpningen av BAS-kontoplanen samt bedriva 

därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall dessutom bedriva utvecklingsarbete inom 

områden av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen”. (BAS, u.å). 

1.2 Problematisering 

BAS ideella förening beskriver själva BAS-kontoplanen som “en generell plan för 

systematisk kontering av affärshändelser”. Den företagsekonomiska miljön kännetecknas 

av snabba förändringar till följd av förändring i lagstiftning och rekommendationer (BAS, 

u.å). Utgången medför att BAS-kontoplanen uppdateras med korta intervall för att fungera 

som ett effektivt hjälpmedel. BAS bevakar bransch-anpassningar och utvecklar 

kontoplanen för spridning och tillämpning inom näringslivet. För att inte försvåra en 

rationell hantering av användarens redovisning behålls strukturen. Ingreppen får inte vara 

för stora eller för många för att undvika att det leder till alltför stora kostnader för de 

enskilda företagen. (BAS, u.å). Om kontoplanen används på ett korrekt sätt underlättar det 

företagens interna rapportering och skapar möjlighet till analys samt underlättar för 

företagens externa rapportering till exempelvis Skatteverket (SKV) och Statistiska 

centralbyrån (SCB) (BAS, u.å). Valet av kontoklass, kontogrupp och underkonto kan ha stor 

betydelse för företags redovisning. Beslutet att exempelvis redovisa ett inköp på kontoklass 

1, 4 eller 5 bör avgöras utefter företagets tänkta användning av köpet och ställer krav på att 

den redovisningsansvarige känner till kontons betydelse samt företagets verksamhet och 

mål. I framställandet av företags redovisning är det av stor vikt att BAS-kontoplanen 

används på ett korrekt sätt (Eriksson, 2015).  

För fortsatt utveckling efterfrågar BAS-föreningen användarnas synpunkter. Den ideella 

föreningen BAS presenterar BAS-kontoplanen med instruktioner och erbjuder användande 

utan att kräva betalning av företagen. Problematiken som uppstår då något erbjuds gratis 

är att människor tenderar att agera rationellt eller i egenintresse. Dilemmat mellan att 

agera rationellt i egenintresse eller för företagets bästa ligger i att man förstår att man bör 

agera för företagets bästa men ändå agerar i egenintresse (Kazemi, Eek & Gärling, 2012). 
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Denna problematik brukar definieras som en publik vara, vilket har den engelska termen 

public good som har definitionen av att vara en vara, information eller sak som efterfrågas 

samt är gratis som flera kan dra nytta utav (Scott, 2012). I och med att BAS-kontoplanen är 

gratis för användarna skapas problematik då BAS ideella förening ska undersöka om det 

finns behov av utveckling. BAS-kontoplanen och dess stöd-produkter, i form av olika 

böcker, erbjuds utan kostnad för företagen vilket gör att utveckling troligtvis efterfrågas 

vare sig det finns behov av det eller inte. I och med detta kan inte svar fås genom att ställa 

frågor direkt till användarna utan hänsyn måste tas till vilka motiv som ligger bakom deras 

svar.  

Användandet av en kontoplan är frivilligt vilket betyder att det saknas reglering kring hur 

en kontoplan ska användas. Att det saknas reglering öppnar upp valmöjligheter för 

företagen och med hänsyn till ett vidgat intressentperspektiv är det många faktorer som 

påverkar användarens val (Hutt, 2010). Trots bristen av reglering väljer de flesta företag i 

Sverige att använda en BAS-kontoplan men det finns fortfarande handlingsutrymme 

beträffande val av användning av olika konton. I organisationer fattas beslut löpande i olika 

situationer. Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv kan beslut definieras som ett val 

mellan olika alternativ, där valet följs upp med handling. Detta val är en process som börjar 

med insamling av information där alla alternativen beaktas innan beslutet tas. Processen 

avslutas sedan genom att beslutet verkställs genom någon form av handling (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Beslutsprocessen är komplex och tas sällan för att lösa endast ett specifikt 

problem utan påverkar oftast flera aspekter i företaget. Komplexiteten beror bland annat på 

att det är flera faktorer som påverkar beslutstagandet och ligger till grund för dess 

konsekvenser. Dessa faktorer kan vara både interna och externa samt bero på vilka 

intressenterna är och vilket syfte företagen har med sin redovisning (Resnik, 1987). En 

konflikt som uppstår är antagandet om att individer är mer eller mindre rationella och 

huruvida de påverkas av andra yttre faktorer. Företag strävar efter att förändra 

redovisningen för att bättre presentera den information som efterfrågas. Det kan dock vara 

svårt att avgöra vad som ligger bakom företagets val i redovisningen då den utformas olika 

beroende på i vilket företag den skapas samt vad som ligger i deras intresse och vilka som 

efterfrågar informationen (Hopwood, 1983). För att förstå vad som ligger bakom 

beslutfattarnas val kan motiven bakom individer och företags val vara aktuella att beakta. 

Studien har lagt märke till att det finns brist i forskning om hur användandet av en 

standardiserad kontoplan påverkar rapporteringen i företag. Kännedom finns kring att de 

flesta företag i Sverige använder någon typ av BAS-kontoplan men finns kännedom om BAS 

instruktioner och kontoplanens olika funktioner fungerar hos företag? Studien syftar till att 

undersöka hur BAS-kontoplanen används och ge den ideella föreningen möjlighet att skapa 

en uppfattning om det finns behov av förbättringar. Studien undersöker vad som påverkar 

företags redovisningsval och undersöker hur BAS-kontoplanen används. Studien 

undersöker vad som ligger bakom företagens val av att använda ett av BAS-kontoplanens 

konto istället för ett annat samt vad företagen har för syfte med sin redovisning. BAS vill nu 

förbättra stöd-produkterna och öka kännedomen av hur BAS-kontoplanen används. 

Därmed finns efterfrågan av mer kunskap kring användandet av BAS-kontoplanen och 

studien bidrar förhoppningsvis med kunskap kring detta.   
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är explorativt och undersöker övergripande hur BAS-kontoplanen 

används av företag och vad som motiverar dess val av redovisningsmetod, exempelvis valet 

att använda ett visst konto istället för ett annat. Syftet är även att ge BAS ideella förening en 

överblick av användandet som förhoppningsvis kan ligga till grund för fortsatt utveckling av 

BAS-kontoplanen. 

1.4 Frågeställning 

Studien strävar till att besvara frågeställningarna: 

- Varför använder företagen kontoplanen som de gör? 

- Vad är företagens syfte med redovisningen? Och vilka faktorer påverkar 

utformandet av redovisningen? 
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2 Vetenskaplig metod 

Under rubriken vetenskaplig metod kommer forskningsmetod och teorival att behandlas i 

olika stycken. I varje del tas argument och resonemang över valt arbetssätt upp för att 

skapa förståelse kring hur studiens resultat ska uppnås. 

2.1 Forskningsmetod 

För att söka svar på frågeställningen samt syftet kommer en kvalitativ arbetsmetod att 

användas. I metodologiska frågeställningar skiljer man på kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi. Kvalitativa arbetsmetoder framställs enligt Bryman och Bell (2015) som 

tolkningsinriktad och är mer inriktad på ord än siffror. Metoden beskrivs som tolkande där 

tyngden ligger på förståelse av hur deltagarna tyder verkligheten i en viss miljö, samt vilka 

grundval de gör i en social verklighet. Den kvantitativa arbetsmetoden utgår istället från att 

synen på verkligheten är objektivistiskt och innefattar drag av mätning, generalisering och 

replikation (Bryman & Bell, 2015). Den främsta anledningen till att en kvalitativ metod 

används i studien är för att vi kommer att studera och analysera hur företagen använder 

BAS-kontoplanen samt vad som ligger bakom och motiverar användarens val, det vill säga 

förstå grundvalen hos individer och företag. För att söka svar på detta anser vi att det krävs 

en undersökning som lämnar möjlighet till tolkning av företagens användande samt dess 

grundval i den sociala verkligheten, vilket bäst tillgodogörs genom kvalitativa studier. 

Studien kommer ha ett explorativt syfte som riktar in sig på att söka svar och ge förståelse. 

Studien undersöker hur företag använder BAS-kontoplanen och gör en tolkning av vilka 

faktorer som gör att redovisningens utformning varierar mellan företag. Studien har en 

deduktiv ansats med induktiva inslag. En deduktiv ansats innebär att man utgår ifrån 

befintliga teorier och gör empiriska undersökningar som relateras till teorier för att nå ett 

resultat (Bryman & Bell, 2015). En induktiv ansats innebär att studien gör observationer 

och grundval för att sedan kunna dra generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell, 2015). 

Vanligtvis brukar induktiva inslag vara mer använda vid kvalitativa studier enligt Bryman 

och Bell (2015) men valet att följa en deduktiv ansats är bättre lämpat att använda i detta 

fall eftersom vi valt att genomföra intervjuer där slutsatser kan dras och ge resultat som kan 

sammankopplas till befintliga teorival. Undersökningen kommer att ha semistrukturerade 

intervjufrågor som tillåter öppna svar vilket gör att induktiva inslag förekommer, men inte i 

samma utsträckning som de deduktiva. 

2.2 Teorival 

För att undersöka hur BAS-kontoplanen används har studien utgångspunkt från 

motivationsteori som kopplas till positiva redovisningsteorier. Agentteori, positive 

accounting theory, intressentteorin, legitimitetsteori samt institutionell teori kopplas ihop 

med motivationsteori för att förstå motiven till de beslut som görs i företag. Svar från 

intervjuade respondenter kommer att kopplas samman med teorier för att förstå vad som 

ligger bakom användarens val och få ökad kunskap om hur BAS-kontoplanen används. 
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Motivationsteori förklarar vad som motiverar användarens beteende (Guay et al, 2010) och 

ger studien möjlighet att förklara bakomliggande faktorer vid tillämpning av olika 

redovisningsteorier. Samtliga ovan nämnda redovisningsteorier har rötter i den politisk-

ekonomiska teorin som behandlar det politiska, sociala och ekonomiska ramverk som 

samhället följer (Persson, 1996). Genom dessa aspekter kan man förklara varför företag 

agerar på ett visst sätt och vad som ligger bakom dess val av redovisningsmetod samt vilken 

information de väljer att redovisa (Deegan & Unerman, 2011).  

I redovisningsteorierna tas hänsyn till faktorer som påverkar individens handlingar, dessa 

kan vara både externa och interna. I studien syftar externa faktorer på faktorer utanför 

företaget. Företag strävar efter att nå upp till förväntningar från sin omgivning och 

redovisningen kan anpassas för att tillgodose dess intressenter som exempelvis leverantörer 

eller långivare. Interna faktorer syftar på de faktorer som påverkar individens val inom 

företaget. Intressenterna kan vara ägare, företagsledning eller andra anställda och 

utförandet av en handling kan till exempel bero på att företagsledningen vill presentera 

fördelaktiga siffror till ägarna eller att de anställda vill påverka företagsledningen för att 

kunna göra anspråk på en högre lön (Yuan-xiang & Hong-lian, 2013). 
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3 Institutionalia 

I denna del tas nödvändig information upp som kan skapa en djupare förståelse för 

studiens genomförande och läsande. 

3.1 BAS-kontoplanens uppbyggnad 

BAS-kontoplanen är uppbyggd utefter fyra huvudprinciper:  

- Affärsredovisning - redovisning av affärshändelser,  

- Dubbel bokföring - samtliga affärshändelser registreras med lika stora belopp i 

debet som kredit,  

- Anpassning till bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL),  

- Resultatkonton - är indelade utefter inkomst- och utgiftsslag (Expowera. u.å).  

BAS-kontoplanen har 8 kontoklasser som tar upp skilda kategorier inom redovisning. På 

kontoklass 1 redovisas tillgångar, på kontoklass 2 eget kapital och skulder, på kontoklass 3 

rörelsens intäkter, på kontoklass 4 företagets direkta kostnader såsom varor, material och 

vissa köpta varor, på kontoklass 5-6 övriga externa kostnader, på kontoklass 7 kostnader för 

personal och avskrivningar mm. Samt kontoklass 8 där finansiella intäkter och kostnader 

redovisas. (Srf Redovisning, 2018).  

Varje enskild affärshändelse har ett eget kontonummer som består av fyra siffror där den 

första siffran anger kontoklassen, samt de två första siffrorna tillsammans anger 

kontogrupp. Om kontots två sista siffror är nollor anger det att kontot är ett gruppkonto 

och ska användas för alla transaktioner som hör till gruppen. Om kontots sista siffra är en 

nolla anger det att kontot är ett huvudkonto och om kontots sista siffra är en siffra mellan 1-

9 anger det att kontot är ett underkonto. Väljer användaren att redovisa på gruppkonton 

blir detaljnivån inte speciellt hög vilket kan försvåra företagets analyser och strategiska 

planering. (Expowera. u.å). 
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4 Teoretisk referensram 

Följande kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter som används i studien. Först 

beskrivs positiva redovisningsteorier. Därefter presenteras motivationsteori som kommer 

att kopplas samman med valda teorier för att skapa förståelse om företags motiv och vad 

som ligger bakom dess val. De teorier som presenteras är; agentteori, positive accounting 

theory, intressentteori, legitimitetsteori och institutionell teori. Enligt agentteorin 

påverkas individen av interna faktorer som påverkar parterna inom företaget. Positive 

accounting theory och intressentteorin begrundar både interna och externa faktorer 

medan legitimitetsteorin och institutionell teori främst beaktar externa faktorer som 

påverkar parter utanför företaget. Dessa teorier skapar den teoretiska referensram som 

ligger till grund för vår analys. 

4.1 Normativ vs. Positiv teori 

Inom akademisk redovisningsforskning finns det inte en universellt accepterad teori som 

appliceras av samtliga forskare. Det finns inte heller endast ett perspektiv om hur sådana 

teorier bör utformas. Detta beror på att forskare har olika perspektiv på redovisningens roll 

och vad som bör vara det centrala syftet. En del anser att huvudsyftet bör vara att föreskriva 

varför vissa fenomen inom redovisning bör hanteras på ett specifikt vis. Teorier med det 

perspektivet hamnar i kategorin normativa redovisningsteorier (Deegan & Unerman, 2011). 

Ett annat perspektiv är att utforska, förklara och förstå ett specifikt redovisningsrelaterat 

fenomen. Ett exempel kan vara varför en del företag använder en typ av kontoplan, medan 

andra använder en annan typ av kontoplan. Teorier med det perspektivet hamnar i 

kategorin positiva redovisningsteorier (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom vårt syfte är 

explorativt med målet att undersöka och förstå motiverar de vårt val av att ha ett eklektiskt 

tillvägagångssätt med positiva redovisningsteorier och inte normativa redovisningsteorier. 

4.2 Motivationsteori 

Motivation kan definieras som hur en individs beteenden uppstår, upprätthålls och avslutas 

(Guay et al, 2010; Broussard & Garrison, 2004). Motivation påverkas både av individens 

egna behov och av omgivningen den befinner sig i. Detta gör att motivation inte är konstant 

utan kan förändras i samband med att förändringar sker i omgivningen eller hos individen 

själv. Motivation som kommer från den enskilda individen kallas inre motivation vilket 

innebär att personer motiveras utifrån sina egna behov och förväntningar. Då personer 

motiveras utifrån sina egna behov sker handlingar av fri vilja för att ge inre tillfredsställelse 

och glädje. För att tillgodose sina behov kan personer utföra handlingar i egenintresse och 

agera utefter sin egen nytta. Behoven behöver inte tillgodoses genom att nå specifika 

ekonomiska mål utan kan tillgodoses genom att nå tillfredsställelse i sin tillvaro på jobbet. 

Denna sorts motivation skiljer sig mellan individer eftersom olika individer motiveras av 

olika faktorer. Motivation som kommer från omgivningen kallas yttre motivation. Yttre 

motivation är motsatsen till inre motivation och drivkraften för ett specifikt handlande 
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kommer enligt detta från omgivningen. De kan vara att uppnå ett visst mål eller behov, men 

även någon form av belöning eller att undvika straff (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Motivated reasoning theory är en motivationsmodell som försöker förklara hur specifika 

anledningar används för att beskriva ett visst beteende medan Fairhurst och Sarr (1996) 

förklarar att anställdas relation med organisationen påverkar dennes val eftersom att det 

speglar relationen som funnits mellan dem sedan anställningsdagen.  

