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Abstrakt 

Titel:  Branschkontoplaner - En studie av BAS lantbruk och FastBAS 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare:  Sara Axelsson, Frida Jakobsson, Linnéa Sohlberg Olsson 

Handledare:  Petter Boye, universitetslektor vid Handelshögskolan BBS i Kalmar 

Datum:  2009-05-28 

Syfte:  Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga nyttan med branschkontoplaner. 

Detta görs genom att påvisa eventuella fördelar respektive nackdelar. 

Vidare vill vi kartlägga hur branschkontoplaner uppfattas av de parter 

som använder den samt att förstå vad som görs för att motivera 

användandet av branschkontoplaner och om dessa medför ökade 

jämförelsemöjligheter.  

Metod:  Studien är av kvalitativ karaktär och kommer beskriva problemet utifrån 

skaparnas perspektiv. Undersökningen präglas av tvärsnittsdesign och 

kommer ske med semistandardiserade intervjuer av semistrukturerad 

karaktär. Frågorna som ställs återfinns i våra intervjuguider och 

respondenterna har valts ut med tanke på deras anknytning till BAS, BAS 

lantbruk eller FastBAS. Eftersom vi undersöker två olika branscher, 

lantbruk och fastighetsförvaltning för allmännyttiga bostadsföretag, 

kommer vi få två perspektiv på problemet som senare kan jämföras. 

Slutsats:  Resultatet pekar på att användarna har en positiv inställning till 

branschkontoplaner samt att fördelarna med en branschkontoplan väger 

upp de nackdelar vi funnit. Nyttan med branschkontoplaner är främst den 

jämförelsemöjlighet och statistik som dessa bidrar till. Det görs inget 

specifikt för att motivera alla företag inom samma bransch att följa en 

branschkontoplan.   

Vidare forskning:  Jämföra resultatet mot fler branscher eller mot andra länder. Går det att få 

fram vissa nyckeltal som kan användas globalt?  

Nyckelord:  BAS-kontoplan, Branschkontoplan, kontoplan, BAS lantbruk, FastBAS  
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Abstract 

Title:  Branch adapted account plans – a study of BAS lantbruk and FastBAS 

Level:  Bachelor Degree in Business Administration  

Author:  Sara Axelsson, Frida Jakobsson, Linnéa Sohlberg Olsson 

Supervisor:  Petter Boye, senior lecturer at Baltic Business School in Kalmar 

Date:  2009-05-28 

Aim:  The essay’s main purpose is to identify the benefits of using branch adapted 

account plans. This is done by demonstrating the potential benefits and 

drawbacks. Furthermore, we want to identify how branch adapted account 

plans are apprehended by the parties using it and to understand what is 

being done to justify the use of the branch adapted account plans and 

whether these have increased the comparison opportunity. 

Method:  The study is qualitative in nature and describe the problem from the 

creator’s perspective. The study’s characterized by cross-sectional design 

and will be done by semi-standardized interviews of semi-structured nature. 

Our interview questions can be found in our interview guides and the 

respondents were selected in view of their relationship with the BAS, BAS 

lantbruk or FastBAS. Since we investigate two different branches, 

agricultural and real estate for public housing companies, we get two 

perspectives that can be compared.  

Result:  The results indicate that users have a positive attitude towards branch 

adapted account plans, and that the benefits of a branch adapted account 

plan are weighing up the disadvantages we have found. The use of branch 

adapted account plan is primarily the comparison opportunity and statistics 

that they contribute. There is nothing specific done to motivate all 

companies within the same branch to follow a branch adapted account plan. 

Future research:  Comparing the results against more branches or to other countries. Is it 

possible to obtain certain financial ratios that can be used globally? 

Key words:  BAS-account plan, branch adapted account plan, accounts, BAS lantbruk, 

FastBAS. 
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Disposition  
Inledning  I det inledande kapitlet beskriver vi problemets bakgrund och 

syftet med uppsatsen. Här redogörs dessutom för uppsatsens 

forskningsfrågor.  

 

Metod  Kapitel två beskriver vilket metodval vi gjort och vad dessa 

metoder går ut på samt hur de appliceras på vår uppsats.  

 

Områden som påverkas Kapitel tre innehåller vår referensram och därmed det teoretiska  

av en branschkontoplan  material vi kommer använda oss av vid analysen av den 

insamlade empirin.  

 

Bakgrund till BAS- Kapitel fyra redogör för sekundärdatan vi samlat in, vilken ger 

kontoplanens uppkomst både läsaren och oss en grund inför analysen av empirin.  

 

Olika perspektiv på I kapitel fem redovisas empirin vi samlat in genom intervjuer  

branschkontoplaner  och mail.  

 

Analys  Kapitel sex innehåller analysen där vi letar efter samband, 

motsatser eller tendenser och diskuterar informationen som 

kommit fram.  

 

Slutsats  Kapitel sju redogör för de slutsatser vi kommit fram till i 

analysen.  

 

Avslutning  Kapitel åtta innehåller våra förslag på vidare forskning och 

några avslutande ord från författarna.  
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Förkortningar  

BFL –  Bokföringslagen  

BFN –  Bokföringsnämnden 

FAR SRS –  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare  

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund 

SABO AB –  Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, en bransch och intresseorganisation för 

ca 300 allmännyttiga bostadsföretag 

SAF –  Svenska Arbetsgivareföreningen 

SCB –  Statistiska centralbyrån 

SIE-Gruppen – Standard Import Export Gruppen (filformat för överföring av 

redovisningsdata)  

SIS –  Standardiseringskommissionen i Sverige  

SKV –  Skatteverket 

SRU –  Standardiserade räkenskapsuppgifter/utdrag 

ÅRL –  Årsredovisningslagen 

Begrepp 

BAS - Avser Kontoplanen och tillhörande tillbehör som BAS-boken, BAS-bulletinen, BAS-

nyckeltal  

BAS-konceptet - avser en standardisering av konteringar med kopplingar till SRU-koder och 

SCB:s statistikinsamling  

BAS-organisationen - består av BAS-intressenternas förening och BAS-kontogruppen i 

Stockholm AB  

M- Planen – Mekanförbundets normalplan 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till problemet och syftet med uppsatsen. Vi 

anger även avgränsning och forskningsfrågorna vi vill besvara med uppsatsen. Inledningen 

finns för att läsaren ska förstå vad det är vi vill uppnå och kunna se att resultatet stämmer 

överens med syftet. Vi vill ge ett underlag som förenklar förståelsen för läsaren.  

 

1.1 Bakgrund  
När man studerar ekonomi använder man sig av en BAS-kontoplan, vilken också är den 

vanligaste kontoplanen för företag i Sverige
1
. BAS-kontoplanen är en standard som tagits 

fram för att göra redovisningen mer enhetlig och underlättar jämförelser.
2
  

 

BAS-kontoplanen ingår i ett koncept, BAS-konceptet, som även tillhandahåller finansiella 

nyckeltal med mera. En viktig målsättning med BAS-konceptet är att det ska anpassas till 

olika användarkrav, genom att anpassa kontoplanen mot en specifik bransch, så kallad 

branschkontoplan.
3
 Branschanpassningar behövs för att BAS-konceptet ska kunna få 

spridning och tillämpning av i näringslivet.
4
  

 

En branschkontoplan medför en enklare bokföring och nyckeltal som används som jämförelse 

mellan företag inom samma bransch eller mellan olika tidsperioder
5
. Dessa jämförelser torde 

bli missvisande om inte alla företag inom samma bransch använder sig av 

branschanpassningen.  

 

 I dagens samhälle är konkurrensen hård, det finns flertalet företag som tillhandahåller lika 

eller liknande produkter och tjänster och som är lika till storlek, styrning och struktur. 

Jämförelser som görs mellan företag baseras på deras externa redovisning men när företag har 

olika struktur på kontering kan dessa jämförelser inte bli rättvisande. 

 

                                                 
1
 www.bas.se, 2009-04-06 

2
 BAS-boken 2009, 2009 

3
 ibid 

4
 ibid 

5
 ibid 

http://www.bas.se/
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Eftersom normer, lagar och direktiv aktualiseras årligen behöver företagen en kontoplan som 

uppdateras kontinuerligt och som underlättar företagets redovisningsarbete. Genom att 

jämföra identiska nyckeltal mellan företag i samma bransch kan företagen på ett enkelt sätt 

iaktta sina konkurrenter och företagens intressenter kan enkelt följa utvecklingen i branschen.  

1.2 Problemformulering  
För att kunna jämföra olika företag inom samma bransch så underlättar det för både företagen 

och intressenterna om samma kontoplan med samma kontobenämningar används, det vill 

säga. en branschkontoplan. I dagsläget uppskattas det att 95 % av alla företag använder sig av 

BAS-kontoplanen i större eller mindre utsträckning
6
 och branschanpassningarna används inte 

av alla 95 % som använder BAS, vilket medför att det inte går att jämföra alla företag inom 

samma bransch med varandra. Problem kan uppstå när alla företag inom samma bransch inte 

använder samma underlag till ekonomisk information.   

1.3 Problemets betydelse  
Problemet är av stor betydelse eftersom jämförelsemöjligheter ligger till grund för bl.a. ett 

företags styrning och dess intressenters möjlighet att skapa sig en rättvis bild av dess 

verksamhet och konkurrenterna inom branschen. Ett företag bör ha möjligheten att jämföra 

sig bakåt i tiden och mot sina konkurrenter för att kunna se sin egen utveckling och ställning 

gentemot liknande företag.  

 

Problemet är aktuellt då det, i slutänden, handlar om kommunikation eftersom motivation till 

användning sker genom informationsöverföring. I dagens samhälle har vi en framåtsträvande 

teknik inom kommunikationsmedel, vilket borde innebära att det är enkelt att skapa goda 

informationskanaler. Problemet kommer, vare sig resultatet visar att det i dagsläget är ett 

tillfredställande eller bristande informationsutbyte, ge förslag till vad branschorganisationerna 

kan gör för att bli effektivare på att motivera användningen av branschkontoplaner och 

eventuellt vad de kan göra för att sprida konceptet.  

 

                                                 
6
 www.bas.se, 2009-04-06 

http://www.bas.se/
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1.4 Forskningsfrågor 

1.4.1 Frågeställning 

Hur motiveras alla företag inom samma bransch att följa en specifik branschkontoplan?  

1.4.2 Forskningsfrågor  

 Vilka faktorer eller problem låg bakom att branschkontoplanen togs fram?  

 Vad är fördelar respektive nackdelar med en branschkontoplan? 

 Hur uppfattas branschkontoplanen av användarna och vad görs för att uppmuntra 

användningen av branschkontoplanen?  

1.5 Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga nyttan med branschkontoplaner. Detta görs genom att 

väga fördelar mot nackdelar. Vidare vill vi kartlägga hur branschkontoplaner uppfattas av de 

parter som använder den samt att förstå vad som görs för att motivera användandet av 

branschkontoplaner och om dessa medför ökade jämförelsemöjligheter.  

1.6 Avgränsning 
Vi har av tidsskäl valt att endast undersöka två branscher och deras synpunkter på en 

branschkontoplan för att kunna jämföra dessa. Vidare har vi valt att endast koncentrera oss på 

hur situationen ser ut i Sverige, vilket medför att vi inte kommer att göra någon jämförelse 

med andra länder. 
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2 Metod  

I detta avsnitt beskriver vi hur vi ska närma oss och behandla ämnet, dvs. vilket metodval vi 

gjort. Vi kommer dessutom att klargöra vad dessa metoder går ut på. Metodkapitlet finns dels 

för att man ska kunna följa vår studie och dels för att det är viktigt att vara medveten om 

metodval och metodapplicering i strävan efter vetenskaplighet. 

 

2.1 Förförståelse  
Tolkningarna som görs i uppsatsen påverkas av våra förkunskaper om ämnet och vi vill därför 

beskriva vilka dessa förkunskaper är så att läsaren kan beakta detta vid läsning av vår uppsats. 

Våra förkunskaper baseras på våra teoretiska kunskaper, vilka är begränsade till de kurser vi 

läst inom företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, på 

Högskolan i Kalmar och våra praktiska erfarenheter, vilka är obefintliga då ingen av oss har 

arbetat med kontoplaner i en verksamhet. I vilket utsträckning våra förkunskaper påverkar 

våra tolkningar lämnar vi åt läsaren att avgöra. 

2.2 Forskningsstrategi 
Det finns olika sätt att se på och bedöma förhållandet mellan teori och empiri. Vilken 

forskningsmetod som väljs beror på vilken vetenskapssyn som anammas. Vetenskapssynen 

präglas av en mängd olika faktorer och den influerar forskarens kunskapande i hur det ses på 

världen, data och vetenskapen.
7
  

2.2.1 Hermeneutik 

Hermeneutik är en vetenskapssyn och nationalencyklopedin beskriver hermeneutik som läran 

om tolkning där förståelsen för helheten är viktigare än att förstå de enskilda delarna.
8
 

Hermeneutik är en vetenskapsteorietisk inriktning där metod och forskningsmål innefattar 

tolkning av information, i en dialektisk process, för att nå en så djup förståelse som möjligt.
9
 I 

en hermeneutisk undersökning samlar man in data och ur den induktivt genererar en teori som 

beskriver en föreställningsvärld och den mening olika fenomen har för den.  

                                                 
7
 Gustavsson, Bengt, 2004  

8
 www.ne.se, 2009-04-08 

9
 Åkerberg, Hans, 1986 
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2.2.2 Deduktiv metod, induktiv metod och abduktion 

Bryman och Bell (2005) tar upp angreppssätten deduktiv och induktiv teori. Deduktiv metod 

är ett sätt att undersöka teorierna riktighet.
10

 Nationalencyklopedin beskriver deduktiv metod 

som ett vetenskapligt förfaringssätt för att härleda postulat ur axiom. Axiom är en beteckning 

för ett självklart sant påstående.
11

  

 

Med det deduktiva angreppssättet formas hypoteser utifrån teorin och dessa rättfärdigas 

genom att man ur hypotesen och faktiska förhållanden, deducerar observerbara fakta. 

Observationerna sker efter hypotesens utformande och rättfärdigandet sker genom att man 

kontrollerar hypotesen mot observationerna. Sanningshalten i hypotesen är irrelevant; den 

måste bara klara testet för att bekräftas.
12

  

 

Motsatsen till deduktiv teori är induktiv teori,
13

 där teorin är resultatet av empirin och man 

drar generella slutsatser på grundval av observationer.
14

 Med den induktiva metoden börjar 

man samla in datamaterial, vilket styrs helt av en frågeställning, sedan analyseras materialet 

och man försöker finna samband mellan olika egenskaper, vilket kan leda till generella 

slutsatser.
15

 

 

Abduktion är en blandning av deduktiv och induktiv teori genom ett det påbörjas i den 

deduktiva metoden men avslutar med den induktiva. Detta görs genom att hypoteser ställs upp 

och teorierna testas men resultatet blir en mer generell teori som kan tillämpas på fler än det 

enskilda fallet.
16

 

 

Vår vetenskapssyn är påverkad av hermeneutiken eftersom vi vill försöka tolka och förstå 

problemet som uppsatsen baseras på. Vi vill få en helhetsbild av problemet genom att se 

problemet ur flera olika perspektiv. Vi kommer att arbeta induktivt eftersom vi kommer att 

samla in informationen utifrån våra frågeställningar utan att vi först bestämt oss för vilka 

                                                 
10 

Bryman och Bell, 2005 
11

 www.ne.se 2009-04-08 
12

 Hartman, Jan, 2001 
13

 www.ne.se 2009-04-08 
14 

Bryman och Bell, 2005 
15

 Hartman, Jan, 2001 
16 

Patel och Davidsson, 2003 

http://www.ne.se/
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teorier uppsatsen ska behandla. Vi kommer att analysera det insamlade materialet och söka 

efter de samband som uppenbarar sig. 

