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Sammanfattning 

Titel: Standardiserad kontering – en fallstudie om kontoplanen BAS och digitalisering i svensk 

kontext 

Författare: Thomas Karagöl, David Ullström 

Handledare: Johanna Sylvander 

Bakgrund: Redovisningsbranschen står inför en ny våg av digitalisering som enligt en 

framtidsrapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning har potential att automatisera bort 

arbetsuppgifterna för nio av tio redovisningsekonomer. Kärnan i denna nya digitaliseringsvåg 

är standardisering av begrepp och procedurer som gör att behovet av manuell interaktion 

minskas radikalt. Informationsjättar som Facebook och Google har visat vägen för vad som går 

att åstadkomma genom att tagga data med beskrivande metadata. Tekniken är redan här och det 

framstår som något av ett mysterium varför det dröjt så länge innan denna nya 

informationsteknologi fått genomslag inom revisionsbranschen. Denna uppsats startar med 

observationen att kontoplanen är en viktig del i den standardisering som krävs för att hantera 

den nya digitaliseringsvågen. 

Syfte: Denna uppsats syftar till att belysa temat digitalisering på redovisningsområdet utifrån 

fallet kontoplanen BAS. 

Metod: Fallet kontoplanen BAS har studerats med en explorativ kvalitativ fallstudie. Fyra 

styrelsemedlemmar i föreningen BAS har intervjuats vilket motsvarar halva styrelsen. Utöver 

detta har två intervjuer gjorts för att belysa de tekniska aspekterna av att översätta konventioner 

från redovisningspraxis till så kallade taxonomier. Rent tekniska aspekter på 

programmeringsnivå behandlas översiktlig med utgångspunkt i respondenternas expertis. 

Resultat: Frivillighet och anpassningsbarhet är viktiga värden hos kontoplanen BAS. Flera 

respondenter har uttryckt att de befarar att dessa värden kan gå förlorade om kontoplanen skulle 

standardiseras ytterligare för att passa in i en digital taxonomi. Samtidigt finns också en 

medvetenhet om att den nuvarande versionen av BAS inte är slutgiltig. Det finns ett behov av 

att tydliggöra skillnaden mellan flexibla konton och ramkonton som krävs för att 

redovisningsdata ska kunna användas för att skapa korrekta rapporter till myndigheter. 

Nyckelord: Redovisning, digitalisering, standardisering, kontoplan, kontoplanen BAS, BAS-

intressenternas förening, taxonomi, XML, XBRL. 



 

 

Abstract 

Title: Standardized accounting - a case study on the Swedish BAS chart of accounts and 

digitalization in Swedish context 

Authors: Thomas Karagöl, David Ullström 

Supervisor: Johanna Sylvander 

Background: The accounting industry faces a new wave of digitalization which, according to 

a future report from the Swedish Foundation for Strategic Research, has the potential to 

automate the work of nine out of ten accountants. The core in this new wave of digitalization is 

the standardization of concepts and procedures which can reduce the need for manual 

interaction radically. Information giants like Facebook and Google have shown the way for 

what can be accomplished by tagging data with descriptive metadata. The technology is already 

here and it seems like something of a mystery, why it has taken so long before this new 

information technology gained impact in the accounting industry. This paper starts with the 

observation that the chart of accounts is an important part of the standardization required to 

handle the new wave of digitalization. 

Purpose: This paper aims at describing the theme digitalization in the accounting field, based 

on the case of the Swedish BAS chart of accounts. 

Method: The case Swedish BAS has been studied with an explorative qualitative case study. 

Four board members in the association BAS have been interviewed, which corresponds to half 

the board. In addition, two interviews have been made to highlight the technical aspects of 

translating conventions from accounting practices into so-called taxonomies. Pure technical 

aspects at the programming level are discussed in the light of the respondents' expertise. 

Results: Voluntary application and adaptability are core values of the Swedish BAS chart of 

accounts. Several respondents have expressed their fear that these values may be lost if the 

accounting plan would be further standardized to fit into a digital taxonomy. At the same time, 

there is also awareness that the current version of BAS is not final. There is a need to clarify 

the difference between flexible accounts and needed accounts required for accounting data to 

be used to create accurate reports to the authorities. 

Key words: Accounting, Digitalization, Standardization, Chart of Accounts, BAS, BAS 

Interests Association, Taxonomy, XML, XBRL.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stiftelsen för strategisk forskning presenterade 2014 en rapport med tesen att vartannat jobb 

kommer att ha automatiserats bort om 20 år. Sannolikheten att arbetsuppgifter ska tas över av 

maskiner anges i rapporten till 97 % för redovisningsassistenter och till 89,3 % för 

redovisningsekonomer (SSF, 2014). Rapporten är ett inlägg i debatten om digitaliseringens 

potentiellt omvälvande betydelse för redovisningsbranschen. SSF (2014) illustrerar i rapporten 

att redovisningsbranschen står inför en större omställning till ännu mer av digital och 

automatisk bearbetning av information. Enligt den kanadensiske matematikern Lance 

Gutteridge (2015) som arbetat mer än ett kvartssekel med att utveckla affärssystem är denna 

omställning inte något nytt. Bokföring kräver beräkningar och tekniska innovationer har över 

tid ändrat redovisningens förutsättningar. Övergången från hålkort – fysiska kort som kunde 

bearbetas maskinellt men också läsas av en människa – till digital informationsbearbetning från 

1970-talet och framåt markerar dock ett skifte där redovisningsavdelningar förlorade 

informationsmonopolet inom företag. Sedan dess delar ekonomer inom redovisningsbranschen 

informationsuppdraget med olika typer av tekniker som behärskar de programmeringsspråk 

som behövs för att hantera stora datamängder. I takt med att produktionskostnaden för 

informationsbearbetning minskat så har det blivit möjligt att göra mer. Redovisningsekonomens 

framtida existensberättigande ligger kanske i legala strukturer för hur information ska granskas 

och i förmågan att göra information begriplig för slutanvändarna (Gutteridge, 2015).  

Rent tekniskt har en genomsnittlig smartphone mer än tillräcklig beräkningskapacitet för att 

sköta ett företags räkenskaper. Utifrån detta perspektiv blir mysteriet istället: varför är 

produktionen av redovisning inte i högre grad automatiserad redan idag? Kanske är redovisning 

i själva verket betydligt mer komplext och svårare att standardisera än den dystra 

framtidsprognosen ovan indikerar. Ett viktigt delområde av denna komplexitet är skillnader 

mellan olika redovisningsenheters kontoplan. 

Den ideella föreningen BAS och SCB har efterfrågat studentuppsatser om kontoplanen BAS. 

Denna kontoplan är från början en industrikontoplan från 1970-talet som nu används av 

omkring 95 % av alla svenska företag, om än i olika versioner och med olika tillämpning. 

Föreningen BAS överväger att genomföra en större översyn av kontoplanen BAS för att komma 

till rätta med brister i hur den tillämpas i relation till kontoplanens grundprinciper (BAS, 2018a). 

SCB använder kopplingar till BAS-konton för att underlätta inrapportering av branschstatistik. 
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SCB har vidare noterat att det finns betydande skillnader mellan olika typer av utdata. 

Årsredovisningar, SIE-filer och SRU-filer ger olika information om samma företag. Dessa och 

andra avvikelser är av intresse för SCB (SCB, 2018a). SIE är en standard som används för att 

göra det möjligt att överföra redovisningsdata mellan olika bokföringsprogram (SIE-gruppen, 

2018). SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och detta generas med SRU kopplingar till 

BAS-kontoplan. Detta innebär också att felaktiga eller utdaterade SRU-koder till kontoplanen 

kommer att generera ett felaktigt räkenskapsutdrag (BAS, 2018b). 

Sammantaget finns det ett mysterium kring varför redovisning fortfarande innehåller så mycket 

manuella moment. Denna uppsats kommer att studera digitalisering på redovisningsområdet i 

svensk kontext utifrån konceptet kontoplanen BAS.  

1.2 Forskningsproblemet 

Det ovan beskrivna mysteriet kan också formuleras som ett antagande. Denna uppsats utgår 

från antagandet att det finns faktorer i den sociala verkligheten som håller tillbaka en fullskalig 

automatisering av redovisningsbranschen. Detta antagande ska förstås som att den senfärdiga 

automatiseringen och digitalisering på redovisningsområdet kan betraktas som ett 

samhällsvetenskapligt problem och att rent tekniska aspekter på maskin- och 

programmeringsnivå med detta perspektiv är underordnade förklaringar i den sociala 

verkligheten. Det finns många olika sätt att kategorisera den sociala verkligheten. Denna 

uppsats kommer att använda kategorierna konventioner, resurser, kommunikation och kultur. 

Dessa kategorier har formulerats utifrån en syntes av redovisningsteorier som appliceras på det 

studerade materialet genom dessa fyra kategorier. Denna syntes kommer att presenteras 

närmare i avsnitt 4.2.5. 

Denna uppsats startar med hypotesen att kontoplanen BAS är en viktig resurs för digital 

hantering av redovisningsdata.  Denna hypotes utgår från författarnas observation att det tycks 

finnas ett samband mellan standardisering av kontering och digitalisering. Från myndighetshåll 

i Sverige pågår under författandet av denna uppsats arbete med att utforma en tjänst för digital 

inlämning av årsredovisningar med regelverket K3 (Bolagsverket, 2018). Digitalisering ligger 

högt på agendan och kontoplanen BAS och organisationen bakom BAS är ett intressant fall att 

studera när det gäller processer för ytterligare digitalisering på redovisningsområdet. 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att belysa temat digitalisering på redovisningsområdet utifrån fallet 

kontoplanen BAS. 
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2 Vetenskaplig metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna text utgår från premissen att det finns en fysisk och oberoende värld och vidare att det 

finns robusta konventioner som det går att få objektiv kunskap om. Däremot så påverkas 

möjligheten till kunskap av att tillgängliga resurser är begränsade samt av att olika former av 

material generar olika typ och kvalitet av kunskap. Allt detta kan sammanfattas som en slags 

pragmatisk positivism. Detta innebär öppenhet för olika metoder och typer av kunskap och 

samtidigt ett aktivt avståndstagande mot den konstruktivistiska kunskapsrelativismen 

(Ullström, 2017, s. 6). Detta citat ur en tidigare uppsats sammanfattar den ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkten för denna uppsats. 

2.2 Studiedesign 

Denna studie har designats som en explorativ kvalitativ fallstudie med fokus på intervjumaterial 

från personer med anknytning till organisationen bakom kontoplanen BAS. Det som utmärker 

fallstudien som form är ett starkt fokus på det som är unikt snarare än på det som är 

generaliserbart (Bryman, 2015). Fallstudien förutsätter därför att det finns ett eller flera 

intressanta fall att studera. Denna studie kommer att studera digitalisering utifrån fallet 

kontoplanen BAS. Detta kommer att genomföras genom ett antal längre intervjuer med 

personer som genom expertis eller förtroendeuppdrag har särskild kunskap om det studerade 

området. Med Bill Gillhams (2005) terminologi kan dessa intervjuer klassificeras som 

elitintervjuer. Intervjuer av detta slag innebär särskilda utmaningar för den som intervjuar 

eftersom denna typ av respondenter i många fall kommer att kontra intervjuaren med att denne 

ställer fel frågor och vara ovilliga att strikt följa en fördefinierad intervjuguide. Fördelen med 

denna typ av intervjuer är att de kan generera ett rikt material med information som inte redan 

var allmänt känd. Nackdelen är att elitintervjuer i många fall innehåller ett moment av politisk 

hänsyn och inte minst att intervjupersonen har en egen agenda som de försöker överföra på den 

som intervjuar (Gillham, 2005). Som ett försök att hantera detta skrevs en ny intervjuguide som 

underlag inför varje intervju. Datainsamlingen kommer att beskrivas mer utförligt under 

avsnittet empirisk metod. 

Intervjuerna har transkriberats och sedan kodats med inspiration från konceptet Grundad teori 

(GT). Denna inspiration gäller i första hand det induktiva förhållningssättet till kvalitativa data 

samt metoden för att identifiera begreppsliga koder som kan sammanföras i en åskådlig modell. 

Bengt Starrin (1996) beskriver kodningsprocessen i GT som en löpande process som påbörjas 

redan under datainsamlingen (Starrin, 1996).  Innebörden av detta är att datainsamlingen 
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beaktar nya idéer och frågeställningar som uppstår under kodningen. Detta förhållningssätt har 

använts till viss del vid utformningen av nya intervjuguider till respektive intervju. Starrin 

(1996) beskriver kodningsprocessen som en sorteringsprocess där data först kodas rad för rad 

vilket innebär att händelser och företeelser beskrivs med namn eller begrepp. Nästa steg är att 

vaska fram huvudvariabler eller huvudkategorier som kan användas för en avslutande selektiv 

kodning där den öppna kodningens namn eller begrepp inordnas i en logisk struktur (Starrin, 

1996).  

2.3 Metodval och metodkritik 

Ett viktigt delområde i den efterfrågade kunskapen om BAS gäller vilka konton som används 

och hur företag faktiskt använder BAS. Generaliserbar kunskap om detta kräver i princip en 

kvantitativ ansats, slumpmässigt urval och ett tillräckligt underlag. Valet av kvalitativ metod 

innebär att denna kunskap inte kommer att kunna produceras genom denna studie. 

Kunskapsbidraget ligger istället i att beskriva organisationen bakom BAS och att synliggöra 

arbetet med digitalisering på redovisningsområdet utifrån fallet kontoplanen BAS. 

Utifrån ett tillämpningsperspektiv efterfrågas konkreta förslag på förändringar i kontoplanen 

BAS inför en översyn av utdaterade och överflödiga konton samt eventuella förslag på konton 

som ska läggas till i kontoplanen. Sådana förslag kan konstrueras utifrån hur BAS används idag 

baserat på kvantitativa data eller utifrån hur BAS borde användas utifrån en principiell 

utgångspunkt. Denna kvalitativa studie kommer att presentera några sådana förslag utifrån ett 

principiellt perspektiv. Styrkan hos den kvalitativa explorativa fallstudien ligger i att denna typ 

av studie kan belysa frågor bortom det rent deduktiva. Svagheten ligger bland annat i att 

transkribering är tidskrävande och beroende av respondenternas agendor. Valet av kvalitativ 

metod bottnar dock i att studiens primära kunskapsbidrag gäller digitalisering på 

redovisningsområdet. Eftersom digitaliseringen ännu inte är genomförd – det är en pågående 

process – förefaller det vara mest rimligt att studera denna process utifrån några aktörer som 

arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor på strategisk nivå. 

2.4 Källvärdering och källanvändning 

Denna uppsats använder ett relativt litet antal referenser. Texten har ett starkt empiriskt fokus 

och bygger i grund och botten på egna resonemang och tolkningar. De mest betydelsefulla 

källorna för texten utöver våra respondenter är utan inbördes ordning Baboukardos & Rimmel 

(red. antologi), Gillham, Gutteridge samt Starrin. Antologin av Baboukardos & Rimmel 

presenterar ämnet redovisningsteori på en tillräcklig hög abstraktionsnivå för att det ska vara 

möjligt att urskilja några huvudsakliga riktningar inom redovisningsteoretisk forskning. Tre 
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betydligt mer omfattande textböcker har refererats i texten för att synliggöra olika 

utgångspunkter för att närma sig en teoretisk förståelse av området redovisningsteori. Den 

relativt höga abstraktionsnivån i det teoretiska ramverket är ett resultat av att detta fungerat som 

ett konceptuellt ramverk snarare än som en beskrivning av tidigare forskning. Syftet med det 

teoretiska ramverket har alltså varit att beskriva fyra olika inriktningar inom redovisningsteori 

som använts som startpunkt för denna uppsats. Gillhams bok om intervjumetodik riktar sig i 

högre grad till forskarstuderande än studenter på grundnivå. Hans beskrivning av elitintervjun 

har haft stor betydelse för datainsamlingens genomförande. Att vi begränsat oss till en enda 

källa beror på att Gillhams bok innehåller ett helhetskoncept och att framställningen håller 

mycket hög kvalitet. Föreläsningen av Gutteridge om redovisning och digitalisering var något 

av en startpunkt för hela denna uppsats. Det var en av de första relevanta träffarna när vi sökte 

om mer kunskap utifrån frågeställningen: vilken betydelse har kontoplanen för digitaliseringen? 

Utifrån denna punkt växte temat till denna uppsats. Denna uppsats är inspirerad av grundad 

teori och Starrins beskrivning av kodningsprocessen kompletterade Gillham när det gäller 

processen att utveckla en egen metod för att analysera det omfattande materialet.  
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3 Institutionalia 

3.1 Legal kontext 

Kontoplanen BAS riktar sig till företag som använder regelverken K2 eller K3 från 

bokföringsnämnden (BAS, 2018d). Detta innebär att i princip alla företag utom vissa koncerner 

med särskilda behov för internationell koncernredovisning kan använda BAS. Skatteverket är 

en central intressent när det gäller efterfrågan på redovisningsdata i svensk kontext. 

Skattebrottslagen (1971:69) 10 § innehåller straffbestämmelser för att åsidosätta skyldigheten 

att föra räkenskaper som gör det möjligt för Skatteverkets kontrollverksamhet. De som är 

ansvariga för redovisning har därför goda incitament att uppfylla lagens krav. Sammantaget är 

staten en mycket stark intressent i den svenska kontexten. Det kan vidare noteras att 

Skatteverket och SCB är medlemmar med rösträtt i föreningen BAS (BAS, 2018e). 