Vanligtvis brukar motivations-modeller delas upp i två kategorier, innehållsteori och 

processteori (Hedegaard Hein, 2012). Innehållsteori (content theory) behandlar främst 

individens interna attribut och fokuserar på vad som motiverar individen och vilka 

drivkrafter i individens omgivning som gör att ett beteende bevaras. Den inre motivationen 

tillhör därav denna kategori. Enligt Fudge och Schlacter (1999) behandlar processteori 

(process theory) istället individens interaktion med omgivningen och beskriver hur 

individer motiveras (Hedegaard Hein, 2012). Den yttre motivationen tillhör denna 

motivationskategori. Det finns flera kända teorier som tillhör kategorin innehållsteori, 

exempelvi Mazlows behovshiearki och Hertzbergs tvåfaktorsteori.  Hertzbergs 

tvåfaktorsteori delas upp i motivations- och miljöfaktorer (Hertzberg, 1987). Exempel på 

miljöfaktorer enligt Hertzberg är företagspolicy, personalpolitik, arbetsdelning och fysisk 

arbetsmiljö. Motivationsfaktorerna kan vara prestation, erkännande och ansvar samt 

utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgiftens värde i sig (Hertzberg, 1987). Enligt Hertzberg 

(1987) måste den anställde vara motiverad för att vilja utföra arbetet på lång sikt och om 

nämna motivationsfaktorer är uppfyllda kommer individen utföra ett bättre och effektivare 

arbete. Även kategorin processteori har kända teorier, som förväntningsteori (expectancy 

theory). Förväntningsteorin anser att individens uppfattning om omgivningen samt deras 

formade förväntningar är en funktion av motivation. I förväntningsteorin finns tre faktorer 

som påverkar individens motivation. För det första påverkas individens 

ansträngningsförmåga. För det andra påverkas individens förväntningar av belöning som är 

kopplat till prestandan den utför och den tredje och sista faktorn behandlar hur en individ 

värdesätter en viss belöning. (Fudge & Schlacter, 1999). 

4.3 Agentteori 

Agentteorin utgår ifrån antagandet att människor är nyttomaximerande och rationella 

enligt Yuan-xiang och Hong-lian (2013). Teorin behandlar förhållandet mellan en principal 

och en agent, samt problematiken som kan uppstå dem emellan (Jensen & Meckling, 1976). 

Till exempel kan principalen vara ägaren som väljer att anlita en företagsledning vilket är 

agenten. Företagsledningen anlitas för att representera och agera för företagets bästa men 

kan ha incitament att istället agera rationellt för sitt eget bästa. Parternas intressen är 

starkt sammankopplade samtidigt som den anställda i och med förtroendet får ett 

informationsövertag till ägaren (Jensen och Meckling, 1976). Agenten är den som aktivt ska 

arbeta för företagets bästa medan principalen, ägaren, avsäger sig ansvar och inte 

engagerar sig mer än vad som är nödvändigt (Healy & Palepu, 2001). Det leder till att 

ägaren inte har full kontroll över den anställdas beteende. Samtidigt har ägaren indirekt 

kontroll över den anställda genom till exempel agentens lön. Detta kan leda till att agenten 

har motiv till att presentera fördelaktiga siffror till ägarna för att kunna göra anspråk på en 
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högre lön. Informationsasymmetrier kan uppstå där ena parten har ett informationsövertag 

gentemot den andra. Teorin utgår från att människor är rationella vilket gör att den 

anställda kan ha incitament att utnyttja informationsövertag för att fatta beslut i 

egenintresse (Yuan-xiang & Hong-lian, 2013).  

Det är i verkligheten svårt att veta vem som har kontrollen över hur BAS-kontoplanen 

används och vad motiven är till att den används som den gör. Om agenterna är fullständigt 

rationella så skulle de sträva efter att exempelvis maximera vinsten i företaget för att på så 

vis öka chanserna att få en högre lön. Dock är agenterna sällan fullständigt rationella 

eftersom de påverkas av andra faktorer. Problem som uppstår inom teorin är enligt Cotter, 

Lokman & Najah (2011) att ägaren är frikopplad emot företagsledningen som fattar beslut 

och styr redovisningen i företaget samtidigt som egenintresset påverkar den information 

som redovisas av företag (Broberg, Tagesson & Collin, 2009). 

4.4 Positive accounting theory 

Positive Accounting Theory är en positiv redovisningsteori och kommer framöver enbart 

benämnas med förkortningen PAT. Denna teori utvecklades under 1970-talet av Watts & 

Zimmerman. I den tidigare forskning som låg till grund för PAT:s utformning ingår bland 

annat effektiv marknadshypotes (EMH) och agentteorin. EMH kunde bevisa att 

kapitalmarknaden reagerade på ny information men kunde inte förklara varför en del 

företag valde en viss redovisningsmetod framför en annan. PAT utformades för att fylla 

denna lucka. Teorin fokuserar på att förklara och förstå de val företag gör gällande sina 

redovisningsmetoder (Deegan & Unerman, 2011). PAT förutser att avtal mellan olika parter 

uppkommer för att förena intressen hos flera parter som handlar i egenintresse. Flera av 

dessa avtal uppkommer med hjälp av redovisningssystemet. I teorin antar man att parterna 

i dessa avtal har olika intressen och att det då råder en agentkonflikt. Detta gör att PAT är 

tätt sammanlänkad med agentteorin (Deegan & Unerman, 2011).  

PAT behandlar relationen mellan parter både inom och utanför företaget och förklarar hur 

redovisning kan användas för att underlätta samarbetet mellan dessa parter. Det 

ekonomiska perspektivet att alla individers beteende motiveras av egenintresse har en 

central roll. Teorin utgår ifrån strävan efter att maximera sin egen nytta. Problem uppstår 

då företaget vill skapa de bästa förutsättningarna och organiserar efter eget intresse men de 

olika parters intressen går isär. Agenterna anses sällan vara helt rationella gällande sina val 

kring BAS-kontoplanen då de påverkades av flera faktorer. Enligt PAT finns problematik 

kring hur agenterna och principalerna gör val i företaget i förhållande till samarbete med 

parter utanför företaget. Enligt PAT kommer eventuella redovisningsval göras utifrån 

situationsfaktorer. Dessa är bonussystem, skuldgrad och politisk påverkan (Watts & 

Zimmerman, 1990). Bonussystem innebär att om det finns en bonusplan så är den ofta 

knuten till resultat i form av redovisad vinst. Företaget kan då välja att tillämpa en 

redovisningsmetod som ökar företagets redovisade vinst. Om det finns låneavtal i företaget 

kan ledningen ha motiv att manipulera redovisningen för att påverka sin skuldgrad. 

Låneavtal innehåller ofta redovisningsbaserade villkor. Watts och Zimmerman (1990) 

menar att företag med hög skuldsättningsgrad kan välja en redovisningsmetod som ökar 
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det redovisade resultatet för att förbättra sina möjligheter. Företag kan befinna sig under 

tryck från olika politiska grupper vilket skulle kunna ge företaget incitament att välja en 

redovisningsmetod som minskar redovisad vinst på grund av politisk påverkan. 

Påtryckningarna kan komma från från externa parter såsom fackföreningar, staten, diverse 

miljörörelser, konsumentgrupper eller liknande. Hur företag påverkas av påtryckningar 

från politiska grupper kan ha ett samband med företagets storlek. Större företag påverkas 

oftast mer än små, eftersom ju större det är desto lättare blir det att dra till sig 

uppmärksamhet (Watts & Zimmerman, 1990).  

PAT har kritiserats för att göra antaganden om att alla beslut görs av egenintresse och 

därmed bortser från faktorer som lojalitet och moral. Antagandet om att individer handlar 

rationellt ger en förenklad bild av människan. Kritik har även riktats mot att PAT inte 

bidrar till utveckling inom redovisning, eftersom teorin har som mål att förklara och förstå, 

istället för att förbättra och utveckla (Deegan & Unerman, 2011). 

4.5 Intressentteori 

Intressentteorin togs fram av R. Edward Freeman genom hans bok “Strategic 

Management: A stakeholder approach” från 1984 (Stierb, 2008). Grunden för teorin ligger 

i att ett samhälle eller företag har flera intressenter, inte en specifik intressent (Deegan & 

Unerman, 2011). Definitionen av en intressent beskrivs olika beroende på vem man frågar. 

Fassin (2008) beskriver en intressent som en grupp eller individ som påverkas av 

organisationens målsättningar. I Deegan och Unerman (2011) beskriver man 

intressentteorins positiva gren genom att förklara att en intressent är en individ eller grupp 

som påverkar företagets val för att tillgodose olika parter och menar att val görs för att 

tillgodose intressenter inom och utanför företaget. Enligt Phillips (2003) drivs individen av 

ansvarstagande och det är viktigt att beakta informationsrättigheter. Phillips (2003) 

förklarar även att intressenter är dem som företaget har en moralisk skyldighet till.  

Inom intressentteorin finns tre dimensioner; den deskriptiva, den normativa och den 

instrumentala (Donaldson & Dunfee, 1994; Donaldson & Preston, 1995; Friedman & Miles, 

2006; Hendry, 2001). Freeman tog utöver dessa dessutom fram en fjärde dimension, den 

metaforiska användningen av intressenter (Freeman, 1994). Flera versioner av modeller 

har tagits fram men den med sju intressenter och företaget i mitten är den vanligaste och 

den visas i figur 1 nedan. Intressenterna i modellen är; kunder, anställda, långivare, 

leverantörer, ägare, stat- och kommun samt företagsledning.  
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Figur 1: Visar den vanligaste intressentmodellen. 
 
De olika intressenterna har olika åsikter kring hur företaget bör drivas och företaget strävar 

efter att leva upp till intressenternas förväntningar. I modellen med sju intressenter finns 

både intressenter som är aktiva inom företaget som företagsledning, ägare och anställda 

samt intressenter som är aktiva utanför företaget som leverantörer, långivare, stat, 

kommun och kunder. Beroende på vilka konton i BAS-kontoplanen som företagen 

använder blir framställningen av redovisningen mer eller mindre detaljerad. Då företagets 

intressenter har olika intresse i vilken information som ska redovisas påverkas företagen av 

intressenternas förväntningar och påtryckningar. Om företagets intressenter upplever att 

företaget inte lever upp till deras förväntningar måste förbättringar kring informationen 

som redovisas genom BAS-kontoplanen ske. Ifall företagets intressenter inte är nöjda 

kommer företagets framtid vara osäker (Roberts, 1992).  

Enligt intressentteorin påverkas företagets val av både interna faktorer som förväntningar 

från intressenter inom företaget och externa faktorer som förväntningar från intressenter 

utanför företaget. Det handlar alltså inte enbart om att tillgodose en intressent utan det 

handlar om att kunna koordinera och ta hänsyn till de olika intressenternas åsikter. 

Intressenter kan utöver ovan nämnda indelningar även delas in i sekundära samt primära 

intressenter enligt Clarkson (1995). Sekundära intressenter finns om de inte är nödvändiga 

för företagets existens eller påverkar företagets aktiviteter men fortfarande är viktigt för 

företaget som stort. Primära intressenter är de som tillsammans med företaget har en 

relation där aktivitetsutbyte görs samt är viktigt för företagets fortlevnad. Detta kan göra att 

primära intressenter kan ha större makt och möjlighet att påverka företagsbeslut.  
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4.6 Legitimitetsteori 

En annan positiv teori är legitimitetsteorin. Den går ut på att företagen ska uppfattas vara 

legitima och följa de värderingar och normer som råder i samhället (Deegan & Unerman, 

2011). Legitimitetsteorin bygger på strävan efter att upplevas trovärdiga och pålitliga av sin 

omvärld. Företagets redovisning påverkas av externa faktorer och strävan efter att leva upp 

till förväntningar från intressenter utanför företaget. I den sociala omgivningen finns 

förväntningar om hur företag bör agera i olika situationer. Företagens strävan är att nå upp 

till dessa förväntningar genom att anpassa och utforma sin verksamhet utefter 

omgivningens normer. Enligt teorin anses det vara nödvändigt för företag att ses som 

legitima av sin omgivning för att kunna fortsätta bedriva verksamhet. Företagen har olika 

motiv till hur de framställer information genom BAS-kontoplanen och genom att visa att 

BAS-kontoplanen används korrekt och att den informationen som redovisas genom BAS-

kontoplanen är riktig kan företagen stärka sin legitimitet. Om skillnader i normsystem 

uppstår mellan företag och samhället kommer ett legitimitetsgap att uppstå (O’Donavan, 

2002). Ifall informationen från BAS-kontoplanen delges samhället på ett legitimt sätt 

kommer risken att legitimitetsgap uppstår att minska (Buhr, 1998). Teorin förklarar även 

att företags agerande och beslutsfattande görs med respekt till omgivningen och att stora 

företag som är mer synliga har större incitament att vara legitima än mindre företag som 

inte syns lika mycket. Att anses legitima är troligen den största anledningen till att företag 

väljer att redovisa information som inte krävs utav lag till allmänheten (Dowling & Pfeffer, 

1975). 

4.7 Institutionell teori 

I institutionell teori beskrivs hur företagens handlande följer det som förväntas av sin 

omgivning samt vad som ligger bakom företagens val och agerande (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Till skillnad från PAT och agentteorin menar man att beslutsfattarna är begränsat 

rationella och att flera faktorer påverkar dess val. Företaget påverkas både av externa 

faktorer för att leva upp till förväntningar från intressenter utanför företaget och interna 

faktorer för att tillgodose parter inom företaget. Teorin behandlar hur företagen påverkas 

av andra företag, hur de följer regler samt hur de arbetar utefter invanda mönster och lever 

upp till de normer som finns i dess omgivning. Utifrån ett institutionellt perspektiv 

ifrågasätts om företagets mål är att maximera dess vinst eller avkastning. Man menar 

istället att målet kan vara att överleva på lång sikt och att det görs genom att ta hänsyn till 

relevanta intressenter och därmed även deras intressen (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

DiMaggio och Powell (1983) menar att företag blir alltmer lika varandra och förklarar detta 

genom tre isomorfiska mekanismer. Dessa är mimetisk isomorfism, tvingande isomorfism 

och normativ isomorfism. En gemensam nämnare för mekanismerna är antagandet att 

företag strävar efter att anses legitima. Inom mimetisk isomorfism väljer företag att 

efterlikna varandra. Den mimetiska mekanismen uppstår då företag är osäkra på vilket 

beslut de ska fatta och väljer att ändra sitt agerande för att efterlikna andra företag för att 

stärka sin legitimitet. Att företag väljer att använda BAS-kontoplanen behöver inte grunda 

sig i ett beslut som bygger på kunskap utan det kan bero på att företag efterliknar andra 
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företag för att det förväntas av omgivningen. Tvingande isomorfism innebär att företag 

ändrar sitt agerande efter påtryckningar av externa intressenter. Påtryckningarna kan vara 

både formella och informella beroende på hur starka de påverkade externa intressenterna 

är (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan vara både politiska påtryckningar, kulturella 

förväntningar och statens bidrag med reglerade översikter och kontroller som är de externa 

påverkande ändringarna som sker, vilket leder till förändring inom företagen (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Inom den tredje mekanismen, normativ isomorfism behandlas normen 

av professionalisering. Företag tenderar att rekrytera individer med liknande bakgrund och 

liknande utbildning vilket gör att de anställda ofta har liknande värderingar. Detta påverkar 

både hur normer inom företaget och normer av externa intressenter utformas. Företag kan 

till exempel stärka sin legitimitet genom att visa externa intressenter att de har välutbildad 

personal (DiMaggio & Powell, 1983). Företag som redovisar enligt BAS-kontoplanen skulle 

kunna stärka sin legitimitet genom att ha anställda som är kunniga inom ämnet. 

4.8 Referensram över teorierna i en gemensam modell 

Sammanfattningsvis så kan ovanstående nämnda teorier behandlas inom en gemensam 

modell. Motivationen påverkar vilka faktorer som företagen tar hänsyn till och agentteorin 

behandlar påverkan från interna faktorer. Positive accounting theory och intressentteorin 

kommer i modellen behandla påverkan från både interna och externa faktorer medan 

legitimitetsteorin och institutionell teori behandlar påverkan från enbart externa faktorer. 

 

           

Figur 2. Teorierna i en gemensam modell.  
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Agentteorin och positive accounting theory (PAT) behandlar incitamentet att agera i 

egenintresse samt de interna faktorerna i företag som påverkar val av redovisningsmetod 

och valet att redovisa en transaktion på ett visst konto istället för ett annat. Teorierna 

behandlar intressekonflikter som kan uppstå mellan en principal och en agent (Yuan-xiang 

& Hong-lian, 2013; Watts & Zimmerman, 1990). Oftast uppstår de mellan ägarna och de 

anställda, exempelvis företagsledningen. Problematiken uppstår då parterna har olika 

intressen och uppkommer på grund av att både de anställda och ägarna strävar efter att 

maximera sin egennytta och genom detta skapar informationsasymmetrier dem emellan. 