2.3 Perspektivval 
Medvetenhet om brister i egna erfarenheter och kunskap ger en anledning att försöka begripa 

och synliggöra problem och ofta har forskare en strävan efter att syna problemet ur olika 

positioner och perspektiv. Det är lätt att forskaren, mer eller mindre oreflekterat, närmar sig 

vissa parter och betraktar verkligheten ur deras perspektiv. Sannolikt närmar forskaren sig det 

perspektiv som ligger relativt nära ens egna. Forskaren är inte mer än människa och väljer 

därmed sida och perspektiv men kan vara mer eller mindre medveten i sina ställningstaganden 

och perspektivval. Det är de omedvetna valen som ska uppmärksammas.
17

  

 

Man kan sällan, i social forskning, undvika att välja sida och perspektiv. Om man inte 

behandlar en parts perspektiv missas helheten i problemet och resultatet kan därmed bli 

missvisande. Det är i forskningsarbetet viktigt att betrakta flera olika perspektiv för att få ett 

grepp om det fenomen som studeras. Ibland är dock motsättningar mellan olika parter dolda, 

förnekade eller tabubelagda och dessa parter har svårt att göra sig hörda, vilket kan leda till att 

det perspektivet blir förbisett. Perspektivval handlar om forskarens uppfattning om hur 

världen är beskaffad, hur kunskap nås och vad forskning ska vara bra för det vill säga, var 

forskaren placerar sig i förhållande till olika tanketraditioner och vetenskapliga paradigm.
18

 

 

Eftersom vår frågeställning är hur motiveras alla företag inom samma bransch att följa en 

specifik branschkontoplan känner vi att perspektivet i uppsatsen är skaparnas perspektiv. Det 

är de som ska motivera användandet av branschkontoplanen och därmed ska belysa fördelarna 

och nackdelarna. Vi kommer dessutom att belysa två andra perspektiv, nämligen BAS, och 

användarnas. Att vi tar med dessa perspektiv förutom skaparnas beror främst på att vi vill se 

om det finns skillnader mellan hur branschkontoplanen uppfattas på olika nivåer men också 

för att vi ska få en bättre helhetsbild av ämnet.  

                                                 
17

 Eliasson-Lappalainen, Rosmari, 1995 
18

 ibid 
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2.4 Olika typer av undersökningar 
Det finns många olika typer av undersökningar och de klassificeras utifrån hur mycket man 

vet om problemområdet innan undersökningen startar. När inte har fullständig kunskap 

innehas och undersökningen kommer vara utforskande kallas den explorativ. Dessa 

undersökningars syfte är att inhämta så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt 

problemområde. Problemområdet försöks belysas allsidigt och det används ofta flera olika 

tekniker vid insamlandet av information. 
19

 

 

Finns redan en mängd kunskap inom problemområdet, som redan börjat systematiseras i 

modeller, kommer undersökningen vara beskrivande och kallas då deskriptiv. 

Undersökningen begränsas till några aspekter av de fenomen det finns ett intresserad av och 

beskrivningarna ska vara detaljerade och grundliga.  Ofta används endast en teknik vid 

insamlandet av information.
20

  

 

Finns en mer omfattande kunskap inom ett problemområde och teorier har utvecklats kallas 

undersökningen för hypotesprövande. Det förutsätts att det finns tillräcklig kunskap så att det 

kan härledas antaganden om verkliga förhållanden utifrån teorin. Undersökningen ska pröva 

hypoteserna genom att, så långt som möjligt, eliminera risken för att något annat än det som 

uttrycks i hypoteserna påverkar resultatet. Det används en insamlingsteknik som ger så exakt 

information som möjligt. Dessa typer av undersökningar genomförs oftast som separata 

undersökningar. 
21

   

 

Vår undersökning kommer att vara av deskriptiv karaktär, eftersom det finns en del kunskap 

om ämnet men vårt problem finns inte dokumenterat. Vi kommer att använda oss av en 

teknik: intervjuer, men på tre olika plan, och vi kommer att beskriva problemet omsorgsfullt.  

2.5 Undersökningsdesign  
Undersökningsdesignen är grunden för insamling och analys av datamaterial. Designen är en 

struktur som styr och vägleder hur man använder sig av en metod och hur man analyserar de 

data och informationen som exponeras. Valet av undersökningsdesign reflekterar det beslut 

                                                 
19

 Patel och Davidsson, 2003 
20

 ibid 
21

 ibid 
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man gjort rörande storlek och perspektiv på forskningsprocessen, till exempel, genom den 

vikt som läggs på kausala samband mellan olika variabler, generaliseringar, förståelse för 

olika beteenden och granskning av samband över tid.
22

  

 

En tvärsnittsdesign innebär att det samlas in data från flera olika fall vid en viss tidpunkt för 

att få fram kvantitativ eller kvalitativ data som kan resultera i ett samband mellan olika 

variabler.
23

 En nackdel med tvärsnittsdesign är att den inte kan avskilja olikheter över tid.
24

 

Tvärsnittsdesign kan ske med en eller flera grupper beroende på vad det är som önskas få 

fram med undersökningen. Tvärsnittsdesign med en grupp är lämplig när frågeställningarna 

har beskrivande karaktär. Med två eller fler grupper har designen beskrivande frågeställningar 

men syftet blir att jämföra olika grupper.
25

  

 

Eftersom vi endast kommer göra en intervju med varje respondent och eftersom ämnet i sig är 

av en sådan karaktär att de åsikter, synpunkter och perspektiv som kommer uppdagas i 

intervjuerna inte kommer förändras i det korta perspektivet är tvärsnittsdesign den 

undersökningsdesign som präglar vår forskning. Vi har tänkt göra en intervju med 

respondenter som på olika sätt berörs av branschkontoplaner och då främst personer som har 

varit med och tagit fram branschkontoplaner och de som använder den. Detta gör att vi 

kommer att kunna jämföra svaren från två olika grupper, två olika perspektiv, vilket vi anser 

ger oss en bred syn på problemet och gör att vi kan dra generella slutsatser.  

2.6 Undersökningsmetod  
Undersökningsmetoden är tekniken som används vid insamling av data, t.ex. intervjuer och 

enkäter
26

. Det finns två etablerade inriktningar som syftar till hur man väljer att generera, 

bearbeta och analysera den insamlade informationen, nämligen kvantitativ respektive 

kvalitativ forskning
27

. Dock är det inte vanligt att en undersökning är helt kvantitativ eller helt 

kvalitativ, utan har drag av båda metoderna i varierande utsträckning
28

.  

 

                                                 
22

 Bryman och Bell, 2005 
23
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24

 www.ne.se, 2009-04-08 
25

 Sverke, Magnus, 2004  
26 
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28
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Kvalitativ forskning har som syfte att förtydliga ett fenomens egenskaper, vilket innebär att 

den söker efter fenomenets innebörd och mening.
29

 Ämnet ska studeras i den naturliga miljön 

och fenomenen ska beskrivas begripligt eller tolkas utifrån den mening som människor har 

gett dem. Kvalitativ forskning har flera angreppssätt vilket innebär flera olika metoder, vilka, 

genom tolkning, används för att närma sig ämnet.  Genom kvalitativ forskning kan man få en 

djupare förståelse för sociala fenomen. I kvalitativ forskning presenteras data i bild och ord, 

inte i siffror. Naturliga data fås genom observationer och ostrukturerade intervjuer och det är 

fenomenets mening och inte handling som lyfts fram. Forskningen bör vara induktiv 

hypotesgenererande och inte hypotesprövande.
30

  

 

Vår undersökning är av kvalitativ karaktär eftersom vi vill ta reda på hur branschkontoplanen 

mottagits av användare och hur man motiverar användandet av den. Vi vill beskriva 

betydelsen bakom kontoplanen i fråga och inte händelseförloppet. Resultatet av 

undersökningen kommer att presenteras i kvalitativa termer och vi hoppas kunna skapa en 

djupare förståelse för problemet och bakgrunden till problematiken.  

2.7 Undersökningsteknik 
Det finns olika tekniker för att ta fram informationen som behövs för att besvara 

forskningsfrågorna. Det kan användas befintlig information, så kallad sekundärdata, eller av 

information som författarna själva samlar in, s.k. primärdata.
31

  

 

Primärdata är information som inte har ett mellanled mellan informationslämnaren och 

forskaren, till exempel ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Sekundärdata är 

information som inte är primärdata, det vill säga information som någon annan tagit fram och 

sammanställt. Det går inte att enbart välja ut det material som stödjer de egna idéerna 

eftersom detta kan ge en skev bild av problemet. Genom att presentera och diskutera material 

som motsäger de egna resultaten kommer man ifrån skevheten.
32

  

 

                                                 
29
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30
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31

 Patel och Davidsson, 2003 
32
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Det finns fyra kriterier för källkritik. Källan ska vara äkta, det vill säga det den utger sig för 

att vara. Den får inte vara för gammal, ju äldre källa desto mer tvivelaktig är den. Källan ska 

vara oberoende, det vill säga den får inte vara till exempel ett referat av en annan källa. 

Dessutom ska källan vara tendensfri, med det menas att en källa inte kan ge misstankar om att 

den ger en falsk bild av verkligheten. Vidare måste källkritiken skilja mellan berättelser om 

något och lämningar av något.
33

  

 

Vi kommer i första hand använda oss av primärdata genom egna intervjuer med ett antal 

respondenter. Dock använder vi en del sekundär information som exempelvis BAS-boken 

2008 och BAS-boken 2009. När vi söker efter information på internet kommer vi använda oss 

av sökord som: BAS, bransch, branschkontoplan och nyckeltal. Vi har tänkt att uppsatsens 

analys ska baseras på den primärdata vi samla in och att sekundärdatan ska stödja primärdatan 

och vara förklarande för de begrepp och insikter som kan vara obekanta för läsaren samt ge en 

bakgrund till kontoplanens uppgift. Vid användning av sekundärdata kommer vi at ha i åtanke 

att materialet ska vara aktuellt och att noga granska referenserna.  

2.8 Intervju  
För att ta reda på olika uppfattningar och åsikter i en population kan det användas intervjuer. 

Vanligast är att intervjuaren frågar en respondent i taget men det förekommer även 

gruppintervjuer.
34

 Vid en intervju ska man notera var intervjun sker, vid vilken tidpunkt och 

med vem. Dessutom är det bra att notera hur vi kan nå respondenten vid eventuella 

kompletteringar.
35

  

 

Telefonintervju är ett snabbt och billigt alternativ till personliga intervjuer. Det kan dock vara 

svårt för respondenten att hålla fast svarsalternativen och frågor som kräver långa svar kan 

trötta ut denne.
36

  

 

Vi kommer att använda oss av både personliga och telefonintervjuer, då några av våra 

respondenter befinner sig ett antal mil bort och det därmed av tidsbrist inte finns möjlighet för 
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oss att besöka dem. Under intervjuerna, både de personliga och telefonintervjuerna, kommer 

vi ha en intervjuguide som underlag.  

2.8.1 Val av respondenter  

Valet av respondenter grundar sig på uppsatsens syfte och avgränsning. Personerna som väljs 

ska ha relevant anknytning till vårt problemområde och kunna föra arbetet framåt. Vi kände 

från början att vi ville ha olika perspektiv på intervjuerna och bestämde oss för att få en 

intervju med en person som har anknytning till BAS och några personer som arbetar med 

branschkontoplaner, det vill säga användarna av branschkontoplanen. Vi ville dessutom 

försöka få en intervju med en person som varit med vid framtagningen av en 

branschkontoplan. Vi kommer att jämföra två branscher, lantbruk och fastighetsförvaltning 

för allmännyttiga bostadsföretag, och därför kommer våra respondenter ha någon form av 

anknytning till en av dessa branschkontoplaner. Vi kommer att göra ett antal intervjuer med 

personer som på något sätt arbetar med dessa branschkontoplaner.  

 

Vi har valt lantbruk eftersom de har haft en mer likartad anpassad kontoplan en längre tid 

även om dem inte förrän år 1997 lade till BAS till kontoplanens namn. 

Fastighetsförvaltningen däremot hade mer olikartade kontoplaner, som var anpassad till varje 

enskilt företag i större utsträckning än branschen, innan de, år 1996, valde att skapa en 

branschanpassad kontoplan. Vår tanke är därför att jämföra en branschkontoplan som under 

lång tid varit anpassad för branschen mot en branschkontoplan som relativt nyligen skapats.  

 

Vi har valt att endast kontakta ett mindre antal användare av BAS lantbruk och FastBAS för 

att få indikationer om vad användarna anser om deras upplevelser överensstämmer med syftet 

vid framtagandet. Det kan inte ses som representativa för hela respektive användargrupp.  

  

Sören Karlsson är VD för BAS-kontogruppen i Stockholm AB och har gått med på att hjälpa 

oss få en allmän bild av branschkontoplaner samt en djupare inblick i BAS-konceptet. 

Eftersom Sören Karlsson finns i Stockholm ska vi göra en telefonintervju med honom. Vi 

hoppas att han kan hjälpa oss få en bra grund för vårt fortsatta arbete och har därför valt att 

intervjua honom först.  
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Elisabet Sundberger är projektledare för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO AB) 

och hon har varit med och tagit fram FastBAS vilket gör att hon kan ge oss en inblick i hur 

idén till en branschkontoplan kommer till. Elisabet Sundberger finns i Stockholm och därför 

ska vi göra en telefonintervju med henne. Vi hoppas att vi kan få ett alternativt perspektiv på 

branschkontoplaner genom intervjun med henne. 

 

Jan Bernfalk och Ingalill Aronsson är ekonom respektive auktoriserad redovisningskonsult på 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Konsult i Kalmar och arbetar dagligen med BAS lantbruk. 

Vi kommer att göra en personintervju med dem båda på LRF Konsults kontor i Kalmar. Vi 

hoppas att intervjun ska ge oss ytterligare ett perspektiv på branschkontoplaner och att vi 

genom intervjun ska få en djupare förståelse för branschkontoplanens användningsområden.  

 

Bo Andrell är ansvarig för redovisningsfrågor på LRF Konsult i Malmö och har kännedom 

om historiken bakom lantbrukarnas branschkontoplan. Vi kommer endast skicka ett mail för 

komplettering till Bernfalks och Aronssons svar angående BAS lantbruk till Andréll. Vi 

hoppas att hans svar kommer ge oss en inblick i branschkontoplanens utveckling.  

 

Vi har skickat ut mail till ett antal olika bostadsföretag från HSB, Riksbyggen och 

medlemmar i SABO. Detta gjorde vi för att få några synpunkter från användare av FastBAS. 

Vi valde HSB och Riksbyggen därför att Sundberger vid intervju tillfället nämnde att de ställt 

sig positiva till FastBAS, vilket vi tolkade som att de var potentiella användare av FastBAS. 

För att få ytterligare åsikter valde vi att kontakta medlemmar i SABO, eftersom SABO varit 

med och tagit fram FastBAS.   

 

Vidare så har vi skickat mail till olika lantbrukare, som i större eller mindre utsträckning 

sköter den löpnade bokföringen, för att få synpunkter på hur användarna upplever BAS 

lantbruk. Lantbrukarna vi valt har lantbruk med olika inriktning, vilket vi tror kan ge oss en 

bättre bild av BAS lantbruk. Detta eftersom vi med lantbrukare med olika inriktning täcker in 

fler konton i BAS lantbruk, vilket gör att vi kan täcka in fler av de potentiella problem som 

kan finnas.   
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2.8.2 Struktur och standardisering 

Det finns olika sätt att dela in intervjuer på, efter struktur och efter standardisering. Strukturen 

på intervjun hänvisar till frågornas utformning när det gäller tolkning av dessa från 

respondentens sida medan standardisering belyser hur mycket ansvar som intervjuaren har när 

det gäller frågornas utformning och inbördes ordning.
37

  

 

Det finns tre olika sätt att strukturera intervjuer på: ostrukturerad, semistrukturerad och 

strukturerad intervju.
38

 Ostrukturerad intervju går in på djupet genom att ställa få frågor som 

är öppna, vilket gör att respondenten inte styrs av intervjuaren och därmed kan berätta på sitt 

eget sätt. Semi eller halvstrukturerad intervju har fler frågor och är därför mer styrd men har 

mindre djup än ostrukturerad intervju.
 