3.2 Föreningen BAS – ett historiskt perspektiv 

Den första versionen av kontoplanen BAS utvecklades av en arbetsgrupp med representanter 

från Svenska Arbetsgivarföreningen och Sveriges industriförbund under 1970-talet. Efter 

många år i näringslivets regi bildades år 2000 den ideella föreningen BAS-intressenternas 

förening som nu förvaltar och vidareutvecklar BAS-kontoplanen genom dotterbolaget BAS 

kontogruppen i Stockholm. Mer än nio av tio svenska företag använder idag någon version av 

kontoplanen och den kan därmed betraktas som något av en standardkontoplan i svensk 

redovisning. Legalt finns dock inga krav på att använda en viss kontoplan i Sverige (BAS, 

2018f). 

Med tiden har den första arbetsgruppens kontoplan vuxit till ett koncept som idag marknadsförs 

med formuleringen BAS – inte bara en kontoplan. Detta koncept utgör en plan för systematisk 

kontering av affärshändelser för att uppfylla redovisningsmässiga och skattemässiga krav. 

Konceptet är utformat så att det kan tillämpas oavsett storlek, juridisk form och verksamhet. 

Vidare kan denna plan också användas för att ta fram information för den interna styrningen av 

företaget. Det generella räkenskapsschemat syftar mer konkret till att göra det möjligt att 

automatiskt generera resultaträkning och balansräkning samt att underlätta insamling av 

statistik för företags rapportering till SCB. Rapporteringen till SCB har bland annat resulterat i 

branschspecifika finansiella nyckeltal som kan användas för företagsledningar att bedöma det 

egna företagets räkenskaper ur ett branschperspektiv (BAS, 2018c). 
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3.3 Datalagring och dataöverföring – aktörer och standardiserade format 

Som beskrivits ovan är automatisk generering av räkenskapsrapporter en av de viktiga 

funktionerna med kontoplanen BAS. Filformat och dataöverföring är av stor betydelse för att 

dra full nytta av möjligheten att automatiskt skapa rapporter. Detta avsnitt kommer kortfattat 

beskriva några av dessa filformat. 

3.3.1 SIE 

SIE är ett standardformat för överföring av redovisningsdata mellan olika bokföringsprogram. 

Sedan formatet introducerades 1992 har det utökats successivt från att enbart överföra årssaldon 

till att nu också innehålla information om transaktioner och strukna verifikationsrader. Syftet 

med denna standard är att göra det möjligt att överföra information mellan olika 

bokföringsprogram utan dataförluster (SIE-gruppen, 2018). 

3.3.2. SRU-kopplingar 

Skatteverket och föreningen BAS har konstruerat räkenskapsscheman för att automatiskt 

generera deklarationsuppgifter från konton i kontoplanen BAS. Eftersom företag har olika 

deklarationsperioder finns det scheman för dessa olika perioder. Dessa räkenskapsscheman 

baseras på SRU-kopplingar, koder till varje konto som möjliggör överföring av dessa uppgifter 

till rätt rad i deklarationen. Tidigare kallades dessa koder för SRU-koder och dessa var då 

tresiffriga. Den nu gällande standarden är fyrsiffrig och koderna benämns fältkoder. Eftersom 

kontoplanen BAS uppdateras årligen måste också SRU-kopplingar justeras så att dessa stämmer 

med aktuell kontoplan och gällande regler för deklaration (BAS, 2018b). Det kan noteras att en 

viktig del i mervärdet av att använda uppdaterade bokföringsprogram är att dessa SRU-

kopplingar stämmer och omvänt att SRU-kopplingar inte kan användas utan manuell kontroll 

om en äldre version av ett bokföringsprogram används. Deklarationsuppgifterna kommer alltså 

inte att bli korrekta om en gammal kontoplan används rakt av. 

3.3.3 XBRL – digital inlämning av årsredovisning 

Bolagsverket (2018) har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla tjänsten för digital 

inlämning av årsredovisningar så att den också blir tillgänglig för företag som tillämpar K3. 

Detta uppdrag består bland annat i att fortsätta arbetet med att översätta regelverk till 

taxonomier för digital presentation av redovisningsdata (Bolagsverket, 2018). En central del av 

detta arbete är att översätta svenska standarder som SIE och BAS-kontoplan till taxonomier i 

den internationella standarden XBRL. 
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XBRL drivs och utvecklas av ett ideellt internationellt konsortium med deltagare från mer än 

femtio länder (XBRL, 2018). Syftet med denna standard är bland annat att överbrygga de 

inläsningsproblem som föreligger med inlämning av t ex PDF-filer och andra grafiska format 

som inte är anpassade för automatisk bearbetning av data. Ambitionen är att leverera ett format 

som ger effektiv och precis digital rapportering. XBRL kan beskrivas som ett språk där 

redovisningstermer inordnats i en taxonomi som gör det möjligt att presentera finansiell 

information på en entydigt definierad form som kan valideras med digitala signaturer. Med 

taxonomi avses definitioner som fångar innehållet i de redovisningstermer som ligger till grund 

för finansiell rapportering och förhållandet mellan dessa termer. XBRL är alltså ett språk som 

gör det möjligt att omsätta en viss taxonomi, t ex utifrån svenska regelverk och svensk 

redovisningspraxis, till en standard för digital rapportering (XBRL, 2018). Bolagsverkets 

uppdrag som beskrivits ovan består i att utveckla sådan taxonomi så att redovisning kan 

uttryckas med XBRL (Bolagsverket, 2018) 

3.4 Kontoplanen BAS – fast och flexibelt 

Under intervjuerna med företrädare från föreningen BAS har det framträtt en implicit nivå i den 

så kallade BAS-litteraturen. Föreningen BAS ger årligen ut litteratur som innehåller 

konteringsinstruktioner och förklaringar till hur konton i kontoplanen ska användas. Den 

implicita nivån är i någon mening självklar för den som förstår den. Så självklar att den just är 

implicit och därmed svårtillgänglig för utomstående som inte har samma förståelse för 

kontoplanens uppbyggnad. Denna implicita nivå beskrivs av flera respondenter med begreppen 

fast ram och flexibla konton. Med den fasta ramen menas att det finns ett antal konton som 

måste användas på ett bestämt sätt för att kontosaldon ska kunna summeras för att skapa externa 

rapporter på ett korrekt sätt i förhållande till gällande normgivning. Med flexibla konton menas 

konton som inte styrs av sådan normgivning och att det därmed går att anpassa dessa konton 

fullt ut till internredovisningens behov. Kontoplanen är i grund och botten ett system för att 

beskriva och klassificera affärshändelser utifrån en omfattande uppsättning av kategorier och 

underkategorier som vuxit fram successivt sedan den första BAS-kontoplanen på 1970-talet. 

Detta avsnitt utgör egentligen ett resultat av denna studie. Det presenteras under institutionalia 

för att guida läsaren till en principiell förståelse av vad kontoplanen är och varför skillnaden 

mellan den fasta ramen och flexibla konton är av principiell betydelse för det ämne som studeras 

i denna uppsats. 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Urval av redovisningsteorier 

Detta delkapitel är inspirerat av en antologi om redovisningsteorier, skriven som en guide till 

studenter som skriver uppsats inom redovisning. Startpunkten för denna antologi är 

observationen att det inte finns någon universell redovisningsteori och att detta fält präglas av 

komplexitet och mångfald. Denna komplexitet och mångfald är vidare ett resultat av olika 

filosofiska och ideologiska premisser (Rimmel & Jonäll, 2016). Denna uppsats utgår från att 

det finns ett komplementärt förhållande mellan olika redovisningsteorier och att dessa kan 

sammanföras till en egen syntes trots skillnader i utgångspunkter och antaganden. 

Det kan dock noteras att en sådan syntes kommer att innehålla ställningstaganden som också 

har en ideologisk komponent. Utifrån ett marxistiskt perspektiv kan redovisning betraktas som 

en central teknologi i det marknadsekonomiska kapitalistiska system som är rådande i det 

samhälle som denna text författas inom. Riahi-Belkaoui (2004) beskriver ett exempel på analys 

av redovisning utifrån en marxistisk utgångspunkt som gäller den snabba tillväxten av 

årsarbeten inom redovisning under 1900-talet. Denna utveckling kan beskrivas som en 

proletarisering av redovisningsyrket där makten hamnat hos ett fåtal dominerande 

redovisningskoncerner. Detta har medfört att redovisningsekonomer utifrån ett historiskt 

perspektiv förlorat mycket av sitt ekonomiska och praktiska oberoende och blivit underordnade 

det kapitalistiska systemets kontrollfunktioner (Riahi-Belkaoui, 2004). Det finns ingen 

ideologiskt neutral redovisningsteori och det dominerande paradigmet inom redovisningsteori 

är starkt färgade av det marknadsekonomiska samhällets institutioner och tankeramar. 

En annan viktig aspekt är att det finns flera olika sätt att dela in och presentera 

redovisningsteorier som delområden av det redovisningsteoretiska fältet. Den ovan refererade 

teoriboken av Riahi-Belkaoui (2004) lägger stor vikt vid det historiska perspektivet och 

framställningen präglas därför av ett försök att beskriva och förklara redovisningsteorins 

gradvisa utveckling. Under den kurs i redovisningsteori som lästes innan denna uppsatskurs 

användes en teoribok av William Scott. Denna framställning utgår istället främst från motivet 

att göra redovisningsteori begriplig i ljuset av redovisningspraktik. Detta kommer till uttryck 

genom att texten utöver att redogöra för teorier också demonstrerar deras tillämplighet utifrån 

empiriska exempel (Scott, 2015). En annan teoribok av Deegan & Unerman (2011) lägger stort 

fokus på utvärdering av teorier. Boken utgår från perspektivet att alla redovisningsteorier är 

abstraktioner som baseras på vissa antaganden och metoder för att värdera data. Vidare menar 

Deegan & Unerman (2011) att forskare i många fall försvarar sina teorival på ett sätt som nästan 
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liknar hur religiösa grupper försvarar sina trosuppfattningar (Deegan & Unerman, 2011). Dessa 

tre teoriböcker har valts för att illustrera tre poler för hur redovisningsteori kan framställas. 

Dessa tre poler för karaktären hos framställningar av redovisningsteorier presenteras i 

nedanstående figur: 

 

Figur 1: Egen modell för att beskriva olika indelningar av redovisningsteorier 

Den valda antologin är något av en syntes mellan dessa poler. Den använder en indelning av 

redovisningsteorier som är användbar för att presentera redovisningsteori på en mer generell 

form som också innehåller empirisk och historisk förankring. 

Denna uppsats kommer att använda positiv redovisningsteori, offentliggörandeteori 

(disclousure på engelska), institutionell teori samt redovisningskommunikationsteori som 

indelning och utgångspunkt för en egen syntes av ett redovisningsteoretiskt ramverk. Varje 

delavsnitt kommer att ta sin utgångspunkt i en grundartikel och redogöra för väsentlig 

teoriutveckling samt väsentliga delar av teorier och relaterade koncept. Detta innebär dock 

också att dessa teorier innehåller element från vad som skulle betraktas som separata 

delområden i en annan framställning. Dessa teorier har valts för att de beskriver olika aspekter 

av verkligheten på ett komplementärt sätt. Det kan vidare noteras att de valda teorierna ligger 

på en hög abstraktionsnivå och att dessa teorier utgör en tolkningsram för att identifiera och 

analysera redovisningsteoretiska problem. 

Praktisk

Empirisk

Komparativ

Syntes

Historisk
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4.2.1 Positiv redovisningsteori 

Den positiva redovisningsteorin växte fram under slutet av 1960-talet som ett resultat av att 

neoklassisk ekonomisk teori började tillämpas inom det redovisningsteoretiska området. 

Benämningen positiv redovisningsteori kommer av att detta paradigm var en reaktion mot vad 

som uppfattades som alltför definitionsinriktade och normativa ansatser. Positiv 

redovisningsteori kan alltså förstås som en motreaktion till normativ redovisningsteori. 

Intresseområdet är inte hur redovisningen bör vara utan hur den faktiskt är och vilka motiv och 

mekanismer som ligger bakom detta (Baboukardos & Rimmel, 2016). 

En viktig utgångspunkt i positiv redovisningsteori är att normativa frågor måste analyseras i 

ljuset av positiv teori, det vill säga empiriskt förankrad teori som kan förklara frågor om varför 

olika aktörer gör de val som de gör när det gäller redovisning. Det frambrytande positiva 

paradigmet var i hög grad en förskjutning från frågor av normativ karaktär till frågor om 

redovisningspraktik på olika nivåer. Ett annat sätt att formulera detta är att fokus skiftade från 

policyfrågor till observation av beteende (Jensen, 1976). 

Den positiva redovisningsteorins ansats är att försöka förklara redovisningsval som beroende 

variabel med olika förhållanden som resulterar i dessa redovisningsval som oberoende 

förklarande variabel. Detta innebär att styrkan hos dessa teorier kan prövas genom att jämföra 

förutsägelser med faktiska utfall och att dessa teorier kan användas för att formulera hypoteser 

om hur givna villkor påverkar redovisningsval. Den positiva redovisningsteorin använder 

neoklassisk preferensteori som utgångspunkt för sin modell av rationella beslutsfattare. 

Redovisningsval tolkas i princip analogiskt med preferensteorins prisvektor och 

kvantitetsvektor så att redovisningsval kan tolkas som ett resultat av en rationell beslutsfattares 

nyttofunktion. Användningen av denna neoklassiska bakgrundsteori innehåller antaganden om 

rationella nyttomaximerande aktörer som agerar på en effektiv marknad. Ett sätt att se på positiv 

redovisningsteori är att betrakta det som en demonstration av faktiska preferenser som tolkas i 

ljuset av antagandet om beslutsrationalitet (Demski, 1988). 

Som ett resultat av kritiken mot teorin om effektiva marknader och helt rationella beslutsfattare 

har den positiva redovisningsteorin kompletterats med så kallad agentteori. Denna teori 

behandlar förhållandet mellan principal och agent. Antagandet om rationalitet kompletteras i 

agentteorin med den empiriskt grundade observationen att konflikter mellan principal och agent 

samt informationsasymmetrier mellan de båda parterna skapar problem som inte kan förklaras 

enbart med respektive parts nyttofunktion. Agentteorin är särskilt relevant för större 

organisationer där det finns en separation av ägande och kontroll i den operativa verksamheten. 
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Essensen av denna teori är att principal och agent har motstridiga intressen och att det finns risk 

för att agenter uppvisar ett räntesökande beteende. Detta medför tre olika typer av 

agentkostnader: (i) principalens övervakningskostnad som bland annat består av intern och 

extern revision, (ii) agentens förbindelsekostnader som består i förtroendeskapande och 

lojalitetsbefrämjande åtgärder samt (iii) residualkostnad som består i skillnaden mellan 

principalens intressen och agentens faktiska agerande. Utifrån ett redovisningsteoretiskt 

perspektiv innebär detta att intressekonflikter och incitamentsproblem kan inkluderas i 

förståelsen av vilka redovisningsval företag gör (Baboukardos & Rimmel, 2016). 

Den positiva redovisningsteorin innehåller tre primära hypoteser om redovisningsval. (i) 

Bonusplanshypotesen som innebär att företagsledningar med bonusplaner kommer att föredra 

redovisningsmetoder som ökar rapporterad inkomst under förutsättning att avtalet inte 

innehåller mekanismer för att kompensera för redovisningsmetod. (ii) Soliditetshypotesen som 

innebär att det finns ett positivt samband mellan soliditet och val av redovisningsmetoder som 

ökar intäkterna. Detta hänger samman med att avkastningskravet på eget kapital i regel är högre 

än kostnaden för att låna upp kapital mot ränta. (iii) Hypotesen om politiska kostnader vilket 

innebär att företag under vissa förhållanden kommer att välja redovisningsmetoder som minskar 

redovisad vinst för att undgå offentlig publicitet och granskning. Detta gäller främst stora bolag 

(Baboukardos & Rimmel, 2016). 

Styrkan med positiv redovisningsteori är att den tillhandahåller en uppsättning antaganden från 

ekonomisk teori som gör det möjligt att konstruera plausibla förklaringar till de redovisningsval 

som aktörer på olika nivåer gör. Samtidigt som denna teori är empirinära finns det dock en stark 

kritik av teorins grundantaganden och dess praktiska tillämplighet. Intresseområdet i positiv 

redovisningsteori är hur aktörer faktiskt gör och vad det säger om deras preferenser. 

4.2.2 Offentliggörandeteorier – marknaden för information 

En grundläggande förutsättning för de flesta transaktioner är att det finns ett tillräckligt 

förtroende respektive en kalkylerad risk för att motparten är oärlig. Utan mekanismer för att ge 

köparen eller investeraren information eller garantier uppstår en citronmarknad där andelen 

oärliga aktörer ökar till alla köpare eller investerare skrämts bort från marknaden (Akerlof, 

1970). Mekanismen för detta förlopp benämns snedvridet urval och detta uppstår som en 

konsekvens av asymmetrisk information mellan kontrahenter. Det mest klassiska exemplet på 

denna form av marknadsmisslyckande gäller försäkringar som är frivilliga att teckna. De som 

vet att de har låg risk väljer att inte teckna försäkringen och de som vet att de har hög risk väljer 

att teckna försäkringen och detta medför att premien stiger till ingen vill köpa försäkringen. 
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Denna typ av marknadsmisslyckande på grund av informationsasymmetri kan dock undvikas 

genom reglering, privata institutioner och mellanvarianter av dessa. När det gäller marknader 

för varor och tjänster är varumärken en sådan institution där en handlare eller ett företag sätter 

sitt goda namn som garant för att en vara eller tjänst håller en viss kvalitet. Det kan noteras att 

alla sådana institutioner är sammansatta i motsats till den ideala atomistiska transaktionen i 

ekonomisk teori. Resultaten blir en maktkoncentration hos sådana institutioner vilket i sin tur 

medför negativa konsekvenser som en kostnad för att lösa problemet med oärliga kontrahenter. 