Ägarna väljer att anlita företagsledningen för att representera företaget samt anförtro dem 

att fatta beslut som ligger i företagets bästa intresse. Företagsledningen och ägarna kan ha 

olika intressen vilket kan vara en förklaring till ledningens incitament att påverka 

informationen som rapporteras till ägarna samt incitamentet att agera i egenintresse. 

Ägarledda företag har enklare styrning där de oftast själva fattar beslut medan det i 

tjänstemannaledda företag kan finnas resultatkopplade incitament vilket gör att den 

anställda ledningen kan ha motiv att agera i egenintresse för att påverka ägarnas syn på 

redovisningen (Dhaliwal et al., 1982). Till exempel kan företagsledningen ha incitament att 

påverka resultatet för att öka sina chanser till att få högre lön. Relationen mellan en agent 

och en principal kan även finnas i andra konstellationer. I ägarledda företag kan 

förhållandet till exempel vara mellan olika delägare.  Grunden är densamma, de båda 

intressenterna strävar efter att maximera sin egennytta och problematiken uppstår då 

agenten och principalen har olika intresse (Dhaliwal et al., 1982).   

PAT fokuserar som tidigare nämnts på att förklara och förstå de val företag gör gällande 

sina redovisningsmetoder (Deegan & Unerman, 2011). Teorin förutspår att avtal mellan 

parter uppkommer för att intressen ska kunna förenas hos flera parter som handlar i 

egenintresse. PAT gör ett antagande att parterna i dessa avtal har olika intressen och att det 

då råder en agentkonflikt. Teorin säger att det finns situationsfaktorer som påverkar 

redovisningsval i företag, dessa faktorer är bonussystem, skuldgrad och politisk påverkan 

som beaktas och försöker ta reda på om de kan motivera varför individer i företag väljer en 

viss redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 1990). Studien undersöker om det finns 

någon form av bonusplan som gör att det finns motivation till att påverka redovisningen i 

BAS-kontoplanen. På liknande sätt är det intressant att se om det finns motivation att 

påverka redovisningen för att uppfylla kriterier från långivare vid en eventuell 

skuldsättning. Beroende på storleken av de företag som studeras kan det även vara aktuellt 

för oss att undersöka om det finns externa faktorer som motiverar redovisningsval och som 

kan kopplas samman med hypotesen om politisk påverkan.  

Intressentteori, legitimitetsteori och institutionell teori bygger på strävan efter att leva upp 

till förväntningar från sin omgivning och utgår från att redovisningen utformas för att 

tillmötesgå dess intressenter både inom och utanför företaget. Den positiva grenen av 

intressentteorin behandlar bland annat interna faktorer som påverkar redovisningen och 

relationen mellan ägare och anställda (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin kan 

användas för att undersöka om företag utformar sin redovisning olika och i denna studie 

används den i synnerhet för att undersöka om framställandet av redovisning genom BAS-

kontoplanen utformas på olika sätt. Motivationen kan vara olika beroende på om det är 

externa intressenter, som leverantörer och långivare, eller interna intressenter, som 
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företagsledning och andra anställda som ska tillgodoses. Legitimitetsteori och institutionell 

teori behandlar redovisningens påverkan av externa intressenter och tar hänsyn till 

omgivningens normer och förväntningar (Deegan & Unerman, 2011; Eriksson-Zetterquist, 

2009). Teorierna förklarar att redovisningsval beror på företagets strävan efter att stärka 

sin legitimitet. Utformningen av företags redovisning och valet att redovisa på ett visst 

konto kan enligt dessa teorier grundas i strävan efter att vara legitim till sin omgivning. 

Legitimiteten kan bero på invanda mönster, motiv att efterlikna andra företag, formella och 

informella påtryckningar från externa parter och den anställdes bakgrund.  
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5 Empirisk metod 

Under den här delen så kommer vi att belysa vårt empiriska metodval. Först kommer vi 

beskriva vår datainsamling och sedan i tur och ordning analysmetod, urval, 

operationalisering, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etik. 

5.1 Datainsamling 

Studien har primära källor och originaldata har samlats in genom intervjuer. 

Intervjumetoden som används är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, som ger 

respondenten möjligheten att själv utforma sina svar. Detta bedömdes som lämplig metod 

eftersom frågorna i semistrukturerade intervjuer passar kvalitativa studier då det ger 

respondenten frihet att utveckla och fördjupa sina svar (Bryman & Bell, 2015).  

Semistrukturerade intervjuer har sin utgångspunkt i de teman som studien berör. I den här 

studien är det dels BAS-kontoplanen, men även i inre och yttre faktorer som kan påverka 

redovisningsval. Dessa teman specificeras i en intervjuguide där frågor har formulerats. 

Frågorna fungerar som en grund som hjälper till att styra intervjun samtidigt som 

respondenten ges friheten att själv formulera sina svar. Följdfrågor kan därmed baseras på 

respondentens svar och på så sätt kan intervjun fördjupas och informationen blir mer 

detaljerad. Intervjun blir flexibel och kan anpassas efter respondenten (Bryman & Bell, 

2015). Studiens deduktiva ansats är anledningen till den teoretiska referensramen som 

ligger till grund för utformandet av intervjuguiden.  

Eftersom respondenten har frihet att utveckla och fördjupa sina svar kan svaren ta olika 

riktningar och på så sätt minska jämförbarheten mellan olika svar. Strukturerade intervjuer 

ger enklare och kanske mer jämförbara svar, vilket ger högre reliabilitet. Eftersom studien 

fokuserar på djupgående information valdes semistrukturerade frågor och på så sätt 

prioriterades den djupare informationen framför en eventuellt högre reliabilitet. 

Intervjuerna genomfördes genom ett möte på respektive respondents arbetsplats.  Detta ger 

möjlighet till att uppfatta minspel och fysiska uttryck vilket kan vara av betydelse vid 

tolkning av betydelsefull information. Det kan även öka chansen till att få ärliga svar på 

frågor som söker svar på känslig information (David & Sutton, 2011). Personliga intervjuer 

är mer tidskrävande än telefonintervjuer vilket kan försvåra processen enligt Bryman och 

Bell (2015). Fördelarna med personliga intervjuer ansågs trots det vara viktigare än den tid 

som sparas in genom telefonintervjuer. Svaren sker inte längre med samma anonymitet 

vilket kan påverka hur respondenten väljer att formulera svaren. Intervjuerna spelas in för 

att försäkra att få med nödvändig information och för undvika feltolkning samt för att 

registrera intervjupersonens egna ord vilka kan användas till att koppla citat till teorier i 

analysen (David & Sutton, 2011). 
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5.2 Analysmetod 

Utifrån de svar som har samlat in från intervjuerna sker en sammanställning genom att 

summera de angivna svaren separat. Svaren behandlas individuellt till en början för att få 

respektive företags syn över användandet och kommer i ett senare skede att kopplas 

samman med svaren från övriga respondenter. Genom en tematisk analys identifieras 

gemensamma variabler vilka består av en kombination av empiriska fynd och teoretiska 

samband (Bryman & Bell, 2015). Svaren från de olika företagen delas upp under rubriker 

och sammanställs tillsammans med svar på frågor under samma rubriker från samtliga 

respondenter. I analysen kommer en sammankoppling till våra valda teorier som beskrivits 

i teoretiska referensramen att göras utifrån respondenternas svar. Förhoppningen är att 

genom detta kunna dra en slutsats om hur BAS-kontoplanen används av företag och vad 

som motiverar dess val av redovisningsmetod samt ge BAS ideella förening en överblick av 

användandet som förhoppningsvis kan leda till fortsatt utveckling av kontoplanen. 

5.3 Urval 

För att få användbar data från insamlingen och relevanta svar från respondenterna bör val 

av urvalsmetod beaktas. Urvalet kan påverka om rimliga och korrekta slutsatser kan dras 

efter att datainsamlingen är gjord. I vår studie görs ett riktat val av respondenter där 

hänsyn tas till respondenternas kunskap. De intervjuade är redovisningsansvariga och har 

viss kunskap om redovisning och kontoplanen. Ett selektivt urval går ut på att forskaren 

väljer urvalet på egen uppfattning och kunskap om vad som bör vara lämpligt (David & 

Sutton, 2016). Vårt urval kommer att bestå av personer som är redovisningsansvariga och 

använder BAS-kontoplanen. Eftersom att 95 % av företagen i Sverige använder BAS-

kontoplanen innebär det att det endast är en liten grupp som inte är relevanta i vårt 

selektiva urval.  

Utformandet av en intervjuguide och genomförandet av analysen kan underlättas om 

företagen är mer lika varandra, vi har därför bestämt att alla intervjuer som genomförs sker 

till aktiebolag som är icke-börsnoterade och följer K2 regelverket samt att de använder 

BAS-kontoplanen. Vidare kommer urvalet att ske genom ett bekvämlighetsurval där 

respondenterna väljs utefter vad som är passande för de som utför studien. Detta är 

fördelaktigt för en studie som är begränsad vad det gäller tid och pengar och ger studien 

generaliserbarhet. Flera specifika grupper finns inom användandet av BAS-kontoplanen 

men för att säkerställa att respondenterna har relevant anknytning till vårt problemområde 

och att en intervju är möjlig att genomföra anser vi att det är bättre att basera valen på de 

två tidigare ovan nämnda urvalen. 

5.4 Operationalisering 

Utformandet av frågorna har skett med beaktning till vårt syfte och valda teorier av den 

orsaken att målet är att svaren ska kunna anknytas till vår teoretiska referensram. Genom 

operationalisering utformas intervjuguiden utefter de frågor och begrepp som forskaren vill 



 

25 

undersöka (Bryman & Bell, 2015). Nedan redogörs innehållet i intervjuguiden. 

Intervjuguiden i sin helhet finns under rubriken bilaga 1.  

Intervjun inleds med en presentation av studiens författare och en beskrivning av studiens 

syfte samt intervjuernas bidrag i studien. Det ges en förklaring till hur informationen som 

ges i intervjuerna kommer att hanteras och samtliga företag och respondenter blir 

informerade om att de kommer att vara anonyma. Respondenterna har blivit tillfrågade om 

de godkänner att intervjun spelas in och samtliga respondenter gav sitt samtycke. 

Frågorna i intervjuguiden är utformade för att ge svar till frågeställningen och beaktar de 

positiva redovisnings teorierna som studien behandlar. Intervjuguiden börjar med 

generella frågor om respondentens bakgrund. Intervjuguiden börjar med inledande frågor 

som behandlar hur länge respondenten har arbetat på företaget, vilken yrkesroll 

respondenten har och hur länge personen har haft denna befattning. Efter det ställs frågor 

om företaget och respondenten ger en kort beskrivning av företagets verksamhet. Därefter 

behandlar frågorna företagens mål, om företagen arbetar mot några specifika mål just nu 

och hur de arbetar för att motivera sina anställda. Dessa frågor har flera funktioner. Dels 

ger svaren bakgrundsinformation om respondenten och företaget vilket ger en inblick i 

företagets verksamhet och underlättar tolkningen av respondentens svar. En annan 

funktion med dessa frågor är att de startar intervjun på ett bra sätt. Frågorna kräver inga 

långa redogörelser utan är relativt enkla att besvara och kan minska eventuella spänningar 

eller nervositet hos respondenten.  

Efter de inledande frågorna ställs frågor om företagets redovisning och företagets 

redovisningskompetens. Redovisningskompetens är en faktor som kan påverka valet av 

redovisningsmetod och är därav viktig för studien. Nästa fråga är av övergripande karaktär 

och söker svar på hur företaget använder sin redovisning. Syftet är att få insikt i vilka 

intressenter som finns inom och utanför företaget. Svaret kan ge information om 

redovisningen används för att rapportera till externa intressenter såsom Skatteverket och 

interna intressenter som ägare och företagsledning. 

Därefter ställs frågor om företagets användning av BAS-kontoplanen. En fråga berör hur 

kontoplanen används rent praktiskt och har en öppen karaktär som lämnar utrymme för 

dialog och följdfrågor som kan anpassas efter respondentens svar. Nästa fråga undersöker 

om det finns någon mall eller beskrivning på vilka konton som ska användas i 

redovisningen. Vidare ställs en fråga om vem som i sådana fall har utformat mallen eller 

beskrivningen. På så sätt kan studien undersöka om det finns interna relationer som 

påverkar valet av redovisningsmetod. Denna fråga kan också ge mer detaljerad information 

eftersom den öppnar upp för mer specifika frågor om hur konton används samt om 

företaget använder gruppkonton eller underkonton. 

Efter det ställs frågor som undersöker vad motivet är till att använda en BAS-kontoplan. 

Frågorna berör vilken form av BAS-kontoplan som används, om företaget använt någon 

kontoplan förutom BAS-kontoplanen och en mer övergripande fråga om hur 

respondenterna upplever BAS-kontoplanens uppställning. Förhoppningen är att genom 

analys och tolkning av svaren i detta avsnitt kunna avgöra om de finns distinkta motiv till 

varför företagen valt att använda sig av BAS-kontoplanen och inte någon annan typ av 
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kontoplan. Dessa frågor ger även information om hur BAS-kontoplanen fungerar för 

företagen i praktiken. Frågan om hur de upplever kontoplanens uppställning kan ge oss 

information om huruvida kontoplanen är användarvänlig. Den kan ge svar på om det krävs 

mycket kunskap för att förstå hur den ska användas. Frågorna kan också ge svar på om 

BAS-kontoplanen är anpassningsbar, om den fungerar i olika typer av företag eller om den 

behöver modifieras.  

Nästkommande fråga fokuserar på externa intressenter och om redovisningen används som 

stöd vid rapportering till exempelvis Skatteverket. Genom att fråga vidare om hur den 

används kan vi få information om hur redovisningen påverkas av den typen av intressenter. 

Avslutningsvis ställdes frågan om respondenten hade något mer att tillägga. Enligt Bryman 

och Bell (2015) är det väsentligt att ge respondenten möjligheten att så utförligt som möjligt 

ge uttryck för sina åsikter och upplevelser innan intervjun avslutas.  

Genom frågorna ges övergripande öppna svar och ledande frågor undveks för att inte 

påverka respondenternas svar. Tanken är att en dialog ska uppstå där respondenten ska 

känna sig trygg i att delge sina svar som kan ge möjlighet till vidare följdfrågor. 

Intervjuerna utfördes till sex redovisningsansvariga på olika företag inom valt urval. 

Eftersom att vi förväntar oss att dialoger kan uppstå kan svaren från respektive respondent 

se olika ut och generera svar som är tolkningsbara på olika vis. Vissa företag kan exempelvis 

ge mer bidrag till analys om interna förhållanden medan andra kan ge mer bidrag till analys 

om externa förhållanden. Genom dialoger med respondenterna kan olika svar ges som gör 

att intervjun går i varierande riktningar med olika djupgående svar vilket kan påverka 

bidraget till vår analys. 

5.4.1 Intervjuade respondenter 

Till studien har det genomförts sex intervjuer där respondenterna och företagen kommer 

hållas anonyma. Nedan presenteras information om vid vilket datum intervjuerna har ägt 

rum samt under hur lång tid intervjuerna genomfördes.  

- Respondent 1 intervjuades den 18 maj 2018 under ca 40 minuter. 

- Respondent 2 intervjuades den 22 maj 2018 under ca 60 minuter. 

- Respondent 3 intervjuades den 22 maj 2018 under ca 30 minuter. 

- Respondent 4 intervjuades den 24 maj 2018 under ca 30 minuter. 

- Respondent 5 intervjuades den 24 maj 2018 under ca 40 minuter. 

- Respondent 6 intervjuades den 25 maj 2018 under ca 40 minuter. 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Genom studien kommer vi att sträva efter att nå så hög validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet som möjligt för att få ett så rättvisande svar som möjligt. Validitet syftar 

till att se om man verkligen mäter det man faktiskt vill mäta och få fram svar om. 

Reliabilitet syftar istället till att svaren är tillförlitliga och korrekta (David & Sutton, 2016). 

Det sista begreppet generaliserbarhet syftar till att man ska hålla urvalet tillräckligt stort för 

att kunna dra slutsatser utav de och generalisera det trovärdigt (David & Sutton, 2016). 
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Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ forskningsmetod. 