Strukturerad intervju är när intervjuaren ställer flertalet 

frågor som får mindre djup. Intervjun är väldigt styrd och kan leda till att intervjuaren tvingar 

respondenten att svara på ett sätt som blir missvisande.
39

  

 

Standardiseringen delas in i helt ostandardiserad, semistandardiserad och standardiserade 

intervjuer. Intervjun är helt ostandardiserad, då det inte finns någon bestämd ordningsföljd på 

frågorna eller en bestämd formulering av frågorna, dvs. intervjuaren vet inte vad det är som 

kommer frågas om under intervjun. Språket kan anpassas och intervjuaren får lägga till eller 

ta bort frågor mellan intervjuerna. Det är dessutom fritt för intervjuaren att förtydliga och 

besvara frågor från respondenten.
40

  

 

Vid semistandardiserad intervju kan frågornas ordningsföljd ändras under intervjun och 

formuleringen av dem är flexibel. Även här kan språket anpassas och intervjuaren kan 

förtydliga samt besvara frågor från respondenten. Intervjuaren får lägga till följdfrågor eller ta 

bort frågor. Standardiserad intervjun är formellt uppställd och man kan därmed inte: avvika 

från frågornas ordningsföljd, avvika från ordalydelsen i varje fråga, justera språket, svara på 

frågor eller förtydliga dessa samt lägga till ytterligare frågor. Intervjuformen liknar en 

enkätundersökning och är liksom den gjord för jämförelser.
41
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Vi kommer att använda oss av semistandardiserade intervjuer eftersom vi vill att våra 

respondenter ska berätta snarare än att svara på frågor. Vi har ett antal frågor, med tillhörande 

punkter, till respondenterna men har ingen bestämd inbördes ordning på dessa. Punkterna är 

en hjälp till oss, så vi vet att vi verkligen får svar på det vi vill och behöver, och är inte tänkta 

att ställas som under- eller följdfrågor om detta inte blir nödvändigt. Dessutom kommer 

intervjun vara av semistrukturerad karaktär eftersom de flesta av våra frågor går in på djupet, 

men att vi har en del lite mer ytliga frågeställningar.  

 

Inför varje intervju kommer vi sända huvudfrågorna till respondenten i fråga så att denne kan 

förbereda sig och eventuellt ta fram material. Detta gör vi eftersom vi anser att vi kan få mer 

relevant information när respondenten känner sig väl förberedd och därmed inte behöver gissa 

sig till ett svar. Efter avslutad intervju kommer respondenten få ett renskrivet exemplar av 

intervjun så att vederbörande kan korrekturläsa intervjun. Detta gör vi eftersom vi vill att 

missförstånd eller felcitat ska elimineras.   

2.8.3 Öppna respektive slutna frågor  

Med öppna frågor menas frågor där respondenten kan svara fritt och med slutna frågor menas 

frågor där respondenten får ett antal svarsalternativ att välja mellan. Det finns både för- och 

nackdelar med båda sortens frågor.
42

  

 

Öppna frågor ger respondenten möjlighet att svara med egna ord och kan leda till svar som 

är oväntade för intervjuaren. Respondenten leds inte in på ett visst tankespår utan kan tolka 

frågan på sitt eget sätt. Öppna frågor passar bra vid utforskning av nya områden och när man 

vill komma fram till ett antal fasta svarsalternativ.
43

  

 

Dock är öppna frågor tidskrävande, både under intervjun och när svaren ska gås igenom. 

Intervjuaren måste läsa om svaren flera gånger för att vara säker på att alla viktiga delar läggs 

fram och att detta görs på ett korrekt sätt. Dessutom kräver öppna frågor mer från 

respondenten.
44
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Slutna frågor ger lättarbetade svar som är enkla att jämföra. Dessutom kan slutna frågor 

klargöra innebörden av en viss fråga för respondenten och är lättare för denne att besvara. 

Vidare gör slutna frågor att risken för variation minskar.
45

  

 

Ofta finns det dock mycket spontanitet i svaren, då respondentens svar inte täcks av de fasta 

svarsalternativen. Detta kan undvikas genom att ha övrigt eller annat som ett svarsalternativ, 

där respondenten också har möjlighet att redogöra för vad detta övrigt eller annat är. 

Dessutom finns problemet med ömsesidigt uteslutande, dvs. svarsalternativen överlappar 

varandra så att respondenten inte vet vilket svar som ska väljas.
46

  

 

Dessutom kan det vara svårt att få uttömmande svarsalternativ och slutna frågor kan irritera 

respondenten om denne känner att alternativen inte passar in på dem. Vidare finns det risk för 

att vissa ord och begrepp uppfattas på olika sätt av respondenterna, vilket leder till lägre 

validitet. Om slutna frågor används i en intervju kan det skap distans eller bristande 

engagemang från respondentens sida eftersom intervjun då blir opersonlig.
47

  

 

Vi kommer använda öppna frågor eftersom vi inte vill leda in respondenten på ett visst 

tankespår utan vill att vederbörande ska svara spontant med egna ord. Vi vill skapa en kontakt 

med respondenten och därför vill vi inte att denne ska känna sig tvungen att svara på ett visst 

sätt.     

2.8.4 Förberedelser inför intervju 

Innan det genomförs en intervju är det viktigt att förbereda sig genom att göra en uppställning 

av frågorna, en så kallad intervjuguide. Guiden kan användas till flera intervjuer men bör ses 

över inför varje intervju och man måste kunna följa upp svaren med frågor som ligger utanför 

guiden.
48

  

 

Även vid användning av öppna frågor, där man vill att respondenten berättar mer än svarar 

kort på en fråga, är en intervjuguide användbar eftersom man kan se att man täcker in de 

områden och problem som är tanken med intervjun. Guiden är även en hjälp för att se till att 
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ämnet inte blir utbytt, det vill säga att det diskuteras saker som inte har med ämnet att göra. 

Intervjuguide är individuell för varje intervju, det behöver inte finnas en enda guide att basera 

intervjuerna på.
49

  

 

Fördelen med en intervjuguide är att man på förhand har möjlighet att tänka igenom vad man 

vill uppnå med intervjun. Guiden ska inte följas som ett frågeformulär eftersom frågor kan 

förändras under intervjun, vissa frågor läggs till andra tas bort beroende på respondentens 

svar. Därför är det viktigt att vara flexibel och att använda guiden som ett stöd. Är förarbetet 

ordentligt gjort och intervjuaren är väl insatt i ämnet märker respondenten det och intervjun 

blir smidigare vilket leder till att intervjuaren får bättre och grundligare svar.
50

  

 

När en intervjuguide ställs upp bör man tänka på att utgå från problemformulering och ställa 

frågor utifrån bakgrundsmaterialet. Man ska noggrant fundera på vad man vill ha svar på och 

hur dessa svar hjälper gruppen att svara på problemet. Först tar man fram huvudfrågan och 

utifrån den tas delfrågor fram. Det är bra om man har många ”varför”-frågor, eftersom dessa 

resulterar i förklarande svar. Det kan vara bra att skicka huvudfrågorna till respondenten 

innan intervjun så att denna kan förbereda sig och eventuellt ta fram material.
51

 

2.8.5 Genomförande av intervju 

När det genomförs en intervju finns det några punkter att tänka på. Först och främst ska det 

skapas kontakt och tillit med respondenten, vilket kan göras genom att berätta vem 

intervjuaren är och vad uppsatsen ska handla om. Intervjun ska inte avslutas för tidigt så att 

alla frågor inte blir besvarade men den ska heller inte stressas igenom så att respondenten inte 

kan uttrycka sina tankar ordentligt. Intervjuaren ska vara uppmärksam på språkbruket och 

kroppsspråket. Dessutom ska det lyssnas ordentligt och hållas koncentrationen genom hela 

intervjun samt skriva ner svaren tydligt, även om det är i punkter. Det kan vara fördelaktigt att 

avtala om senare kontakt vid eventuella frågetecken eller nya frågeställningar.
52

  

 

Det är bra att kunna spela in intervjun men detta måste godkännas av respondenten innan. En 

bandspelare kan göra att respondenten inte uttalar sig lika fritt som denne skulle utan spelaren. 
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Dock ska det alltid tas anteckningar då dessa talar om vad som ansågs som väsentligt. 

Dessutom är det en säkerhet ifall att något skulle hända med inspelningen. Det är fördelaktigt 

om det är flera som intervjuar, speciellt om intervjun inte spelas in, eftersom detta leder till 

säkerhet i att allt kommer med.
53

   

2.8.6 Bearbetning av intervjun  

Intervjun skrivs ut i sinhelhet strax efter intervjun eftersom man då bäst kommer ihåg vad som 

sagts. Har man inte gjort en inspelning, eller att den inte fungerat, är en renskrivning 

avgörande för vilket värde intervjun har. Dessutom blir man förtrolig mer innehållet i 

intervjun vilket gör att man ser helheten bättre samt har lättare att se nyanser och poänger i det 

som har kommit fram. En ytterligare fördel med renskrivning är att man får en solid och god 

källa att gå tillbaka till för att söka nya detaljer och nyanser.
54

  

 

Vid renskrivning ska man vara noga med att ta fram det som respondenten verkligen har sagt, 

dvs. dennes synpunkter och att inte egna insikter och synpunkter smygs in i renskrivningen. 

Det är viktigt att forskare är ärliga och korrekta i all den information som samlas in.
55

  

 

För att skapa en överblick över den insamlade informationen vid intervjuer är det nödvändigt 

att systematisera och skapa en struktur. Detta gör att hela gruppen får en bra överblick och det 

är enklare att göra tolkningar samt analysera och diskutera informationen.
56

   

2.8.7 Vårt tillvägagångssätt 

Vi kommer som förberedelse ställa upp en intervjuguide och sätta oss in i problemet, så att vi 

enkelt kan följa respondentens svar. Intervjuguiden kommer innehålla några få huvudfrågor, 

vilka är de som vi avser ställa till respondenten. Dessutom kommer vi ställa upp ett antal 

underfrågor och punkter som ska agera som en hjälp för oss under intervjun så att vi vet att vi 

får med alla väsentliga frågor och att inget glöms bort. Vi kommer även skicka huvudfrågorna 

till respondenten innan intervjutillfället så att vederbörande kan förbereda sig genom att t.ex. 

ta fram material. Intervjuerna kommer att spelas in, om respondenten tillåter det, och 

inspelningen kommer renskrivas. Renskrivningen kommer ske med hjälp av våra 
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anteckningar eftersom vi då enkelt kan se vad som kändes viktigt under intervjun samt vad 

respondenten ansåg var viktigt. 

2.9 Reliabilitet  
Reliabilitet är instrumentets tillförlitlighet och behandlar hur väl instrumentet står emot 

slumpmässiga variationer. Reliabilitet visar om undersökningen är pålitlig, det vill säga om 

den går att upprepa så att det ges samma resultat. Ju mer det går att lita på att resultatet går att 

upprepa desto högre reliabilitet har undersökningen.
57

  

 

När ett mått på reliabilitet inte kan erhållas måste det användas andra sätt att för att skapa hög 

reliabilitet. Vid observationer respektive intervjuer bör det finnas två observatörer eller en 

ytterligare person som registrerar svaren parallellt med intervjuaren. Det kan också användas 

inspelningar för att kunna kontrollera registrerade svar. Överensstämmelsen mellan 

registrerade svar eller observationer utgör ett mått på reliabilitet som kallas 

internbedömarreliabilitet.
58

  

 

Genom att arbeta med variablerna, det vill säga att mäta på flera sätt, och att förbereda 

undersökningen väl, genom att exempelvis sätta upp tydliga riktlinjer för hur undersökningen 

ska genomföras, kan det uppnås en högre reliabilitet. Vidare ska det noggrant kontrolleras att 

inga data hamnar fel vid inmatningen och om undersökningen görs av en grupp ska materialet 

gås igenom tillsammans för att kunna öka reliabiliteten. Ju högre reliabilitet desto bättre 

förutsättning för en hög validitet.
59

  

 

För att få så hög reliabilitet som möjligt kommer vi alla tre vara med under intervjuerna och vi 

kommer att spela in dem. Vi kommer sedan att renskriva och gå igenom intervjuerna 

tillsammans för att gardera oss mot eventuella fel. Dessutom kommer respondenterna få läsa 

igenom den renskrivna intervjun för att kontrollera att de inte blir felciterade eller 

missförstådda. Genom att göra dessa kontroller kommer vi kunna öka uppsatsens reliabilitet.  
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Dessutom anser vi att detta ämne är av sådan karaktär att förändringarna som rör vårt problem 

sker relativt långsamt och att dessa förändringar, på kort sikt, inte påverkar resultatet i större 

mening. På lång sikt kan dock förändringarna vara större, men är då ett resultat av tiden och 

samhällets förändring och inte ett bevis på att vår undersökning skulle ha låg reliabilitet.  

2.10 Validitet  
Validitet innebär att det mäts det som avses att mäta, det vill säga att undersökningen är 

godtagbar. Undersökningar om människors inställningar, upplevelser eller liknande abstrakta 

fenomen kan dock vara svårt att mäta och därför kan det inte avgöras om undersökningen har 

god validitet. För en del abstrakta fenomen kan det konstrueras ett instrument som mäter 

fenomenet men det är inte säkert att instrumentet mäter det som undersökningen ska mäta.  

 

Validitet kan ökas genom att kontrollera att de egna operationella definitionerna av begreppen 

stämmer överens med de teoretiska definitionerna och genom att konstruera olika indikatorer 

som kan användas som ett mått på validitet. Validitet kan aldrig bli bättre än reliabiliteten.
60

 

 

För att få så hög validitet som möjligt kommer vi att jämföra svaren vi får med varandra för 

att se om det är något som avviker på ett väsentligt sätt. Skulle det vara så kommer vi att följa 

upp det svaret för att se vad det beror på. Vidare kontrollerar vi våra intervjufrågor mot våra 

forskningsfrågor så vi vet att dessa stämmer överens. Vår analys kommer att kopplas mot 

teorin och vi ska kontrollera att syftet med uppsatsen inte tappas under resans gång.  

2.11 Triangulering 
Varje datainsamlingsmetod har sina fördelar och nackdelar. Metodvalet påverkar resultatet, 

vilket gör att användning av flera olika insamlingsmetoder, s.k. triangulering, kan öka 

trovärdigheten. Triangulering leder till en reduktion av risken för en alltför rigid 

datainsamling och analys.
61

  

 

Vid datainsamling kan forskaren använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder som 

intervjuer, dokument och observationer. Triangulering innebär även att forskaren kan öka 

validiteten genom att välja flera olika datakällor för att studera fenomenet. Detta innebär att 
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forskaren kan studera fenomenet i olika sammanhang. Vidare kan triangulering även betyda 

att flera forskare studerar samma fenomen för att få ett rikare underlag.
62

  

 

Vi har använt oss av flera olika datainsamlingsmetoder genom att vi har gjort flertalet 

intervjuer men även samlat in från befintliga dokument. Vi har vidare valt flera olika 

datakällor för att studera branschkontoplaner genom att vi har spridning på respondenterna 

från de som skapat en branschkontoplan till användarna, för att studera fenomenet ur olika 

sammanhang.  

2.12 Kritik  
Det hade varit önskvärt att ha personliga intervjuer med Sören Karlsson och Elisabet 

Sundberger eftersom det hade gett oss en personligare kontakt och visat alla nyanser i 

intervjun, men vi hade tyvärr inte tillräckligt med tid.  Dock anser vi att telefonintervjuerna 

har varit mycket givande. 

 

Den största delen av teorin om BAS som vi har läst kommer från BAS, vilket kan ses som en 

nackdel eftersom materialet inte blir lika objektivt som det hade varit om vi hade haft flera 

olika källor till detta material. Att det blev så beror på att det är den enda information om BAS 

som går att få tag på, som inte är oaktuell.  

 

Vi hade troligen fått en djupare inblick i användarperspektivet om vi hade kunnat genomföra 

en grundligare undersökning av vad dessa tycker om branschkontoplanerna. Men även här var 

det tidsbristen som höll oss tillbaka.  

 

Vi hade tänkt få med en kommentar från Skatteverket men vi har inte fått någon konkret 

respons från det hållet. Det hade varit intressant att få med deras syn på branschkontoplaner. 

Om det fungerar i praktiken, med skatteregler och SRU-koder, och så vidare.  

 

Hade tidsfristen varit längre kunde undersökningen ha blivit grundligare och vi hade kunnat 

jämföra en, eller flera, branscher till, vilket hade varit väldigt intressant.  