En särskilt viktig sådan institution är legitimerade professioner. Sammantaget beskriver detta 

värdet av förtroende och värdet av information som går att lita på (Akerlof, 1970). 

Produktionen av förtroende respektive information är dock kostsam. Marknadsföring 

respektive produktion av finansiella rapporter är förenade med direkta kostnader som måste 

bäras av någon part i en transaktion. När det gäller företags offentliggörande av finansiell 

information finns det dessutom sådant offentliggörande som är av frivillig respektive 

obligatorisk karaktär. Utöver renodlad finansiell information om affärshändelser finns det också 

ett ökat intresse för hållbarhetsrapportering och liknande information som belyser etiska 

aspekter av företags verksamhet (Rimmel, 2016a). Enligt tillgänglig empiri kommer helt 

oreglerade marknader för information medföra en underproduktion av offentliggjord 

information. Detta riskerar att leda till att investerare fattar felaktiga beslut. Utöver detta finns 

det enligt offentliggörandeteorin tre explicita marknadsmisslyckanden på marknaden för 

information: (i) Allmänningens tragedi vilket innebär att det finns aktörer som åker snålskjuts 

och inte vill betala för kostnaderna för att producera tillräckligt offentliggörande av 

information. Detta är en konsekvens av att offentliggjord information blir tillgänglig för alla 

oavsett om de betalat eller inte. (ii) Informationsasymmetri vilket generellt avser att 

företagsledningar och anställda på ett företag har en insyn i företagets situation, insiderkunskap, 

som presumtiva investerare saknar. Detta medför att företagsledare som också investerat i ett 

företag har ett särskilt ansvar att redovisa sina transaktioner och detta ligger även till grund för 

straffbestämmelserna om insiderhandel. (iii) Snedvridet urval vilket innebär att den som säljer 

en tillgång har bättre kunskap än köparen på grund av bristande offentliggörande av information 

som är relevant för investeringen (Rimmel, 2016a). 

Hur uppstår reglering av marknaden för offentliggörande av information? Det finns i huvudsak 

två kompletterande teorier som beskriver detta. Enligt den första teorin finns det ett 

allmänintresse i att komma till rätta med de marknadsmisslyckanden som en helt oreglerad 

marknad medför. Samhället som helhet tjänar på att det produceras tillräckligt mycket 
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information för att finansiella marknader ska fungera effektivt och dessa vinster överväger de 

kostnader som är förenade med produktionen av denna information. I praktiken är det dock 

svårt att avgöra precis hur mycket information som efterfrågas utifrån allmänintressen. Olika 

intressenter kommer att satsa ekonomiska resurser på att påverka den politiska beslutsprocessen 

för att försöka få till regleringar som passar intressenterna egna intressen. Vidare finns det 

svårigheter på utbudssidan när det gäller att göra korrekta avvägningar mellan frivilligt och 

obligatoriskt offentliggörande av olika typer av information. Utbudssidan på marknaden för 

information kan bland annat studeras med positiv redovisningsteori. En annan teoretisk 

utgångspunkt som använts är så kallad legitimitetsteori. Denna teori har sin utgångspunkt i 

kontraktsteori och föreställningen om ett socialt kontrakt, i detta fall mellan företag och 

samhället, där företag har en vilja att leva upp till samhällets förväntningar för att uppnå en 

status som legitim samhällsaktör och därför kommer att offentliggöra information frivilligt. 

Denna teori är särskilt relevant för att studera olika former av etiskt grundad rapportering som 

generellt är frivillig och tydligt orienterad mot att skapa legitimitet (Rimmel, 2016a). Det kan 

särskilt noteras att det finns ett stort antal exempel på medial rapportering där 

legitimitetsperspektivet haft stor betydelse. Ett exempel är rapporteringen under hösten 2017 

om klädföretag som skickar kläder till förbränning. Efter denna rapportering efterfrågades 

plötsligt information om hur många ton kläder olika företag inom branschen kasserar per år och 

företag som hade höga siffror avkrävdes förklaringar. Detta exempel har valts för att illustrera 

svårigheten att på förhand identifiera det sociala kontraktet såsom förväntningar på företaget.  

4.2.3 Institutionell teori 

Den institutionella teorin kan betraktas som en reaktion mot den ekonomiska teorins 

rationalitetsbegrepp och bristande empiriska förankring. Det kan vidare noteras att den 

institutionella teorin är tvärvetenskaplig och baseras på resultat från flera 

samhällsvetenskapliga discipliner som statsvetenskap och sociologi. Det förenande draget i 

institutionell teori är betonandet av att merparten av all ekonomisk aktivitet inte sker i 

atomistiska transaktioner utan att det i de flesta fall finns olika former av institutionella ramar 

och relationer som påverkar aktörers beslutsramar. Det finns två huvudgrenar av institutionell 

teori som kommer från olika traditioner. Den första har vuxit fram ur den ekonomiska teorin 

och behållit delar av det filosofiska tankegods som ligger till grund för neoklassisk ekonomisk 

teori. Denna är nära besläktad med positiv redovisningsteori och innehåller bland annat 

agentteori, spelteori och teorier om transaktionskostnader. Teorin om transaktionskostnader 

behandlar bland annat kostnader för att förebygga räntesökande beteende. Skillnaden mellan 
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dessa teorier och neoklassisk ekonomi är att antagandet om rationalitet nyanserats till en 

begränsad rationalitet utifrån tillgänglig information och kapacitet att bearbeta denna 

information i enlighet med empiriska resultat. Den andra grenen av institutionell teori har vuxit 

fram ur sociologisk forskning. Den sociologiska formen av institutionell teori använder istället 

för rationalitet och ekonomiskt nyttomaximerande ett antagande om att individer eftersträvar 

att uppfylla rådande sociala normer (Rimmel, 2016b).  

Den sociologiska grenen av institutionell teori har presenterat en teori om tre typer av 

institutionell isomorfi vilket syftar på mekanismer som driver företag mot enhetlig tillämpning 

av procedurer om de verkar i en liknande omgivning. Den första formen av isomorfi benämns 

tvångsisomorfi. Detta avser olika former av tvingande auktoritet som anses vara ett resultat av 

starkt beroende till externa aktörer, kulturella påbud och lagstiftning. Den andra formen av 

isomorfi benämns mimetisk isomorfi. Detta avser att företag härmar andra framgångsrika 

företag och att det finns en trendkänslighet som gör att företag följer med strömmen. Den tredje 

formen av isomorfi benämns normativ isomorfi. Detta avser att professioner som har en 

gemensam kunskapsbas och yrkesetiska koder tar med sig dessa till sina respektive företag. Det 

bärande momentet i denna tredje form av isomorfi är att varje profession har vissa normer och 

värderingar och att dessa har betydelse for uppkomsten av enhetlig tillämpning av vissa 

procedurer (DiMaggio & Powell, 1983). När det gäller den tredje formen av isomorfi förefaller 

auktoriserade revisorer vara en sådan profession där det finns både en gemensam kunskapsbas 

och en viss uppsättning av etiska uppfattningar. 

4.2.4 Kommunikationsteoretiskt perspektiv på redovisning  

Vad är redovisning? Ett sätt att närma sig denna frågeställning är att betrakta redovisning som 

en kommunikationsprocess. Det första steget i denna kommunikationsprocess är produktionen 

av räkenskaper. Detta utgör i sig ett översättande av affärshändelser till systematiskt kodifierade 

konteringar så att affärshändelser kan aggregeras periodiskt. Arbetet med denna kodifiering 

innehåller också ett urval av vilken information som ska samlas in och bearbetas. Utifrån ett 

kommunikationsperspektiv utgör detta observationsdimensionen av redovisning. Det andra 

steget benämns produktionsdimension och avser framställningen av meddelanden utifrån 

insamlade observationer och kommunikation av dessa meddelanden. Schematiskt kan 

redovisning som kommunikationsprocess beskrivas i följande steg: (i) avsändaren observerar 

affärshändelser. (ii) avsändaren producerar redovisningsrapporter. (iii) mottagaren tar del av 

redovisningsrapporter (iv) mottagaren bedömer redovisningsrapporter utifrån sin bild av 

företaget. (v) förhållandet mellan affärshändelser och redovisningsrapporter kan beskrivas som 
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en process som strävar efter signifikans. (vi) i förhållandet mellan avsändare och mottagare 

eftersträvas en upplevelse av förtroende. (vii) redovisningsrapporter som ännu inte har lämnats 

till mottagaren kan korrigeras av avsändaren i en återkopplingsloop. Nyttan med denna teori 

ligger i betonandet av mottagarledet och förståelsen av redovisning som en integrerad 

kommunikationsprocess (Bedford & Baladouni, 1962). 

4.2.5 Syntes – redovisning och digitalisering 

Vad avses med digitalisering på redovisningsområdet, i princip alla räkenskaper finns redan 

idag i digital form? Den rent fysiska aspekten av digitalisering avser skiftet från dataöverföring 

i pappersform till inlämning och signering av digital information. Sedan 1990-talet då digital 

bearbetning av redovisning slog igenom på allvar har det skett en gradvis utveckling. Ett av de 

stora pågående projekteten på redovisningsområdet gäller som tidigare noterats översättning av 

K3 till en taxonomi som kan redovisas med filformatet XBRL. Syftet med detta är att skapa en 

standard som gör det enkelt att lämna in årsredovisningar digitalt och att fasa ut all inlämning 

av redovisningsinformation i pappersform (Bolagsverket, 2018). En vidare förståelse av 

begreppet digitalisering avser algoritmbaserad bearbetning av redovisningsdata vilket kan 

användas för produktion av deklarationsuppgifter och olika former av statistikrapportering. Det 

kan särskilt noteras att flera bokföringsprogram redan idag innehåller funktioner som ger 

förslag till kontering för återkommande affärshändelser. En viktig konsekvens av olika former 

av automatisk produktion och bearbetning av data är att detta har potential att minska 

produktionskostnaden per dataenhet. Långsiktigt kan rent digitala tjänster också konkurrera ut 

konsulter som idag utför basala redovisningsuppgifter manuellt. Är denna digitalisering ett 

fenomen som kan studeras med befintliga teorier eller behövs det en särskild teoribildning för 

digitalisering på redovisningsområdet? Denna uppsats skrivs innan den prognosticerade 

omvälvningen av redovisningsbranschen. Utifrån denna horisont förefaller det vara fullt möjligt 

att studera dessa digitaliseringsprocesser med utgångspunkt i befintlig teori. 

Urvalet av befintlig teori omfattar fyra olika redovisningsteorier och dessa utgör abstraktioner 

som beskriver olika aspekter av samma sociala verklighet och därför kan dessa teorier anses 

vara komplementära. Ur dessa fyra redovisningsteorier framträder minst fyra olika kategorier 

för att dela in de sociala verkligheten: resurser, konventioner, kommunikation och kultur. På 

samma sätt som att det finns en överlappning mellan de valda teoriernas beskrivningar och 

förklaringar till den sociala verkligheten så finns det också en överlappning mellan dessa 

begrepp. Vidare utgör dessa teorier och kategorier abstraktioner som är skilda från den sociala 

verklighet som de ämnar att beskriva. Detta illustreras i figuren nedan: 



17 

 

 

Figur 2: Egen modell som syftar till att illustrera teoriernas överlappning 

Begreppet konventioner motsvaras av den institutionella teorin och dess beskrivning av 

isomorfier som kan tolkas som tre nivåer av konventioner: (i) tvångsisomorfi innehåller bland 

annat skrivna lagar (ii) mimetisk isomorfi innehåller konventioner i samspelet mellan individer 

(iii) normativ isomorfi exemplifieras med att en gemensam kunskapsbas innehåller en implicit 

nivå av konventioner som resulterar i en enhetlig tillämpning. Begreppet resurser motsvaras av 

den positiva redovisningsteorin som har sin bakgrund i den ekonomiska teorins 

nyttomaximerande individ. Det kan noteras att begreppet nytta i nyttomaximering är en bredare 

kategori än bara rent monetära belopp. Kommunikation i olika former är en central del av den 

sociala verkligheten. Redovisning är med ett kommunikationsteoretiskt perspektiv överföring 

av information från en väldefinierad avsändare till olika former av mottagare. Begreppet kultur 

har markerats i en annan färg – detta beror på att kulturella aspekter av redovisning enbart 

kommer att behandlas översiktligt och utan teoretiskt djup i denna studie. 

Offentliggörandeteorin, disclousure på engelska, ligger i mitten av dessa sfärer. Dessa fyra 

kategorier ska förstås som en ram som kommer att fyllas med innehåll från det empiriska 

materialet i denna studie för att säga något om digitalisering på redovisningsområdet. Syftet 

med detta teoretiska ramverk har varit att beskriva en konceptuell ram för att beskriva, dela in 

och tolka den sociala verklighet som enligt uppsatsens antagande styr digitaliseringens 

utveckling på redovisningsområdet.  

. 

Konventioner

Kultur

Kommunkation
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5 Empirisk metod 

5.1 Operationalisering 

Denna studie har genomförts med stort fokus på empirisk förankring. Operationalisering direkt 

utifrån den teoretiska referensramen gjordes i första hand inför den första intervjun. 

Forskningsfrågorna i intervjuguiderna har vuxit fram kumulativt och utfallet av detta 

förhållningssätt i datainsamlingen blev en ny intervjuguide för varje intervju. Dessa återges i 

sin helhet som bilagor. Det ska noteras att vissa frågor i dessa intervjuguider blivit besvarade i 

begränsad omfattning. Intervjuguiderna ska i första hand förstås som underlag för diskussion 

som anpassats till respondenternas faktiska kunskap och tankar. Ett tema som togs upp under 

flera intervjuer var etiska aspekter på digitalisering på redovisningsområdet. Flertalet av 

respondenterna som fick frågor om detta hade svårt att relatera till frågeställningen och detta 

tema blev därmed inte behandlat särskilt djupt. Som redan noterats i avsnittet studiedesign kan 

intervjuerna i denna studie klassificeras som elitintervjuer (Gillham, 2005). Respondenterna har 

i detta fall haft ett betydande kunskaps- och informationsövertag. Detta har resulterat i att 

respondenternas respektive agenda fått genomslag i intervjuerna. Istället för att avbryta 

respondenterna med följdfrågor utifrån de fördefinierade intervjuguiderna har respektive 

respondent fått stort utrymme att göra längre utläggningar. I enlighet med Gillhams (2005) 

beskrivning av elitintervjuerna har detta bedömts vara riktigt eftersom detta också gjort det 

möjligt att ta del av information som inte är helt publik. En generell svårighet har varit att i 

förväg avgöra vilka frågor som är relevanta utifrån respektive respondents roll och kompetens.  

Inför den första intervjun lästes den teori som presenterats i den teoretiska referensramen samt 

informationen på BAS hemsida. Utifrån denna information konstruerades en intervjuguide, se 

bilaga, som underlag för en explorativ intervju med en person som arbetar på uppdrag av 

föreningen BAS. Syftet med bakgrundsfrågorna var att belysa sammanhanget BAS. Frågan om 

tidigare arbetslivserfarenhet syftade till att få kunskap om den intervjuade personen har 

koppling till någon av de fyra stora redovisningskoncernerna EY, KPMG, PwC och Deilotte. 

Den första forskningsfrågan syftade till att belysa hur BAS kommunicerar till sina användare. 

Den andra forskningsfrågan syftade till att belysa arbetet inom föreningen BAS och de olika 

medlemmarnas roller, intressen och bidrag. Konstruktionen av denna fråga med underfrågor 

var ett resultat av positiv redovisningsteori med agentteori. Medlemmarna i BAS antogs alltså 

vara parter med motstridiga intressen. Den tredje frågan gäller teoretiskt en övergång från 

mimetisk isomorfi till tvångsisomorfi utifrån den institutionella teorin. Merparten av alla 

företag använder redan idag BAS, men med variation i hur denna standard tillämpas. 
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Frågeställningen gäller alltså huruvida en inducerad övergång från mimetisk isomorfi till 

tvångsisomorfi skulle ge önskade resultat i förhållande till BAS målsättningar. Den fjärde 

forskningsfrågan gäller inställning till digitalisering och underfrågorna syftar till att belysa olika 

agenters intresse i denna fråga. Den femte forskningsfrågan anknyter specifikt till BAS och det 

kommunicerade behovet av översyn när det gäller utdaterade konton och hur förändringar i 

BAS kan nå ut bättre till användarna. 

Den första intervjun var vägledande för den vidare datainsamlingen och operationaliseringen 

från den första intervjun har följt med in i det vidare arbetet med att utforma anpassade 

intervjuguider inför respektive intervju. 

5.2 Rekrytering av informanter och genomförande av intervjuer 

Styrelsen för BAS består av åtta personer. Fyra av dessa rekryterades som informanter till denna 

studie. Under den första intervjun med en person i styrelsen för BAS fick vi kontaktuppgifter 

till tre andra medlemmar i styrelsen samt två tekniskt kunniga personer med koppling till 

sammanhanget BAS. Detta urval innebär primärt att resultaten är giltiga som en beskrivning av 

hur styrelsen för BAS ser på digitalisering och kontoplanen BAS. Risken för att detta urval ska 

vara snedvridet i förhållande till de fyra styrelsemedlemmar som inte intervjuats bedöms vara 

liten. Tabellen nedan presenterar en översikt till de genomförda intervjuerna. Det kan särskilt 

noteras att det inte tycks finnas någon överrepresentation av personer med koppling till Big4, 

de fyra stora redovisningskoncernerna EY, KPMG, PwC och Deilotte. Vidare noteras också att 

intervjumaterialet både speglar mäns och kvinnors erfarenheter. 