Reliabilitet betyder att tillförlitligheten på måttet av ett koncept är konsekvent (Bryman & 

Bell, 2015). Med det menas att om en studie har hög reliabilitet ska det gå att replikera den 

vid ett annat tillfälle och då nå samma resultat. Med validitet menas giltighet. Giltigheten i 

detta fall avser frågan om huruvida en eller flera indikatorer som är tänkta att mäta ett 

koncept, faktiskt mäter sagda koncept (Bryman & Bell, 2015). Inom kvalitativ forskning får 

reliabilitet en lite annorlunda innebörd. Reliabilitetsbegreppet blir svårare att använda 

inom kvalitativa studier eftersom enighet sällan råder. Med det menas att om en studie 

replikeras kan respondenterna svara annorlunda och på så vis resultera i ett annat resultat. 

Detta innebär dock inte att studien har låg reliabilitet. Resultatet blir annorlunda eftersom 

människor upplever saker annorlunda och har olika åsikter (Bryman & Bell, 2015). I en 

kvalitativ studie tas validiteten med i beaktning under hela forskningsprocessen. Validitet 

går från giltighet mot begreppet trovärdighet. Om forskaren anses ha tillräckligt med 

underlag för att göra en trovärdig tolkning anses validiteten vara hög (Bryman & Bell, 

2015).  

I studien används flera strategier för att stärka validiteten. Information och underlag 

samlas in och på ett sätt som är relevant för studien. Intervjuer genomförs med 

redovisningsansvariga som använder BAS-kontoplanen. Ett flertal intervjuer genomförs för 

att få flera resultat att jämföra med varandra. Intervjuerna är utförda med hjälp av en 

intervjuguide som utformades för studien och på så sätt fokuseras frågorna mot 

ämnesområden som är relevanta för studien. Frågorna i intervjuguiden utformades för att 

ge så öppna svar som möjligt och för att inte påverka respondenterna i någon riktning. 

Eftersom att frågorna ställs på liknande sätt i samtliga intervjuer skapas möjlighet till att 

genomföra samma studie igen fast med ett annat urval vilket kan stärka studiens 

generaliserbarhet. 

5.6 Etik 

Under uppsatsen har etiken beaktas genom att se till att vetenskapsrådets fyra krav är 

uppfyllda. De fyra kraven är; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). Kraven har olika innebörd och syftar till att 

hålla ett gott förhållande samt undvika konflikter mellan respondenter och forskare. 

Principerna om individskyddet kan konkretiseras djupt men här beskrivs de relativt kort 

och koncist.  

- Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om syftet 

med studien eller forskningen. Det ska förmedlas att de frivilligt har kunnat delta 

samt att svaren enbart kommer hållas inom forskningen.  

- Samtyckeskravet syftar till att de intervjuade har sin egen vilja till att tacka ja eller 

nej till att medverka. Om en intervju har startats så kan respondenten om den vill 

dra sig ur och avsluta när den vill. Data som redan hunnit hämtas kan tas med till 

forskningen, förutsatt att respondenten inte säger emot detta. Att tänka på är att 

inte gå emot individskyddskravet som innebär att man inte ska utsätta 

respondenten för psykisk eller fysisk smärta, kränkning eller förödmjukelse.  



 

28 

- Konfidentinalitetskravet betyder att personuppgifter och personer i 

undersökningen ska hållas så obehöriga inte kan nå dessa. Offentlighet och 

sekretess är viktigt vilket gör att tystnadsplikt är rekommenderat. Risken att 

individer kan identifieras ska betraktas så att utomstående inte kan tyda individen 

genom det som står.   

- Nyttjandekravet innebär till sist att insamlad information endast får användas i 

forskningssyfte. Informationen får inte hamna var som helst men kan eventuellt 

utlämnas till andra forskare (Vetenskapsrådet, u.å).  

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades respondenterna och fick en kort presentation 

av studien och dess upplägg. Respondenterna informerades om att studiens syfte är att 

undersöka hur BAS-kontoplanen används av företag och vad som motiverar dess val av 

redovisningsmetod på en övergripande nivå. De blev även informerade om att 

förhoppningen är att kunna ge BAS ideella förening en överblick av användandet som 

förhoppningsvis kan leda till fortsatt utveckling av kontoplanen. Respondenterna blev 

sedan informerade om att de och företaget kommer att vara anonyma i undersökningen och 

respondenten tillfrågades om hen skulle vilja delta i en intervju. Innan respektive intervjun 

påbörjades tillfrågades respondenten om ljudinspelning var okej att använda och 

respondenten fick ge sitt godkännande om det var okej att använda. Vi försäkrade även att 

den insamlade informationen endast kommer att användas i studien och inte i något annat 

syfte. 
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6 Empiri 

I den här delen behandlas svaren från intervjuerna, intervju för intervju. En 

sammanställning över de företag vi har intervjuat görs för att öka läsarens förståelse och 

ge en överblick kring företagens verksamhet.  

Intervjuerna har genomförts till olika företag som inte tillhör en specifik bransch men har 

gemensamt att vara aktiebolag som redovisar enligt K2. Respondenterna är 

redovisningsansvariga på företagen och intervjuerna har varierat i tid mellan 30 minuter 

till 60 minuter. Nedan kommer Tabell 1 visa en översikt av gjorda intervjuer följt av 

intervjuerna i ett narrativt format. Intervju 1 kallar vi för företag 1 där vi intervjuat 

respondent 1 istället för att skriva företagets och respondenternas riktiga namn. Intervju 2 

kommer benämnas företag 2 och respondent 2 och så vidare. 

 Respondentern

as roll i 

företaget  

Regelver

k som 

företage

t följer 

Interna 

intressenter 
Externa 

intressenter 
Typ av 

företag 

 

Ägarstruktur 

Företag 

1 

Ekonomichef och 

kvalitetsansvarig 
K2 Anställda, Ägare 

och styrelse 
Skatteverket, 

Banker 
Tillverknin

gs- 

företag 

Två privata 

delägare 

Företag 

2 

Ekonomi- och 

medlemsansvarig 
K2 Anställda, 

Styrelse och 

medlemmar 

Skatteverket, 

Bolagsverket 
Golf, 

besöksnäri

ng och 

tävlingsver

ksamhet 

Privatägt, 

styrelse består 

av 9 personer 

Företag 

3 

Verkställande 

direktör 
K2 Anställda, 

Företagsledning 
Skatteverket,  

Banker 
Förädlar 

trävaror  
Tre privata 

delägare 

Företag 

4 

Ekonomiansvarig K2 Anställda Skatteverket, 

Kunder 
Konsultför

etag  
Familjeägt 

företag 

Företag 

5 

Redovisningsekon

om 
K2 Anställda, Ägare Skatteverket Konsultför

etag  
En privat 

delägare 

Företag 

6 

Kontorschef K2 Anställda Skatteverket, 

Banker 

JEU 

SCB 

Konsultför

etag  
Dotterbolag till 

ett företag med 

VD, Vice VD 

samt sex högt 

uppsatta chefer 

 

Tabell 1: Visar en översikt av intervjuerna. 
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6.1 Företag 1 

Företag 1 är ett tillverkningsföretag som tillverkar hudvårdsprodukter och medicintekniska 

produkter på uppdragsbasis. Med det menas att de tillverkar produkter åt andra företag. De 

har inga egna varumärken, utan de tillverkar produkter som tillhör andra företag. Dessa 

företag sätter sedan ut produkterna på marknaden, både i Sverige och på andra marknader. 

Företag 1 har två delägare, vilka båda är privatpersoner. Respondent 1 har arbetat i nämnda 

företag i sex år och har sedan hen började arbeta i företaget haft titeln ekonomichef och är 

även kvalitetsansvarig. 

Respondent 1 berättar att de jobbar för att växa och vill göra en bra vinst. Hen berättar att 

de ständigt arbetar för att hålla hög kvalitet till kunderna genom att hen säger “Sedan är 

målen att vi ska hålla den höga kvalitet vi har, så vi kan leverera bra produkter till våra 

kunder”. Hen säger “Det är två olika mål så man inte kan väga dem mot varandra. Det 

ena är ett kvalitetsmål som man jobbar mot hela tiden, men man måste samtidigt ha kvar 

i åtanke att man måste göra vinst. Vi kan ju inte höja vår kvalitet med så stora resurser 

att det inte blir några pengar över. Eller tvärt om vi kan inte bara satsa på att tjäna 

pengar för då tappar vi vår kvalitet”. Respondent 1 syftar på att bristande kvalité skulle 

kunna leda till att företaget tappar kunder och så småningom även förlora sina 

kvalitetscertifieringar. Företaget har tre stycken certifieringar i ett kvalitetsledningssystem. 

Innehavet av dessa certifieringar innebär att det finns krav på att kompetens hos 

personalen. Detta innebär att personalen ska utbildas och vidareutbildas. Företaget har ett 

program som följs och utbildningsplaner görs varje år. Respondent 1 menar att det därför 

är viktigt att personalen trivs och stannar i företaget, så att man behåller kompetensen 

inom företaget. 

På frågan om hur företagets redovisning används svarar på respondent 1 “Det är mest 

internt. Men man använder ju sin redovisning säg såhär när vi redovisar till Skatteverket 

exempelvis, arbetsgivaravgifter och moms och sådana saker så använder vi ju 

redovisningssystemet. Utan en redovisning som fungerar skulle vi ju inte kunna sköta den 

rapporteringen”. När respondenten säger att de redovisar mest internt syftar hen på att 

information ska delges till ägare och styrelse. Hen förklarar att en av de viktigaste 

funktionerna med redovisningen är att de får en överblick av företaget. ”Det allra viktigaste 

med ett redovisningssystem tycker jag förutom att man ska ha ordning och reda, är ju att 

man ska kunna ha så bra redovisning att man kan se: Vad är det i företaget som kostar 

pengar och vad är det som är lönsamt”.  Hen menar att de på så sätt kan se vart de gör 

vinst och att det är viktigt att kunna se vilka kostnader de kan göra något åt och vilka som 

är obetydliga.  

Respondent 1 berättar att de självklart även använder redovisningssystemet för att 

rapportera moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket eftersom uppgifter då hämtas 

från bokföringen. Hen menar att de inte skulle kunna göra den rapporteringen utan en 

fungerande redovisning. Även banken får ta del av deras redovisning i form av 

årsredovisningen. När vi frågar om respondenten upplever att intressenter från andra 

företag är intresserade av deras redovisning förklarar hen att leverantörer och kunder 

frågar efter årsredovisningen ibland, men att de sällan frågar efter detaljer i redovisningen. 
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Respondenten tror att detta kan bero på att de har revisor och att man på så vis kan se att 

de följer de lagar och regler som finns.  

När det gäller själva BAS-kontoplanen anser respondenten att den fungerar bra. Den 

behöver ibland modifieras lite för att anpassas till företaget. Det är dock bara lite små 

ändringar som att byta namn på något konto för att det ska stämma bättre överens med 

dess innehåll. Hen förklarar också att eftersom att BAS-kontoplanen innehåller en stor 

mängd olika konton används endast en del av dessa. Man använder heller inga 

gruppkonton, då det helt enkelt inte behövs. När vi frågar varför företaget använder just 

BAS-kontoplanen och inte en annan kontoplan får vi till svar “att det är ju den man 

använder, jag har aldrig reflekterat över att använda andra alternativ”. 

När vi fråga om redovisningen anpassas efter någon intern mall eller liknande, får vi svaret 

“Så är det nog i många företag men inte här, eftersom jag är den som är mest kompetent 

på redovisning och jag sköter ju det där”. Respondenten berättar att styrelsen ibland kan 

ställa frågor och be om att vissa detaljerat i bokföringen skall förtydligas för att ge en bättre 

överblick. Ett exempel kan vara att gå djupare in i vissa poster och särredovisa dessa för att 

få en mer detaljerad överblick. “Om styrelsen säger att vi skulle vilja veta, om vi säger att 

vi har en balansräkning och så har vi en stor post, lagret är en stor post i vårt bokslut, så 

kan och har styrelsen sagt någon gång att vi skulle gärna vilja veta vad är råvaror, vad 

är emballage osv, särredovisa det”. Eventuella önskemål ligger på den nivån. 

Respondenten förklarar att hen själv tar de flesta praktiska besluten om hur bokföringen 

ska gå till, eftersom det är hen som har mest kompetens inom företaget på just redovisning. 

Respondenten berättar också att hen inte har använt någon annan kontoplan än BAS, 

varken på detta företag eller tidigare arbetsplatser. Däremot förklarar hen att beroende på 

vilken verksamhet ett företag bedriver skiljer det sig ju i vilka konton som används i 

bokföringen. 

6.2 Företag 2 

Företag 2 arbetar med golf, besöksnäring och tävlingsverksamhet samt har en 

medlemsförening. Respondenten har arbetat på företaget i två år och arbetar som ekonomi- 

och medlemsansvarig.  

Respondent 2 berättar att dem har stora planer för att utveckla sin anläggning. Hen 

berättar att de har som mål att kunna ha året-runt-beläggning och att de har mål att bygga 

ut sin anläggning för att kunna utöka utbudet och få fler kunder. Respondent 2 förklarar att 

arbetet med projektet börjar komma igång ”Vi är i startgroparna, det är främst 

klubbchefen som arbetar för det och sedan har vi hyrt in en konsult”. Företaget arbetar 

också för att varje kund ska vara nöjd med sitt besök och att kunderna ska rekommendera 

andra att besöka anläggningen. Hen berättar att dem brukar ha personalaktiviteter för alla 

anställda för att skapa en god sammanhållning inom företaget. Hen berättar också att 

företagsledningen vill att personalen ska gå kurser för att få en högre kompetens inom 

företaget men att det inte finns tid som gör det möjligt att göra det.  
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Vad det gäller redovisningen anger respondent 2 att företaget använder den för att 

rapportera ”Främst internt till medlemmar och styrelse”. Då för att redovisa hur mycket 

intäkter som finns och hur mycket kostnader de har. Styrelsen blir informerade under 

styrelsemötena och informationen kan ligga till grund för när beslut ska tas om 

investeringar eller planering av kommande verksamhet. Respondent 2 berättar på frågan 

om de redovisar internt eller externt att “För att rapportera till Skatteverket använder vi 

kontona 2710, 2730, 2510, 2650, 2660, 1630 och 1650”.  

Då vi frågar respondent 2 hur de använder BAS-kontoplanen med gruppkonton och 

underkonton svarar hen “Vi har kostnadsställen, olika konton för till exempel el eftersom 

att vi har olika avdelningar, restaurang, shop, kansli, omklädningsrum och maskinhall. 

Vi använder många olika konton till exempel ett för inköp av gödsel och ett annat för 

gräsfrö så det är detaljerat”. Hen berättar att de använder många olika konton och att de 

bland annat delar upp inköp på olika konton för att få en bättre överblick av vilka kostnader 

företaget har. Respondent 2 beskriver företagets redovisning som detaljerad. På frågan om 

det finns någon mall över vilka konton som ska användas vid särskilda transaktioner svarar 

hen att inköpsansvariga på företaget anger vilket konto som ska användas. Sedan berättar 

hen att vissa transaktioner redovisas på bestämda konton och att det finns en mall som har 

funnits sedan gammalt. I övrigt är det klubbchefen som bestämmer vilka konton som ska 

användas. På frågan om det finns någon mall eller beskrivning för hur bokföringen skall ske 

rent praktiskt svarar respondent 2 “Ja till exempel så attesterar banchefen fakturorna som 

han lämnar och skriver konto på dem”. På frågan om hur mallen utformats blir svaret “Det 

är sedan gammalt och sedan säger klubbchefen hur det ska vara”. Respondent 2 berättar 

att “Klubbchefen kan säga att vi ska kostnadsföra ett inköp på 50 000 kr för att vi har ett 

bra resultat och senare säga att vi ska aktivera ett köp på 5000 kr”. Respondent 2 anger 

också att de har slutat att periodisera fakturor under 5000 kr i bokslutet.  

Respondent 2 berättar vidare att hen upplever BAS-kontoplanen som lätt användbar och att 

det är enkelt att anpassa konton efter behov. På frågan om hur respondenten upplever att 

BAS-kontoplanens uppställning är svarar respondenten ”den passar men den behöver 

städas, det är många konton”. Hen berättar att kontoplanen är bra och att hen inte tycker 

att det behöver göras några modifieringar. Varje år presenterar företaget sin redovisning till 

sina medlemmar och företaget har då fått synpunkter kring redovisningen av 

personalkostnader och löner. Det har varit synpunkter på att det inte framgår vilka olika 

avdelningar som lönerna hör till, till exempel att det inte framgår hur mycket lönekostnader 

företaget har specifikt i kansliet eller specifikt för banarbetarna. Då vi frågar vilken BAS-

kontoplan företaget använder svarar respondent 2 att hen inte vet och börjar leta i det 

redovisningsprogram som företaget använder, hen hittar inte vilken det är men säger att 

hen tror att den heter BAS 2017. Respondent 2 har tidigare använt BAS-kontoplanen i 

andra mindre företag och berättar att de inte använde lika många konton men att upplägget 

och tänket i övrigt var detsamma. 
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6.3 Företag 3 

Företag 3 arbetar med att förädla trävaror. Företaget arbetar inte längre med försäljning 

utan utför numera tjänster. Respondent 3 har arbetat i företaget i 49 år och är verkställande 

direktör. Respondent 3 berättar att företaget arbetar mot att “Hålla oss vid liv. Vi vill att 

företaget ska fungera. Vi arbetar inte mot några specifika ekonomiska mål eller att växa”. 