 

                                                 
62

 Patel och Davidsson, 2003 



 Sara Axelsson  Branschkontoplaner 

Ekonomprogrammet Frida Jakobsson - En studie av BAS lantbruk och FastBAS 

Kalmar VT 2009 Linnéa Sohlberg Olsson  Referensram 

 

 

  30 

3 Områden som påverkas av en branschkontoplan  

Här redogör vi för det teoretiska material som vi kommer att använda oss av vid analys av 

den insamlade empirin för att läsaren lättare ska förstå uppsatsens innehåll.  

 

3.1 Modell över BAS-kontoplanens innehåll  

Modellen ger en överblick av de kontoklasser som finns i en BAS-kontoplan och dess 

innehåll, de gråmarkerade kontoklasserna visar de kontoklasser där specialanpassningar görs 

vid framtagande av branschkontoplaner 

 

 

 

Figur 1: Översikt av kontoklasser i BAS-kontoplanen (baserad på översikt i "Den nya ekonomistyrningen")
63
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3.2 BAS-kontoplanens kontenta  

BAS-kontoplanen är ett mjukvaruprogram för systematisering och kontering av ett företags 

affärshändelser. Till stöd finns också BAS-boken som innehåller en förklarande text och 

instruktioner om användandet av BAS–kontoplanen, vilka som är bokföringsskyldiga och hur 

deras bokföring ska ske. Den vänder sig i första hand till affärsredovisningen vilket innebär 

att internredovisningen inte har en egen kontotabell utan hänvisas till uppläggning i 

kontoklass 9. Främst för de små företagen innehåller kontoplanen även ett flertalet avsnitt 

som ger handledning till det praktiska arbetet med redovisningen och ekonomistyrningen. 

BAS-kontoplanen har utformats med tanken att automatisera framställningen av 

resultaträkningen och balansräkningen enligt Årsredovisningslagens (ÅRL) 

uppställningsformer. Vidare ska den även ge uppgifter till skatteverket (SKV) och till 

Statistiska Centralbyrån (SCB).
64

   

 

BAS-kontoplanen är oberoende av företagets eller organisationens storlek, juridisk form och 

typ av verksamhet. Kontoplanen uppdateras, sedan år 2003, årligen för att följa de 

förändringar som sker inom ÅRL, skattelagstiftningen och gällande 

redovisningsrekommendationer. Kontoplanen innehåller även generella instruktioner för hur 

företaget automatiskt kan framställa egna rapporter som baseras på de uppgifter som 

registrerats i redovisningen. I Sverige finns det inget krav på vilken kontoplan som företagen 

ska använda sig av. Däremot är det uppskattningsvis 95 % av alla företag i Sverige som 

använder BAS-kontoplan i någon form, där BAS 2009 är den senaste versionen.
65

  

3.2.1 Kontoplanens uppbyggnad  

BAS-kontoplanen följer ÅRLs uppställningsformer. De avvikelser som kan finnas beror på 

justeringar enligt branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR SRS) och deras 

redovisningsrekommendation, RedR 1 som avser årsredovisning i aktiebolag och 

bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund. 

Språket i BAS-kontoplanen följer ÅRL med undantag av avvikelser som kan ha gjorts i 

enlighet med FAR SRS rekommendation, allmänna råd och vägledningar från BFN samt 

rekommendationer från dåvarande redovisningsrådet och dess akutgrupps uttalanden. BAS-
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kontoplanen omfattar cirka 1000 konton och från dessa väljer företagen, beroende på sin 

storlek och verksamhet, ut de konton som är lämpligast för dem.
66

 

3.3 BAS-kontoplanens främsta grundprinciper 

 Kontoplanen ska kunna användas av de flesta organisationer och företag oberoende av 

ägandeform, företagsform, näringsgren, bransch m.m. 

 Den visar affärsredovisningen eller externredovisningen, genom att den omfattar 

transaktioner mellan omvärlden och den bokföringsskyldige.  

 Strukturen följer ÅRL som har tvingande regler om hur balans- och resultaträkningar 

ska ställas upp.  

 BAS-kontoplanen har, i så stor utsträckning som det går, anpassats till SCB:s 

systematik för att underlätta framtagningen av statistiska uppgifter som ska lämnas till 

SCB.  Detta bidrar till att få fram användbara nyckeltal för jämförelser. 

 Den fungerar som en grund för att kunna ta fram räkenskapsuppgifter till SKV. SKV 

har gett i uppdrag till BAS att koppla de standardiserade räkenskapsuppgiftskoderna 

(SRU-koderna) till kontona i BAS-kontoplanen.  

 Kontoplanen består huvudsakligen av gruppkonton men det finns även utrymme till 

mer detaljrik indelning genom möjligheten att skapa underkonton.  

 BAS-kontoplanens grunddata delas in och registreras efter ursprung eller åtkomst som 

förhåller sig neutralt till de olika metoder som finns för att bl.a. göra ekonomiska 

rapporter eller budgeteringar. 
67

  

3.4 Branschanpassningar av BAS-kontoplanen  

Med ordet bransch menas affärs- eller yrkesgren, men även verksamhetsområde
68

. Olika 

branschorganisationer, vars medlemmar har ett intresse av en branschkontoplan, utvecklar 

branschkontoplanen själva med utgångspunkt ifrån BAS-kontoplanen. Detta betyder att BAS-

organisationen inte har ett aktivt deltagande vid utveckling och framtagande av en 

branschkontoplan, vilket beror på att BAS-organisationen inte anser sig ha den 

branschkunskap eller de resurser som krävs. Däremot så gör BAS-organisationen vissa 
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kontroller för att säkerhetsställa att branschkontoplanen inte avviker för mycket från BAS-

standarden.
69

  

 

Vissa branscher har redan en branschkontoplan som är anpassad efter deras specifika behov. I 

tidningen BAS-bulletinen publicerar BAS kontinuerligt förteckningar på gällande 

branschkontoplaner. BAS-organisationen anser att branschanpassningar är av stor vikt för att 

BAS-konceptet ska spridas och tillämpas i näringslivet.
70

  

 

Branschanpassningar av BAS-kontoplanen kan främst göras av kontoklass 3 och kontoklass 4, 

då de, till stor del, är fria. Kontoklass 3 omfattar Rörelsens inkomster/intäkter och kontoklass 

4 omfattar Rörelsens utgifter/kostnader.
71

 

 

SKV har gett över ansvaret till BAS-organisationen att koppla SRU-koderna för 

deklarationsändamål till kontona i BAS-kontoplanen . Den som avviker från kontoplanen 

genom att ha en branschanpassad kontoplan måste, enligt huvudregeln, själv göra egna 

kopplingar mellan SRU-koderna och sina branschspecifika konton. 
72

  

3.4.1 Problem med Branschkontoplaner  

SCB baserar sina uppgifter, som används för statiska ändamål, från BAS-kontoplanen och 

från SKV genom SRU-koderna. Denna insamling försvåras om större branschmässiga 

avvikelser gjorts från BAS-kontoplanen, eftersom statistiken bygger på jämförelser mellan 

kontoklasser som i en branschkontoplan kan ha blivit uppdelade eller flyttade. Samma 

problem råder vid uträknandet av SCB:s branschnyckeltal som är samma som BAS-nyckeltal 

på grund av att de bygger på BAS-kontoplanen. Genomförs inte konteringen på samma vis i 

de olika företagen så försvåras genomförandet av jämförelser.
73

 

 

Branschanpassade kontoplaner måste dock fortfarande vara rationella. Med detta menas att 

kontonumren ska, i så stor utsträckning som möjligt, ha samma betydelse så att till exempel 

drivmedelskontot har samma kontonummer hos cykelhandlaren som hos taxiföretaget.  
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Bakgrunden till detta är att redovisningsbyråerna ska kunna arbeta rationellt och kunna hålla 

nere kostnaderna för de småföretag som inte själva har hand om sin bokföring.  Den interna 

resultatrapporten kan däremot se olika ut i de olika företagen för att tillgodose företagets egna 

behov. BAS-organisationen anser att branschorganisationerna och programvaruföretagen 

tillsammans ska arbeta med dagens datorteknik för att få fram specifika branschlösningar.
74

   

3.5 Nyckeltal 

Alla företag redovisar sitt resultat i kvantitativa termer i form av resultat- och 

balansräkningar. Företagen arbetar i de flesta fall fram sina framtidsförväntningar i form av en 

budget i samma format som resultat- och balansräkningarna. Detta innebär att olika företag 

kan jämföras med varandra, genom att jämföra sin kvantitativa effektivitet från de 

ekonomiskarapporterna. För att det ska bli jämförbart så behöver de kvantitativa måtten 

ställas i relation till varandra. Ny information kan följaktligen skapas genom att kombinera 

olika kvantitativa delar ur den ekonomiskarapporten. Definitionen på denna nya information, 

kallad för nyckeltal, är att informationen ses som en nyckel till att förstå och bedöma 

företagets utveckling på ett mer fullständigt och jämförbart sätt.
75

  

 

Det vanligaste syftet för nyckeltal är att analysera det egna företagets tillstånd och 

utvecklingstrender. Vidare så används även nyckeltal för att jämföra det egna företagets 

utveckling med konkurrenternas utveckling. Realistiska mål för det egna företaget kan inte 

formuleras utan kunskap om branschens normala nivåer. Detta jämförande kallas för bench 

marking. Dock kan det för det egna företaget vara mer intressant att se utvecklingen av sina 

egna nyckeltal genom åren, eftersom att ledningen främst kan påverka det egna företaget 

eftersom att konkurrenterna kan ha helt andra förutsättningar.
76

  

 

För det egna företaget har det i regel mindre betydelse hur nyckeltalens uppbyggnad 

definieras, en förutsättning är dock att företaget håller samma definition genom åren. När det 

gäller jämförelser mellan olika företag eller mot externstatistik är det viktigt att nyckeltalen 

definieras lika för att en korrekt jämförelse ska kunna göras. För att nyckeltalen från grunden 
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ska bli rätt är det av yttersta vikt att de underliggande rapporterna har hög kvalitet. 

Rapporterna bygger i sin tur på de indata som företaget för in i sitt redovisningssystem.
77

  

3.6 Branschnyckeltal  

Många stora och medelstora företag har sina aktier noterade på en reglerad marknad eller 

strävar efter att ha samma krav på sin redovisning och sin ekonomiska information som de 

noterade företagen. Boken BAS Nyckeltal vänder sig främst till små och medelstora företag 

eftersom de inte har samma krav på extern information som de noterade företagen, den första 

utgåvan av BAS Nyckeltal gjordes år 1998. Syftet med BAS Nyckeltal är att få små och 

medelstora företag att använda sig av nyckeltal för den ekonomiska analysen och planeringen.  

Boken BAS Nyckeltal ger en utförlig beskrivning av hur man i praktiken använder nyckeltal 

som ett analys- och planeringsverktyg. Dock innehåller boken inga statistiska uppgifter utan 

innehållet består av information kring hur nyckeltal kan användas och hur man går till väga 

för att räkna fram nyckeltal.
78

  

 

SCB och BAS-kontogruppen utvecklar och sammanställer tillsammans branschnyckeltal som 

publiceras varje höst. Det är cirka 40 nyckeltal och omfattar cirka 600 olika branscher. Från 

SCB kan dessa branschnyckeltal beställas och är då uppdelade i fem olika produkter.  De fem 

produkterna utgörs av; Branschnyckeltal då man får nyckeltal för hela den valda branschen. 

Regionala branschnyckeltal som ger möjlighet att välja branschnyckeltal för en specifik 

region så som kommun, län och arbetsmarknadsregioner. Konkurrentanalys infattar ett 

självvalt antal företag, minst fem stycken som jämförs med det egna företaget.  Företagets 

egna nyckeltal innehåller nyckeltal relaterade till det egna företaget. Dessa nyckeltal är 

framtagna av SCB.  Den femte produkten är en nyckeltalshandbok som ges ut av SCB och 

som innehåller fakta om hur en fördjupad analys av företagets nyckeltal kan ske.
79

  

 

Ett företags externa intressenter, så som dess redovisningskonsulter, revisorer, banker, 

kreditinstitut och kreditupplysningsföretag, har också ett intresse i nyckeltalen. Detta genom 

att deras arbete underlättas då de på ett lättare vis kan finna ett företags styrkor och svagheter 
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genom deras nyckeltal samt jämföra dessa styrkor och svagheter med andra företag som är 

verksamma inom samma bransch.
80

  

 

BAS Nyckeltal och SCB:s Branschnyckeltal måste exakt överstämma med varandra för att de 

ska kunna användas som hjälp vid ekonomistyrning. Båda nyckeltalsgruppernas underlag 

utgörs av företagens årsredovisningar som är utförda enligt ÅRL och BAS-kontoplanen. De 

färdiga nyckeltalen delas upp i sex grupper: intäkter/kostnader, resultat, avkastning, kapital, 

utveckling och samband. Tanken bakom uppdelningen är att det ska vara lättare att förstå och 

finna information. Nyckeltalen räknas ut genom median- och kvartilvärden. Genom 

kvartilvärden kan företaget se hur de ligger till i jämförelse med medianen som ses som 

”normalvärde”. 
81

  

3.7 Intern redovisning  

Ett företags interna intressenter har ofta ett behov av utökad information som är mer 

detaljerad och ofta olik den som kan innehämtas från den externa redovisningen. För att 

tillgodose detta informationsbehov så finns det i många företag en intern redovisning vars 

syfte är att förse de interna intressenterna med den information som de behöver. De interna 

intressenterna kan vara företagsledningen men även chefer för olika avdelningar som inköp, 

försäljning eller marknadsföring.
82

  

 

Utformningen av den interna redovisningen är inte lagstadgad utan en frihet finns för 

företaget att själva utforma den efter sina specifika behov. Den interna redovisningen omfattar 

till största delen de händelser som sker inom företaget, detta medför ofta att den interna 

redovisningen hanterar ett mycket större antal transaktioner än den externa redovisningen. 

Oftast slås dock dessa båda samman och den interna redovisningens stora detaljrikedom 

medför att den externa redovisningen får kompletteras med exempelvis tilläggskoder till 

konton.
83
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Intern redovisningens utformning och dess syfte kan variera väldigt mellan olika företag och 

branscher. Gemensamt är att de flesta använder sig av interna rapporter löpande under året. 

Vilket medför att bokföring av inkomster och utgifter som sker löpande under året för att vid 

årets slut periodiseras till intäkter och kostnader, oftast inte är tillräckligt. Istället är det 

begärligt att skapas en löpande värdering av de kostnader som företaget har, så det kan skapas 

en matchning mellan företagets kostnader och intäkter löpande på dagbasis eller vanligtvis på 

månadsbasis.
84

  

 

Detta för att skapa en möjlighet att kunna analysera resultatets utveckling. Den viktigaste 

skillnaden mellan en extern- och intern redovisning är att den interna redovisningen i större 

utsträckning går in i beståndsdelarna i verksamheten.
85

   

3.7.1 Syftet med att ha en intern redovisning  

Det finns tre stora syften med att ha en intern redovisning; 

1. Skapa möjligheter till en bättre styrning av verksamheten 

I interna redovisningen så följs exempelvis ställning och resultat upp. Denna uppföljning sker 

ofta på produkter, regioner, kunder, speciella projekt eller marknader. Uppföljningen kan ske 

genom att fokus läggs vid t.ex. täckningsbidrag och resultat under en förutbestämd period. 

Detta gör företaget för att kunna genomföra uppföljning av sina kalkyler och budgetar. 

Förkalkyler och budgetar tas vanligtvis fram i andra system men uppföljningen av dessa sker i 

redovisningen. I och med detta så bli redovisningen en väldigt viktig sammanhållande länk 

för uppföljning både för olika perioder samt objekt. För att detta ska kunna fungera så krävs 

det att företaget har samma indelning av informationen och i samma perioder som dess 

budgetar har blivit uppställda och för samma objekt som kalkylerna har kalkylerats för. 

2. Att styra ansvaret genom att fördela ut ansvar för olika enheter i verksamheten 

För att detta ska kunna ske så måste företaget registrera olika händelser på företagets olika 

enheter och sedan, genom sina olika system för interna debiteringar, flyttar sina kostnader 

från den enhet som är levererande till den enhet som är köpande. 