Nr Respondentens roll Big4 Kön Intervjuform minuter Ord 

1 Styrelsen för BAS Ja Man intervju 76 11054 

2 Styrelsen för BAS Nej Kvinna intervju 32 5456 

3 XML Sweden Nej Man intervju 151 14030 

4 XBRL Sweden Ja Man intervju 38 4624 

5 Styrelsen för BAS Nej Kvinna telefonintervju 61 6178 

6 Styrelsen för BAS Nej Man telefonintervju 88 8557 

    
      

    
Summa 446 49899 

 Tabell 1: Deskriptiv statistik för de genomförda intervjuerna 
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5.3 Intervjumetodik och forskningsetik 

Det är viktigt att vara väl förberedd inför intervjuer. Ett bra sätt att förbereda sig är att skriva 

en intervjuguide som underlag. För att utforska någorlunda komplexa frågeställningar krävs 

dock beredskap att formulera frågor organiskt, som en del av ett levande samtal. För att göra en 

intervjuguide användbar i en sådan situation är det viktigt att det finns en narrativ följd så att 

frågorna ordnats efter utkristalliserade teman. Gillham (2005) betonar vidare särskilt att 

intervjufrågor ska uttalas och dessutom uppfattas och tolkas av mottagaren. Inför en intervju är 

det viktigt att ha prövat frågor på denna form: kan de uttalas, kan de missförstås? Bra frågor är 

relativt korta och sammansatta frågor ska undvikas så långt som möjligt. I vissa fall kan det 

vara nödvändigt att ge en bakgrund till en fråga. Det är då viktigt att tydligt signalera när själva 

frågan börjar och att försäkra sig om att respondenten uppfattat både bakgrunden och själva 

frågan på det sätt som avsågs. Frågor som kräver en bakgrundsförklaring ska dock generellt 

undvikas så mycket som möjligt. Om frågan kräver en bakgrundsförklaring så kan det innebära 

att respondenten inte heller kan ge något svar av användbar kvalitet på frågan (Gillham, 2005). 

Konstruktionen med bakgrundsförklaring och fråga användes vid några få tillfällen under denna 

studie. Utfallet bekräftar Gillhams tes. Om frågan är sammansatt så finns det stor risk att 

respondenten hakar upp sig på någon detalj i bakgrunden istället för att besvara den egentliga 

frågan. 

Som tidigare noteras kan de genomförda intervjuerna klassificeras som elitintervjuer (Gillham, 

2005). I detta fall gäller det både respondenternas roll som styrelseledamöter och experter inom 

det sakområde som studerats. Detta har medfört att intervjuerna i hög utsträckning påverkats av 

respondenternas egna tankar kring de teman som behandlas. Förberedelserna inför dessa 

intervjuer har i första hand bestått i en övergripande operationalisering för att identifiera 

relevanta teman att behandla under intervjuerna. 

En viktig aspekt av intervjuer är att transkription och bearbetning tar mycket tid i anspråk. Det 

är därför mycket viktigt att avsätta tillräckligt mycket tid till förberedelser så att intervjuerna 

blir av så hög kvalitet som möjligt. En central aspekt av detta är att identifiera 

nyckelinformanter, så att rätt personer intervjuas (Gillham, 2005) 

Intervjusituationen innebär med nödvändighet ett utlämnande som kräver förtroende mellan 

intervjuare och respondent. Normalt föreligger ingen sekretessförbindelse gentemot 

respondenten och det är därför viktigt att tydligt kommunicera hur insamlad data kommer att 

hanteras (Gillham, 2005). I detta fall har ljudinspelningar använts som temporär 

dokumentation. Dessa ljudfiler har använts som underlag för transkriberingar i anonymiserad 
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form och sedan raderats. Under denna process föreligger risk för dataläckage. Denna risk har 

dock bedömts vara tillräckligt liten för att använda ljudinspelningar med smartphone. 

Informerat muntligt samtyckte till inspelning har inhämtats vid samtliga intervjuer. De personer 

som intervjuats har expertis och roller som gör det svårt att anonymisera deras svar utan att 

förlora meningsbärande innehåll. Vi bedömer dock att det inte är motiverat att skriva ut de 

intervjuade personernas namn i uppsatsen. 

5.4 Presentation av transkriberingar  

Enligt Gillham (2005) går semantiska egenskaper som takt, betoning och tonläge förlorade vid 

transkribering och detta kan i vissa passager innebära att innebörden förändras. Därför är det 

viktigt att jämföra transkriberingar och inspelningar genom att lyssna igenom hela materialet 

en extra gång och markera om det finns passager där takt, betoning och tonläge har betydelse 

för textens innebörd (Gillham, 2005). Sådana nyanser har markerats med hakparenteser i 

transkriberingarna och det gäller i första hand sådant som instämmande skratt men även pauser 

som innebär att respondenten formulerat ett svar i situationen och i vissa fall också försökt 

gardera sig mot en felaktig tolkning. Det senare fallet indikerar implicit att det finns en 

känslighet i det ämne som behandlas i passagen. Ett sådant konkret fall gällde en respondents 

svar på frågan om hur denne ställde sig till att digitalisera BAS. Svaret i sig var inte garderat, 

men implicit var det tydligt att respondenten ville finna en nyanserad men också korrekt 

formulering utifrån den aktör som respondenten företräder i föreningen BAS. Sådana nyanser 

har noterats i råmaterialet men kommer bara att behandlas översiktligt i analysen. 

En central utmaning när det gäller att presentera kvalitativ data är att reducera textmängden och 

samtidigt behålla den väsentliga innebörden i materialet. Innebörden av ett citat är ofta beroende 

av kontext och lösryckta citat kan tilldelas en innebörd som inte överensstämmer med citatets 

egentliga innebörd. På motsvarande sätt kan en parafrasering av respondenternas egna ord 

medföra att bearbetningen av data resulterar i en svag koppling mellan analys och data 

(Gillham, 2005). Det transkriberade materialet har kondenserats i kortfattade parafraseringar 

som återger vad som behandlats under respektive intervju. 

Gillham beskriver en metod för att organisera sådana parafraseringar i en stadie-struktur analys 

som beskriver en narrativ översikt av den genomförda intervjun (Gillham, 2005). Med stöd av 

denna metod har stadie-struktur-diagram konstruerats för respektive intervju. Dessa diagram 

har använts på ett rent deskriptivt sätt för att kondensera det mest väsentliga innehållet i en figur 

för respektive intervju som beskriver samtalsflödet. I några fall har delcitat använts där citat 

textmässigt är kortare än att parafrasera transkriberingen. Dessa diagram återges i sin helhet 
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som bilagor efter respektive intervjuguide. Gillham (2005) kontrasterar denna deskriptiva form 

mot en kategoribaserad analys där data organiseras efter kategorier (Gillham, 2005). Stadie-

struktur-diagrammen syftar till att beskriva intervjuerna strukturellt och innehållsligt för att ge 

läsaren en grov uppfattning av intervjuernas innehåll och struktur. Utifrån detta kan läsaren 

göra en egen bedömning av analysens förankring i det empiriska materialet. 

5.5 Från narrativ presentation till kategoribaserad analys 

Framställningen i stadie-struktur-diagrammen begränsades till 15 rutor per intervju för att 

möjliggöra en grafiskt överskådlig presentation. Det kan noteras att det finns betydande skillnad 

i längd mellan intervjuerna. Denna grad av kondensering i form av parafraseringar av innehållet 

medför med nödvändighet att innebörden av längre textavsnitt innehåller betydligt mycket mer 

av komplexitet och resonemang än vad som återges. Syftet med stadie-struktur-diagrammen 

har dock inte varit att återge respondenternas resonemang i sin helhet utan att ge läsaren en 

strukturell och översiktlig beskrivning av intervjuernas innehåll. Den schematiska 

framställningen har använts som förberedelse till den mer kategoribaserade analysen. 

Transkriberingarna har gåtts igenom i sin helhet fyra gånger och stadie-struktur-diagrammen är 

resultatet av den tredje läsningen av materialet som syftade till att lyfta blicken från markeringar 

rad för rad till det större sammanhanget i texterna. 

Det kan noteras att ingen av intervjuerna har precis samma ordning trots att flera av intervjuerna 

behandlar samma teman. Detta är ett resultat av att frågorna användes mer som underlag för att 

ställa följdfrågor utifrån respondentens berättande än som frågor för att styra respondentens 

svar i en bestämd riktning. Merparten av frågorna i intervjuguiderna har dock behandlats i 

intervjuerna och utan dessa intervjuguider hade det inte varit möjligt att genomföra dessa 

intervjuer med samma kvalitet. 

5.6 Beskrivning av analysprocessen 

Forskningsrapporter ger ofta en städad beskrivning av forskningsprocessen. I praktiken är 

forskningsprocessen dock oftast varken linjär eller städad. Gillham (2005) menar att en 

beskrivning av forskningsprocessen utöver den formella beskrivningen också bör eftersträva att 

beskriva hur processen faktiskt har sett ut (Gillham, 2005). Denna uppsats har inspirerats av 

konceptet grundad teori och det induktiva förhållningssättet till data som finns i detta koncept 

som utvecklades av Glaser och Strauss på 1960-talet. Enligt Glaser (2009) ska detta 

förhållningssätt till data ge eureka-upplevelser under analysprocessen. En känsla av att förstå 

sammanhanget i det som studeras bortom den rent deskriptiva nivån (Glaser, 2009). Den 

komparativa analysen är en central del av grundad teori. Glaser och Strauss (1967) menar att 
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den komparativa analysen i GT ska generera ny teori som kan verifieras med vidare forskning. 

Vidare betonas teoriers framväxande karaktär, att teorier gradvis framträder som ett resultat av 

en diskussionsartad läsning av data (Glaser & Strauss, 1967). Inslaget av grundad teori har 

begränsats i samråd med handledaren eftersom referenser till grundad teori inom ämnet 

företagsekonomi kan signalera en betydligt mer omfattande datainsamling och analysprocess 

än vad som genomförts inom ramen för denna studie. Inspirationen från grundad teori ska 

därmed förstås som ett försök att närma sig denna krävande metod att arbeta med data. De 

modeller som presenteras kommer därmed inte att benämnas teorier utan just modeller som 

syftar till att grafiskt presentera det som observerats på ett överskådligt sätt. 

Efter stadie-struktur-analysens rent deskriptiva beskrivning av materialet gjordes en fjärde 

läsning av hela det transkriberade materialet. Inför denna läsning klipptes de totalt 90 

textrutorna i stadiestrukturdiagrammen ut till små papperslappar som sorterades manuellt för 

att ge stöd till en kategoriorienterad läsning av texterna i ljuset av det teoretiska ramverket. 

Syftet med denna sortering var att underlätta identifiering av citat och att göra det möjligt att 

överblicka hela materialet. 

Terminologin för det studerade området är relativt väldefinierad och en utmaning i 

kodningsarbetet har varit att det redan fanns en begreppslig hierarki. Det har alltså varit relativt 

enkelt att identifiera nyckelbegrepp som beskriver innehållet i materialet men svårare att 

aggregera begrepp till större kategorier. Kategoriseringen har därmed i hög utsträckning blivit 

styrd av att det finns ett integrerande schema från normgivning och rent teknisk terminologi. 

Analysen innehåller alltså två explicita steg: (i) stadie-struktur-analys respektive (ii) 

kategoribaserad analys. Detta har gjort det möjligt att närma sig materialet både på kodnivå och 

narrativ nivå. Genom detta har kategorierna fått en tydlig förankring i framskrivna koder och 

kodernas kontextuella sammanhang. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Identifiering av huvudkategorier 

Efter mycket reflektionsarbete pusslades de 90 textrutorna samman till fem teman och en rest 

av överskottsinformation som inte är användbar för denna uppsats. Dessa teman är grundade i 

data men också i bakgrundsteorin. Denna tematiska sortering användes mot bakgrund av att 

materialet innehåller delar som bäst analyseras på ett deskriptivt sätt. Det induktiva 

förhållningssättet till data har i första hand resulterat i ett utkast till en modell av 

taxonomiprocessen utifrån begreppet jämvikt som är centralt i bakgrundsteorin för den positiva 

redovisningsteorin samt ett utkast till modell för hur en digitaliserad kontoplan kan förstås i 

förhållande till dagens kontoplan. Analysens fem teman kommer att presenteras nedan utifrån 

de koder som använts för att konstruera dessa teman. 

Digitalt koncept: XML, XBRL, SIE5, M2M, data, metadata, semantik, parser, 

instansdokument, taxonomischema, XBRL-specifikation, Länkdatabaser, format, 

standardorganisation, digital infrastruktur.  

Taxonomiprocessen: Taxonomi, teknikneutralitet, format, begreppssamordning, ägandeskap, 

kostnadsfördelning, staten, näringslivet, normgivning, standardorganisation., jämvikt. 

BAS-styrelsens arbetsprocess: konsensus, kollegialitet, expertis, konservatism, extern 

kommunikation, varumärket BAS, kvalitetskontroll, SRF-konsulter. 

Kontoplanen BAS: Begrepp, konton, kontoklass, huvudkonto, underkonto kontoplan, 

kontotabell, konteringsinstruktion, klassificering, frivillighet, flexibilitet, ramverk, 

normgivning, rapportstruktur, mervärde, internredovisning, externredovisning, 

branschkontoplaner, kontoplansversionshantering, digitalisering, taxonomi, XBRL, 

ägandeskap, standardisering, kontokopplingar, SRU, kontonummer, kontointervall, 

kopplingstabeller, BAS-litteraturen. 

Digitalisering: avsändare, mottagare, redovisningskommunikation, kretslopp, dataanalys, 

informationskonsumtion, kostnadsfördelning, nyttofördelning, konkurrensförhållanden. 

Framställningen ovan presenterar den primära begreppshierarkin, men flera av de ingående 

begreppen är också hierarkiskt relaterade till varandra. Formatet XBRL är skrivet i 

programspråket XML och det ingår rimligtvis konton i en kontotabell som har element. Detta 

kommer nu att behandlas mer utförligt i ett avsnitt för respektive tema/huvudkategori. 
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6.2 Digitalt koncept 

På vilket sätt är det motiverat för redovisningsekonomer att lära sig om den rent tekniska sidan 

av de digitaliseringsprocesser som nu pågår: 

 

… en utmaning är ju att få kunskapen på så många personer som möjligt och det 

kräver ju utbildningsinsatser helt enkelt… att just utbilda och förflytta en stor 

grupp människor från ett pappersbaserat koncept till ett digitalt koncept, det gör 

man ju inte över en natt då utan det kräver en del tid och investeringar. 

Respondent 4 

 

Det är i sammanhanget viktigt att notera att processer som utförs på en dator ofta är baserade 

på hur samma procedur skulle ha utförts på papper. Denna form av digitalisering genomfördes 

redan för ett kvartssekel sedan på redovisningsområdet. Det digitala konceptet innebär att 

processer inte längre har samma förankring till hur en procedur skulle ha gjorts på papper. För 

att kunna ta till sig det digitala konceptet är det därför nödvändigt att ha en grundläggande 

förståelse för den tekniska strukturens möjligheter och begränsningar. Det är i förlängningen 

fråga om konkurrenskraft i relation till redovisningsekonomers framtida arbetsuppgifter. 

 

Vad är då detta framväxande digitala koncept på redovisningsområdet? Det som studerats i 

denna uppsats är i princip förslag på hur befintlig programmeringsteknik kan användas för att 

tagga upp data med metadata så att data kan läsas maskinellt. Med maskinell läsning av data 

menas att den kan lagras i databaser och på så sätt användas på många olika sätt: 

 

… databaser är uppbyggda av metadata som ofta är kolumner och data som är i 

rader… dom här tabellrutorna, det är en någon som vi liksom föreställer oss, det 

är en abstraktion som vi har gjort, och den abstraktionen gäller det nu, för olika 

databaser olika uppbyggda, det gäller att standardisera den här syntaxen och det 

har man gjort i XML… Respondent 3 

XML betyder på svenska ungefär utbyggbart märkspråk. Detta programmeringsspråk 

innehåller alltså en syntax för att märka upp data och metadata med taggar. Taggar är en slags 

etiketter som tillskriver data egenskaper som gör att data kan tolkas på ett meningsfullt sätt. 

Denna syntax gör att det går att separera data från metadata på ett sätt som gör att data kan 

överföras M2M, maskin till maskin.  Detta kan jämföras med ett PDF-dokument som kan 
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innehålla all metadata som behövs för att informationen ska kunna tolkas visuellt men som inte 

har en syntax för att separera data från metadata på formatnivå. Detta exemplifieras med 

följande struktur till XML-fil som konstruerats med stöd av en powerpoint från Respondent 3:  

 

<?xml version=”1.0”?> 

<Titel>Standardiserad kontering – en fallstudie om kontoplanen BAS och 

digitalisering i svensk kontext</Titel> 

<författare> 

<person förnamn=”Thomas” efternamn=”Karagöl” stad=”Norrköping”/> 

 <person förnamn=”David” efternamn=”Ullström” stad=”Norrköping”/> 

</författare> 

 

Den första raden utgör en deklaration av vilken version av XML som kommer att användas 

samt vilken teckenuppsättning som ska användas. Specialtecken som <, >, ”, = utgör syntaxen 

och markerar skillnaden mellan data och metadata. Begreppen titel, författare, person, namn, 

efternamn och stad utgör dokumentets metadata. Data förekommer på två former. Dels mellan 

en starttagg <Titel> och en sluttagg </Titel> och inom en tagg med citattecken <… ”data” …>. 