De fokuserar på stabilitet. 

Vid frågan om redovisningen används mest internt eller externt svarar respondent 3 “Både 

och. Den används internt för att följa upp ekonomin, där den visar hur den går. Genom 

redovisningen syns om det fungerar eller inte. De förändringar som gjorts i företaget har 

skett utifrån vad siffrorna visat. Externt används redovisningen till rapporter till 

Skatteverk, och så finns det lite krav utifrån tex är ju banken lite intresserad”. 

Redovisningen används alltså mest internt för att följa upp ekonomin för att visa hur 

företaget fungerar där förändringar görs utifrån vad siffrorna visat. Respondenten förklarar 

även med svaret att redovisningen också används för att rapportera externt till Skatteverket 

och att även banken är lite intresserad. Hen upplever inte att andra företag frågar efter 

uppgifter från företagets redovisning. Däremot håller man lite små koll på både kunder och 

konkurrenter. 

Respondenten tycker att kontoplanen fungerar bra. Den behöver inte modifieras för att 

passa verksamheten. BAS-kontoplan har många olika konton men företaget vill hålla sin 

bokföring så enkel som möjligt och använder därför endast de konton som är nödvändiga. 

De senaste tio åren har de använt sig av en konsult och tillsammans bestämmer de hur 

redovisningen skall göras rent praktiskt. Respondenten har inte koll på vilken variant av 

BAS-kontoplan som används. När vi frågar om hen har arbetat med någon annan 

kontoplan än BAS, är hen inte medveten om att det finns andra kontoplaner. Respondenten 

menar att det är ju BAS som man använder. 

6.4 Företag 4 

Företag 4 driver ett konsultföretag som bedriver verksamhet inom revision och redovisning 

där de tar uppdrag från andra företag. Respondent 4 berättar att arbetsuppgifterna är att 

granska verksamheten, göra bokslut och årsredovisningar. Respondent 4 har arbetat som 

ekonomiansvarig på företaget i 4 år. 

Respondenten berättar att det mål företag 4 har just nu är att expandera och bedriva en 

större verksamhet än vad de har just nu. Hen säger att de i framtiden vill ha fler anställda 

som kan göra detta möjligt. Hen berättar att andra mål de har är att se till att standarden är 

hög och att anställda ska vara noggranna för att behålla de befintliga kunder som företaget 

har. Deras strategi för att nå dessa mål är att vara professionella mot kunderna där hen 

svarar “Att vara professionella mot kunderna är en viktig del i vår verksamhet, utan 

kunderna överlever vi inte”. Respondent 4 vet inte om de har någon taktik för att motivera 

deras anställda och tänker efter en stund. Respondenten svarar till slut att hen snarare 

tycker att de anställda som arbetar på företaget peppar varandra och ser till att hålla god 

stämning samt hjälper varandra om dem känner att det behövs. 
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Företaget redovisar enligt K2 och har auktoriserade revisorer och högskoleutbildade 

redovisningskonsulter som redovisningskompetens. När man frågar hur deras redovisning 

används, om den mest används av interna eller externa intressenter, svarar respondenten 

“Vi arbetar med rapportering både internt och externt. Vi måste rapportera bokföringen 

och redovisningen till de företag där vi har kunder”. Med detta svar syftar respondenten 

till att konsultuppdragens kunder är en av deras externa intressenter. Företagets egna 

redovisning måste företaget dessutom rapportera vidare. Skatter och moms rapporteras 

vidare till Skatteverket. De interna intressenter som företaget har är deras anställda och 

respondenten berättar om att det är viktigt med informationsflöde mellan dem på företaget. 

För att kunna dra nytta utav kompetens de saknar kan de genom informationsflöde dela 

med sig av kompetens mellan kollegorna som har liknande arbetsuppgifter. Vid analysering 

av svaren har det uppmärksammats att respondent 4 har missförstått vissa frågor då svaren 

kopplas till både företagets egna redovisning och till konsultuppdragen. Ett förtydligande 

borde ha gjorts för att tydliggöra att svaren bör fokusera på företagets egna redovisning. 

Detta kommer att tas i beaktning vid analys av svaren då de inte kan tillämpas på samma 

vis som svaren från övriga respondenter. Trots missförståndet så ger svaren betydelsefullt 

material till studien. 

Kontoplanen används olika rent praktiskt beroende på om de är redovisningen som sker till 

deras egna företag eller till de företag de agerar konsult för. Revisorerna ser exempelvis till 

att rapportering av skatter, bokslut, årsredovisningar med mera görs och de granskar detta 

utefter den kontoplan företaget använder sig utav. Respondenten säger att de använder sig 

utav grupp- eller underkonton endast om de anser att de är nödvändigt för att lättare förstå 

redovisningen.  

När vi frågar om vilken version av BAS-kontoplanen de använder sig utav svarar 

respondenten “Användningen ser olika ut beroende på vilket företag det handlar om. Ett 

flertal använder BAS 2017”. Respondent 4 anser att BAS-kontoplanens upplägg är smidig 

och lättanvänd och hen kommer inte på några förbättringar som kan göras. Vad 

respondenten vet har endast BAS-kontoplanen använts inom företaget men hen berättar att 

hen inte vet om kollegor har använt någon annan kontoplan för ett konsultuppdrag. 

Respondenten berättar även att hen inte tror att de är vanligt att använda andra 

kontoplaner. Företaget använder BAS-kontoplanen för stöd till SCB och SKV genom att 

hämta siffror för att rapportera moms och skatter samt lämna deklarationer. Respondent 4 

har ingen tidigare erfarenhet av användning av BAS-kontoplanen på något annat företag. 

6.5 Företag 5 

Företag 5 är ett konsultföretag och arbetar med redovisning. Respondenten arbetar som 

redovisningsekonom och har arbetat på företaget i ett och ett halvt år. Tidigare har 

respondenten arbetat som administratör och assistent inom kommunal och statlig 

redovisning.  
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Respondent 5 berättar att företaget är relativt nystartat och att de har som mål att kunna 

anställa mer personal. Hen förklarar att de måste jobba på för att kunna täcka kostnaderna 

för ytterligare anställda och berättar att de just nu har tagit in en konsult på timmar. 

Respondent 5 berättar att dem upplever att de kan spara tid då det finns mer tid till att 

planera arbetet. Hen berättar också att dem tycker att det är viktigt att ha en god stämning 

och att de alltid hjälper varandra och gör mycket saker utanför jobbet. Respondent 5 

berättar också att de går kurser för att hålla sig uppdaterade på det senaste.  

På frågan “Hur används er redovisning? Mest internt eller externt?” Svarar respondent 5 att 

de “redovisar främst till externa, mest till Skatteverket. Sedan redovisar vi för vår egen 

del för att hålla koll på ställningen och se hur det går”. Hen berättar att företag 5 är ett litet 

företag som har få anställda vilket gör att ägare och anställda har god koll på ekonomin 

men att de använder redovisningen för egen del för att hålla koll på ställningen och se hur 

ekonomin utvecklar sig i företaget. Respondenten nämner också att banken kan vara 

intresserade av deras rapportering om företaget skulle vilja öka sin kredit.  

Respondent 5 berättar att hen tycker att BAS-kontoplanen är bra och har många bra 

konton. Hen kan inte komma på några förbättringar som kan göras. Då vi frågar hur de 

använder gruppkonton och underkonton frågar respondenten vad det är. Vi förklarar hur 

grupp- och underkonton kan användas och respondent 5 berättar då att dem sällan 

använder gruppkonton utan främst använder underkonton för att få en mer detaljerad 

redovisning. Hen berättar att dem vill att det ska vara detaljerat för att det då är enkelt att 

ta fram siffror om det efterfrågas och att de då slipper leta bland massa verifikationer. 

Respondent 5 berättar också att hen har använt en annan kontoplan än BAS en gång och att 

hen tyckte att det var svårt att förstå den. Respondent 5 berättar att hen tidigare har arbetat 

med kontoplaner inom kommunal och statlig redovisning men att hen inte tror att de 

använde BAS-kontoplanen där. Då vi frågar vilken BAS-kontoplanen de använder svarar 

respondenten att hen inte vet men att hen tror att den heter BAS och sedan några siffror. 

6.6 Företag 6 

Företag 6 är ett konsultbolag och kunderna är främst enskilda firmor och privatpersoner. 

Företaget gör bokslut och deklarationer samt bedriver mäklartjänst, juridiktjänst och 

affärsrådgivning. Respondent 6 har arbetat inom företaget i 5 år. Hen började som 

redovisningskonsult men har sedan ett halvår tillbaka arbetat som kontorschef. 

Vår respondent 6 säger att det mål som företaget har just nu “är att få nöjda kunder och 

målet som är väldigt stort, är tillväxt. Eftersom att datoriseringen gör att vi gör mindre 

kundarbete och färre timmar på varje kund så är målet tillväxt. Att få in mer kunder 

samtidigt som vi jobbar mer med digitalisering”. När vi frågar om hur företaget motiverar 

anställda inom företaget säger respondenten att framförallt under bokslut så ser de till att 

peppa varandra eftersom man lätt kan känna sig extra stressad. Om inte annat så får hen 

som kontorschef göra något extra om de anses behövas. 
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Då vi frågade vilken redovisningskompetens det finns i företaget fick vi till svar att det inte 

finns några revisorer inom företaget men att det finns auktoriserade redovisningskonsulter. 

Respondenten berättar att företaget har redovisningskonsulter som inte är auktoriserade 

och avslutar med att säga att fler auktoriserade personer borde jobba inom företaget. När vi 

frågar vilket regelverk de redovisar enligt så svarar respondenten att konsultuppdragen till 

mestadels följer K2 och K1 eftersom de har många enskilda firmor och att endast några av 

uppdragen är aktiebolag och redovisar enligt K3. Respondenten berättar inte vilket 

regelverk de själva följer men när årsredovisningar studerades framgår det att de följer K2 

samt är ett dotterbolag.   

När vi frågar hur redovisningen används samt om den används främst av interna eller 

externa intressenter svarar respondent 6 “Vi har dem på datalagret som har hand om och 

lägger in data så att olika branscher kan jämföras”. När vi förtydligar frågan blir svaret 

“Jaa de kan ju vara banken, vi har ju hand om kundernas redovisning och då kan de 

hända att de måste lämna information till banken och då ringer banken till oss. Då frågar 

vi kunden om de är okej att vi lämnar ut balanser och resultat och sådär. Då skickar vi det 

till banken och likadant för Skatteverket om man får förfrågan så får ju vi lämna 

uppgifter dit med. Sen har vi något som heter JEU och Statistiska centralbyrån, dit 

lämnar vi in ett visst antal jordbruk som är utvalda att vara med i undersökningar, då 

måste de lämna in bokslut och vi lämnar siffrorna till Statistiska centralen”. Svaret 

baseras på redovisningen åt konsultuppdragen och inte utifrån företaget egna redovisning, 

trots detta delges användbar information.  

Företaget använder inte BAS-kontoplanen konsekvent på samma sätt för samtliga 

konsultuppdrag utan hur de använder BAS-kontoplanen beror på hur de olika företagen ser 

ut. Ibland använder de kostnadsställen och ibland är BAS-kontoplanen branschanpassad 

för jordbruk. Inte heller här nämner respondenten något om deras egen hantering av hur 

de använder kontoplanen, men ett antagande kan göras över att de förmodligen behandlar 

deras kontoplan på samma vis. Respondenten vet inte hur många kunder dem har men 

gissar att de ger service till cirka 800 företag. Exakt vilken form av BAS-kontoplan de 

använder sig utav är svårt att säga berättar respondenten och tillägger att de bland annat 

använder sig av programmet Briljant som har flera kontoplaner inlagda. Slutligen berättar 

respondenten att hen tror att de använder ca 5-10 olika varianter. 

Respondenten anser att uppställningen är lättbegriplig, samtidigt som hen velar fram och 

tillbaka och avslutar med svaret “Den är lätt och smidig”. Enbart BAS-kontoplaner har 

förekommit inom företaget och de använder den som grund för rapportering till SCB och 

SKV. Respondent 6 har inte tidigare använt någon annan kontoplan än BAS-kontoplanen. 

Hen berättar att de har använt både äldre och nyare versioner av BAS-kontoplanen och hen 

berättar att i de äldre kontoplanerna finns kontot 1040 fortfarande och att det exempelvis 

används i Tjeckien. 
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7 Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet knytas samman med de utvalda 

teorierna för att beskriva och förklara hur olika redovisningsval motiveras samt förklara 

varför företagen använder BAS-kontoplanen.  

En individs beteende påverkas av både individens egna behov och av omgivningen den 

befinner sig i och motivationen förändras i samband med att förändringar sker i 

omgivningen eller hos individen själv (Guay et al, 2010; Broussard & Garrison, 2004). I 

undersökningen kan vi se att företagen använder kontoplanen för att rapportera både 

internt och externt. Vad som är den främsta anledningen till att företaget väljer att använda 

ett konto istället för ett annat kan tolkas som att det beror på individens och företagets 

motivation vid tillfället då redovisningen upprättas. Företaget påverkas av både interna och 

externa intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Om företagets främsta syfte med 

redovisningen är att rapportera till interna eller externa intressenter beror troligtvis på 

vilken motivation personer har vid ett särskilt tillfälle. Om motivationen kommer från 

personens inre motivation kommer syftet troligtvis vara att utforma en redovisning som 

påverkas av att rapportera fördelaktiga siffror till ägare och styrelse. Om motivationen 

istället kommer ifrån personens yttre motivation kommer hänsyn förmodligen att tas till 

omgivningen. 

7.1 Interna faktorer 

7.1.1 Hur redovisningen används inom företagen 

Genomgående för de tillfrågade respondenterna är att redovisningen är ett viktigt verktyg 

för att ge en överblick över den ekonomiska situationen i respektive företag. Respondent 3 

berättar att de använder sin redovisning för att följa upp ekonomin och rapportera till ägare 

och styrelse “Kontoplanen används internt för att följa upp ekonomin där den visar hur 

det går för företaget. Genom redovisningen syns om det fungerar eller inte och de 

förändringar som har gjorts i företaget har skett utifrån vad siffrorna visat”. Även 

respondent 5 berättar att de använder redovisningen för att hålla koll på ställningen och se 

hur det går. Respondent 1 förklarar att deras viktigaste funktione av redovisningen är att få 

en överblick av företaget och att kunna se vad som är lönsamt samt kunna avgöra vilka 

kostnader de kan göra något åt. ”Det allra viktigaste med ett redovisningssystem tycker 

jag förutom att man ska ha ordning och reda, är ju att man ska kunna ha så bra 

redovisning att man kan se: Vad är det i företaget som kostar pengar och vad är det som 

är lönsamt”. Respondent 2 berättar att redovisningen används främst internt till 

medlemmar och styrelse. Gemensamma nämnare är att redovisningen används för att 

företagen vill hålla reda på företagets ekonomiska ställning. 

I befintliga teorier finns perspektiv som visar att alla individers beteende motiveras av 

egenintresse (Watts & Zimmerman, 1990). Att utforma redovisningen för att själva skapa 

en överblick av företagets ställning verkar vara ett gemensamt skäl till hur redovisningen 
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utformas i våra undersökta företag på företagsnivå. Tidigare forskning påvisar däremot att 

den anställda har incitament att agera i egenintresse. Utformningen av redovisningen 

påverkas av eget intresse och anpassas för att skapa bästa förutsättningar för den som 

skapar redovisningen (Yuan-xiang & Hong-lian, 2013).  I redovisningssammanhang kan det 

finnas parter med olika intressen. Utgångspunkten är att individer agerar för sitt eget bästa 

och det kan då uppstå konflikter mellan parter som har olika intresse av redovisningen. 

(Deegan & Unerman, 2011). Förhållandet mellan två parter kan innebära att en principal 

inte har full kontroll över vad en agent gör samtidigt som agenten har ett 

informationsövertag som denna kan utnyttja för att fatta beslut i eget intresse. (Yuan-xiang 

& Hong-lian, 2013). 