3. Att kunna hantera företagets interna händelser 
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För att företaget ska kunna hantera sina interna händelser så krävs det att en uppföljning sker 

av händelser som uttag av material från lager som sedan används av olika avdelningar i 

företaget, arbete som är utfört samt leveranser som har skett av färdiga produkter till lager och 

sedan leverans av produkt från lager till försäljning. Detta måste företaget följa upp om de vill 

kunna redovisa ett korrekt och relevant resultat.
86

 

 

Den interna redovisningen kan kort förklaras med fyra steg. Först så kommer datainsamling 

som innebär de händelser som företaget utgjort. Därefter registreras datan i form av kontering 

av händelserna. Redovisningssystemet utför ibland bearbetning av data som registrerats in, 

systemet kan exempelvis komplettera en intäkt med hur många varor intäkten innefattat. Den 

sista biten i ledet är syftet med den interna redovisningen, som är att få rapportering och 

presentation av företagets ställning. 
87

 

 

Den interna redovisningens data ger till exempelvis resultatberäkning, prissättning, 

prestationsmätning, produktkalkylering, lagervärdering, internprissättning, uppställning och 

uppföljning av budget.
88

 

 

 

 

 
89

 

3.8 Extern redovisning 

I lagar benämns den externa redovisningen för affärsredovisning. Syftet med den externa 

redovisningen är att ge intressenter utanför företaget information om företagets ekonomiska 

ställning vid en viss tidpunkt och resultat för en viss period. Hur företaget ska presentera sitt 

resultat och sin ekonomiska ställning fastställs i olika lagar, anvisningar och 

rekommendationer. Produkten av den externa redovisningen blir en resultaträkning för 

                                                 
86

 Ax, Johansson, Kullvén, 2005 
87

 ibid 
88

 ibid 
89

 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, sid, 457 

Data- 

insamling 

Registrering Bearbetning Rapportering 

och 

presentation 

Figur 2: Den interna redovisningsprocessen  



 Sara Axelsson  Branschkontoplaner 

Ekonomprogrammet Frida Jakobsson - En studie av BAS lantbruk och FastBAS 

Kalmar VT 2009 Linnéa Sohlberg Olsson  Referensram 

 

 

  39 

perioden, en balansräkning på periodens sista dag och ibland även kassaflödesanalys som 

visar de in- och utbetalningar som skett under perioden.
90

  

 

Den externa redovisningen ska visa företaget som en hel verksamhet och även visa hur 

företagets förmögenhet har förändrats. Varken balansräkningen eller resultaträkningen har 

något krav på att specificera inom vilka enheter av verksamheten som intäkter respektive 

kostnader har uppstått.
91

 

3.8.1 Skillnader i data mellan intern- och extern redovisning   

Generellt så brukar det sägas att det finns fyra skillnader på de data som ingår i den interna 

redovisningen mot de data som ingår i den externa redovisningen; 

 Fokus på interna händelser 

Externt ses företaget som en helhet, men intern så vill företaget kunna se resultat och 

ansvarsfördelningen i de olika enheterna. I den interna redovisningen registreras händelser 

mellan enheterna som till exempelvis förflyttande av material.  

 Resurser värderas annorlunda 

För den externa redovisningen så värderas resurserna utifrån rekommendationer, exempelvis 

material värderas efter lägsta värdets princip. Inom den interna redovisningen kan företaget 

själva bestämma vilken värdering de vill använda sig av. Denna värdering kan baseras på 

exempelvis bruksvärden eller standardvärden då detta kan ge en mer verklig bild av företaget. 

 Periodisering kan ske annorlunda 

I den externa redovisningen periodiseras resurser enligt uppsatta lagar, medan i den interna 

redovisningen kan företaget själva periodisera sina resurser som det passar dem. Exempel på 

detta kan vara inventarier som enligt lagen ska skrivas av under flera år, medan de intern 

skrivs av direkt vid köpet. 

 Annorlunda perioder 

I den externa redovisningen är företaget skyldigt att redovisa sina perioder enligt det 

räkenskapsår som de har. För ett företag så kan exempelvis ett projekt pågå under flera 
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räkenskapsår, då kan det för företaget vara intressant att den interna redovisningen kan visa 

hela projektets livscykel
92

 

 

 Figur 3: Skillnader mellan den externa och den interna redovisningen93 

3.9 Ett företags intressenter 

 

 

 Figur 4: Intressentmodellen 

Intressenter till ett företag kallas de individer eller grupper av individer som har ett starkt 

ömsesidigt beroendeförhållande till företaget. Intressenterna använder sig av den externa 

redovisningen, årsredovisningen, för att bedöma företaget och då i sin tur få en uppfattning 

om de ska påbörja eller fortsätta sitt samarbete med företaget. Exempel på intressenternas 

användning av den externa redovisningen är; långivare använder sig av årsredovisningen som 
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underlag för att fatta beslut om beviljande av lån medan leverantörer använder 

årsredovisningen på så vis att de avgör om de ska bevilja kredit eller kräva kontant betalning 

av företaget.
94

 Konkurrenter och företagen i den egna branschen använder sig av information 

från årsredovisningen för att kunna göra jämförelser mellan sitt företag och andra liknande 

företag.  För att jämförelser ska kunna ske effektivt så sker även en harmonisering inom EU 

så att samma principer och villkor ska gälla för alla företag.
95
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4 Bakgrund till BAS-kontoplanens uppkomst 

I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade material, i form av sekundärdata. Detta avsnitt 

ger läsaren och oss en grund inför analysen av materialet.  

 

4.1 BAS-kontoplanens historia 

4.1.1 Uppkomst  

Den första BAS-kontoplanen togs fram parallellt med 1976 års Bokföringslag. Kontoplanen 

betecknas BAS 76 och togs fram av en särskild arbetsgrupp som tillsattes av Svenska 

Arbetsgivareföreningen (SAF) och Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). 

Systembyggnaden i BAS 76 var nära anpassad till uppställningsformerna i 1976 års 

Bokföringslag för balans- och resultaträkningar. BAS 76 såg internredovisningen som en 

sidoordnad redovisning och kontoklass 9 infördes för att förbinda den interna redovisningen 

med affärsredovisningen. SIS antog senare BAS 76 som svensk standard. Denna arbetsgrupp 

fortsatte under senare delen av 70-talet och början av 80-talet med sitt arbete att utveckla 

BAS. Arbetsgruppen tog fram ett antal publikationer som inriktade sig mot företagets 

internredovisningssystem och rapportering.
96

 

4.1.2 Viktiga faktorer som påverkat BAS 

Parallellt med arbetsgruppens arbete bedrevs det, av branschorganisationer, ett antal projekt 

för särskilda branschanpassningar. Under 80-talet började även den statliga sektorn att 

använda sig av BAS som grund för sin redovisning. Utvecklingen av BAS som utfördes av 

olika aktörer utgjorde underlaget till att BAS inte bara uppfattades som en kontoplan utan 

även också som ett redovisningssystem. En ytterligare viktig faktor, för BAS som ett 

redovisningssystem, var att Riksskatteverket övergick till att använda sig av standardiserade 

räkenskapsutdrag, så kallade SRU, för att samla in information från företagens balans- och 

resultaträkningar. Dessa SRU-blanketter var upprättade efter BAS-planens disposition.
97
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4.1.3 Fortsatt utveckling av BAS  

SAF och dåvarande industriförbundet (numera Svenskt Näringsliv) överlämnade ansvaret för 

fortsatt utveckling av BAS till SIS i slutet av 80-talet. Ett par år senare, år 1995, gick 

huvudansvaret åter tillbaka till industriförbundet. År 1995 uppdaterades även ÅRL, vilket 

innebar att lagen förskrev nya uppställningsformer för aktiebolag och vissa handelsbolag vid 

deras balans- och resultaträkningar. Detta medförde att företagsformerna blev uppdelade till 

att antigen följa Årsredovisningslagen (ÅRL) eller Bokföringslagen (BFL). Lagändringen 

ledde till beslutet att dela upp BAS-kontoplanen i två olika varianter, EU-BAS 99 och BAS 

96, eftersom man skulle kunna behålla sambandet mellan kontonummerstrukturen och 

redovisningens uppställningsform. I EU-BAS 99 tillkom uppdateringar så att Skattekontot, 

nya SRU-koder, SCB:s statikinsamlingar med mera kunde efterföljas.  EU-BAS 99 innehöll 

även kapitel som berörde ämnen som icke-finansiella styrtal.
98

  

4.1.4 Nutida utveckling  

Ökade krav på BAS-organisationen resulterade i bildandet av den ideella organisationen BAS-

intressenternas Förening i oktober år 2000. Denna ideella förening bedrivs genom sitt 

helägda dotterbolag BAS-kontogruppen i Stockholm AB.
99

 BAS-kontogruppen i Stockholm AB 

arbetar med att uppdatera befintliga produkter, ta fram nya produkter, i olika sammanhang 

presentera BAS-konceptet, ge ut tidningen BAS-bulletinen och ansvara för BAS-

frågeservice.
100

  

 

Deras gemensamma arbete har till syfte att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och 

produkter som är i anslutning. I praktiken innebär det att arbetet gäller revidering, underhåll 

och förbättring av BAS-kontoplanen
101

. Vidare arbetar BAS-intressenternas Förening och 

BAS-kontogruppen i Stockholm AB med att bevaka nationell- och internationell normgivning 

och lagstiftning inom redovisningsområdet, EU-frågor kring redovisning och en gemensam 

valuta, skattelagstiftning, IT utveckling, internredovisning, verksamhetsstyrning och specifika 

branschredovisningsfrågor.
102
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Sedan 1 januari år 2001 gäller ÅRL för alla bokföringsskyldiga som ska upprätta 

årsredovisning eller årsbokslut. Detta har inneburit att det inte längre behövs två olika 

varianter av BAS-planen, vilket lett till att BAS 96 inte uppdateras längre. Efter EU-BAS 99 

har det kommit BAS 2000, BAS 2005, BAS 2008 och nu senast BAS 2009. De senare 

versionerna har tagit hänsyn till ny lagstiftning som nya Bokföringslagen, Inkomstskattelagen 

och ny normgivning från BFN och Redovisningsrådet. I den senaste version, BAS 2009, har 

hänsyn tagits till de nya K2-reglerna. Bland annat så har markeringar gjorts vid de konton i 

kontoplanen som inte kan användas då redovisning sker enligt de nämnda reglerna samt att ett 

antal konton har ändrats eller helt tagits bort för att passa detta syfte.
103

  

4.1.5 BAS-intressenternas Förening  

Här är en förteckning över vilka företag, organisationer och myndigheter som ingår i BAS-

intressenternas Förening, samt vilka som innehar rösträtt och inte.
104

 

 

”Medlemmar med rösträtt (januari 2009) Medlemmar utan rösträtt (januari 2009)
 
 

BFN Bolagsverket 

FAR SRS Ekonomistyrningsverket 

Föreningen SIE- Gruppen Elektriska InstallatörsOrganisationen  

Föreningen Svenskt Näringsliv Fastighetsägarna Sverige 

LRF Konsult Föreningen Företagsekonomiska -  

Skatteverket Institutet 1888 

Statistiska centralbyrån Näringslivets Regelnämnd  

Svenska kyrkan SABO AB 

Sveriges Byggindustrier Svensk Energi- Swedenenergy- AB 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) Sveriges Campingvärdars Riksförbund”
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5 Olika perspektiv på branschkontoplaner  

I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade material, i form av intervjuer. Detta avsnitt ger 

läsaren en överblick över vårt insamlade material och kan därmed enkelt följa vår diskussion 

och våra analystankar i nästkommande kapitel.  

 

5.1 BAS-kontogruppens syn på branschkontoplaner 

Intervju med Sören Karlsson som är VD för BAS-kontogruppen i Stockholm AB.  

5.1.1 Syftet med en standard/BAS-kontoplanen  

Sören Karlsson
106

 berättar att när BAS skapades så sades det att BAS skulle stå för en enhetlig 

affärsredovisning och en företagsanpassad internredovisning, tanken var att det skulle spänna 

över både affärsredovisningen och internredovisningen. I takt med att åren har gått så har 

fokus flyttats till den externa delen och den interna delen har tonats ner mer och mer. Den 

interna delen har egentligen inte varit någon uttalad del av BAS. Karlsson förklarar att när det 

handlar om externredovisning så talas det om hanteringen av externa transaktioner, det vill 

säga transaktioner i förhållande till företagets omgivning med kunder, leverantörer och ägare, 

och myndigheter med flera. Detta är det egentliga syftet med externredovisningen. 

Internredovisningen är inriktad på transaktioner inom företaget. Vidare fortsätter Karlsson att 

förklara att branschkontoplanerna tillhör externredovisningskontoplanerna och är inte 

framtagna för att tillgodose de speciella interna behov som kan finnas.  

 

Karlsson menar att BAS syfte, som standard, är att det ska bli enklare för alla inblandade som 

exempel för redovisningsbyråer, företagen själva och i utbildningssammanhang. Studeras 

ekonomi någonstans och lär sig hur det redovisas så ska studenterna kunna komma ut på 

företagen och alla använder sig av samma kontoplan, då detta är väldigt praktiskt. Denna 

standard medför att olika dataprogram innehåller samma kontoplan, samma rapportsystem till 

myndigheter och möjligheten att kunna jämföra olika företag med varandra och över tiden 

skapas. Karlsson tycker att dessa standardiseringstankar rimligtvis måste slå igenom i en 

branschkontoplan. Vidare poängterar han att det är värt att notera att en branschkontoplan 
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främst är en hjälp i externredovisningen. Vidare säger han att han inte har någon uppfattning 

om vad som görs för att motivera alla inom samma bransch att följa en branschkontoplan. 

5.1.2 Bakgrund till skapande av branschkontoplaner 

Karlsson beskriver att framtagandet startade i början på 70-talet när BAS-kontoplanen togs 

fram och man såg över det här behovet. Först anser Karlsson att det bör nämnas varför 

behovet av en gemensam kontoplan över huvudtaget dök upp.  Under 40-talet fanns det något 

som hette M-planen som många av företagen använde ända fram till 70-talet, men den ansågs 

vara väldigt komplicerad och svår att förstå. Generellt anses det att det på 70-talet hände saker 

i Svenskt Näringsliv. De svenska företagen blev konkurrensutsatta på ett helt annat vis än vad 

de hade varit tidigare. Under lång tid hade företagen kunnat sälja allt det som de producerade, 

som en följd av hur det såg efter kriget, på 50-och 60-talet. Det var inte så vanligt att man 

konkurrerade på en internationell marknad. På 70-talet började det bli en annan konkurrens 

och det fanns ett annat behov att företagsstyrning. Behovet att kunna kontrollera hur företaget 

gick, vilka produkter man tjänade pengar på och vilka marknader som var lönsamma ökade 

under denna period. Ur detta växte BAS-kontoplanen fram med syftet att skapa ordning, reda 

och genomlysning.  

 

Karlsson fortsätter genom att säga att BAS är en generell kontoplan och det innebär att det är 

väldigt många konton. Idag finns det över tusen konton i kontoplanen och detta är för att det 

ska finnas konton för alla typer av företag i alla storlekar och för de flesta företagstyperna, i 

alla fall för handelsföretag, tjänsteföretag och tillverkandeföretag, men kanske inte för 

specifika branscher. Tanken bakom BAS-kontoplanen var att det skulle finnas en kontoplan 

för alla någonstans i BAS-kontoplanen och det innebar att man måste göra ett urval samt att 

man måste anpassa hur kontoplanen skulle se ut för det enskilda företaget.  

 

Karlsson förklarar att en bransch har gemensamma behov av en kontoplan, därför att 

verksamheten ser ut på ett speciellt sätt oavsett av storleken, hur de organiseras eller vad de 

har för ägarstruktur. Företagen såg att om de utvecklade det här inom sin bransch, så skulle de 

kunna få någonting som de blev överens om inom just den branschen. Vilket skulle leda till 

att de kunde jämföra sig med varandra, prata med varandra och skapa en standard inom 

standarderna. Det var så de resonerade.  
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Karlsson har svårt att veta när den första branschkontoplanen skapades, men han vet att i 

boken BAS-redovisningen i mindre och medelstora företag (1984) nämns det att fram till 1983 

så hade exempelvis branschkontoplaner tagits fram för; bygg, åkeri, träindustri, textil och 

konfektion, grafiska tidnings, glasmästeri, måleri, rör och elbranscherna, arkitektbyråer, 

bokhandel, hotell och restauranter och energiverk.  Karlsson anser att skapandet av 

branschkontoplaner går lite upp och ner, men att det fanns väldigt många då, år 1983. Vidare 

säger han att BAS-kontoplanen kom ut första gången år 1976. Och att han föreställer sig att 

redan i slutet av 70-talet så var åtminstone några av det här i gång.  