Titeln utgörs av en textsträng men författaren beskrivs av metadata som en person som tillskrivs 

attributen namn, efternamn och stad. När det gäller redovisningsdata kan det senare användas 

för att tillskriva samma datapost flera olika attribut som anger i vilka sammanhang dataposten 

ska användas. Detta kan användas för att definiera relationer mellan dataposter. Kontot 4xxx 

kan till exempel tilldelas attributen vara/tjänst, momssats25%, debet/kredit, FEKruta213 osv.  

 

XML handlar just om att koppla data till metadata på ett standardiserat sätt så 

att man kan använda data i olika sammanhang, i databaser och i texter… 

relationen mellan data och metadata, det är att det får mening, metadata förhåller 

sig till data så att data får mening... Respondent 3 

För att data ska få mening måste metadata definieras. Detta görs med XML-schema som är en 

dotterstandard till XML. För att definiera mer komplex data på detta sätt krävs en struktur av 

scheman som kopplar samman olika scheman och länkdatabaser. En viktig egenskap med denna 

sammansatta struktur är att datainmatningen kontrolleras med olika typer av villkor så att rätt 

datatyp hamnar på rätt ställe i ett XML-dokument. Det finns ett antal fördefinierade datatyper i 

XML som kan användas för att specificera hur information ska matas in. För att definiera 
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metadata till det ovan presenterade XML-dokumentet behövs ett XML-schema som ser ut på 

detta sätt:  

 

<?xml version="1.0"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www...." 

targetNamespace="https://www..." 

xmlns="https://www..." 

elementFormDefault="qualified"> 

 

<xs:element name="titel" type="xs:string"/> 

<xs:element name="författare"> 

  <xs:complexType> 

<xs:element name="person"> 

  <xs:complexType> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="namn" type="xs:string"/> 

      <xs:element name="efternamn" type="xs:string"/> 

      <xs:element name="Stad" type="xs:string"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

</xs:element> 

  </xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

 

Hierarkin mellan olika element definieras genom inkapsling. Starttagg och sluttagg för ett 

inkapslat element ligger alltså kodmässigt inne i ett element högre upp i hierarkin. För att 

definiera författare som är en person med attribut krävdes som syns ovan en elementhierarki 

med tre nivåer. Schemat ovan beskriver att elementen innehåller data av textsträngstyp och att 

metadata definieras med referenser till tre olika XMLns. De två sista bokstäverna i XMLns 

betyder på svenska namnrymd. Namnrymder används för att undvika begreppskonflikter när 

metadata ska läsas maskinellt så att varje element och attribut tilldelas en bestämd innebörd. 
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Schemat som beskrivits på kodnivå ovan är en enkel regel som beskriver en kravspecifikation 

för en titelsida. På samma sätt som att element kan kapslas in i element så går det att skriva 

scheman som blir en regel för hur andra scheman ska utformas:  

 

XBRL international har angett inskränkningar för hur man bygger ett XML-

schema så att det blir lämpligt framförallt från synpunkten jämförbarhet mellan 

olika företag som skickar rapporter, och sen har man då olika taxonomier… 

Respondent 3 

XBRL är alltså en standard med internationell förankring där man kommit överens om ett antal 

lämpliga metaregler för finansiell rapportering. Med metaregler menas alltså regler för hur 

regler i form av det som kallas taxonomier ska skrivas. Med taxonomier menas i detta 

sammanhang normgivning som formaliserats på ett sådant sätt att det går att beskriva regler i 

XML och dotterstandarder som XBRL. Standarden XBRL innehåller fyra grundkomponenter: 

(i) XBRL-specifikationen som utgör metaregel i denna standard. (ii) Taxonomischeman som 

översätter normgivning som K2, K3 och IFRS till regler för metadata. (iii) Länkdatabaser som 

kopplar samman de resurser som behövs för att skapa (iv) instansdokument som utgör den 

fjärde komponenten till XBRL. Med instansdokument menas till exempel de årsredovisningar 

som nu kan lämnas in i formatet XBRL till Bolagsverket av K2-företag.  

Du kan se XBRL som en enda stor deklarationsblankett, XBRL för en 

årsredovisning, alltså taxonomin talar om vilka rutor på deklarationsblanketten. 

Respondent 6 

Den digitala inlämningen av årsredovisningar i XBRL för K2 företag använder XBRL just för 

att konstruera en lite mer avancerad deklarationsblankett där siffermaterial som tidigare kommit 

som textsträngar nu kan taggas och läsas in i databaser automatiskt. Detta går dock utan problem 

att göra i ren XML och för detta ändamål finns egentligen ingen anledning att ta den mer 

omständliga vägen via metareglerna i XBRL. Nyttan med att samla mer data i XBRL är istället 

att det lättare går att konstruera nya taxonomier för andra användare. Kreditinstitut, 

försäkringsbolag och banker har nämnts under intervjuerna som presumtiva mottagare som kan 

definiera egna taxonomier i relation till en XBRL-taxonomi för kontoplanen BAS. Det finns 

dock också invändningar mot att använda XBRL för att konstruera en slags universalblankett 

där många olika potentiella mottagare ska hitta den data de behöver: 
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… en universalblankett som är så detaljerad så att alla mottagare kan hitta precis 

vad dom vill, då blir den väldigt detaljerad, den detaljeringsgraden innebär en 

kostnad för den som ska bokföra så detaljerat, och även om man skulle anstränga 

sig och bokföra så detaljerat så är det inte säkert att man träffar rätt i alla fall… 

ju mer detaljerad information du försöker hämta ut, desto sämre precision och 

sämre kvalitet får du, vilket innebär att den information du får ut är förmodligen 

till 90 % felklassificerad enligt den detaljerade blanketten… det gör inget så länge 

du inte försöker dra några slutsatser av det, men det är när du antyder en 

precision som inte finns, då riskerar du att dra felaktiga slutsatser… 

 Respondent 6 

 

Sammanfattningsvis så är XBRL en uppsättning metaregler i programspråket XML som gör 

det möjligt att formulera taxonomier utifrån gällande normgivning på en form som 

överensstämmer med en internationellt accepterad standard. Det finns stora möjligheter att 

använda metadata för att få ut mer av den information som redan produceras i företagens 

löpande räkenskaper. Samtidigt finns det också skäl att vara återhållsam när det gäller att dra 

alltför detaljerade slutsatser utifrån redovisningsdata. 

6.3 Taxonomiprocessen 

Normgivning som K2, K3, IFRS och standardiserade konteringsinstruktioner som BAS är 

skrivna på en form som innehåller olika former av tolkningsutrymme. Informationen om dessa 

taxonomier finns i löpande text och i redovisningspraxis vilket innebär att det inte går att mata 

in denna information utan en ny standardiseringsprocess. Denna standardiseringsprocess kan 

benämnas taxonomiprocess. Flera av respondenterna är involverade i Bolagsverkets projekt för 

att skapa en tjänst för digital inlämning av årsdeklarationer för K3 - företag. Bolagsverket har 

också fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett obligatorium att använda tjänsterna för 

digital inlämning av årsredovisningar: 

Jag tror på ett obligatorium för att det är först som alla är med också som man 

får full utväxling på användning av en standard men på det här konceptuellt då, 

man får liksom inte utväxling och effektivitetsvinsterna och samhällsekonomiska 

vinsterna kommer först när, och vinster för företagare då, kommer först när alla 

är med. Respondent 4 

 



30 

 

Utifrån ett institutionellt perspektiv finns det alltså en uppfattning att det inte är tillräckligt att 

låta företag som ligger efter i digitaliseringen mimera de som ligger i framkant. För att få fullt 

genomslag krävs också inslag av tvingande isomorfi. Samtidigt finns det förändringskostnader 

för att gå från en välfungerande rutin till en ny digitaliserad rutin. 

… när jag började jobba… låg det deklarationer över hela det här bordet… om 

vi tar digital inlämning av årsredovisningar som har kommit nu då… då är det 

många som är oroliga, när jag går in och signerar här, är det verkligen samma? 

Har jag verkligen lämnat in rätt? Det är ju liksom en mental process att komma 

över på det här också… Respondent 1 

Det tar tid att skapa legitimitet för stora förändringar och för många är det svårt att se nyttan 

med att gå från inlämning i PDF-format till XBRL. Respondent 6 har sedan tio år följande tes: 

inskanning av dokument är en historisk parentes. För mer än ett halvsekel sedan sades samma 

sak om kärnkraften… utan lagkrav kan det bli en lång historisk parentes. 

… när man har gjort det här stora innehållsarbetet så, det är ju ändå 

teknikneutralt sägs det… Det stora jobbet det är verkligen att bygga dom här 

taxonomierna, man samordnar begrepp och återanvänder begrepp mellan 

taxonomier. Data blir väldigt strukturerade. Det har man stor nytta av vilket 

format som man än sen väljer att använda. Respondent 5 

Även om dagens arbete med att utforma taxonomier använder XBRL som utgångspunkt ska det 

innehållsliga arbetet alltså vara teknikneutralt. Definierade begrepp kan återanvändas för att 

bygga nya taxonomier och det finns även potential att minska dubbelinsamlingen av data till 

myndigheter genom att samma data bara samlas in en gång. Den innehållsliga processen kan 

dock också påverka de regelverk som taxonomierna ska beskriva: 

… man är rädd att taxonomin styr redovisningen och normgivningen och inte 

tvärtom därför att man behöver anpassa och ja, företagen anpassar sig också till 

taxonomin, fast det ska vara, en årsredovisning ska ju vara företagets egen 

produkt, att man måste skriva den som det behövs, och här finns det ju en risk att 

det styrs in. Respondent 2 

En ganska viktig princip är att, när man utformar en blankett så är det mottagaren 

av data som bestämmer hur blanketten ska se ut. Respondent 6 
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Taxonomiprocessen kan analyseras utifrån ett jämviktsperspektiv. Status quo innebär att det 

inte blir någon digitalisering av kontoplanen BAS. När det gäller årsredovisningar har ett 

myndighetsinitiativ brutit jämvikten genom att stå för en stor del av kostnaderna för 

digitalisering av årsredovisningar. Den som bär kostnaden för att investera i framtagandet av 

nya taxonomier får också ett ägande av dessa taxonomier: 

… det naturliga är att förvaltningen av taxonomierna [för årsredovisningar] 

kommer att, skulle behöva ligga på Bokföringsnämnden eftersom det är deras 

normgivning… med det tänket behöver ju BAS äga sina taxonomier så att säga 

och då är det ju förvaltningsfrågor och en resursfråga så det är ju inte helt gratis 

det här och det tar tid. Respondent 2 

 

Nedanstående modell beskriver ett försök att analysera taxonomiprocessen utifrån 

jämviktsbegreppet som ingår i den positiva redovisningsteorins antaganden.  

 

Figur 3: Taxonomiprocessen 

6.4 BAS-styrelsens arbetsprocess 

Detta avsnitt kommer översiktligt att beskriva respondenternas beskrivning av hur styrelsen för 

BAS arbetar med att uppdatera kontoplanen. BAS-intressenternas förening har inga anställda, 

den löpande verksamheten sköts istället av SRF-konsulter som har ett avtal med BAS. SRF 

Jämvikt: acceptabel funktionalitet, 
inslag av manuella moment

Näringslivsinitiativ: digitalisering av 
BAS, taxonomier förvaltas i 
samverkan mellan olika aktörer

Myndighetsinitiativ: digital inlämning av 
årsredovisningar i XBRL, taxonomier ägs 
och förvaltas av myndigheter

Ny jämvikt: normgivning och 
rutiner cementeras genom 
investeringar i en ineffektiv 
digital infrakstruktur

[Pappersbaserat koncept]

Ny jämvikt: normgivning och rutiner i 
samklang teknikens möjligheter lägger grunden 
för en effektiv digital infrastruktur

[Digitalt koncept]
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ansvarar för uppdatering av BAS-litteraturen, utgivning av tidskriften Svensk redovisning 

Bulletinen, för administration samt förberedelse av styrelsemöten. Det finns medlemmar som 

driver sina egna branschkontoplaner, men i övrigt är det främst styrelsen som arbetar aktivt med 

att förvalta och utveckla BAS.  

… styrelsen ses en gång per månad och det är ju, får man väl kalla att det är, det 

är ju nästan lite form av arbetsmöten också. Det tas fram underlag, oftast börjar 

det med att det förs diskussion eller information och sen diskussion och sen kan 

det ta flera möten innan det blir något beslut och ibland så ja, men blir det 

förtydliganden som vi behöver jobba med i böckerna, det är ju väldigt extremt att 

konton tas bort så men det är väl en arbetande styrelse… frågorna blöts väldigt 

många gånger innan man tar beslut. Respondent 5 

Styrelsemedlemmarna i BAS är experter inom sina respektive områden och uppdraget i BAS 

är bara en mycket liten del av deras arbete. Under intervjuerna framträder bilden av att 

redovisningssfären inte är särskilt stor och att det finns en tendens av att alla känner alla. 

Arbetsprocessen i BAS framstår som präglad av kollegialitet, men också av en slags 

konservatism och ovilja att ta stora kliv. Varumärket BAS beskrivs som starkt av samtliga 

respondenter och i fallet SRF som har ett avtal med BAS så finns det även en intern diskussion 

om hur varumärket BAS får användas. Detta gäller bland annat planer på att ge ut videomaterial 

för att kommunicera till en bredare krets om kontoplanen BAS och idéerna bakom. Ett 

utvecklingsområde som lyfts av flera respondenter är just kommunikation till de som använder 

kontoplanen BAS. Vissa framgångar har nåtts med en ny hemsida och registrering för ett 

nyhetsbrev för de som laddar ner kontoplanen från hemsidan. Med tanke på antalet 

redovisningsenheter som använder någon version av kontoplanen BAS så når organisationen 

ännu bara ut till en bråkdel av sina användare. 

6.5 Kontoplanen BAS 

I princip alla som arbetat praktiskt med bokföring har kommit i kontakt med någon version av 

kontoplanen BAS. Denna standardiserade kontoplan används av mer än nio av tio företag i 

Sverige, vilket gör Sverige relativt unikt i världen. Globalt är det i många fall revisorn som äger 

kontoplanen och kontoplaner har historiskt använts som ett sätt att låsa upp revisionskunder 

enligt respondent 3. Det finns därför ett visst motstånd till att exportera den svenska modellen 

för standardiserad kontoplan till länder där kontoplanen fortfarande används för att låsa kunder 

till en viss byrå. I det svenska fallet samspelar kontoplanen BAS, SRU-koderna från BAS och 
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SIE-formatet från SIE-gruppen till att det är relativt enkelt och billigt att konsumera 

redovisningsdata från svenska företag. Men vad är då kontoplanen BAS?  

 … BAS är ju inte att man har suttit ner och tänkt från början: nu ska vi hitta på 

någonting. Utan det bygger på att, vad behöver vi hjälp med om vi bokför på ett 

strukturerat sätt? Vad vill vi ha ut från det… Respondent 1 

Det är viktigt att förstå BAS som en historisk konstruktion. Den nuvarande versionen av 

kontoplanen består av många lager. Konton som införs blir kvar under lång tid. En annan viktig 

aspekt är att en stor del av företagen använder äldre versioner av BAS. Det finns troligen också 

en svag medvetenhet hos många användare om hur kontoplanen BAS uppdateras: 

… kontoplanen följer med bokföringsprogrammet, man funderar inte ens på att 

det finns en organisation som heter BAS, utan den bara finns där och man vet som 

sagt inte heller att det finns instruktioner… Respondent 2 

Bland de som tagit reda på att det finns en organisation bakom kontoplanen BAS är inte heller 

alla som är medvetna om tanken bakom kontoplanen BAS:  

… Var ska jag bokföra kaffe? Ah, men vi hittar inte kontot som heter kaffe. Nja, 

för det finns inget konto som heter kaffe och då måste man veta varför man köper 

kaffe… Många tänker ju så. Bara jag hittat rätt baskonto då blir det ju rätt för 

har du hittat rätt baskonto blir det ju rätt, men om du bara hittar det här kontot 

utan att förstå… Respondent 1 

BAS-litteraturen innehåller konteringsinstruktioner som mer detaljerat förklarar syftet med 

olika konton i kontoplanen. Syftet med BAS är inte att definiera alla konton som kan behövas 

för interna behov utan att tillhandahålla en kontoplan som gör det lätt att hamna rätt med 

deklarationsuppgifter och annan rapportering till myndigheter. 

… sen brukar jag skoja, men jag tror i och för sig att det ligger en del sanning i 

det, för väldigt många är källan till kunskap det föregående årets 

redovisningspärm, så som jag gjorde förra året ska jag väl göra igen… 

Respondent 1 

Risken med att företag inte uppdaterar sin kontoplan utan bara kopierar sina konteringar från 

tidigare år är att regeländringar kan missas och att kontoplanen då inte längre kan användas för 

att skapa rapporter automatiskt. Samtidigt är frivillighet och flexibilitet centrala värden i BAS 

och det finns en risk att alltför mycket styrning skulle kunna urholka dessa värden. 
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Respondent 6 betonade att det är viktigt att skilja mellan kontoplanen och kontotabellen. 

Kontoplanen utgörs av kontotabellen tillsammans med konteringsinstruktionen. I det teoretiska 

fallet utgörs konteringsinstruktionen av BAS-litteraturen. Nedanstående modell beskriver ett 

försök att systematisera respondenternas beskrivning av kontoplanen idag och möjliga 

egenskaper hos en digital version av BAS-kontoplanen: 

 

Figur 4: Kontoplanens komponenter 

Det finns i dagsläget svårigheter att skilja mellan den fasta ramen och de flexibla delarna i 

kontotabellen till BAS. En central aspekt av detta är det finns skillnader i hur BAS används och 

att fast och flexibelt i kontotabellen är beroende av hur företaget använder kontoplanen. En 

viktig aspekt av en digitalisering av kontoplanen BAS är att kompatibiliteten mellan versioner 

skulle förbättras. Det skulle troligen också vara betydligt enklare att automatiskt uppdatera sin 

kontoplan till en ny version genom att definiera taxonomier för byten mellan olika versioner av 

kontoplaner samtidigt som egna tillagda konton sparas. 