7.1.2 Eget intresse, Ägare och Styrelse, Informationsövertag 

I företag 2 finns flera förhållanden som kan liknas med förhållandet mellan en principal 

och en agent och en del av dessa kan påverka företagens redovisningsval. Den 

redovisningsansvarige sköter redovisningen på order från chefen som sedan rapporterar till 

styrelse och medlemmar. Styrelsen tar beslut om chefens lön vilket gör att denne kan ha 

incitament att utforma redovisningen till sin fördel. På frågan om det finns någon mall eller 

beskrivning för vilka konton i BAS-kontoplanen som ska användas svarar respondent 2 “till 

exempel så attesterar banchefen fakturorna som han lämnar och skriver konto på dem”. 

Respondenten berättar också att det finns en mall där det står vilka konton som ska 

användas till särskilda transaktioner. På frågan om hur mallen har utformats blir svaret 

“Det är sedan gammalt och sedan säger klubbchefen hur det ska vara”. Vad som blir 

tydligt här är att chefen har ganska stort inflytande över hur bokföringen sker rent 

praktiskt. Denne har därför möjligheten att påverka redovisningsval i företaget. 

Respondent 2 berättar även att företaget kostnadsför vissa inköp på grund av att dem har 

ett bra resultat och senare aktiverar ett inköp som har ett lägre belopp “Klubbchefen kan 

säga att vi ska kostnadsföra ett inköp på 50 000 kr för att vi har ett bra resultat och 

senare säga att vi ska aktivera ett köp på 5000 kr”. Detta tyder på att det inte finns några 

bestämda riktlinjer till hur vissa poster skall hanteras i bokföringen, utan att det kan variera 

beroende på om det finns incitament att redovisa ett högt eller lågt resultat. Chefen har här 

möjligheten att agera utifrån sitt egenintresse och påverka redovisningen till sin fördel. Om 

detta sker och i så fall i vilken utsträckning framkommer inte i svaren, men möjligheten 

finns att påverka siffrorna för att redovisa ett positivt resultat och på så vis kunna påverka 

sin lön.     

 I företag 2 ligger rapporteringen även till grund för beslut som ska tas angående företagets 

planering av framtida projekt. Företaget vill utveckla sin anläggning och har flera projekt på 

gång. På frågan om hur företaget arbetar för att kunna genomföra projekten blir svaret “Vi 

är i startgroparna, det är främst klubbchefen som arbetar för det och sedan har vi hyrt in en 

konsult”. Även här kan klubbchefen ha incitament att påverka redovisningen för att få 

igenom de projekt han vill. Möjligheten finns att redovisa fördelaktiga siffror och på så vis 

styrka motivet att utveckla just de projekt som hen vill genomföra.  

 



 

39 

Styrelsen i företag 2 rapporterar i sin tur till medlemmarna vilket innebär att det även här 

kan uppstå ett förhållande likt det mellan en principal och en agent. Styrelsen vill ha 

medlemmarnas förtroende. Om företaget skulle presentera dåliga siffror till medlemmarna 

skulle det innebära att medlemmarna tappar förtroendet för företaget vilket kan leda till att 

de riskerar att medlemmarna väljer att lämna klubben. Företaget kan därför ha motiv att 

presentera bra siffror för att behålla medlemmarnas förtroende och leva upp till 

medlemmarnas förväntningar. Även i företag 1 kan vi se att det finns agent och principal 

förhållanden. Respondent 1 berättar att hen arbetar som ekonomichef och att rapportering 

främst sker till ägare och styrelse. Respondenten förklarar att hen inte upplever något 

större tryck om hur bokföringen skall utföras rent praktiskt. På frågan om det finns någon 

mall eller direktiv om hur BAS-kontoplanen skall användas svarar hen “Så är det nog i 

många företag men inte här, eftersom jag är den som är mest kompetent på redovisning 

och jag sköter det”. Respondenten förklarar vidare att styrelsen ibland kan be om att vissa 

detaljerat i bokföringen skall förtydligas för att ge en bättre överblick “styrelsen kan säga 

att de skulle vilja veta vad en stor post i balansräkningen är för något. Exempelvis är 

lagret är en stor post i vårt bokslut och då har det hänt att styrelsen har sagt att de skulle 

vilja veta vad är för råvaror eller vad är för emballage osv. De vill då att vi ska 

särredovisa det”. Respondenten förklarar att eventuella önskemål är på denna nivån och 

att hen inte upplever detta som styrning eller att styrelsen vill påverka redovisningen. 

Respondenten berättar dessutom att hen är den som har störst kompetens inom 

redovisning på företaget och att hen själv ansvarar för redovisningen. Detta kan ses som att 

respondent 1 har ett informationsövertag gentemot ägare och styrelse. Samtidigt är det 

ägare och styrelse som fattar beslut vilket gör att respondent 1 kan ha motiv till att utforma 

redovisningen efter eget intresse för att få styrelsen att fatta gynnsamma beslut som är 

fördelaktiga för respondenten. Liknande situationer existerar även i de resterande 

företagen där respondenter intervjuats. Ägarna och de anställda besitter olika mängd 

information och skilda kunskaper vilket gör att informationsasymmetrier uppstår.  

Företag 1 och företag 3 har två respektive tre privata delägare. Agent och principal 

förhållanden uppstår därför mellan dessa och redovisningsansvarig, men kan även finnas 

mellan de olika delägarna. Dessa kan ha olika mål med företagen och därför olika motiv 

angående hur redovisningsval skall göras. Respondenterna berättar att redovisningen 

används för rapporter till ägarna men säger inget om hur ägarna påverkar redovisningen. 

Detta kan bero på att den redovisningsansvarige inte känner några påtryckningar från 

ägare men det kan även bero på att det är en känslig fråga och att respondenterna därför 

väljer att undvika att svara på den. Samtliga respondenter är försiktiga med att påvisa att 

det skulle finnas internt tryck från ägare, styrelse eller företagsledning som styr hur 

bokföringen skall skötas. 

7.2 Externa faktorer 

7.2.1 Legitimitet, Lagar och regler 

Legitimitetsteorin beskriver förhållandet som företaget har till samhället och enligt tidigare 

forskning så strävar företag efter att vara legitima och leva upp till förväntningar från sin 
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omgivning (Dowling & Pfeffer, 1975). Ett mönster som syns hos flera av företagen är att de 

strävar efter att uppnå legitimitet genom att ha en välutbildad personal gällande 

standarden kring BAS-kontoplanen. Om standarden hålls hög innebär det enligt 

legitimitetsteorin och intressentteorin att företagen har kompetens som stärker företagens 

legitimitet. Företag 1 anger exempelvis att de ständigt arbetar för att hålla hög kvalitet till 

kunderna genom att hen säger “Sedan är målen att vi ska hålla den höga kvalitet vi har, så 

vi kan leverera bra produkter till våra kunder”. Detta syftar till de interna faktorerna på 

företagsnivå upprättas. Kunder är en av de intressenter som ingår i intressentmodellen 

vilket gör att det är viktigt att standarden är hög. Det är viktigt att lagar och regler följs och 

att dem som arbetar på företaget har kompetens som gör att de känner till de lagar och 

regler som ska följas. På så vis visar företaget att de är legitima och kan behålla sina 

befintliga kunder samtidigt som de skapar förutsättningar för att kunna uppnå deras mål 

att växa och att vara professionella mot sina kunder. Respondent 4 poängterar “Att vara 

professionella mot kunderna är en viktig del i vår verksamhet, utan kunderna överlever vi 

inte”. Att hålla en hög kvalitet och en bra relation till sina kunder kan påverka 

redovisningen eftersom kvalitet kostar. Om företagen strävar efter att uppfattas som 

legitima och hålla hög kvalitet och kompetens kommer företagets vinst till viss del att 

prioriteras ned. Det blir istället ett samspel mellan vinst och kvalitet. 

Det framgår även hos övriga företag att de arbetar för att kunderna ska vara nöjda och 

hoppas att det ska leda till att kunden rekommenderar dem vidare till sin omgivning. 

Svaren från flera av respondenterna visar att en viktig del på företagsnivå är att leverera 

kvalitet till kunderna vilket kan tolkas som att företagen vill leva upp till samhällets 

förväntningar. Företag 1 upplever att intressenter från andra företag sällan frågar efter 

detaljer i redovisningen och att detta troligtvis beror på att företaget har en revisor och 

menar då att andra företag vet att de följer lagar och regler. Svaret tyder på att företagen vill 

visa att de följer lagar och regler och ser det som ett sätt stärka sin legitimitet. Eftersom att 

en revisor granskar redovisningen innan rapporten blir offentlig kan det påverka hur 

företaget utformar redovisningen. Om företaget har motiv att stärka sin legitimitet kommer 

de troligtvis utforma redovisningen efter revisorns förväntningar samt för att visa att de 

följer lagar och regler och på så sätt stärka sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

7.2.2 Intressenter 

Tidigare forskning visar att runt de flesta företag finns intressenter som kan anses ha 

betydelse för företags verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Respondenterna använder 

BAS-kontoplanen och dess information på skilda sätt. Vissa av företagen använder den 

främst för att rapportera till interna intressenter inom företaget medan andra använder den 

mer för att rapportera till externa intressenter utanför företaget. Även om dessa 

intressenter oftast inte uttrycker någon direkt åsikt om hur företagen bör göra sina 

redovisningsval, har de en viss påverkan. Banker och även andra företag som behandlar 

kreditvärdighet baserar sina rapporter på nyckeltal hämtade från företagens 

årsredovisningar. Flera av våra respondenter har angett att banken är intresserad av deras 

siffror. Motivationen att visa positiva siffror för banken kan vara en stor drivkraft, då detta 

kan vara avgörande vid en eventuell kreditgivning. Samtliga av våra respondenter har 
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berättat att de hämtar uppgifter ur bokföringen för rapportering till Skatteverket och 

liknande statliga inrättningar. Detta tyder på att företagen kan motiveras till att ha en 

uppdaterad aktuell bokföring för att kunna rapportera korrekt information till den typen av 

externa intressenter. Enligt tvingande isomorfism påverkas företagens redovisning av 

formella påtryckningar från externa intressenter. Detta kan vara både politiska 

påtryckningar, kulturella förväntningar och statens reglering. (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Fler kopplingar kan göras till intressentteorin och det visar sig att företagen utformar sin 

redovisning för att rapportera till olika intressenter. Till skillnad från respondent 1 som 

främst använder redovisningen internt inom företaget berättade respondent 5 att de i första 

hand använder sin redovisning för att rapportera till externa intressenter och då främst till 

Skatteverket. Att respondenterna använder sin redovisning till olika syften kan bero på att 

motivationen förändras, vilket kan påverkas av både individens inre motivation där 

individen motiveras av sina egna behov och den yttre motivation där drivkraften istället 

kommer från omgivningen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Varför företag 1 främst använder 

sin redovisning internt till intressenter inom företaget kan kopplas till motivationsteorin 

och “Hertzbergs tvåfaktorsmodell”. Om syftet med redovisningen främst är att redovisa till 

interna intressenter kan miljöfaktorerna och motivationsfaktorerna inom denna modell 

vara viktiga. Företagspolicy, personalpolitik, arbetsdelning, fysisk arbetsmiljö samt 

prestation, erkännande och ansvar, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgiftens värde är 

saker som kan tänkas vara viktigt inom företaget. För företag 5 kan istället 

motivationsteorin “Förväntningsteori” vara av betydelse, vilket innebär att företaget tänker 

extra mycket på hur de uppfattas av sin omgivning och att deras förväntningar är formade 

som en funktion av motivationen.  

Samtliga företag rapporterar till Skatteverket och följer reglering som kräver rapportering 

till dem. Skatteverket är därav en extern intressent till företagen. Regleringen gör att 

företagen är tvingade att sköta rapporteringen till myndigheten. Anledningen till att 

företagen följer dessa regler beror troligtvis på att de vill undvika straff vilket är en del av 

den yttre motivationen som individer drivs av (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En ytterligare 

anledning är antagligen att företaget vill ses legitima enligt Dowling och Pfeffer (1975) och 

motiveras av förväntningsteori och personens uppfattning av vad som förväntas av sin 

omgivning (Fudge & Schlacter, 1999). Beroende på i vilken utsträckning intressenterna 

påverkar företagets framtid kommer de ha olika möjlighet att påverka framtiden för 

företaget. Om påtryckningar kommer ifrån en primär intressent som är viktig för företagets 

fortlevnad kommer den troligen ha större påverkan på företagets redovisning än en 

sekundär intressent (Clarkson, 1995). Detta innebär exempelvis att de företag som är i 

behov av en kreditgivning kommer ha större motiv att anpassa sin rapportering till 

bankerna än ett företag som inte är i behov av en kreditgivning.  

Våra respondenter har även pekat ut kunder som externa intressenter. Relationen till 

kunderna är inte bara viktig för företagen ur ett legitimitets teoretiskt perspektiv, utan även 

ur det intressentteoretiska perspektivet. Kunder är en av huvudintressenterna i 

intressemodellen och räknas som en primär intressent och är därför viktig för företagets 

fortlevnad (Freemann, 1994). För att hålla en god relation med kunder och leverantörer kan 

man använda sig av redovisningen. Det kan vara av stor vikt att visa att företaget har en 
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stabil ekonomi och på så sätt bekräfta sin kapacitet att kunna hantera de ekonomiska 

plikter som eventuella avtal för med sig. Tidigare forskning visar att målet inte alltid är att 

maximera vinst eller avkastning utan att målet kan vara att överleva på lång sikt och att 

detta görs genom att ta hänsyn till relevanta intressenter och deras intressen (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Detta kan kopplas samman med svaren från respondent 3 som säger “Vi 

arbetar för att hålla företaget vid liv. Vi vill att företaget ska fungera och arbetar inte mot 

några specifika ekonomiska mål eller att växa”.  

Normen av professionalisering påverkar företagets agerande enligt tidigare forskning. Inom 

normativ isomorfism menar man att företag kan stärka sin legitimitet genom att visa 

externa intressenter att företaget har välutbildad personal. (DiMaggio & Powell, 1983). 

Flera av våra respondenter har uttryckt att de anser att det är viktigt att ha kompetent 

personal. Företag 1 anger att de har kvalitetscertifieringar som innebär att det finns krav på 

att personalen ska utbildas och vidareutbildas. Respondenten berättar också att det är 

viktigt att behålla den kompetens som finns inom företaget. Företag 2 berättar att 

klubbchefen vill att personalen ska gå kurser för att öka kompetensen inom företaget. Även 

företag 5 berättar att personalen går kurser för att hålla sig uppdaterade på det senaste. 

Detta kan tolkas som att företagen tycker att det är viktigt att ha hög kompetens för att 

stärka sin legitimitet till sina intressenter och det kan då finnas incitament att anpassa sin 

redovisning och visa att man har kvalitet i sin rapportering för att på så sätt stärka sin 

legitimitet på företagsnivå.  

Förhållandet respondent 4 och 6 har genom deras företag gentemot deras kunder de är 

konsulter åt kan kopplas samman med institutionell teori. Beslutsfattarna är begränsat 

rationella och påverkas av externa faktorer från företagen de är konsulter åt genom att de 

vill leva upp till deras förväntningar medan de interna faktorerna är att tillgodose parter 

inom företaget. Respondent 4 och 6 kommer att påverkas av andra företag, regler och 

arbetar efter invanda mönster. På en av frågorna i intervjun svarar respondent 6 att de inte 

använder kontoplanen konsekvent mellan olika företag, vilket gör att de inte enbart följer 

invanda mönster utan kan anpassa sig. Detta svar gäller inte deras egen redovisning, men 

svaret anger att kunskap besitts av de anställda så att redovisningen blir rätt för respektive 

företag. Företag 6 berättar uttryckligt att de ser till att hjälpa och peppa varandra om de 

behövs, vilket gör att standarden kommer hållas hög. Om standarden hålls hög leder detta 

på sikt som tidigare nämnts till att företaget anses mer legitimt av de företag de är konsulter 

åt eftersom värderingar och normer som råder till respektive företag kommer gälla (Deegan 

& Unerman, 2011). Företag 6 blir även mer legitimt genom att företagets agerande görs 

med mer respekt till omgivningen, vilket i detta fall är företagen de är konsulter åt.  