 

Vidare berättar Karlsson att i dagsläget så är det ingen ny bransch som håller på med 

framtagande av någon ny branschkontoplan i. De som har funnits, har funnits relativt länge 

och det är dessa som i dagsläget uppdateras och arbetas med. Det är ingen ny som håller på att 

skapas, som han känner till i alla fall. 

5.1.3 Positiva aspekterna med en branschkontoplan 

Karlsson anser att det är positivt med en branschkontoplan så till vida att det ger en 

effektivitet i framtagandet av rapporterna, därför att branschkontoplanen är anpassat till 

verksamheten. Det skapas mer flyt i hela rapporteringsprocessen då det stämmer med hur 

verksamheten ser ut. I slutändan leder detta till förutsättningar för att fatta bättre ekonomiska 

beslut, lämna bättre ekonomisk information till utomstående intressenter, och det skapas en 

jämförbarhet inom branschen. Karlsson tycker att det är viktigt att jämföra sig med sina 

konkurrenter, ett hjälpmedel vid jämförande kan vara att använda sig av SCB:s framtagna 

branschnyckeltal som baserats på uppgifter för olika branscher. Dessutom finns olika 

leverantörer av dataprogram och information där det kan matas in uppgifter för sitt eget 

företag och jämföra sig hur företagen ligger till i branschen.  

5.1.4 Negativa aspekter med en branschkontoplan 

Karlsson menar att när det skapas en branschkontoplan så utgås det på något sätt ifrån 

standarden. Det utvecklas någonting som är specifikt för just den här branschen och då finns 

det en risk att det görs betydande avsteg från BAS-kontoplanens struktur. Karlsson har själv 

upplevt detta, exempelvis i konsultföretag eller tjänsteföretag så väcks frågan med jämna 
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mellan rum om att personalkostnader, som idag bokförs i kontoklass 7, borde bokföras i 

kontoklass 4.  

 

Tanken i BAS-kontoplanens struktur i resultaträkningen är att desto lägre nummer på 

kontogruppen desto närmare intäkterna ligger man. Kontoklass 3 är intäkter, kontoklass 4 är 

kostnad för sålda varor, 5-6 är övriga externa kostnader, 7 personalkostnader och 8 finansiella 

kostnader. Karlsson förklarar att tanken är att skillnaden mellan det man bokför i kontoklass 3 

och kontoklass 4, om det är tillverkande eller handelsföretag, är att man ska kunna få fram en 

bruttovinst eller ett täckningsbidrag1, det vill säga lönsamhet på kärnverksamhetens intäkter 

och att kunna kontrollera hur mycket resurser som gets upp för att skapa intäkten. Vidare 

beskriver han att i ett handelsföretag är det de varor som man har en kostnad för och som 

skapar intäkterna medan det i ett konsultföretag/tjänsteföretag är det kostnaden för personalen 

som skulle kunna motsvara varukostnaden. Där anser Karlsson att det skulle gå att resonera så 

att ett täckningsbidrag skulle då rimligtvis kunna räknas ut som skillnaden mellan intäkterna 

och personalkostnaden vilket då skulle motsvara ett täckningsbidrag som de har i ett 

tillverkandeföretag. Med det argumentet så skulle de vilja flytta personalkostnaden från 

kontoklass 7 till kontoklass 4. 

 

Sören Karlsson beskriver ett annat exempel, där det med goda grunder skulle viljas göra 

betydande avsteg från kontostrukturen.  Ett åkeriföretag där kostnaderna för transportmedel 

för bilarna som nu ligger i kontoklass 5 och som de vill flytta till kontoklass 4, eftersom det är 

bilkostnader som är den resursen som måste ges upp för att skapa intäkter. Skulle det göras så 

här skulle detta innebära att den grundläggande strukturen på kontoplanen bröts sönder. Då 

skulle allt det bra som finns med att ha en standard förstöras. Kopplingar till 

deklarationsblanketterna skulle försvinna, kopplingar till den information som man lämnar till 

SCB och jämförelser i nyckeltal som man skulle kunna räkna ut. Följaktligen börjar det hända 

mycket saker.  

 

Karlsson säger att den största risken med branschkontoplaner är att någon gör betydande 

avsteg från kontoplanen. Men som skrevs i mailet
107

, är BAS-kontogruppen i Stockholm AB 

inte själva engagerade i utvecklingen av branschkontoplaner då det varken finns resurser eller 
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kunskap. Däremot säger Karlsson att de gärna vill ha ett vakande öga över framtagandet av 

branschkontoplaner. Detta eftersom att de inte vill att strukturen bryts sönder. De som vill 

kalla sin branschkontoplan för någonting med BAS måste då ta hänsyn till strukturen. Ofta 

vill de benämna sin branschkontoplan med BAS för att skapa legitimitet inom sin egen 

organisation och visa att deras branschkontoplan överensstämmer eller bygger på BAS-

kontoplanen. Vidare säger han att bevakningen sker på ett informellt sätt och det inte finns 

någon formell rutin för detta. BAS försöker vara med och diskutera med de som arbetar med 

branschkontoplaner när de ska göra ändringar, uppdateringar eller några nyheter så att det inte 

blir så stora avvikelser från BAS så att det inte skulle kunna kallas för BAS.   

 

Karlsson medger att det finns en stor rationalitet inom de här argumenten, att de skulle behöva 

flytta personalkostnader, kostnader för transportmedel eller liknande till kontoklass 4 för att 

kunna räkna ut ett täckningsbidrag 1. Men han anser att det kan lösas genom att de i en 

resultatrapport, flyttar upp raden för personalkostnader högre upp i rapporten för att kunna 

räkna ut täckningsbidraget i alla fall, då kan de fortfarande när de konterar bokföra 

lönekostnader och personalkostnader i kontoklass 7. På så sätt, anser Karlsson, att det går att 

behålla den grundläggande strukturen och det går också att få ut en vettig rapport.  

5.1.5 Generella likheter mellan olika branschkontoplaner  

Karlsson anser att det generellt inom branschkontoplaner så föreligger fokus på anpassning 

inom kontoklass 3 och 4, det vill säga vilka intäkter som finns och vilka varukostnader som 

uppstår. Vidare kan sägas är att alla branschkontoplaner har lagt upp speciella konton för 

detta. I vissa fall är det också anläggningstillgångarna som de anpassar sig efter. Tillexempel 

inom tidningsutgivare, där de delar upp anläggningstillgångarna i olika typer av tryckpressar 

och efter speciella produktionsapparater. Detta gäller även i viss mån inom lantbruk där det 

också fokuseras på vilka typer av anläggningstillgångar som man har, vilket kan vara djur och 

så vidare som är speciellt för dem. Framför allt så är det i kontoklass 3 och 4 som den stora 

skillnaden finns mellan en branschanpassad kontoplan och den vanliga BAS-kontoplanen.  

 

Vidare förklarar Karlsson att fokus ligger på verksamhetens art och inte dess storlek, 

organisationsform eller ägarform.  Ingen skillnad görs således på enskilt företag eller 

aktiebolag när det gäller branschanpassningen, det är inte företagsformen, utan verksamheten 
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som avgör vilken bransch de tillhör. Karlsson menar även att fokus ligger på den externa 

redovisningen och inte på den interna redovisningen, men att det är en sanning med 

modifikation. Med detta menar han att flera utav internredovisningsbehoven som ett företag 

har, kan lösas inom ramen för externredovisningen. Karlsson förtydligar att företagen lägger 

upp de konton som de behöver för sin internredovisning och för att styra verksamheten på 

olika sätt. Han ger exemplet handelsföretag det bland det viktigaste är att hålla koll på 

bruttovinsten. I denna typ av företag så handlar det om att köpa in varor billigt och sälja dem 

dyrt för att få en bra bruttovinst. För att hålla koll på bruttovinsten och på olika produkter kan 

man lägga upp kontona efter olika slag. Exempelvis så kan företaget ha ett försäljningskonto 

för varje produkt eller ett försäljningskonto för varje marknad, och motsvarande 

varukostnadskonto för att få bruttovinst per produkt. Detta kan företaget få genom sin 

branschkontoplan som är extern.  Det behövs ingen speciell internredovisning.  

 

Han berättar vidare att i ett tjänsteföretag finns det andra behov, där handlar det i stor 

utsträckning om hur resultatavräkningen ska gå till. Det kan handla om fast pris, löpande pris 

eller löpande räkning och de redovisnings principer som gäller för dem och om det är stora 

eller små företag. Karlsson förtydligar genom att säga att frågan är om vinsten ska realiseras i 

takt med att arbetet blir klart eller om realisering av vinsten ska ske när arbetet är utfört. 

Beroende på vilken princip företaget har så kan de lägga upp olika konton i 

externredovisningen. På så sätt kan de lösa sina interna behov.  

 

Slutligen berättar Karlsson lite om tillverkandeföretag. Där är kalkylerna viktiga för olika 

produkter. Företaget delar upp i kostnadsfördelningen på produkter men de behöver samla 

upp kostnaderna på olika kostnadsställen och kostnadsbärare. Här börjar det bli mycket 

svårare att göra detta i externredovisningen då företaget kanske har ett större behov av 

internredovisning.  

 

Karlsson säger att han tycker att på en skala mellan externredovisning och internredovisning 

för att tillgodose branschbehoven, så tycker han att det är mycket lättare för handelsföretag att 

tillgodose sina internredovisningsbehov genom sin externredovisning. Vidare anser han att det 

fungerar för ett tjänsteföretag, men att det är svårt för ett tillverkandeföretag.  
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5.1.6 BAS-organisationens arbete 

Karlsson berättar att BAS vision är att alla bokföringsskyldiga ska använda en aktuell BAS-

kontoplan. I dag har de bara täckning på 95 % men vill nå 100 %.  I grunden så är det en 

ideell organisation, där avsikten är att sprida den här standarden och underhålla den för att 

underlätta för alla företag att använda den. Detta genom att det finns en standard och då ligger 

det i sakens natur att de vill att så många som möjligt, och helst då att alla ska använda en 

BAS-kontoplan. 

 

Vidare berättar Karlsson om den form som BAS-organisationen har nu, och som den har haft 

sedan år 2000 då BAS-intressenternas förening bildades. Innan dess bestod den av lite löst 

sammansatta grupper. Det var några referensgrupper, BAS-gruppen och något som hette BAS-

arbetsgrupp.  Det var lite oklart vem som bestämde vad, varför och på vilket sätt. När den nya 

organisationen skulle bildas så gick BAS ut och frågade alla som varit med i det tidigare 

arbetet och alla som skulle kunna tänkas vara intresserade av att vara med, om de ville bli 

medlemmar i BAS-intressenternas förening. Det var ett tjugotal som ville vara med. I 

huvudsak var det de som finns på BAS webbplats. Karlsson anser att medlemmarna har tyngd 

och inte är vem som helst. Det är olika branschorganisationer, intresseorganisationer eller 

statliga myndigheter. En förutsättning är att de inte har ett kommersiellt intresse, och inte 

agerar som en kommersiell part. Han menar att det ska vara någon som tillvaratar en större 

eller mindre grupps intressen.   

5.2 SABO:s syn på FastBAS108  

Intervju med Elisabet Sundberger är projektledare inom SABO och var en av initiativtagarna 

till FastBAS.  

5.2.1 Syftet med FastBAS 

Sundberger anser att syftet med FastBAS är att kunna göra jämförelser, nyckeltal och bokslut. 

Branschorganisationen SABO gör väldigt mycket statistik, de skickar ut en väldigt 

omfattande enkät varje vår som handlar om ekonomiskstatistik, som bygger på uppgifter som 

finns i boksluten, men på en mycket grundligare nivå. Ur detta gör SABO väldigt noggrann 

statistik. Dels så får företagen tillbaka sina egna siffror, jämförda med diverse olika tänkbara 
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grupper som exempelvis är sorterade efter storlek. Dessutom så använder SABO det här 

materialet i deras lobbyverksamhet. När det kommer förslag på nya skatteregler då kan SABO 

ta fram statistiken och räkna på den, med hjälp av detta så kan SABO säga vad förändringen 

kommer att få för konsekvenser. Detta är själva syftet, och då är det viktigt att veta att man 

har riktig statistik. Därför är det så viktigt med en korrekt branschkontoplan.  

5.2.2 Bakgrunden till skapandet av FastBAS 

Elisabet Sundberger berättar att FastBAS i den versionen som finns nu, skapades 

ursprungligen år 1996. Fram till år 1996 så var allmännyttiga bostadsföretag 

schablonbeskattade och omfattades inte av vanlig beskattning. De hade egna kontoplaner, 

egna uppställningsformer för balans- och resultaträkningar. Det fanns kontoplaner men i dessa 

var kontona sorterade ostrukturerat med kostnader och intäkter i samma kontoklasser. När 

bostadsföretagen skulle gå in i den konventionella beskattningen så blev det tydligt att det 

behövdes nya och mer lagriktiga regler och rutiner för redovisning och bokföring. Detta 

medförde att det blev akut att ta fram en branschkontoplan.  

 

Vid denna tid kontaktade Sundberger Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen i första hand 

och fråga om de ville vara med vid ett framtagande. Dessutom kontaktades BAS-gruppen för 

att fråga om det var genomförbart att skapa en BAS-plan som byggde på BAS-konceptet. 

HSB och Riksbyggen valde att inte delta från början. Framtagandet av FastBAS sköttes av 

Sundberger och en annan projektledare vid namn Johan Rindeborg från Fastighetsägarna i 

Göteborg. Tillsammans drev de hela projektet i samarbete med BAS-gruppen, under deras 

överseende så att inte någon av de grundläggande BAS-reglerna överträddes. Diskussionen 

med BAS-gruppen handlade om hur vida det fanns passande konton i BAS-planen. Hon säger 

att de inte fick hitta på egna konton eller placera dessa som hur som helst efter som att BAS är 

ett koncept. Sundberger berättar att de ändringar som gjorts främst har varit i kontoklass 3 och 

4. Dessa kontoklasser har utökats med flertalet konton och det har lagts in mer specifika 

konton för att beskriva värdet på fastigheter och motsvarande konton för avskrivningar. Sedan 

har det rensats bort alla de konton som inte behövs för en fastighetsägare, detta för att 

förenkla.  
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Vidare berättar hon att det inte fanns någon uppdragsgivare för detta projekt, utan att de kom 

fram till att det måste finnas en. Bakgrunden till varför det måste finnas en branschkontoplan 

är att både SABO och fastighetsägarna kämpade med att få sina medlemmar att göra snygga, 

bra och begripliga årsredovisningar. Förutsättningen för detta är att det finns en vettig och 

användbar kontoplan som på något vis är sorterad och svarar mot den redovisning som 

eftersträvas i årsredovisningen. De skapade en branschkontoplan som till viss del bygger på 

funktionsindelad redovisning och där uppställningarna är utformade efter detta, då måste man 

se till att det finns en kontoplan som kan leverera det innehållet. 

 

Sundberger berättar att den första FastBAS skapades år 1996 sedan har den uppdaterats år 

2005. I dagsläget så funderar hon på att det kan vara tid för att starta en ny revidering av 

FastBAS, detta eftersom att BAS-konceptet har utvecklas mycket sedan år 2005. 

5.2.3 Fördelar med FastBAS 

Sundberger berättar att de inom SABO arbetar väldigt mycket med statistik, de samlar in 

siffror och gör statistik av dessa. SABO skickar ut olika statistikfrågor som exempelvis kan 

handla om hur stora kostnader företagen har haft för olika reparationer. Då underlättar det om 

det finns ett konto som svarar för detta, vilket fås genom en gemensam branschkontoplan. 