6.6 Digitalisering 

Principen att mottagaren definierar blanketten från Respondent 6 stämmer väl överens med 

teorin om redovisningskommunikation. Samtidigt finns det också en intern process vid 

produktion av räkenskaper som innebär att internredovisningens behov har stor påverkan på 

vilken information som hamnar i en sådan blankett som definierats från en mottagare. När det 

gäller kontoplanen BAS så innehåller denna kontoplan som tidigare beskrivits ett stort inslag 

av flexibilitet och det är helt frivilligt att använda denna standard idag. Samtidigt som det finns 

BAS kontoplan

Kontotabell: 
ramkonton 

kontoförslag för 
flexibla konton

Konteringsinstruktioner 
i BAS-litteraturen

Lokal kontoplan

Kontotabell: 

Version xxxx 

av BAS

interna konton

föregående års 
konteringar...

Digital kontoplan

Kontotabell: 
konton taggade med 

metadata, 
klassificering 
oberoende av 

kontonummer och 
version av BAS

Kontotaxonomi

Samordning 
taxonomi och 
normgivning
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en gemensam standard att förhålla sig till är det i praktiken så att BAS inte är en standard utan 

en hel historik av standardutgivning för kontoplaner och konteringsinstruktioner. Föregående 

avsnitt avslutades med observationen att digitalisering av BAS på ett tekniskt plan skulle kunna 

göra det lättare att hantera olika versioner av BAS genom att också definiera taxonomier för 

byte av BAS-version. Så här beskriver respondenterna digitaliseringen: 

Jag tror att vi kommer se en väldigt snabb fortsatt snabb utveckling som är 

kopplad till digitalisering… vi kör ju redan med robotar som hanterar stora 

datamängder och tar över arbete som vi kanske har gjort via knapptryck tidigare. 

Respondent 4 

Jag ser inga, det finns inga som står på barrikaden och skriker: det här ska aldrig 

hända! Utan det kommer att hända, det är bara en viss, hur lång tid kommer det 

att ta… Respondent 1 

Det samlade intrycket är att det finns en ganska osentimental insikt om att digitaliseringen håller 

på att bryta fram på redovisningsområdet. Samtidigt finns det ingen större vilja att göra 

processen snabbare än nödvändigt. Under en av intervjuerna beskrevs de ekonomiska motiven 

bakom den långsamma digitaliseringsprocessen. Det finns helt enkelt personer som rör sig 

mellan normgivningen och konsultbyråerna som skulle riskera att gå miste om uppdrag om 

digitaliseringen genomförs fullt ut. Det initiativ som tagits för att öka möjligheterna att läsa 

årsredovisningsdata maskinellt leder till kostnadsbesparingar på samhällsnivå. Utifrån 

redovisningsbranschens perspektiv är det inte givet att det skulle vara gynnsamt att stödja 

taxonomiutvecklingen så att nästa stora steg i digitaliseringen underlättas. Omvänt formulerat 

så är en framgångsrik taxonomi- och digitaliseringsprocess beroende av att det finns vilja att 

förändra normer och procedurer som följt med från papperssamhället in i de digitala systemen. 

Hur ser då respondenterna på en digitalisering av kontoplanen BAS? 

 

Det behöver drivas från systemleverantörer om dom tycker att det är en bra idé 

eller inte och där får man lite olika svar från lite olika leverantörer 

Respondent 5 

 

… det är en bra idé [att digitalisera] samtidigt som, det finns ju en grundstruktur 

men också en viss frihet inom BAS som gör att det kanske är svårt att ha det på 
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det sättet och säga, har du bokfört på det där kontot då betyder det alltid detta… 

vi tror kanske att det är lite utopiskt… Respondent 1 

En mycket central aspekt är att det kostar pengar att ta fram och underhålla den form av digital 

infrastruktur som en digitalisering av BAS skulle resultera i. Den samlade bilden är att 

respondenterna tycker att en eventuell digitaliserad version av BAS i form av taxonomi i XBRL 

eller ett annat ramverk ska ägas och förvaltas av BAS. En generell svårighet när det gäller 

kostnadsfördelningen är att kostnaderna är väldefinierade medan nyttan av en digital 

infrastruktur är mer svårfångad. Ett sätt att närma sig denna fråga är att betrakta 

informationsproduktionen som ett kretslopp:  

… man måste ju också se det här som ett kretslopp… man kan då skapa billigare 

effektivare informationskedjor, konsumtionen av information blir 

förhoppningsvis billigare och mer förädlad då… det är företagen själva som, bör 

bära kostnader för eventuella implementeringar som finns på den sidan, för att 

sen få tillbaka den investeringen i form av mer effektiv och mer billigare 

information… Respondent 4 

Viljan att bära kostnader blir en fråga om ägande, både när det gäller taxonomier och 

information och analyser av information. Detta kan jämföras med de stora aktörerna Google 

och Facebook som låter sina användare överföra sina data genom en ickemonetär transaktion. 

Vad händer med sekretessen för finansiell rapportering från företag om det skapas nya 

taxonomier från aktörer utanför myndighetssfären? Frågan om vilken data som ska 

offentliggöras är långt ifrån självklar, detta gäller särskilt realtidsdata för affärstransaktioner. 

Redovisningsmässigt har data som inte är avstämd och periodiserad inget värde, men utifrån ett 

analysperspektiv kan sådana data vara minst lika användbara. 

6.7 Den senfärdiga digitaliseringen 

Det empiriska materialet har nu analyserats med induktivt förhållningssätt och fem 

huvudkategorier eller teman har vuxit fram och sedan förankrats i detta empiriska material. 

Detta avsnitt kommer att behandla mysteriet som formulerades under inledningen: varför är 

produktionen av redovisning inte i högre grad automatiserad redan idag? Detta mysterium 

kommer att behandlas utifrån den konceptuella ramen som presenterats i det teoretiska 

ramverkets syntes med fyra kategorier: konventioner, resurser, kommunikation och kultur. 

Dessa fyra kategorier har valts för att göra en indelning av det empiriska materialet så att de 
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delar av materialet som säger något om digitaliseringens förutsättningar ordnas enligt denna 

indelning av den sociala verkligheten. 

6.7.1 Konventioner 

Två av respondenterna har lyft fram bokföringslagens krav på att det ska finnas en verifikation 

för varje affärshändelse som exempel på gällande lagstiftning som begränsar digitaliseringens 

genomslag på redovisningsområdet. Den tekniska utvecklingen har medfört att allt fler 

transaktioner inte har något annat verifikat än ett saldoutdrag från banken och det finns därmed 

ett stort antal affärshändelser där gällande lagstiftning framstår som föråldrad. 

… du tar någon form av kontoutdrag och så tar du den raden i kontoutdraget och 

så får den fungera som verifikation, men det är ju egentligen bara en bokförd post 

i bankens bokföring, så frågan är om det existerar någon verifikation 

överhuvudtaget, och var gränsen mellan verifikation och bokförd post går, och 

där tror jag att mycket av det vi gör idag är en massa dubbelarbete, genom att 

kopiera det som är en bokförd post hos banken och låta den bli en verifikation i 

bokföringen som underlag till en ny bokföringspost, den kedjan borde man ju 

kunna korta genom att acceptera att banken är en betrodd part och att dom har 

bokfört affärshändelsen… Respondent 6 

När det gäller den mimetiska nivån av konventioner, det vill säga konventioner i det sociala 

samspelet så tycks det finnas en implicit konvention eller uppfattning av att det här med 

automatisering på redovisningsområdet är lite utopiskt: 

… det låter ju väldigt bra och det vore fantastiskt om det vore på det sättet att det 

är så, men vi tror kanske att det är lite utopiskt men man vet inte, i en framtid 

kanske det blir så… Respondent 1 

När det gäller den normativa nivån av konvention så finns det en gemensam kunskapsbas i 

normgivning och praxis som också påverkar inställningen till digitalisering. Det finns en uttalad 

skepsis till att anpassa normgivning och praxis för att dra nytta av teknikens möjligheter. 

… man är rädd att taxonomin styr redovisningen och normgivningen och inte 

tvärtom... Respondent 2 
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6.7.2 Resurser 

Uppbygganden av digital infrastruktur för finansiell rapportering är förenad med direkta 

kostnader när begrepp ska samordnas och för att ta fram och förvalta taxonomier. Det finns 

också betydande kostnader på lokal nivå för att implementera nya rutiner när processer som 

tidigare utförts på papper digitaliseras fullt ut. Kostnaderna för digitaliseringen är 

väldefinierade men nyttan finns främst på en samhällsekonomisk nivå och den är ojämnt 

fördelad och svagt kopplad till den egna investeringen. På medellång sikt kan 

informationskedjan betraktas som ett kretslopp där de som betalar för att implementera 

digitalisering får tillbaka sin investering i form av billigare information. Utifrån den 

presenterade modellen av taxonomiprocessen som beskrivits i avsnitt 6.3 finns det även 

tröskeleffekter. Utgångsläget är status quo och det krävs att någon är beredd att bära den initiala 

kostnaden för att en taxonomiprocess ska initieras. 

6.7.3 Kommunikation 

Det finns ett starkt nätverk inom redovisningsbranschen och starka band mellan stora aktörer 

och institutionerna som arbetar med normgivning. Personer med expertkunskaper rör sig mellan 

praktisk verksamhet och myndighetsutövning på ett sätt som skapar en kollegial struktur mellan 

stat och näringsliv. Intrycket är att denna kollegiala struktur i praktiken bidrar till att försena 

den digitala utvecklingen genom en konservativ inställning till rådande procedurer och 

normgivning. Denna kollegiala struktur kan vidare beskrivas som ett kommunikativt 

förhållande där alla känner eller känner till varandra på den elitnivå som respondenterna 

befinner sig och därför kommunicerar över de formella organisationsgränserna. Det finns alltså 

ingen skarp gräns mellan normgivare och praktiker på redovisningsområdet. 

Utöver denna kollegiala struktur finns en kommunikationsteoretisk aspekt som är relaterad mer 

direkt till redovisningsprocessen som kommunikation. Detta gäller klassificering av 

affärshändelser. Enligt Respondent 6 är det detta steg i produktionen av redovisning som är 

mest krävande att digitalisera: 

… BAS-kontoplanen är ju indelad efter syftet med inköpet… köper du popcorn så 

kan du använda det som emballagematerial eller du kan använda det för att bjuda 

kunderna på och då är det representation… du skulle kunna införa en ren varu- 

eller tjänsteklassifikation i en elektronisk mottagarhandling som skulle kunna 

underlätta mappning till kontoplanen, men, hur den mappningen skulle kunna 

göras, där skulle BAS-kontoplanen kunna utgöra en grund, eller så skulle man 

kunna använda andra etablerade system för varuklassificering, du har till 
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exempel tullnomenklaturen som klassificerar alla varor, den skulle kunna 

användas för just varor… Respondent 6 

Det finns alltså två nivåer av klassificering som krävs för att bedöma innehållet i en 

affärstransaktion av detta slag. Vad är det som köps och varför? Frågan om vad som köps 

kanske kommer att kunna bestämmas av redan gjorda klassificeringar som tullnomenklaturen. 

Frågan om varför kan vidare troligen besvaras lokalt en gång för varje vara. Någon motsvarande 

klassificering finns dock inte för tjänster. Detta kan beskrivas som en komplexitetsfråga när det 

gäller att automatisera klassificering av affärshändelser. 

6.7.4 Kultur 

Det finns estetiska och emotionella bindningar till papperssamhället. Omställningen till ett helt 

digitalt koncept kräver en lång mental process och analogier till hur man gjorde på papper 

kommer troligen leva kvar under lång tid. Under en av intervjuerna användes hålkortet som 

metafor för att beskriva det nya systemet XBRL. Hålkortet går att läsa visuellt och med lite 

möda så går det att leta fram siffrorna också i ett XBRL-dokument. Under den första intervjun 

användes gåspennan som metafor för papperssamhället: 

… Jag tror ingen säger såhär, det där ska vi absolut inte göra, gåspennan ska 

leva vidare... det finns inga som står på barrikaden och skriker det här ska aldrig 

hända. Utan det kommer att hända, det är bara en viss, hur lång tid kommer det 

att ta… Respondent 1 

6.7.5 Teknisk och social verklighet 

Det teoretiska ramverkets modell av den sociala verkligheten har nu använts för att kategorisera 

ett antal aspekter i det empiriska materialet som beskriver sakförhållanden som troligen bidrar 

till att hålla tillbaka en fullskalig automatisering på redovisningsområdet. Det kan noteras att 

denna analys endast analyserat sakförhållanden som är tillbakahållande. Därmed innehåller 

denna analys inget ställningstagande när det gäller förhållandet mellan sakförhållanden i den 

sociala verkligheten som driver på automatisering respektive sakförhållanden i den sociala 

verkligheten som håller tillbaka denna automatisering på redovisningsområdet. 

När det gäller den tekniska verkligheten beskriver respondent 4 den nuvarande utvecklingen 

som ett race. Utveckling av mer automatiserad hantering av data och försök med artificiell 

intelligens pågår för fullt hos de stora aktörerna i redovisningsbranschen. Det går inte att avgöra 

utifrån denna studie i vilken utsträckning den uteblivna digitaliseringen verkligen i huvudsak 

är ett samhällsvetenskapligt problem. Det kan dock konstateras att det går att säga något 



40 

 

meningsfullt om dessa processer utifrån en samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Det framstår 

vidare som angeläget att företagsekonomer med inriktning mot redovisning tillägnar sig en 

grundläggande förståelse av digitaliseringens möjligheter och utmaningar i förhållande till den 

normgivning och praxis som gäller idag.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Återkoppling till syftet – kondenserade slutsatser 

Denna uppsats syftar till att belysa temat digitalisering på redovisningsområdet 

utifrån fallet kontoplanen BAS. 

Utifrån ett historiskt perspektiv är det ungefär ett kvartssekel sedan digital teknik fick stort 

genomslag för löpande bokföring i Sverige. Den svenska kontoplanen BAS har varit en viktig 

resurs för att dra nytta av digital teknik historiskt och det är högst troligt att detta också kommer 

att vara fallet för den prognosticerade vågen av automatisering inom redovisningsbranschen. 

Denna uppsats har studerat kontoplanen BAS utifrån ett digitaliseringsperspektiv och 

presenterat fem huvudkategorier grundade i det empiriska materialet: 

(i) Det digitala konceptet utgör ett nytt koncept där metadata beskriver data på ett sådant 

sätt att data får mening. Detta medför att proceduren för bearbetning av 

redovisningsdata kan frikopplas från hur den skulle ha utförts manuellt i ett 

pappersbaserat koncept. 

 

(ii) Det digitala konceptets komponent metadata beskrivs med så kallade taxonomier. För 

att ta fram dessa krävs samordning för att definiera begrepp i en standard för finansiell 

rapportering. Detta har analyserats med begreppet jämvikt från ekonomisk teori och 

sammanfattas i en modell som benämns Taxonomiprocessen. 

 

(iii) När det gäller kontoplanen BAS så förvaltas och utvecklas denna av den ideella 

föreningen BAS. Det finns tankar om att digitalisera BAS. Mot bakgrund av detta 

analyserades hur sammanhanget BAS fungerar internt. Respondenterna beskriver den 

interna arbetsprocessen som kollegial och konsensusinriktad. Vidare finns en 

återhållsamhet mot stora förändringar av kontoplanen.  

 

(iv) Kontoplanen innehåller bland annat det explicita kategorierna huvudkonto – 

underkonto respektive kontoklasser – kontogrupper och dessa framgår av den så 

kallade BAS-litteraturen. Utöver dessa explicita kategorier har det under analysen 

framträtt tre implicita dimensioner av kontoplanen: 
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a. Skillnaden mellan fast ram och flexibla konton är en implicit dimension som 

behandlats under kapitlet institutionalia. Kontoplanen BAS innehåller ett antal 

konton som måste användas på ett bestämt sätt för att kontoplanen ska kunna 

användas för att ta fram deklarationsuppgifter och liknande automatiskt samt 

flexibla konton som kan användas fritt utifrån internredovisningens behov. 

 

b.  Kontoplanen består av två huvudsakliga komponenter. En kontotabell som är en 

lista över de konton som ingår i kontoplanen. Utöver detta finns en 

konteringsinstruktion som berättar hur olika konton ska användas. 

 

c. Kontoplanen kan utifrån det empiriska materialet beskrivas på tre olika nivåer: 

i.  BAS version 20XX i enlighet med BAS-litteraturen som innehåller både en 

kontotabell med kontoförslag och konteringsinstruktioner. 

ii. Lokal kontoplan där kontotabellen innehåller en uppsättning konton från 

någon upplaga av BAS och stegvis anpassning till interna behov och externa 

krav från denna upplaga av BAS. För den lokala kontoplanen är föregående 

års redovisning den primära konteringsinstruktionen eftersom jämförbarhet 

mellan år är viktigt för internredovisningen. 

iii. Digitalisering av kontoplanen BAS skulle medföra att klassificeringen kan 

göras oberoende av kontonummer och version av BAS eftersom konton då 

kan taggas med metadata. Konteringsinstruktionen reduceras därmed till en 

kontotaxonomi som innehåller allt som krävs för att följa normgivning och 

göra en tillräckligt detaljerad klassificering av affärshändelser för att möta 

externa behov. 