Respondent 6 nämner att de arbetar med att utveckla digitalisering inom företaget och att 

digitalisering gör att redovisningen underlättas. På så sätt kan företaget ta in fler kunder 

och ta mer uppdrag och eventuellt bli ännu mer legitima.  Detta är ett val som skett inom 

företaget för att öka användandet av redovisningen i BAS-kontoplanen. Om fler uppdrag 

utförs av konsultfirman respondent 6 arbetar vid så kan det signalera till andra företag att 

det är ett trovärdigt och pålitligt företag. Eftersom standarden ska hållas hög och företagen 

fortfarande ska vara trovärdiga och pålitliga samt vill ha nya uppdrag, precis som alla andra 

konsultfirmor, innebär detta att motiv till agerande för att efterlikna andra konsultföretag 
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kommer finnas hos flera konsultföretag för att stärka företagets legitimitet i branschen. 

Detta agerande kan kopplas samman till mimetisk isomorfism eftersom att konsultfirmorna 

tillslut kommer att vara snarlika varandra gällande tillvägagångssätt och agerande.   

Inom mimetisk isomorfism visar tidigare forskning att företag kan ha motiv att agera på ett 

visst sätt för att efterlikna andra företag och på så vis stärka sin legitimitet (DiMaggio & 

Powell, 1983). Alla företag som ingår i undersökningen använder BAS-kontoplanen och då 

vi frågar varför företaget använder just BAS-kontoplanen och inte en annan kontoplan 

svarar respondent 1 “att det är ju den man använder, jag har aldrig reflekterat över att 

använda andra alternativ”. Samtliga företag anger att de använder BAS-kontoplanen och 

aldrig eller sällan har använt någon annan kontoplan. Undersökningen visar också att få av 

respondenterna vet vilken version av BAS-kontoplan de använder. Vi tolkar det som att det 

är allmänt känt att det är den kontoplanen företag använder och att företagen gör detta val 

utan att styrka beslutet med kunskap eller lägga några resurser på att reflektera över 

alternativa kontoplaner. Genom mimetisk isomorfism kan vi förklara att det beror på att 

företagen vill efterlikna varandra och att det gör att företagen upplevs legitima utan att de 

behöver bevisa att kontoplanen håller kvalitet.  

Ett förhållande enligt teorin i PAT gällande teorins argument mellan principaler och 

agenter kan eventuellt studeras mellan företagen där respondent 4 och respondent 6 

arbetar och företagen de är konsulter åt. Denna relation kan kopplas samman till PAT 

eftersom relationen sker mellan företag där man förenar intressen trots att båda strävar 

efter att agera efter enskilt egenintresse (Deegan & Unerman, 2011). Våra respondenter 4 

och 6 vill agera snabbt och effektivt för att hinna med så många konsultuppdrag som 

möjligt medan de företag som tagit hjälp med hantering av sin redovisning vill slippa göra 

arbetet själva och får mer tid till annat. Trots enskilda mål så sammankopplas företagen 

enligt avtal som säger att företagen respondenterna jobbar på ska ha hand om bokföring, 

skatter, redovisning med mera hos det andra företaget. Eventuellt agerande i egenintresse 

av företagen respondent 4 och 6 jobbar på gör att kvalite och noggrannhet kan minska och 

deras konsultuppdrag kan tycka att nedlagd tid inte är tillräcklig.   

7.3 Övriga faktorer 

7.3.1 Intressekonflikter, vinst och lön 

PAT förklarar hur redovisningen används för att underlätta samarbetet mellan olika parter 

som kan ha olika intressen (Watts & Zimmerman, 1990). Respondent 2 berättar att deras 

medlemmar har uttryckt åsikter kring att företagets lönekostnader inte redovisas tillräckligt 

detaljerat då det inte går att urskilja hur stor del av kostnaderna som hör till företagets 

olika avdelningar. Med utgångspunkt från det Deegan och Unerman (2011) skriver om att 

personer agerar i egenintresse kan bakgrunden till att inte redovisa lönekostnaderna mer 

detaljerat bero på företagets motiv. Troligtvis finns motiv till att inte redogöra detaljer kring 

vilka kostnader som hör till respektive avdelning då det kan påverka medlemmarnas åsikter 

kring fördelningen och deras syn på företaget. 
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PAT utgår ifrån strävan efter att maximera egenintresse och problem uppstår när företaget 

vill skapa de bästa förutsättningarna och organiserar efter eget intresse samtidigt som olika 

parters intressen går isär (Watts & Zimmerman, 1990). Att använda grupp- eller 

underkonton påverkar hur detaljerad redovisningen blir och om företag väljer att redovisa 

på gruppkonton blir detaljnivån inte speciellt hög vilket kan försvåra analysen och 

strategisk planering för mottagaren av rapporteringen (Expowera, u.å). Tolkningsvis beror 

användandet av grupp- och underkonton på företagets motiv och påverkas av eget intresse. 

Enligt tidigare forskning kan redovisning utformas för att underlätta samarbetet mellan 

olika parter och kan påverkas av olika situationsfaktorer som påtryckningar från externa 

parter som exempelvis konsumentgrupper eller liknande (Watts & Zimmerman, 1990). Om 

företaget fortsättningsvis kommer att redovisa kostnader mer detaljerat eller inte beror 

troligtvis på vilken slags motivation som är störst. Företagens val kommer troligtvis bero på 

om de främst motiveras av interna attribut som återfinns inom innehållsteori eller om 

företaget motiveras mest av interaktionen med omgivningen som behandlas inom 

processteori (Hedegaard Hein, 2012).  

7.3.2 En överblick över hur de undersökta företagen använder BAS-

kontoplanen 

Företag 1 berättar att de använder BAS-kontoplanen för att “…rapportera till Skatteverket. 

Banken får ju se årsredovisningar och sådana grejer, Och sen är det ju internt, till ägare och 

styrelse…” respondenten berättar också att “Det är viktigt att ha så bra redovisning så att 

man kan se vad är det i företaget som kostar pengar och vad är det som är lönsamt”. 

Företagen använder alltså kontoplanen för att rapportera moms och arbetsgivaravgifter till 

Skatteverket samt till att delge årsredovisningar till banker. Även leverantörer och kunder 

kan ta del av redovisningen men respondenterna berättar att det är sällan som kunder 

efterfrågar detaljer i redovisningen. Respondent 2 berättar att de använder BAS-

kontoplanen för att redovisa företagets kostnader och att de med hjälp av BAS-kontoplanen 

kan redovisa olika slags inköp på olika konton och på så sätt få en detaljerad redovisning. 

De externa intressenterna som efterfrågar rapporter i företag 2 är anställda, styrelsen, 

medlemmar, Skatteverket och bolagsverket. Respondenten anger “För att rapportera till 

Skatteverket använder vi kontona 2710, 2730, 2510, 2650, 2660, 1630 och 1650”. Företag 

4 och 6 skapar rapporter för att rapportera moms och andra skatter till Skatteverket. Det är 

också viktigt för konsultföretagen att de utformar rapporter som håller kvalitet och skapar 

förståelse hos mottagaren. Företag 6 använder även BAS-kontoplanen för att rapportera till 

Jordbruksekonomiska undersökningen, JEU.  

Företaget 6 använder BAS-kontoplanen olika då de upprättar rapporter för sina kunders 

räkning. Kunderna kan vara både enskilda firmor och aktiebolag. Respondenten berättar 

att de ibland använder kostnadsställen och branschanpassade kontoplaner samt att de 

använder mellan 5-10 olika varianter av BAS-kontoplaner. Att de ibland använder 

kostnadsställen och branschanpassade BAS-kontoplaner tyder på att företag 6 delvis 

använder underkonton. Flera av de undersökta företagen anger att BAS-kontoplanen även 

kan användas för att ge information och underlag till banker. Med kopplingar till 

intressentteorin konstaterar vi att intressenterna är många och att det är flera aktörer som 
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tar del av företagens rapporter. Om rapporterna från olika företag såg alltför olika ut skulle 

det troligtvis försvåra förståelsen för mottagaren av rapporterna. Ett antagande som kan 

göras är att det kan vara fördelaktigt att många företag i Sverige använder BAS-

kontoplanen och inte flera olika kontoplaner då det kan underlätta för de olika 

intressenterna. 

7.3.3 Företagens motiv att använda BAS-kontoplanen 

När det kommer till frågan om varför företagen väljer att använda sig av BAS-kontoplanen, 

är svaret inte självklart och motivet blir komplext. Beslutet att använda BAS-kontoplanen 

är i vissa fall inget medvetet val. Svaren från respondenterna antyder att det är självklart att 

använda BAS-kontoplanen och att respondenterna därför inte har funderat över varför 

någon annan kontoplan inte används. Respondent 3 är inte medveten om att det finns 

andra kontoplaner än BAS och menar att det är BAS som används vid bokföring. På samma 

fråga svarar respondent 1 “att det är ju den man använder, jag har aldrig reflekterat över 

att använda andra alternativ”. Denna respondent är medveten om att andra kontoplaner 

existerar men har inte övervägt att använda andra kontoplaner eftersom BAS alltid har 

fungerat bra för dem. Respondenten poängterar också att det är den kontoplan som 

används av de flesta företag och har därför aldrig sett någon anledning till att byta. Inom 

den institutionella teorin beskriver författarna att företag väljer att agera utefter vad som 

förväntas av företagens omgivning samt att företag arbetar utefter invanda mönster och 

normer (DiMaggio & Powell, 1983). Förmodligen har användning utav BAS-kontoplan 

blivit en norm i det svenska samhället och företagen lägger inga resurser på att undersöka 

alternativa kontoplaner utan nöjer sig med att följa normen. När vi ställde frågan om hur 

företagen upplever BAS-kontoplanens uppställning fick vi snarlika svar ifrån alla 

respondenter. Företag 1, 3 och 5 berättar att de tycker att BAS-kontoplanen fungerar bra. 

Respondent 5 tillägger att det är bra att kontoplanen har många konton. Företag 2, 4 och 6 

svarar att de tycker att BAS-kontoplanen är lättanvänd, smidig och att det är enkelt att 

anpassa olika konton. Av detta konstateras att de undersökta företagen är nöjda med BAS-

kontoplanen och att respondenterna tycker att kontoplanen är lättanvänd. Svaren från 

respondenterna stärker antagandet om att användandet av BAS-kontoplanen är normen i 

samhället.  

Genom svaren från våra respondenter kan vi utläsa att kännedomen kring gruppkonton och 

underkonton är begränsad. Då vi frågar hur företag 2 använder gruppkonton och 

underkonton svarar respondent 2 att de använder sig utav kostnadsställen eftersom att de 

har olika avdelningar i sin verksamhet. Svaret antyder att respondenten inte vet vad grupp- 

och underkonton är. Då vi ställer samma fråga till respondent 5 frågar respondenten vad 

grupp- och underkonton är för något. Här blir det tydligt att kunskapen kring grupp- och 

underkonton är låg. Företagen berättar samtidigt att de har en detaljerad redovisning och 

att de använder många konton. Troligtvis innebär det att företagen främst använder 

underkonton och sällan använder gruppkonton. Ingen av de undersökta företagen kan ge 

ett snabbt svar på vilken BAS-kontoplan de använder och flera respondenter berättar att de 

trodde att BAS-kontoplanen var den enda kontoplanen som användes i Sverige. I svaren 

framgår att företagen inte har ett klart motiv till varför de väljer att använda BAS-
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kontoplanen och vi konstaterar att en anledning till att företagen använder BAS-

kontoplanen kan bero på okunskapen om andra alternativ. Vi konstaterar även att 

kunskapen kring olika versioner, gruppkonton och underkonton inom BAS-kontoplanen är 

låg. Hur detta påverkar företagets användning av BAS-kontoplanen och om ökad kunskap 

skulle förändra företagens agerande kan vi inte konstatera genom denna studie. Trots att 

svaren tyder på viss okunskap kan vi konstatera att företagen är positiva till BAS-

kontoplanen och upplever den som lättanvändlig.   
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8 Diskussion, slutsats och bidrag 

Här tar vi upp en diskussion om studiens resultat och beaktar olika delar i analysen. 

Slutsatser som tagits presenteras även i denna del samt studiens bidrag. Efter det 

diskuteras självkritik och de begränsningar som förekommit i genomförandet av denna 

studie. Kapitlet avslutas med några förslag till framtida forskning. 

8.1 Diskussion 

I undersökningen kan vi se att företagen påverkas av interna faktorer för att skapa en 

redovisning som redogör vilka kostnader och intäkter företaget har för att på så sätt kunna 

öka företagets vinst. Företag använder sin redovisning för att rapportera till ägare och 

styrelse och en faktor som påverkar är om den redovisningsansvarige har möjlighet att 

påverka rapporteringen för att öka möjligheten till att få en högre lön. Valet av vilket konto 

som används kan påverkas av individens egna intresse och den redovisningsansvariga kan 

ha motiv till att utforma redovisningen för att t.ex. få styrelsen att fatta gynnsamma beslut 

som är fördelaktiga för den redovisningsansvariga. Även användandet av gruppkonton och 

underkonton påverkas av företagets intresse och kan komma att förändras beroende på 

påtryckningar från intressenter och företagets motivation. Externa faktorer som påverkar 

beror främst på företagets förhållande till sin omgivning. Studien visar att företagen vill 

leva upp till förväntningar från sina kunder och gemensamt för företagen är att det är 

viktigt att leverera kvalitet. Att visa att man följer lagar och regler är en annan faktor som 

påverkar företagens utformning av redovisningen. Att företagen följer lagar och regler vid 

upprättande av redovisning motiveras dels för att slippa straff och dels för att stärka sin 

legitimitet mot sina kunder. En till faktor som påverkar redovisningen är kompetensen som 

finns på företagets arbetsplats. Att vidareutbilda personalen och utveckla kompetensen i 

företaget är viktigt och påverkar redovisningen positivt. Studien visar att företag i vissa fall 

fattar beslut utan att styrka beslutet med kunskap. Detta kan bero på brist på kompetens 

kring ämnet men också på att företagen väljer att efterlikna varandra för att upplevas 

legitima av sina intressenter. En anledning till att så många företag använder BAS-

kontoplanen kan vara att företagen motiveras av att efterlikna varandra och på så sätt kan 

stärka sin legitimitet. Efter analysen av de svar som givits från respektive respondent 

framgår att företagen inte tycker att det behöver göras några större förändringar av BAS-

kontoplanen. De flesta svarade att kontoplanen är enkel att använda och uppfyller de behov 

som företagen har. Om svaren beror på brist av kunskap törs vi inte avgöra men vi hoppas 

att våra respondenter hade informerat oss om de ansåg att något borde förbättras. 

8.2 Slutsats 

Vilket syfte företagen har med sin redovisning påverkas troligtvis av dess intressenter och 

de faktorer som påverkar företagens val beror på företagets motivation för tillfället. Om 

motivationen kommer från personens inre motivation kommer syftet troligtvis vara att 

utforma en redovisning som påverkas av att rapportera fördelaktiga siffror till ägare och 
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styrelse. Om motivationen istället kommer ifrån personens yttre motivation kommer 

hänsyn förmodligen att tas till omgivningen.  

Enligt vad som har framkommit i studien så påverkas företagens val av den motivation som 

finns vid det specifika tillfället och motivationen påverkar vilka faktorer som företaget tar 

hänsyn till då de upprättar sin redovisning. Företagen motiveras dels av interna attribut 

och dels av drivkrafter från dess omgivning. Genom analysen framgår att företagens 

rapporter används av både interna och externa intressenter. Flera företag anser att 

redovisningen är ett viktigt verktyg för att en skapa översikt av företagets ekonomi vilket 

kan ligga till grund för framtida beslut hos företagen. Inom företagen finns ett flertal 

interna intressenter i form av ägare, styrelse och företagsledning. Vad dessa har för 

påverkan på redovisningen går inte att med säkerhet bestämma. Respondenterna har varit 

försiktiga med sina kommentarer kring ämnet. Vad som däremot har blivit tydligt är att det 

finns agent och principal förhållanden i olika konstellationer som påverkar redovisningen 

på olika vis. När det kommer till hur bokföringen skall utföras rent praktiskt finns det 

påtryckningar i form av mallar, direktiv och ibland önskningar. Dessa är av varierande 

styrka. Det finns i som i företag 2 en stark styrning från chefen hur bokföringen skall 

utföras, ibland ner på detaljnivå. Det finns även lite svagare påverkan som i företag 1 där 

respondenten har en stor frihet att själv ta beslut om hur bokföringen skall gå till.     

De externa intressenterna som företagen har nämnt är främst Skatteverket och banker men 

även kunder, leverantörer och institutioner som genomför statistiska undersökningar. Flera 

respondenter påpekar vikten av att ha en bra relation med sina kunder. Respondent 4 

sammanfattar detta med “Att vara professionella mot kunderna är en viktig del i vår 

verksamhet, utan kunderna överlever vi inte”. Analysen pekar på att företagen lägger stor 

vikt vid att uppfattas som legitima av sin omgivning. Detta har en påverkan på 

redovisningen eftersom inte enbart vinst prioriteras utan det blir ett samspel mellan 

kvalitet och vinst.  