SABO, HSB och Riksbyggen ger även ut rekommendationer kring redovisning, då underlättar 

det om rekommendationerna kan appliceras på passande konto, vilket fås genom att det 

skapats en gemensam branschkontoplan.   

 

Sundberger anser att för användarna så bör det vara en fördel att använda sig av FastBAS 

eftersom att SABO ställer alla sina ekonomiska statistikfrågor utifrån ett FastBAS perspektiv. 

Detta innebär att en siffra som ska anges i den ekonomiska statistikenkätens ruta ska komma 

från olika specifika konton i branschkontoplanen. Använder de då inte den här 

branschkontoplanen så får det mycket svårare att kunna lämna uppgifterna. Det är dock inte så 

att de är tvingade att använda FastBAS, men det underlättar.  

5.2.4 Nackdelar med FastBAS 

Sundberger har upplevt att funktionsindelningen som FastBAS har i kontoklass 4 kan 

uppfattas som mycket svår, att den är funktionsindelad beror på att den bygger på en väldigt 
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gammal branschpraxis, att det redovisas i funktioner inom fastighetsbranschen. Vid 

framtagandet av FastBAS så ville hon egentligen att de skulle göra den kostnadsslagindelad i 

stället men det gick inte eftersom statistiken sedan hundra år tillbaka bygger på funktioner och 

all branschpraxis som fans, bygger på funktioner. Detta gör att det inte fungerar att ha en 

branschkontoplan som inte är funktionsdelad till vissa delar.  Detta ser hon som en nackdel, 

då branschen blir utelämnad och annorlunda mot andra branscher. Sundberger anser att det 

blir konstigt när det är funktionsindelning i bara en kontoklass medan de andra är 

kostnadsslagindelade, det krockar ibland men det får accepteras.   

Vidare berättar hon att det kan uppstå problem i form av lokala normer särskild vid mer 

svårtydda begrepp som fastighetsskötsel och reparationer. Olika företag kan anse att liknande 

arbetet skall redovisas olika, det kan skapas gränsdragningsproblem när man använder 

funktionsbegrepp. Detta problem uppstår trots att det vid framtagandet av FastBAS försöktes 

skapa en så stor tydlighet som var möjlig. 

Sundberger anser att det kan vara ett problem att inte kontinuerlig information ges till 

användarna av FastBAS.  Detta är fel, då det med jämna mellanrum anställs ny personal på 

företagen som undrar över saker med FastBAS och hur den egentligen ska användas. Hon 

anser att de finns en risk att den personal som borde känna till hur det är tänkt att FastBAS ska 

användas inte nås av den informationen. Detta är något som de har pratat om inom SABO.  

5.2.5 SABO:s syn på användarna 

Sundberger förklarar att hon arbetar på SABO som är en intresseorganisation, användarna av 

FastBAS är de som jobbar på de bostadsföretagen som har valt att vara med i SABO och de 

betalar för detta.  Hon vill förtydliga att alla bostadsföretag inte är med i SABO. SABO säljer 

den här kontoplanen till alla för samma pris, då själva tanken med framtagandet med FastBAS 

var att alla skulle kunna få tillgång till den. Så småningom gick även HSB och Riksbyggen 

med i detta och tyckte att det var ett bra koncept. Vidare säger hon att det är alla tänkbara 

fastighetsägare som de har som kunder, små bostadsrättsföreningar, Svenska Kyrkan, både 

stora och små företag. Ingen är tvungen att använda den, och de som väljer att köpa FastBAS, 

köper den förhoppningsvis för att de tycker att den är bra.  
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Sundberger tror att de som är positiva till FastBAS är de som hör av sig och kommer med 

förslag. Hon är dock medveten om att de användare som inte känner sig nöjda med FastBAS 

väljer att göra något annat. Sundberger säger att det är svårt att veta vad folk tycker. Men hon 

vet att när de var ute och lanserade det här så var hon ute och höll seminarier och presenterade 

FastBAS, då uppskattar hon att alla allmännyttiga bostadsföretag närvarade, samt så höll hon 

seminarier för privatsidan med flera hundratals åhörare, så Sundberger upplevde att det fanns 

ett stort intresse.   

5.3 Bostadsföretagens syn på FastBAS 

5.3.1 Användare 

Ekonomiansvarig på Emmaboda Bostads AB
109

 skriver att de använder sig av FastBAS och 

att de anser att den fungerar bra. Han skriver att positivt med FastBAS är att den är 

specificerad mot bostadsmarknaden. Vidare förklarar han att följer man den konteringen är 

det väldigt lätt att följa upp verksamheten i olika rapporter. Han kan inte komma på något 

negativt med FastBAS jämfört med andra kontoplaner. På frågan om han anser att 

redovisningsarbetet blev förändrat när FastBAS kom så skriver han att det är lättare att följa 

upp nu när han jämför med ej specificerade kontoplaner. Till sist avslutar han med att han inte 

har någon önskan om att förändra något.  

 

Ett anonymt bostadsföretag
110

 skriver att de använder FastBAS i sin verksamhet, dock endast 

delvis. Vidare så skriver de att orsaken till detta är att vill korta ner antalet konton, samt att de 

konterar på aktivitet, verksamhet, projekt och fastighet.  

 

HSB D
111

 som är vår enda av de fyra representanterna från HSB som skriver att de är 

användare av FastBAS. Vidare skriver HSB D att de inte har några synpunkter på FastBAS, 

varken att den har fördelar eller nackdelar. Sen skriver de att de lägger till konton i FastBAS 

om de anser sig behöva det.  

                                                 
109

 Emmaboda Bostads AB, 2009 
110
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 HSB D, 2009 
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5.3.2 Icke användare  

Mats Tingstam
112

 på Riksbyggens huvudkontor skriver att deras kontoplan inte utgår från 

FastBAS. Utan att de istället använder sig av den ”vanliga” BAS-kontoplanen. Riksbyggen 

har valt den ”vanliga” kontoplanen eftersom att deras verksamhetsområde spänner över både 

byggnation och fastighetsförvaltning som består av både kommersiella och 

bostadsrättsföreningar, samt att de har en finansiellverksamhet. Tingstam skriver att 

Riksbyggen inte normalt jämför sig med varken SCB:s branschnyckeltal eller SABO:s 

statistik. 

 

Representanter för HSB A
113

, HSB B
114

 och HSB C
115

 skriver samtliga att de inte använder 

sig av FastBAS, utan att de har valt att använda sig av egna kontoplaner. Någon specifik 

anledning till detta har inte angivits.  

5.4 LRF Konsults syn på BAS lantbruk 

5.4.1 Syftet med BAS lantbruk 

Både Bernfalk och Aronsson anser att syftet med BAS lantbruk är att kunna är få 

informationsrik redovisning för beslutsunderlag, att kunna göra jämförelser bakåt i tiden och 

framtida analyser. Bernfalk berättar ett dagsaktuellt konkret exempel där han haft nytta av 

möjligheten att kunna göra jämförelser bakåt i tiden. När en lantbrukare som noterat att 

spannmålsförsäljningen hade ökat avsevärt från ett år till ett annat. Då satte sig Bernfalk och 

lantbrukaren och tittade gemensamt på detaljnivå, och jämförde bakåt i tiden och fick fram 

orsaken. Han berättar vidare att när det kommer nya lagförslag så kan LRF Konsult med hjälp 

av den statistik som de har samlat in och försöka förutse vilka konsekvenser detta kommer att 

få för kunderna. 

 

LRF Konsult samlar också, på uppdrag av SCB och med tillåtelse från kunden, in data från 

årsboksluten och årsredovisningarna för att kunna skapa boken Jordbruksstatistisk årsbok 

som ges ut årligen av Jordbruksverket och ger en väldigt detaljrik information. Boken har 
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funnits i över trettio år och syftet med den är att den ska ge en bild över Svenska lantbruk. 

Aronsson ger exemplet att lantbrukarna kan använda boken för att kunna jämföra detaljerade 

uppgifter som exempelvis arbetskostnaden per timme eller jämföra sig med andra 

jordbrukare. Båda Bernfalk och Aronsson tycker att syftet med att ha en branschkontoplan 

uppfylls till fullo inom BAS lantbruk.  

5.4.2 Bakgrund till skapandet av BAS lantbruk 

Bo Andréll
116

 ansvarig för redovisningsfrågor skriver att LRF Konsults första BAS-kontoplan 

hette EU BAS 97. Efter denna så kom EU BAS 99 lantbruk vilken var mer bearbetat och den 

innehöll även konteringsanvisningar. Denna upprättades med utgångspunkt i de idéer och den 

struktur som fanns i EU BAS 99. 

 

Vidare beskriver Andréll att år 2000 så upphörde jordbruksbokföringslagen vilket medförde 

att alla lantbrukare från och med det skulle följa den nya bokföringslagen. I BFL:s 6kap 4§ 

finns hänvisningar till ÅRL. Han skriver att här finns det tvingande uppställningsformer för 

balans- och resultaträkningar som även vissa lantbruksföretag ska tillämpa.  Han förklarar att 

LRF Konsult bytte till ett centralt redovisningsprogram som heter Movex vilket medförde att 

det blev nödvändigt med en anpassning av kontoplanen.  

 

Andréll beskriver att LRF Konsult är marknadsledande på området lantbruksredovisning 

vilket ställer krav på en hög kvalitet på redovisningen samt initiativtagande i lantbrukets 

redovisningsfrågor. Han menar att av detta följer bland annat att LRF Konsult har tagit fram 

en anpassad lantbrukskontoplan för de lantbrukare som upprättar ett förenklat årsbokslut för 

de som följer K1 reglerna. Han har på uppdrag av BAS-gruppen skrivit boken BAS förenklat 

årsbokslut 2009 som innehåller konteringsanvisningar med exempel. 

 

Vidare skriver Andréll att initiativet att gå med i BAS var något som växte fram efterhand. 

LRF Konsult hade en referensgrupp som kallades ”Produktområde redovisning” som tog 

beslut om övergång till EU BAS 99 Lantbruk, år 1999. Han förklarar att beslutet att gå med i 

BAS-intressenternas förening med rösträtt togs av ledningen för LRF Konsult på initiativ av 
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dåvarande ansvarig för LRF Konsults redovisningsbyrå, Ingemar Åkesson och han tror att 

detta skedde år 2000.  

 

Vidare skriver Andréll att LRF Konsults nuvarande ansvarig för redovisningsfrågor Peter 

Nilsson även är ordförande i BAS-intressenternas förening sedan två år tillbaka. Han avslutar 

med att förklara att Peter Nilsson även deltar som expert i flera utredningar om framtida 

redovisningssystem och att han har löpande kontakt med bland andra SKV och BFN.  

5.4.3 Allmän beskrivning av BAS lantbruk 

Ingalill Aronsson
117

 som är auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult i Kalmar säger 

att den största skillnaden mellan den vanliga BAS-kontoplanen och BAS lantbruk är främst de 

anpassningar som gjorts i kontoklass 3 och 4. Sen kan detaljrikedomen och antalen konton 

anpassas för att passa kundens omfattning på lantbruk och krav på redovisningen.  

 

Aronsson berättar vidare att det uppstod en skillnad när datoriseringen kom, innan dess 

användes kassaböcker, vilket vi blev visade en från tiden då LRF Konsult hette Driftsbyrån. I 

och med att datoriseringen skedde så började ett allt större antal av lantbrukarna valde att 

själva sköta bokföringen i ett eget redovisningsprogram. Aronsson säger vidare att hon har 

upplevt ett ökat intresse för redovisningen hos lantbrukarna själva, hon menar att när de sitter 

vid sin egen dator i sin hemmiljö så är det lättare att känna en närhet till redovisningen.  

Jan Bernfalk
118

 som arbetar som ekonom på LRF Konsult i Kalmar berättar att han ibland 

upplever ett visst motstånd hos vissa lantbrukare till att uppdatera den lantbrukskontoplan 

som de har, främst för att det är tidsödande att byta. LRF Konsult har som mål att alla ska 

arbeta med en aktuell kontoplan. Dock har LRF Konsult program som konverterar siffrorna 

från äldre kontoplaner så att dessa kan matchas med motsvarande konton i den nyaste 

kontoplanen. Har man som lantbrukare ett behov av att göra mycket jämförelser och analyser 

så bör man enligt Aronsson använda sig av en aktuell kontoplan. Detta medför att det blir 

enklare att importera och exportera data mellan analysprogram och att uppdateringar av 

kontoplaner i allmänhet görs av EU BAS kontoplaner. Det innebär följaktligen en fördel om 

kunden har en aktuell kontoplan. 
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Alla jobbar med BAS lantbruk, det finns ingen som sitter själva och skapar en egen kontoplan 

menar Bernfalk. Aronsson säger även att hon uppfattar det som att alla använder 

branschkontoplanen som är speciellt för lantbruk, och att inom andra branscher är 

branschkontoplanen kanske inte lika vedertagen i samma omfattning.  

 

Kompletterande så berättar Aronsson
119

 att Driftsbyrån bildades år 1918, år 1986 togs namnet 

DB för att år 1989 ta namnet LRF Konsult AB. Vidare förklarar hon SRU- kodernas betydelse 

Genom att beskriva att då en deklaration lämnas in till SKV så innehåller den standardiserade 

blanketter. På dessa blanketter som företagarna ska lämna så finns det SRU- koder för i 

princip alla konton. Varje kod är kopplat till ett konto i kontoplanen därför måste 

redovisningsprogrammet kunna koppla en SRU- kod till varje konto. 

 

Det medför då en fördel om kundens redovisningsprogram har fungerande SRU- koder Skulle 

detta inte vara fallet så kan LRF Konsult uppdatera kontona i sitt bokslutsprogram. Läggs ett 

nytt konto till så måste det kopplas till en SRU- kod, det är också viktigt att kontot hamnar 

under rätt gruppering. 

5.4.4 Fördelar och nackdelar med BAS lantbruk 

Bernfalk och Aronsson säger att en fördel i BAS lantbruk är att det kan göras en detaljerad 

lagerredovisning, detta medför att detaljerade resultatkalkyler kan tas fram. Vidare menar 

Aronsson att inom lantbruk är det generellt viktigt att ha denna möjlighet, då denna typ av 

verksamhet innefattar många delar så som djurhållning och spannmålsodling som behöver 

kunna detaljeras noggrant. Hon tror att detta skiljer sig mot en del andra branscher där fakta 

kanske istället framgår av exempelvis internredovisningen löpande under året.   

 

Bernfalk berättar att val av nivå på bokföringen är ett individuellt val som kunden gör, en del 

vill hålla den på en bas nivå, medan andra ser en väldigt stor nytta med bokföringen och 

använder den för att kunna göra analyser. LRF Konsult har intern skapat det de kallar för 

datalagret där det sparas data från kunden för att kunna göra jämförelser bakåt i tiden och för 

framtida analyser. 
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Både Bernfalk och Aronson säger att de inte kan komma på någon nackdel som känns 

påtagligt. Aronsson säger att vid saknande av ett konto så läggs det helt enkelt till av antingen 

kunden eller genom att LRF Konsult föreslår ett konto åt kunden. LRF Konsult har också 

möjlighet att via sin centrala funktion kunna påverka behov av nya konton.  Vidare berättar 

hon att ibland sker det förändringar i branschkontoplanen initierade av LRF Konsult eller från 

BAS vad gäller kontoplaner i allmänhet, ibland beror detta på nya lagändringar. Både 

Bernfalk och Aronsson är överens om att det inte är någon brist på konton i BAS lantbruk. 

5.4.5 LRF Konsults syn på användarna 

Aronsson säger att kunden har i princip hela byrån som kompetensbas men ofta så har de en 

kontaktperson som stöd. LRF Konsult håller kurser om en önskan finns hos kunderna om 

detta. Senast det hölls många kurser i redovisning var när datoriseringen skedde. Kunder som 

vill sköta löpande redovisningen själva brukar komma in till LRF Konsults kontor eller så 

åker någon från kontoret hem till kunden för att erbjuda stöd vid uppstartande av bokföringen. 