 

(v) Om kontoplanen BAS ska digitaliseras ska en eventuell taxonomi ägas och förvaltas av 

den ideella föreningen BAS. Vidare finns det enligt respondenterna en tendens till att 

de som bär kostnaderna för att implementera digital infrastruktur för finansiell 

rapportering inte upplever att de får tillbaka vad de investerar. Nyttan med digital 

rapportering ligger ofta på systemnivå och det krävs i princip att alla är med för att 

skapa denna nivå.  
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Utöver dessa fem huvudkategorier så har det empiriska materialet använts för att beskriva 

sakförhållanden i den sociala verkligheten som troligen bidrar till att hålla tillbaka 

automatisering på redovisningsområdet. Dessa sakförhållanden har kategoriserats i enlighet 

med det teoretiska ramverket: 

I. Konventioner 

a. Tvångsisomorfism: Det krävs en verifikation för varje affärshändelse enligt 

gällande lagstiftning, detta resulterar i onödigt dubbelarbete. Många 

transaktioner saknar idag verifikat i lagens mening. Skillnaden mellan 

verifikation och bokförd post håller på att lösas upp i en värld med 

Swishbetalningar och andra helt digitala transaktioner 

b. Mimetisk isomorfism: Det finns en implicit konvention att det här med 

automatisering på redovisningsområdet är utopiskt. 

c. Normativ isomorfism: Det finns en gemensam kunskapsbas i 

redovisningsbranschen som påverkar inställningen till digitaliseringen i form av 

en uttalad skepsis mot att låta normgivningen styras av teknikens möjligheter. 

II. Resurser: Kostnaderna för digitaliseringen är väldefinierade men nyttan finns främst 

på en samhällsekonomisk nivå och den är ojämnt fördelad och svagt kopplad till den 

egna investeringen. På medellång sikt kan informationskedjan betraktas som ett 

kretslopp där de som betalar för att implementera digitalisering får tillbaka sin 

investering i form av billigare information. 

III. Kommunikation 

a. Kollegialt nätverk: Personer med expertkunskaper rör sig mellan praktisk 

verksamhet och myndighetsutövning på ett sätt som skapar en kollegial struktur 

mellan stat och näringsliv. Denna kollegiala struktur tycks upprätthålla ett 

konservativt förhållningssätt till gällande normgivning och praxis. 

b. Klassificering: Det finns betydande svårigheter att automatisera klassificering 

av affärshändelser. Tullnomenklaturen skulle eventuellt kunna användas för att 

skapa metadata som kan besvara frågan Vad i klassificeringen. Någon 

motsvarande nomenklatur finns idag inte för tjänster. Utöver detta krävs också 

metadata om affärshändelsers syfte för att rätt post ska hamna på rätt konto. 

IV. Kultur: Det finns starka estetiska och emotionella bindningar till papperssamhället som 

troligen kommer att leva kvar under lång tid. 
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7.2 Studiens bidrag och kvalitet 

Denna studie har inom ramen för den kvalitativa explorativa fallstudiens begränsningar 

presenterat ett rikt och relativt unikt material som analyserats med ett induktivt förhållningssätt 

samt utifrån det teoretiska ramverkets syntes av redovisningsteorier. Halva styrelsen för den 

ideella föreningen BAS har intervjuats och utöver detta har två tekniker med koppling till 

sammanhanget BAS intervjuats för teknisk fördjupning om frågor relaterade till BAS och 

digitalisering. Intervjuerna har klassificerats som elitintervjuer med Gillhams (2005) 

terminologi och det har under intervjuerna varit tydligt att merparten av respondenterna har 

tydliga agendor utifrån sina respektive sammanhang. Det kan särskilt noteras att en av de 

intervjuade är en stark förespråkare för att BAS ska digitaliseras i XBRL och att en annan av 

de intervjuade är en uttalad kritiker av samma förslag. Det har varit en utmaning att väga dessa 

ytterligheter mot varandra på ett nyanserat sätt. Styrelsemedlemmarna i föreningen BAS har 

haft en hög grad av samstämmighet när det gäller frågor som flera av dessa respondenter 

besvarat. Det finns nyansskillnader, men dessa gäller främst garderingar som i högre grad kan 

antas vara föremål för respondenternas respektive språkbruk. En respondent övervägde sitt svar 

särskilt noga när det gällde frågan om huruvida kontoplanen BAS ska digitaliseras. Detta kan 

betraktas som ett uttryck för den konsensussträvan som tycks finnas i sammanhanget BAS.  

Samtliga intervjuade har expertis inom det område som uppsatsen behandlar och det finns 

därför anledning att ha stor tillit till sakinnehållet. Det kan noteras att urvalet av respondenter 

till viss del styrts av kontakterna med BAS. Det bedöms dock att detta urval ger en välavvägd 

bild av det studerade temat och att ytterligare intervjuer med styrelsemedlemmar i BAS inte 

hade gjort någon väsentlig skillnad för uppsatsens slutsatser. I relation till den studerade 

populationen har datainsamlingen uppnått en betydande mättnadsgrad. 

Studiens primära teoretiska bidrag ligger i synliggörandet av implicita dimensioner av 

kontoplanen BAS samt i att det digitala konceptet, som består i att metadata beskriver data så 

att data får mening, applicerats på kontoplanen BAS. Detta har redovisats i en modell som kan 

användas för vidare studier på en rent innehållslig nivå för att studera skillnaden mellan dessa 

tre preliminära nivåer: BAS version 20xx, Lokal kontoplan och digital kontotaxonomi. Studiens 

praktiska bidrag kommer att redovisas i nästa avsnitt i form av återkoppling till föreningen 

BAS. Avsnittet om studiens praktiska bidrag har medvetet utformats med en lägre grad av 

formell stringens och innehåller en bibelparafras utifrån passagen 1 Mos 18:22-33. 
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7.3 Praktiskt bidrag – återkoppling till föreningen BAS 

Om BAS går vidare med tankarna på att digitalisera BAS är det rimligt att också fundera över 

hur detta kan skapa en ökad kompatibilitet mellan olika versioner av BAS. Detta kan göra det 

möjligt att skapa en mer enhetlig tillämpning av BAS genom att skapa tjänster för företag att 

automatiskt uppdatera sin kontoplan till senaste versionen av BAS utan att egna konton 

försvinner. Vidare finns det anledning att reflektera över om en sådan förändring kommer att 

göra den nuvarande indelningen med fyrsiffriga nummer utdaterad på längre sikt. 

Kontotabellen för kontoplanen BAS 2018 innehåller ett stort antal konton att välja mellan. Det 

finns inget konto för Kaffe men väl ett eget konto för Fax (6214). Om ni kan hitta femtio företag 

som använder konto 6214, så behåll det. Om ni kan hitta fyrtiofem företag som använder konto 

6214, så behåll det. Om ni kan hitta trettio företag som behöver konto 6214, så behåll det… 

Finns det någon som använder Telex, konto 6215? I ett land som har sina äldsta lagar från år 

1734 så finns det kanske rent av något estetiskt med att bevara historien i en standard som BAS. 

En fråga som tagits upp under intervjuerna är skillnaden mellan fast och flexibelt. Kontona 

6981 (Föreningsavgifter, avdragsgilla) och 6982 (Föreningsavgifter, ej avdragsgilla) respektive 

6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla) och 6992 (Övriga externa kostnader, ej 

avdragsgilla) är exempel där alla fyra sifferpositionerna används för konton som tillhör den 

fasta ramen för att hamna rätt. Borde ej avdragsgilla kostnader hamna i en egen kategori som 

ett alternativ till att som i detta fall använda fyrsifferpositionen? 

För BAS 2018 används en svart ifylld fyrkant för att markera förslag på lämpliga konton. Det 

har dock noterats att denna indelning inte synliggör skillnaden mellan fast och flexibelt. Kanske 

skulle en ny kategori markerad med tomma trianglar med ett rakt streck i mitten kunna markera 

vilka konton som faktiskt tillhör ramkontona i kontotabellen. 

7.4 Avslutning – sammanfattande slutsatser 

Denna studie har resulterat i en beskrivning av det digitala konceptet som innebär att metadata 

beskriver data så att data får mening. Detta koncept har applicerats på kontoplanen BAS för att 

göra en modell av en potentiell framtida digital kontoplan. Det digitala konceptet kräver att 

metadata beskrivs, med nuvarande teknik kan det bland annat göras med den internationella 

standarden XBRL med taxonomier. Utifrån denna observation har denna studie föreslagit en 

modell som kan användas för vidare studier av det som här kallas Taxonomiprocessen. Vidare 

har det empiriska materialet kategoriserats för att beskriva sakförhållanden i den sociala 

verkligheten som håller tillbaka automatisering på redovisningsområdet. 
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7.5 Vidare forskning  

Det förefaller vara särskilt angeläget att studera det som i denna text benämns 

Taxonomiprocessen mer detaljerat och att följa upp implementeringen av digital inlämning av 

årsredovisningar för K2-företag respektive processen för att ta fram en ny taxonomi för digital 

inlämning av årsredovisningar för K3-företag. Modellen som presenterats i denna uppsats har i 

princip bara analyserat start- och slutpunkter för en sådan taxonomiprocess. Utifrån 

respondenternas beskrivning av oro för att utformningen av taxonomier påverkar normgivning 

är det angeläget att studera hur normgivningen påverkas av denna typ av begreppssamordning. 

Vidare är det angeläget att följa upp huruvida föreningen BAS går vidare med digitalisering av 

kontoplanen BAS och vad som påverkat detta vägval och hur en eventuell taxonomiprocess 

inom BAS påverkat kontoplanen BAS på olika nivåer. 

Slutligen är det angeläget att komplettera den schematiska modellen av BAS på en hög 

abstraktionsnivå med mer sakinnehåll för att ytterligare bryta ner den i underkategorier som går 

att belägga empiriskt. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide för forskningsintervju 1 

Denna intervjuguide användes som underlag för pilotintervjun som gjordes med en representant 

för föreningen BAS. Frågorna presenteras här inte i kronologisk ordning och utgör teman av 

intresse inför intervjun. Detta innebär också att denna intervjuguide beskriver författarnas 

förförståelse inför denna första intervju i den kumulativa datainsamlingsprocessen. 

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Initiala forskningsfrågor: 

1) Hur skulle du förklara er slogan: ”BAS – inte bara en kontoplan”… 

a) [Om relevant] Upplever du att andra förstår detta på samma sätt? 

2) Vilken roll har de röstberättigade medlemmarna i föreningen BAS? 

a) På vilket sätt bidrar dessa intressenter till att utveckla kontoplanen? 

b) Präglas arbetet av konsensus eller finns det också motsättningar? 

c) Finns det någon skillnad mellan myndighetsintressenter och intressenter från 

näringslivet? Hur ser denna skillnad i så fall ut? 

3) Det finns ingen lagstadgad kontoplan i Sverige, skulle det underlätta arbetet att nå ut med 

nya versioner av kontoplanen om BAS också blev juridiskt påbjuden?  

a) Hur skulle du beskriva genomslaget för nya versioner/förändringar i kontoplanen (att 

konton tas bort, läggs till eller justeras)? 

b) Vad har du för tankar om hur kommunikationen till de som använder BAS kan förbättras 

för att få ett större genomslag av förändringar i BAS? 

4) Autogenererade rapporter och rapportering av statistik är två viktiga aspekter av BAS. Hur 

ser du på kontoplanen BAS betydelse för ytterligare digitalisering och automatisering av 

fler moment i redovisning? 

a) Vilket samarbete har föreningen BAS med de aktörer som utvecklar och levererar 

bokföringsprogram på den svenska marknaden? 

b) Upplever du att det finns något motstånd mot ytterligare digitalisering och 

automatisering på redovisningsområdet? Hur ser detta ut i så fall? 

c) Beskriv din vision av BAS 2030… [BAS om 10 år] 
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5) BAS utkommer nu med en ny volym och nya ändringar i BAS varje år… 

a) I vilken utsträckning bedömer du att det är nödvändigt att fortsätta genomföra 

förändringar varje år för att hålla kontoplanen BAS i samklang med gällande 

lagstiftning? 

b) Hur ser du på eftersläpningen med gamla versioner av BAS – på vilket sätt är det 

problematiskt att företag använder olika versioner… SRU-koder… 

c) Det nämndes planer på en större översyn i underlaget till studentuppsatser från 

föreningen BAS, finns det ett uppdämt behov av att se över vilka konton som används 

och vilka som kan tas bort respektive var det saknas konton som är anpassade till de 

förhållanden som nu råder… 

6) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 
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9.2 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 1 

 

 

Bakgrund/Arbetsroll: 
Har varit med och 
skrivit regelverket 

K2, styrelsemedlem i 
föreningen BAS

SRF administrerar 
BAS och förbereder 

styrelsemöten: 
Mervärde för SRF att 
förknippas med BAS!

"BAS - inte bara en 
kontoplan": BAS är 

också litteraturen om 
BAS som innehåller 

konteringsinstruktioner

Det finns en tendens att 
BAS uppfattas som 

norm också för 
underkonton: ”Varför 
finns det inte ett konto 

för kaffe i BAS?”

Behov av kontinuitet 
mellan redovisningsår 
i intern redovisning: 

föregående års 
kontering utgör en 

konteringsinstruktion

Det råder ofta 
konsensus om arbetet 

med själva 
kontoplanen i BAS: 

dock viss oenighet om 
hur varumärket BAS 

får användas

Lagkrav på att 
använda BAS: skulle 
inte göra någon större 

skillnad

Kommunikation för 
att nå ut med nya 
versioner: interna 
diskussioner om 

kvalitetskontroll av 
videomaterial och 

liknande

XBRL och 
digitalisering av BAS: 

från text till 
programmerad 

taxonomi i XML som 
kan läsas maskinellt

Motstånd till 
digitalisering: mental 

process innan 
förändringar 
accepteras

Tidtabell för vidare 
digitalisering: det 

kommer att ta lång tid 
och golvpersonalen 

kommer inte att 
försvinna => nya 
arbetsuppgifter

Risk för 
övergranskning av 

räkenskaper med nya 
digitala analysverktyg

Översyn av BAS: 
färre kontoförslag och 
tydligare struktur för 

att styra BAS mot 
krav från SCB och 

Skatteverket

Frivilliga konton och 
ramkonton/huvudkont

on: vilka frivilliga 
konton ska skrivas ut 
i kontoplanen BAS?

Förmedling av 
kontakter för 

efterföljande fem 
intervjuer
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9.3 Intervjuguide för forskningsintervju 2 

Denna intervjuguide användes som underlag för den andra forskningsintervjun som gjordes 

med en representant för föreningen BAS. Frågorna presenteras här inte i kronologisk ordning 

och utgör teman av intresse inför intervjun. 

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Forskningsfrågor: 

1) Beskriv din bild av kontoplanen BAS? 

a) Hur tolkar du föreningens slogan: ”BAS – inte bara en kontoplan”… 

b) [Om relevant] Upplever du att andra förstår detta på samma sätt? 

2) Hur skulle du beskriva din roll i styrelsen för föreningen BAS? 

a) Hur skulle du beskriva arbetet i föreningen BAS? 

b) Upplever du att det finns intressekonflikter i föreningen BAS? 

c) Hur skulle du i så fall beskriva dessa? 

3) Autogenererade rapporter och rapportering av statistik är två viktiga aspekter av BAS.  

a) Hur ser du på kontoplanen BAS betydelse för ytterligare digitalisering och 

automatisering av fler moment i redovisning? 

b) Upplever du att det finns motstånd mot ytterligare digitalisering och automatisering på 

redovisningsområdet? Hur ser detta ut i så fall? 

4) Hur skulle du beskriva Bokföringsnämndens deltagande i arbetet med digital inlämning av 

årsredovisningar? 

a) Beskriv utmaningarna i att översätta praxis till taxonomi i ett digitalt ramverk? 

b) Vilken anpassning görs för att passa in nuvarande praxis i detta ramverk (XBRL)? 

c)  Vilket behov ser du av ny lagstiftning/förändringar av praxis för att underlätta 

ytterligare digitalisering på redovisningsområdet? 

5) Inom det medicinska fältet har möjligheterna att diagnosticera sjukdomsalstrande 

förändringar vuxit snabbare än resurserna för att behandla, detta har gett upphov till svåra 

etiska problem när det gäller överskottsinformation från medicinska undersökningar. Hur 

ser du på risken för övergranskning inom redovisningsområdet? 
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a) Vilka konsekvenser tror du att en övergång från stickprov till totalgranskning med 

datakörningar skulle kunna resultera i? 

b) Vad har du för tankar om etik och digitalisering? 

6) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

9.4 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 2 

 

 

Bakgrund/Arbetsroll: 
Har arbetat på en 

mindre byrå, 
styrelsemedlem i 
föreningen BAS

Får ofta frågor om 
BAS: många har svårt 

att skilja mellan 
konton för interna 

behov och ramkonton

Många företag får en 
version av kontoplanen 

BAS från sitt 
bokföringsprogram utan 
att förstå kontoplanens 
struktur/uppbyggnad

Svårt att nå ut till 
användarna med BAS-

litteraturen : små företag 
tycker att det är dyrt 
med flera hundra för 

böckerna och det finns 
konkurrerande litteratur

Styrelsens 
medlemmar 

kompletterar varandra 
med kunskap och 

information från olika 
typer kontakter med 
användare av BAS

Digitalisering av BAS 
till taxonomi i XBRL: 

försiktigt positiv, 
skeptisk till att styra 
BAS så att friheten i 
kontoplanen minskar

Lagkrav på att 
använda BAS: 

frivilligheten och 
anpassningsbarheten 

är viktiga delar av 
konceptet BAS och 
detta kan gå förlorat 
om lagkrav införs

Utformning av 
taxonominer för 

digitalisering: risk för 
att taxonomiprocessen 

blir styrande för 
normgivningen

Årsredovisningar 
innehåller mycket 

text: bra att tagga upp 
sifferdelen så att den 
kan läsas maskinellt

Vem efterfrågar denna 
typ av digitalisering: 

mottagarna eller 
avsändarna?