Samtliga företag rapporterar till skatteverket och redovisningen påverkas därför av de 

regler som finns gällande detta. Ett flertal har även nämnt att banken är intresserad av 

deras redovisning. Banken är en extern intressent och redovisningen påverkas av detta 

eftersom företagen troligtvis vill presentera bra siffror och uppfattas som ekonomiskt 

stabila. Detta styrks av att flera företag sagt att de har som mål att presentera en bra vinst. 

Undantaget här är företag 3 som fokuserar på stabilitet och inte vinst och tillväxt. 

Studien visar att när det kommer till frågan om varför företagen valt att använda sig av just 

BAS-kontoplanen är svaret inte självklart och motivet blir komplext. Att använda sig av 

BAS-kontoplanen är ibland inget medvetet val. Användandet av BAS är så självklart att den 

ibland uppfattas som enda aktör på marknaden. Att använda sig av BAS sker automatiskt 

och de respondenter som känner till att det finns andra aktörer på marknaden anser inte att 

det finns någon anledning att byta. Denna slutsats är positiv ur BAS synvinkel eftersom det 

innebär att användandet av BAS har blivit en norm i samhället och uppfattas som ett 

legitimt val för företagen. 
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En annan positiv aspekt för BAS är att studien konstaterar att BAS-kontoplanen uppfattas 

som lättanvänd och att användarna tycker att det är lätt att anpassa den efter sina behov. 

Dock visar studien att kunskapen kring vilken versioner av BAS-kontoplan som används är 

låg. I vissa fall framgår det även att kännedomen kring hur gruppkonton och underkonton 

kan användas är låg. Positivt för BAS att företagen uppfattar BAS-kontoplanen som 

lättanvänd trots att det finns en viss kunskapsbrist. Hur det påverkar företagets redovisning 

och om större kunskap kan underlätta för företagen framgår inte av studien. 

8.3 Studiens bidrag 

Under denna del behandlas teoretiskt och praktiskt bidrag samt självkritik och 

begränsningar. 

8.3.1 Teoretiskt bidrag 

Förhoppningen är att genom slutsatserna i studien ge kännedom om vad företag kan ha för 

syfte med redovisningen och skapa en uppfattning om vad som påverkar företagens 

redovisningsval. Studien förväntas ge en klarare bild över användandet av BAS- 

kontoplanen och vad som kan motivera användarnas val. Förhoppningen är att detta kan 

användas av BAS ideella förening och att studien kan ligga till grund till fortsatt utveckling 

av BAS-kontoplanen. Studien påvisar flera teoretiska bidrag. Det främsta teoretiska 

bidraget studien besvarar är huruvida användandet av BAS-kontoplanen ser ut och vilka 

olika faktorer som påverkar företagens redovisning. Som framgått tycker de företag som 

har undersökts i studien att BAS-kontoplanen är lättanvänd. Företag upplever att det finns 

många konton att välja emellan och att det är enkelt att anpassa BAS-kontoplanen efter 

behov.  

Studien syftar även till att förklara vad det är som motiverar företags redovisningsval. Av 

studien framgår att företag motiveras av både inre och yttre motivation. I studien visar det 

sig att företagens motivation varierar och beroende på motivationen i en viss situation tas 

hänsyn till olika faktorer. Företagens val att använda ett visst konto i BAS-kontoplanen 

istället för ett annat kan bero på om företagen påverkas av externa eller interna faktorer.  Få 

studier har kopplat den teoretiska referensramen till empirisk forskning på det sätt som har 

gjorts i denna studie. Den teoretiska referensramen består av teorier som behandlar interna 

faktorer, teorier som behandlar både interna och externa faktorer samt teorier som enbart 

behandlar externa faktorer. Detta gör att en bredd framgår av studien som på ett 

övergripande sätt visar vilka faktorer som påverkar företagen och antyder vilket syfte 

företagen har med sin redovisning. I de undersökta företagen visar det sig att syftet i vissa 

fall är att rapportera till intressenter utanför företaget. Då tas hänsyn till att använda BAS-

kontoplanen för att exempelvis ta fram siffror som ligger till grund för rapportering till 

skatteverket. I andra fall är syftet att rapportera till styrelse och ägare. Då används BAS-

kontoplanen för att redovisa kostnader och intäkter på ett detaljerat sätt för att ge en 

överblick av vad som en lönsamt eller inte.  Det framkommer att företagen arbetar olika och 

att vissa påverkas mer av interna faktorer medan andra påverkas mer av externa faktorer. 

Ett teoretiskt bidrag som studien kan bidra med är att företag agerar olika trots att samma 
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regelverk används. Ytterligare ett teoretiskt bidrag som getts av studien är att alla företag 

som har undersökts vill anses legitima av sin omgivning eller till de intressenter som 

respektive företag har. Legitimitetsteorin och intressentteorin är därmed aktuella när det 

kommer till hur BAS-kontoplanen används och motiveras främst på företagsnivå. BAS-

kontoplanens innehåll ska därmed vara aktuellt och samtliga företag har angett att de 

använder BAS-kontoplanen för att redovisas till Skatteverket.   

8.3.2 Praktiskt bidrag 

Praktiska bidrag som framgår är att det är få företag som känner till vad grupp- och 

underkonton är. Hur detta påverkar användningen av BAS-kontoplanen framgår inte. Detta 

kan vara en upplysning till BAS ideella förening som kan ta ställning till om det behövs 

spridas ytterligare kunskap kring detta eller om vidare undersökningar behöver göras kring 

ämnet. Studiens slutsatser ger kännedom om företagens syfte med redovisningen skapar en 

uppfattning om vad det är som påverkar företagens redovisningsval. Studien ger en 

överblick över användandet av BAS-kontoplanen och vad som kan motivera användarnas 

val. Förhoppningen är att detta kan leda till vidare forskning samt att studiens bidrag kan 

användas av BAS ideella förening och att studien kan ligga till grund till fortsatt utveckling 

av BAS-kontoplanen. 

8.3.3 Självkritik och begränsningar 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ arbetsmetod i form av intervjuer. Insamling 

av material har skett med hjälp av intervjuer och metoden har både för och nackdelar. 

Dessa för och nackdelar gäller naturligtvis även denna studie. 

En fördel med intervjuer är att de öppnar upp för möjligheten att få detaljer och djup i 

materialet. Denna studie är genomförd med hjälp av en intervjuguide, som har en relativt 

öppen utformning för att ge respondenterna möjligheten att utveckla sina uppfattningar 

kring våra frågor. Nackdelen blir dock att resultatet från intervjun kan variera beroende på 

det praktiska utförandet av intervjun och intervjuarens kompetens. Detta kan ha en negativ 

effekt på reliabiliteten. Generaliserbarheten brister gällande intervjuerna eftersom 

utförandet av intervjuer kan skilja sig beroende på respondenten. Vissa respondenter har 

svarat på frågorna med ingående beskrivningar medan andra har svarat väldigt kortfattat. 

Respondenterna har även uppfattat frågorna på olika vis vilket gör att alla svar inte är 

jämförbara med varandra och inte går att analysera på samma vis.  

Eftersom ett kvalitativt tillvägagångssätt öppnar upp för tolkning för forskaren blir studien 

subjektiv.  Flera av våra respondenter har blivit tillfrågade att delta via personliga 

kontakter. Detta kan leda till ökad subjektivitet. Det blir då en begränsning i 

tillförlitligheten eftersom olika forskare eventuellt kan göra en annorlunda tolkning av det 

empiriska materialet och resultatet. Studiens ämne kan i vissa fall uppfattas som känsligt. 

Även detta kan ha en negativ effekt på tillförlitligheten, då det kan påverka hur mycket och 

vilken typ av information respondenterna har delat med sig utav. Ytterligare en nackdel är 

att det finns en svårighet med att bearbeta och analysera insamlat material vid kvalitativ 

arbetsmetod. Det finns risk för att information feltolkas eller att synpunkter eller 
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resonemang lyfts ur sitt sammanhang och på så sätt får en annan innebörd. Detta leder då 

till att tolkningen i analysen kan bli felaktig. 

Vi anser att den data som samlats in är giltig i vår undersökning. Tillförlitligheten kan dock 

anses vara lite svagare än vad vi från början tänkt oss. Den hade kunnat styrkas mer om fler 

företag intervjuats. Tyvärr har tiden varit en begränsning för oss då intervjuer tar mycket 

tid att genomföra och bearbeta har vi endast haft tid att genomföra sex intervjuer. En annan 

faktor som hade kunnat styrka tillförlitligheten är spridningen av företagen. Detta försvåras 

ytterligare av att det har varit svårt att boka intervjuer eftersom företag har varit upptagna 

med sina bokslut under den begränsade tidsramen vi har haft. Om vi hade haft mer tid till 

vårt förfogande hade fler intervjuer kunnat genomföras och urvalet hade kunnat spridits ut 

inom fler branscher. Det begränsade urvalet har lett till att vår undersökning kan vara 

begränsat generaliserbar i ett vidare perspektiv. Ytterligare en faktor som påverkar studien 

är att det enbart är företag som redovisar enligt K2. En stor del av alla företag som 

använder BAS-kontoplanen ingår inte i urvalet.  Om studien hade skett genom 

undersökning i företag som redovisar enligt K2 och företag som redovisar enligt K3 hade 

jämförelser mellan regelverken kunnat göras i analysen. Viktiga indikationer av 

användandet av BAS-kontoplanen hade kunnat ges till BAS ideella förening genom detta.  

Den sista bidragande faktorn till att begränsning finns i studien är att det har varit svårt att 

kunna tolka vad som är kopplat till interna faktorer och externa faktorer genom 

intervjuguiden. Om mer tid varit till befogenhet hade frågor ställt där svar inom detta 

kunnats ges på ett bättre sätt ifrån respondenterna samt motiven bättre kunnat studeras. 

8.4 Förslag på framtida forskning 

Den kritiska granskningen av denna studie ligger till grund för våra förslag till framtida 

forskning inom aktuellt område. I vidare studier bör antalet respondenter ökas för att få en 

högre tillförlitlighet och generaliserbarhet. En ökad bredd av respondenter skulle ge mer 

tyngd åt resultatet. Det skulle också öka möjligheterna att hitta skillnader men även 

likheter mellan olika branscher. På så sätt kan man eventuellt få en överblick av vilka motiv 

som oberoende av bransch, ligger till grund för företags redovisningsval. Samtidigt är ett 

förslag på framtida forskning att studien kan genomföras mer övergripande om motivation 

och användandet av BAS-kontoplanen genom en jämförelse mellan företag som redovisar 

enligt K2 samt K3. Eftersom K2 regelverket är mindre omfattande så kanske inte samma 

kunskap besitts av dem som jobbar på företag som redovisar enligt denna norm som det gör 

inom K3 företag. 

Ytterligare ett förslag är att begränsa urvalet av respondenter till en specifik bransch. 

Genom att göra en sådan begränsning kan studien fokusera på djup istället för bredd. 

Intervjuerna kan då formas att vara mer branschspecifika och på så vis blir insamlat 

material mer detaljerat. På så vis ökar möjligheten till att hitta motiverande faktorer som är 

specifika för den aktuella branschen och som vid en bredare undersökning kanske 

försvinner under större motiv. En djupare undersökning i en specifik bransch skulle också 

öppna för möjligheten att ställa med detaljerade bokföringsfrågor som kan ge BAS ideella 

förening en mer konkret överblick på hur konton används rent praktiskt. En djupare studie 
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som är mer ingående kan behöva genomföras med snäva begränsningar för att göra 

empiriinsamlingen och analysen så detaljerad som möjligt och på så sätt få en ökad 

tillförlitlighet. Studien visar att viss kunskap kring BAS-kontoplanen är låg. Hur det 

påverkar företagets redovisning framgår inte av studien. Det vore intressant att undersöka 

om mer kunskap om BAS-kontoplanen skulle leda till förändringar i användandet. Ett 

förslag på framtida forskning är att undersöka huruvida ytterligare kunskapsspridning om 

BAS-kontoplanen skulle påverka företagens redovisning. 
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Hej, vi är tre ekonomistudenter som skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi 

från Linköpings universitet. Vi som genomför studien heter Ida, Maria och Anna och 

söker nu efter kontakter som vi kan intervjua och är intresserade av att få en intervju 

hos er. Vår studie har syftet att undersöka hur BAS-kontoplanen används och för att 

söka svar på detta tänker vi intervjua onoterade aktiebolag som redovisar enligt K2 

eller K3 samt har åtminstone en anställd inom företaget som har 

redovisningskompetens. Förhoppningen är att förstå företags val att till exempel 

redovisa en transaktion på ett visst konto istället för ett annat i BAS-kontoplanen. Vår 

förväntan är också att ge BAS ideella förening en överblick av användandet av BAS 

kontoplanen, eftersom de efterfrågat mer information om hur de kan förbättra 

kontoplanen. Vi hoppas att resultatet av vår studie kan ligga till grund för fortsatt 

utveckling av deras kontoplan. I studien kommer vi garantera konfidentialitet 

gentemot ert företag. Om vi får en intervju med er redovisningsansvarige skulle vi 

gärna vilja använda ljudinspelning, men självklart får ni avgöra själva om det 

godkänns. Vi skulle vara tacksamma om ni ställer upp på en intervju och tillför 

information i vår uppsats. Vi återkopplar gärna till er med resultat via mail när 

studien är genomförd om ni så önskar.  

 

Respondentens bakgrund 

1) Hur länge har du arbetat på företaget?  

2) Vilken yrkestitel/roll har du i företaget? Hur många år har du haft denna befattning?  

 

Vi tänkte nu ställa lite frågor rörande ert företags verksamhet för att få en djupare 

förståelse över varför ni använder kontoplanen på det vis ni gör. 

Företagets bakgrund 

3) Kan du beskriva företagets verksamhet? 

4) Är det några mål som ert företag jobbar mot just nu? Följdfråga om de svarar ja: 

hur arbetar ni för att nå dessa? 

5) Arbetar företaget för att motivera sina anställda?  

6) Vad har ni för redovisningskompetens inom företaget?  

7) Vilket regelverk redovisar ni enligt, K2 eller K3?  

8) Hur används er redovisning? Används den främst av interna intressenter som 

styrelse och ägare inom företaget eller används den mer för att rapportera till externa 

intressenter som t.ex. Skatteverket och Statistiska centralbyrån? Följdfråga om de 
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passar: Vilka intressenter utanför ert företag rapporterar ni till? Upplever du att 

intressenter från andra företag efterfrågar information från er redovisning?  

Motivet att använda en BAS kontoplan 

9) Hur använder ni kontoplanen rent praktiskt? Följdfrågor om de passar: Finns det 

någon mall eller beskrivning på vilka konton som ska användas till särskilda 

transaktioner i företaget? Om ja, Hur används den? Och vem har utformat 

mallen/beskrivningen? I kontoplanen finns gruppkonton som kan användas för att 

redovisa transaktioner inom ett visst område, det finns också underkonton som är mer 

specifika och detaljerade. Hur använder ni gruppkonton och underkonton?  

10) Det finns olika former av BAS kontoplaner utvecklande för att passa olika företag. 

Vilken version av BAS kontoplan använder ni? Följdfrågor om de passar: Upplever ni 

att den passar er verksamhet eller behöver den modifieringar? I sådan fall; Vad för 

modifieringar?  

11) Hur upplever du att BAS-kontoplanens uppställning är? Berätta! Följdfråga om de 

passar: Hur länge och varför använder ni BAS-kontoplanen? Vilken typ av förbättring 

tycker ni kan göras gällande BAS?  

12) Har ni under din tid på företaget använt någon annan kontoplan än BAS? 

Följdfrågor om de svarar ja: Vilken kontoplan? Vilka för och nackdelar finns med de 

respektive kontoplanerna?  

 

Företaget, intressenter och externa faktorer 

13) Använder ni BAS-kontoplanen som stöd för rapportering till exempelvis SCB, SKV 

etc? Följdfråga om de passar: Om ja; Hur använder ni den? Om nej; Varför inte? 

Anser du att val av kontoklass i er redovisning kan påverka era nyckeltal?  

14) Har du tidigare erfarenhet av BAS-kontoplanen ifrån något annat företag? 

Följdfråga om de passar: Finns i sådana fall några skillnader i användandet av 

konton?  

 

Avslut:  

15) Någonting mer du vill tillägga? 

16) Finns möjligheten att kontakta er för eventuella kompletteringsfrågor? 

 

Tack för din medverkan! 

  

 