Förvaltningen av 
taxonomierna bör 

ligga hos 
bokföringsnämnden 

som står för 
normgivningen

Årsredovisningar för 
K3-företag: hantering 
av noter och estetiska 

aspekter av hur 
information presenteras

Realtidsredovisning: 
fungerar inte med 
nuvarande normer 

eftersom information 
måste periodiseras 

och stämmas av

Ska digitaliseringen 
kopiera processer som 

de ser ut idag eller 
också påverka 

normgivningen?

Flexibiliteten för 
avsändarna står mot 
mottagarnas intresse 
av att enkelt kunna 
läsa informationen 

maskinellt
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9.5 Intervjuguide för forskningsintervju 3 

Denna intervjuguide användes som underlag för den tredje forskningsintervjun som gjordes 

med en konsult som arbetat med XBRL åt Bolagsverket. 

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Något annat om din bakgrund som du vill tillägga? 

Forskningsfrågor: 

1) Beskriv din bild av konceptet BAS? 

a) Har du några tankar om hur konceptet BAS kan utvecklas? 

2) Hur skulle du beskriva inställningen till digitalisering hos svenska myndigheter respektive 

inom svenskt näringsliv? 

a) Vilka hinder upplever du att det finns för ytterligare digitalisering? [sociala, 

ekonomiska, juridiska faktorer vs tekniska faktorer (innovationer)] 

b) Redovisningsbranschen har pekats ut som ett av de områden som med störst sannolikhet 

kommer att genomgå omfattande automatisering. Vad har du för tankar om detta? 

3) Beskriv din delaktighet i bolagsverkets projekt för digital inlämning av årsredovisningar… 

a) Vilka svårigheter upplever du att det finns när det gäller att översätta redovisningspraxis 

till digitala ramverk som XBRL? 

b) Hur skulle du beskriva inlåsningseffekterna av en standard som XBRL? 

4) Validering av innehåll och avsändare är viktiga aspekter av digital informationshantering. 

a) Vilka fördelar och nackdelar ser du med en centraliserad metod för signering och 

validering av innehåll i digitala publikationer? 

b) Vilka fördelar och nackdelar ser du med en lokal metod för signering och validering av 

innehåll i digitala publikationer där företag och andra organisationer själva behåller 

kontrollen över informationen? 

c) Vad har du för tankar om digitalisering och etik? 

5) NN beskrev dig som en visionär på området… utveckla dina tankar… och när det gäller 

redovisning? … beskriv din framtidsvision… 

6) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 
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9.6 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 3 

 

 

"XBRL med BAS och 
SIE - en infrastruktur 

för finansiell 
rapportering": 

respondenten hade 
förberett en föreläsning 

med total 69 slides

Digital 
representation av 
redovisningsdata 

bygger på ett antal 
abstraktioner

XBRL är en 
internationell standard 
för att skapa dokument 

för finansiell 
rapportering!

Digital signering och 
GDPR: 

integritetsaspekter 
relaterade till tjänster 

som BANK-ID

XBRL kopplar 
metadata till data på 
ett sätt som gör det 
möjligt att läsa in 

rapporter i databaser 
som har olika 
uppbyggnad

iXBRL gör det 
möjligt att presentera 

data visuellt i ett 
HTML-skal så att 
data går att avsläsa 

både visellt och 
maskinelltt

Automatisk 
kontrollfunktion 
säkerställer att 

dokument i XBRL 
uppfyller taxonomin

XBRL:

Instansdokument

Taxonomischema

XBRL-specifikation

Länkdatabaser

Fallet Australien: 
digitaliseringen blev 
dyr bland annat på 

grund av att det 
saknades en 

gemensam kontoplan 
=> kontoplanen BAS

Kontoplanen är i 
många länder ägd av 

revisionsbyråer 
vilket gör det svårt 
att standardisera

Digitalisering av 
BAS i XBRL: gör 

det möjligt för andra 
mottagare som 

banker och 
försäkringsbolag att 
göra nya taxonomier

Idén om en 
digitalisering av 

BAS lanserades 2004 
men motarbetades 
eftersom det skulle 

kunna minska 
fakturerbar tid

Svårt att förändra 
kontoplanen BAS! 
Representanter från 
olika sfärer måste 
komma överens

Taxonomierna och 
BAS bör förvaltas av 
den nya myndigheten 

Nationell Digital 
Infrastruktur

Digitalisering kräver 
standardisering av 

begrepp enligt principen 
om minsta 

gemensamma nämnare
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9.7 Intervjuguide för forskningsintervju 4 

Denna intervjuguide användes som underlag för den fjärde forskningsintervjun…  

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Något annat om din bakgrund som du vill tillägga? 

Forskningsfrågor: 

1) Beskriv din bild av konceptet BAS? 

a) Har du några tankar om hur konceptet BAS kan utvecklas? 

2) Hur skulle du beskriva inställningen till digitalisering hos svenska myndigheter respektive 

inom svenskt näringsliv? 

a) Vilka hinder upplever du att det finns för ytterligare digitalisering? [sociala, 

ekonomiska, juridiska faktorer vs tekniska faktorer (innovationer)] 

b) Redovisningsbranschen har pekats ut som ett av de områden som med störst sannolikhet 

kommer att genomgå omfattande automatisering. Vad har du för tankar om detta? 

3) Har du någon delaktighet i Bolagsverkets projekt för digital inlämning av 

årsredovisningar… 

a) Vilka svårigheter upplever du att det finns när det gäller att översätta redovisningspraxis 

till digitala ramverk som XBRL? 

b) Hur skulle du beskriva inlåsningseffekterna av en standard som XBRL? 

4) Validering av innehåll och avsändare är viktiga aspekter av digital informationshantering. 

a) Vilka fördelar och nackdelar ser du med en centraliserad metod för signering och 

validering av innehåll i digitala publikationer? 

b) Vilka fördelar och nackdelar ser du med en lokal metod för signering och validering av 

innehåll i digitala publikationer där företag och andra organisationer själva behåller 

kontrollen över informationen? 

c) Vad har du för tankar om digitalisering och etik? 

5) … beskriv din framtidsvision… 

6) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 
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9.8 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 4 

 

Bakgrund/Arbetsroll
: Auktoriserad 

revisor, arbetar med 
digitaliseringsfrågor

kontoplanen BAS 
viktig för 

effektivitet och 
analys av 

redovisningsdata!

Digitalisering av BAS 
i XBRL: Det är 

önskvärt att BAS 
digitaliseras, men 

ägandeskapet av BAS 
är en komplicerande 

faktor

SIE-formaten är idag 
mycket viktigt för att 

kunna konsumera 
redovisningsdata på 
ett effektivt sätt för 
revisorer och andra 

mottagare

Fördelarna med 
övergången från 

papper till digitala 
koncept är 

långsiktiga: Svårt att 
skapa föreståelse för 
ökade kostnader på 

marknaden

Informationskedjor 
är en slags kretslopp 
där lägre kostnader 

för att bearbeta 
information hos 

mottagaren också 
kan komma 

avsändarna till del

Företagen bör bära 
kostnaden för 

implementering och 
få tillbaka sin 

invstering i form av 
billigare information

Nyttan skapas på 
systemnivå och 

därför måste alla 
vara med => 

lagstiftning är en 
väg för att få med 

också de små 
aktörerna på tåget

Viktigt att utvärdera 
vad som 

digitaliseras så att 
inte dåliga rutiner 
cementeras i rigida 

taxonomier

Digitala 
analysmiljöer kan 
användas för att 

visualisera 
transaktionsdata och 
identifiera riskposter

Papperslösa 
transaktioner från 
digitala tjänster: 

utmanar 
definitionen av 

verifikat

Ägandeskap för 
information: 

myndigheter säljer 
data till 

kreditinstitut

Informationshantering 
revision: spara 

siffermaterial för två 
år för att ha ett 

referensår, sedan 
raderas data 

Robotorisering: 
minskar behovet av 
manuell interaktion

Race för AI inom 
redovisning: vi befinner 
oss i en ny teknikvåg, 

förändring nödvändigt för 
att förbli 

konkurrenskraftig
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9.5 Intervjuguide för forskningsintervju 5 

Denna intervjuguide användes som underlag för den femte forskningsintervjun…  

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Forskningsfrågor: 

1) Beskriv din bild av kontoplanen BAS? 

a) Hur tolkar du föreningens slogan: ”BAS – inte bara en kontoplan”… 

b) [Om relevant] Upplever du att andra förstår detta på samma sätt? 

2) Hur skulle du beskriva din roll i styrelsen för föreningen BAS? 

a) Hur skulle du beskriva arbetet i föreningen BAS? 

b) Upplever du att det finns intressekonflikter i föreningen BAS? 

c) Hur skulle du i så fall beskriva dessa? 

3) Autogenererade rapporter och rapportering av statistik är två viktiga aspekter av BAS.  

a) Hur ser du på kontoplanen BAS betydelse för ytterligare digitalisering och 

automatisering av fler moment i redovisning? 

b) Upplever du att det finns motstånd mot ytterligare digitalisering och automatisering på 

redovisningsområdet? Hur ser detta ut i så fall? 

4) SCB är en viktig intressent i föreningen BAS. 

a) Ett exempel som kom upp under intervjun med NN var konto 5340 Stenkol och koks. 

SCB:s undersökning ISEN nämns som bakgrund till detta konto. Behövs denna typ av 

konton? 

b) Vilken kvalitet finns det i redovisningen av sådana uppgifter? 

c) Hur ser SCB på processen att översätta BAS till taxonomi i XBRL? 

d) Vilka risker ser du för inlåsning med ett format som XBRL? 

e) Beskriv din vision om digitalisering av statistikrapportering till SCB? 

5) Inom det medicinska fältet har möjligheterna att diagnosticera sjukdomsalstrande 

förändringar vuxit snabbare än resurserna för att behandla, detta har gett upphov till svåra 

etiska problem när det gäller överskottsinformation från medicinska undersökningar. Hur 

ser du på risken för övergranskning inom redovisningsområdet? 
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a) Vilka konsekvenser tror du att en övergång från stickprov till totalgranskning med 

datakörningar skulle kunna resultera i? 

b) Vad har du för tankar om etik och digitalisering? 

6) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 
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9.10 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 5 

 

 

Bakgrund/Arbetsroll: 
Civilekonom, 

styrelsemedlem i 
föreningen BAS

Uppslutningen kring 
kontoplanen BAS är 

en styrka jämfört med 
många andra länder

De fria kontoklasserna 
medför att det finns 

många konton i företags 
kontotabeller som 

saknar rak koppling till 
definierade begrepp

Konteringsinstruktioner 
från BAS-litteraturen är 

viktiga för att få 
maximal nytta av 

konceptet BAS: BAS-
böckerna är dock  inga 

storsäljare

Statistikrapportering 
med koppling till 

BAS-kontoplanen: 
där det saknas rak 
koppling kan data 

kompletteras manuellt

Många företag 
uppdaterar inte sina 
kontoplaner till den 
senaste versionen av 
BAS: eftersläpning 
gör att konton för 

statistik inte når sin 
fulla potential

Styrelsemedlemmarna 
bidrar med kunskap 

och information, 
processen för att 

lägga till eller ta bort 
konton är ofta lång, 

styrelsen når i princip 
alltid konsensus innan 

beslut fattas

XBRL och 
digitalisering av BAS: 
det vore förmånligt att 

ha data mer taggad 
med metadata, men 

det måste drivas från 
sytemleverantörer

Ägandeskap för 
eventuell taxonomi: 

en taxonomi för BAS 
bör ligga hos BAS på 
samma sätt som att 

taxonomin för 
årsredovisning 

hamnar hos BFN

Utdaterade konton: 
svårt att säga något 
generellt om vilka 
konton som kan tas 

bort, varje konto 
måste utvärderas

Problemområden: 
definiera skillnaden 

mellan vara och tjänst 
i de fria 

kontoklasserna!

Branschkontoplaner 
försvårar raka 

kopplingar mellan 
begrepp och konton i 

kontotabeller

Digitalisering och 
standardisering: det 
innehållsliga arbetet 
är teknikneutralt och 

taxonomier kan 
överföras till nya 
tekniska lösningar

Taxonomiarbetet 
kräver samordning av 
begrepp som sen kan 
återanvändas av en 
annan mottagare för 
bygga taxonomier 

Digitalisering för att 
koppla metadata till 

data kan minska 
dubbelinsamlingen av 

information till 
myndigheter
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9.11 Intervjuguide för forskningsintervju 6 

Denna intervjuguide användes som underlag för den sjätte forskningsintervjun… 

Bakgrundsfrågor: 

i. Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 

ii. Vad har du för utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter? 

iii. Något annat om din bakgrund som du vill tillägga? 

Forskningsfrågor: 

1) Beskriv din bild av konceptet BAS? 

a) Hur använder ni BAS i er programvara… hur hanteras nya versioner av BAS? 

b) Vad har du för tankar om hur konceptet BAS kan utvecklas? 

c) Hur ser du på ägandeskap och förvaltning av BAS… Bokföringsnämnden, intressenter 

i styrelsen osv… 

2) Hur skulle du beskriva inställningen till digitalisering i Sverige, svenska myndigheter 

respektive inom svenskt näringsliv? 

a) Vilka hinder upplever du att det finns för ytterligare digitalisering? [sociala, 

ekonomiska, juridiska faktorer vs tekniska faktorer (innovationer)] 

b) Redovisningsbranschen har pekats ut som ett av de områden som med störst sannolikhet 

kommer att genomgå omfattande automatisering. Vad har du för tankar om detta? 

3) Bolagsverket arbetar med inlämning av årsredovisningar i XBRL format. Vad har du för 

tankar om en eventuell övergång från SIE till XBRL när det gäller representation och 

överföring av redovisningsdata… databaser som kan läsas M2M… 

a) XBRL har beskrivits som en pratig standard på kodnivå, vilka möjligheter finns det att 

bygga ut SIE standarden som alternativ till XBRL för att uppnå samma nytta när det 

gäller kopplingen mellan metadata/data samt att lagra över till databaser av olika typ? 

b) Om BAS översätts till taxonomi i XBRL, vad händer då med SIE-formatet? 

c) Planerar ni att inkludera exportering till XBRL i era programvaror? 

d) Hur skulle du beskriva inlåsningseffekterna av en standard som XBRL? 

e) Vad har du för tankar om processen för att överföra regelverk till taxonomier på 

kodnivå? 

 

 

 



64 

 

4) Validering av innehåll och avsändare är viktiga aspekter av digital informationshantering. 

a) Vad har du för tankar om hur digitala rapporter ska signeras och valideras? 

b) Hur ser du på ägandeskap när det gäller finansiell information? 

c) Vilken data samlar ert programvaruföretag in om era användare? 

d) Hur används denna data? 

5) Är det något du tycker att vi har missat... skulle du vilja avsluta med någon reflektion… 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av din kunskap och dina erfarenheter! 
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9.12 Stadie-struktur-diagram forskningsintervju 6 

 

Bakgrund/Arbetsroll: 
ekonom och 

systemvetare, 
styrelsemedlem BAS

BAS-konceptet är 
skilt från själva 

kontoplanen, den 
historiska kärnan är 

ett tänk kring 
produktkalkylering för 

tillverkande företag

Skillnad mellan 
kontoplanen och 
kontotabellen: 

kontoplanen innebär att 
en konteringsinstruktion 

styr kontotabellen

EU BAS 97 brytpunkt: 
äldre kontoplaner har 

en helt annan 
kontouppställning!

Ska myndigheter som 
BFN eller 

Bolagsverket äga en 
eventeull taxonomi 

för BAS: 

Absolut inte!

Många
bokföringsskyldiga 

har begränsat intresse 
av att använda 

bokföring utöver 
direkta krav från 
myndigheterna

BAS innehåller ramar 
för kontering som gör 
det lätt att summera 

affärshändelser till en 
årsredovisning som 

stämmer med gällande 
normgivning

BAS-terminologin 
med kontoklasser, 

kontogrupper, 
huvudkonto och 

underkonto ger ingen 
tydlig skillnad mellan 

fast och flexibelt i 
kontoplanen BAS

Idealt ska det gå att 
avgöra utifrån 

sifferpositionen om 
ett konto tillhör den 
fasta eller flexibla 

delen av kontoplanen

Arbetsdeklarationer 
på månadsbasis 

kommer att införas, 
därmed faller 

strukturen i BAS för 
rapportering av 
lönekostnader 

XBRL är i fallet 
årsredovisningar en 

digtal blankett, 
varken mer eller 

mindre än så

Principiellt så bör alla 
former av blanketter 

definieras av en 
mottagare, när det gäller 

digitalisering av BAS 
finns ingen sådan 

definierad mottagare

SIE 5 är skrivit i 
XML, samma språk 
som ligger bakom 

XBRL, XBRL är ett 
omständigt sätt att 
komma fram till i 
princip samma sak

Tanken på en 
superdatabas baserat 
på BAS-konton faller 

på grund av att 
företag inte använder 

konton på ett 
enhetligt sätt 

Automatisering: stora 
möjlighter när det gäller 
fångst av verifikationer 

och avstämning mot 
bankkonto, 

klassificering kräver 
standardutveckling