Aronsson säger att företagen inte ska bli förvånad om det tar runt två år innan man helt 

kommer in i sin bokföring. Det sker ständigt en uppdatering av redovisningen. Bernfalk 

menar att det är mycket upp till kunden hur mycket tid och intresse denne lägger ner på 

bokföringen som avgör hur smidigt det brukar gå. Han tillägger vidare att LRF Konsult tar 

betalt för den tid som de hjälper kunden. Bernfalk vet inte om det är 100 % som använder 

BAS lantbruk, men han säger att det finns ingen anledning som han kan se, för att inte 

använda den. Aronsson instämmer i detta påstående. 

 

Bernfalk tror att alla använder BAS Lantbruk, han anser att bedriver man ett lantbruk så är det 

BAS lantbruk man använder sig av.  Han säger att han inte tror att det är någon som håller på 

med lantbruk och/eller skogsbruk som använder sig av någon annan kontoplan. 

5.5 Lantbrukarnas syn på BAS lantbruk 

Lantbrukare A
120

 som har ett mindre lantbruk med nötkreatursuppfödning anser att BAS 

lantbruk är helt acceptabel, detta därför att det positiva är att han anser att det är ganska lätt att 
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hitta kontonumren i kontoplanen. Det han anser kan behöva en förändring är inom 

nummerordningen i de olika kontoklasserna.  

 

Lantbrukare B
121

 bedriver ett medelstort lantbruk med mjölkproduktion. Han anser att 

användandet av BAS lantbruk fungerar bra för honom. Han ser inget negativt med BAS 

lantbruk och har inga önskemål om förändringar i dagsläget.  

 

Lantbrukare C
122

 bedriver köttdjursuppfödning. Hon anser att BAS lantbruk är fungerande för 

henne och hennes verksamhet. Något som hon ser som positivt är att branschkontoplanen 

fungerar i de flesta program. Hon upplever att kontona ibland är ologiskt numrerade vilket 

skulle kunna ses som något negativt. Vidare har hon dock ingen önskan om att förändra något 

med BAS lantbruk.  

 

Lantbrukare D
123

 bedriver en maskinstation samt arbetar med växtodling. Han anser att det är 

positivt att BAS lantbruk är anpassningsbar. Han har själv skapat egna konton i kontoplanen 

för att dessa ska passa med hans verksamhet. Det senaste problemet som medförde att nya 

konton fick skapas var att det blev olika momssatser på olika spannmål, konsumtion 12 % och 

foder 25 %. Att skapa nya konton var tvunget då det måste stämma med momskontrollen. 

Vidare anser han att konto 4040 som i dag heter bekämpningsmedel istället bör heta 

växtskydd, då han tycker att bekämpningsmedel är en felaktig benämning i dagens 

miljömedvetna Sverige. En annan nackdel som han upplever är att det ibland kan vara svårt 

att hitta vissa konton i kontoplanen. I övrigt så tycker han att BAS lantbruk fungerar bra.  
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6 Analys  

Analysens syfte är att leta efter samband, motsatser eller tendenser i det insamlade materialet 

för att komma fram till ett resultat som vi inte visste innan. Med utgångspunkt i 

problemformuleringen diskuteras vilken information som är relevant för uppsatsens problem.  

 

6.1 Allmänt om branschanpassningar av BAS kontoplanen  

Vi anser att när en bransch vill anpassa den ”vanliga” BAS-kontoplanen så görs de största 

förändringarna inom rörelseresultatkontona 3 och 4. Detta görs eftersom det är inom 

kontoklasserna 3 som innehåller intäkter och kontoklass 4 som innehåller kostnader som de 

flesta branscher skiljer sig. Vi grundar oss på att representanter från både LRF Konsult och 

SABO har bekräftat att det är dessa kontogrupper som utökats med detaljkonton som är 

behövliga och specifika för branschen. Exempelvis så har BAS lantbruk konton för olika 

djurarter och olika sädesslag, medan FastBAS har specifika konton för värdering av 

fastigheter och motsvarande konton för avskrivningar. Varje konto i en branschkontoplan är 

försedd med en egen SRU- kod för att kopplingar ska kunna ske till SKV. 

6.1.1 Faktorer till att en branschkontoplan skapas.  

Vi anser att faktorerna bakom att en branschkontoplan skapas är att det uppstår ett externt och 

eller ett internt behov eller önskemål. Vi menar att det externa behovet som låg till grund för 

att diskussionen om att skapa en grundläggande BAS-kontoplan, som alla branschkontoplaner 

som kallar sig något med BAS grundar sig på, var den ökade konkurrens och behov av 

företagsstyrning som skedde på 70-talet. Sören Karlsson berättade att dessa faktorer berodde 

på att effekten att kunna sälja alla sina produkter som uppstod efter hur det såg ut efter krigen 

började avta. Det interna önskemålet om att skapa en enhetlig BAS-kontoplan uppstod av att 

den dåvarande kontoplan som fanns ansågs av företagen vara väldigt komplicerad och svår att 

förstå.  Vi tycker att önskemål och behov för att skapa en kontoplan och en branschkontoplan 

uppstår av en önskan att skapa likhet i sin redovisning företagen emellan.   

Vidare anser vi att man vill ha branschkontoplaner eftersom dessa förenklar bokföringen för 

företagen. De innerhåller branschspecifikt relevanta konton och de irrelevanta kontona har 

tagits bort.   
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6.1.2 Bakomliggande faktorer till skapandet av FastBAS  

Vi tycker att de faktorer som ligger bakom skapandet av en branschkontoplan finns att 

applicera hos FastBAS. När det gäller FastBAS så var det externa behovet att de 

allmännyttiga bostadsföretagen från år 1996 skulle gå ifrån att vara schablonbeskattade och i 

stället gå in i den konventionella beskattningen.  Innan FastBAS skapades så hade företagen 

egna kontoplaner som innehöll egna uppställningsformer för både balans- och 

resultaträkningar, och kontona var ostrukturerade och en och samma kontoklass kunde 

innehålla både kostnader och intäkter. Vi tror även att detta gav en extern önskan om mer 

likartad redovisning för företagen. Vår åsikt styrks av Elisabet Sundberger som är en av 

skaparna bakom FastBAS och som ansåg att i det läget fanns ett tydligt behov av att skapa 

mer lagriktiga regler och rutiner för redovisningen och bokföringen inom denna bransch.  

 

 SABO och Fastighetsägarna hade en intern önskan om att deras medlemmar skulle skapa 

snygga och begripliga årsredovisningar och för att det skulle vara genomförbart så var det ett 

måste med en begriplig kontoplan som kunde användas av alla inom branschen, där kontona 

var sorterade och svarade mot den redovisningen som eftersträvades i årsredovisningarna.   

 

Skapandet av FastBAS skedde av Elisabet Sundberger från SABO samt Johan Rindeborg från 

fastighetsägarna i Göteborg, i samarbete med BAS-gruppen som översåg hela projektet för att 

minska risken att för stora avsteg från grundprinciperna för BAS-kontoplanen.  De främsta 

förändringar gentemot den traditionella BAS-kontoplanen skede i kontoklasserna 3 och 4, i 

form av tillägg av specifika konton och borttagande av ej användbara konton.  

 

FastBAS är till sin utformning något unik då den till viss del bygger på en funktionsindelad 

redovisning då kontoklass 4 är helt funktionsindelad. Att detta är fallet beror på att det har 

varit branschpraxis under en lång tid tillbaka och att all statistik som tagits fram under åren 

har byggt på denna typ av indelning, med detta så var det tvunget att fortsätta med 

funktionsindelad redovisning i denna kontoklass. 

6.1.3 Bakomliggande faktorer till skapandet av BAS lantbruk 

När vi jämför BAS lantbruk med FastBAS anser vi att även den branschkontoplanen har 

uppstått ur ett externt och internt behov eller önskan. Från Andréll fick vi veta att LRF 
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Konsults första framtagna branschkontoplan hette EU BAS 97 vilken senare ersattes av EU 

BAS 99 vilken även innehåll hänvisningar till konteringar. Faktorer som har gjort att det 

behövs ytterligare anpassningar av kontoplanen har varit att år 2000 upphörde 

jordbruksbokföringslagen och lantbrukarna fick då börja följa den nya bokföringslagen samt 

att LRF Konsult bytte till ett det centrala redovisningsprogrammet Movex. Initiativet till att gå 

med i BAS togs av en referensgrupp inom LRF Konsult.  

 

Dock tror vi det redan tidigare har funnits väldigt anpassade konton för företagen inom 

lantbruksbranschen. Vid intervjun med Aronsson och Bernfalk så visar de oss en kassabok 

från tiden då LRF Konsult hette Driftsbyrån som bildades år 1918, år 1986 togs namnet DB 

för att år 1989 ta namnet LRF Konsult AB. Vi såg att redan i denna kassabok så fanns det 

branschanpassade konton presenterade som vi anser kan tyda på att eventuella problem som 

uppkommit inom bokföringen har avhjälps genom att det skapats specifika och 

specialanpassade konton för att underlätta för företagen inom lantbruksbranschen. 

6.1.4 Jämförelse i skapandet av FastBAS och BAS lantbruk 

Vid jämförelse i skapandet av en branschkontoplan mellan lantbruk och fastighetsförvaltande 

företag så anser vi att lantbruk varit branschanpassad en längre tid. Detta eftersom det funnits 

en kassabok med branschanpassade konton med namnet Driftsbyrån och har följaktligen 

utgivits innan år 1986, samt att respondenterna från LRF Konsult säger att så länge de har 

arbetat så har det funnits en branschanpassad kontoplan. Fastighetsförvaltande företagen 

skapade en branschanpassad kontoplan först år 1996.  

6.2 Fördelar med en branschkontoplan  

6.2.1 Ökade jämförelsemöjligheter 

Vi anser att en branschkontoplan medför en nytta genom att ge bättre jämförelsemöjligheter 

mellan företagen i branschen då det ges specifika konton och även nyckeltalen anpassas för 

att lyfta fram och belysa den information som är intressant för företagen i branschen. Vår 

åsikt styrks utav att alla våra respondenter från BAS-kontogruppen, SABO, Emmaboda 

Bostads AB och LRF Konsult nämner detta som en fördel med en branschanpassad 

kontoplan.  
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6.2.2 Statistiska möjligheter  

Vi anser att när företagen använder samma kontoplan medför det nytta genom att goda 

underlag för statistiskinsamling kan skapas som i sin tur medför att statistikuppföljning skapas 

som kan ligga tillgrund för jämförelser bakåt i tiden, både inom det egna företaget och mellan 

de olika företagen inom samma bransch. Vid jämförelse mellan SABO och LRF Konsult visar 

det sig att statistikinsamlingen hos båda är mycket omfattande och detaljrik. 

 

SABO samlar in en stor del ekonomiskinformation för att kunna ta fram statistiska fakta som 

de fastighetsförvaltande företagen har användning av både i det egna företaget och för att 

kunna jämföra sig med de andra företagen inom branschen. När vi jämför med LRF Konsult 

så samlar även de in data, på uppdrag av SCB, för att sammanställa statistik som lantbrukarna 

kan använda sig av för att se hur deras enskilda lantbruk utvecklats under åren eller jämföra 

sig med andra lantbrukare. När vi jämför så ser vi att parter från både SABO och LRF konsult 

nämner att när det exempelvis kommer nya skatteregler så använder de sin statistik för att 

räkna ut vad förslaget kommer att innebära i praktiken. Detta innebär att de oftast inte 

behöver samla in data för att kunna svara på detta utan att de redan har den arkiverad. Vi 

anser att denna möjlighet att snabbt kunna räkna ut vad ett förslag kommer att innebära gör att 

parterna snabbt kan agera om de anser att förslaget missgynnar deras medlemmar/kunder. 

6.2.3 Ökad nytta med hjälp av nyckeltal 

Den statistiska informationen som samlas in ligger till grund för beräknandet av nyckeltal. 

Nyckeltalen anser vi medför stor nytta vid jämförelse mellan företagen. Detta menar vi 

eftersom att nyckeltal beskrivs bli den nya informationen som bildas när kvantitativa mått 

ställs i relation till varandra. Definitionen på nyckeltal ses då som att den nya informationen 

blir en nyckel som på ett mer fullständigt sätt ska kunna jämföra företaget bakåt i tiden eller 

med andra företag.  Vi tror att nyckeltalen hjälper företagen att se vad den ”normala” nivån i 

branschen ligger och på så sätt kunna se sitt företags styrkor där de ligger över ”normala” 

nivån och företagets svagheter där nyckeltalen understiger den ”normala” nivån.  

 

Vi anser att Sundberger lyfter fram vikten av jämförelsemöjligheter och nyckeltal när hon 

säger att själva syftet med FastBAS är att kunna få en god jämförelse för bostadsföretagen 

emellan. När vi jämför nyckeltalsanvändningen mot BAS lantbruk säger representanterna från 

LRF Konsult att syftet med BAS lantbruk är att kunna få en jämförelse både bakåt i tiden men 
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även mot andra lantbrukare samt att kunna skapa löpande rapporter. Vi anser därför att nyttan 

av att kunna jämföra företagen i samma bransch med varandra är mycket stor, detta påstående 

styrks även av Sören Karlsson VD för BAS-kontogruppen som anser att det är en mycket 

viktig tillgång för företagen att kunna jämföra sig med varandra och bakåt i tiden.  

6.2.4 Branschkontoplaner medför bättre intern redovisning  

Vi menar att företag med en branschanpassad kontoplan får en ökad nytta till sin 

internredovisning. Detta grundar vi på att där det finns en branschanpassad kontoplan finns 

det fler detaljkonton som kan jämföras och följas upp. Vi tror att denna detaljjämförelse ger 

en större nytta genom att ge möjlighet att se på detaljnivå vart förändringar sker år från år 

eller vart på detaljnivå företagen skils åt.  

 

Internredovisningen är ej lagstyrd utan företagen får lägga upp sin internredovisning efter sitt 

eget behov. Den interna redovisningsprocessen har fyra steg där första steget är datainsamling 

som följs av en registrering och därefter en möjlig bearbetning för att utmynna i rapportering 

och prestation. Vi anser att för att få en detaljrik rapportering så måste den data som 

registreras in vara på detaljnivå eller att bearbetningen av datan kan ge goda detaljtillägg. Med 

detta tror vi att en branschkontoplan som ofta går på detaljnivå ger företagen en enklare 

internredovisning.  

 

Vi anser att en detaljrik internredovisning kan ge nytta genom att ge goda riktlinjer till vad för 

rapporter som företagen behöver ta fram kontinuerligt. Med detta tror vi att ett företag som 

använder ett detaljkonto frekvent kan ha nytta av att ta fram rapporter exempelvis veckovis 

för detaljkontot för att se utvecklingen. Vidare tror vi att internredovisningen kan hjälpa 

företaget till att fördela ut ansvar till olika enheter i företaget och även då få goda möjligheter 

till att följa upp med rapporter där fokus kan läggas på de interna händelserna i företaget. Och 

möjligheter finns att på ett eget bestämt vis kunna värdera sina resurser så det passar det egna 

företaget. Respondenterna från LRF konsult nämner att en del av deras kunder brukar ta fram 

rapporter kontinuerligt genom BAS lantbruk.  

 

Sören Karlsson förtydligade att branschkontoplaner inte ska ses som att de främst är 

framtagna för internredovisning utan som externredovisning. Dock så säger han att för de 
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interna rapporterna kan företagen själva lägga upp dem hur de vill ha dem utformade. Vi 

anser att Sören har tyngd i sitt argument då det i BAS-kontoplanens grundprinciper står att 

grunddata ska delas in/registreras efter ursprung/åtkomst och som då gör att företagen ska 

kunna utforma sina ekonomiska rapporter efter den interredovisning de vill använda sig av.  

6.2.5 Bättre information till företagets externa intressenter  

Vi anser att i de fall där den externa redovisningen fungerar som intressenternas underlag till 

eventuella investeringar i ett företag så anser vi att redovisning utförd enligt en 

branschanpassad kontoplan medför en stor nytta och äkthet då dessa är väldigt anpassade för 

just denna typ av företag och deras verksamhet och där med fångar upp information på en 

mycket bred nivå. Vidare så finns det ett gediget externt statistisktutbud att tillgå som 

eventuella intressenter kan ta del av, och där ett stort antal nyckeltal presenteras varje år bl.a. 

så kan dessa nyckeltal köpas från SCB.  

 

Detta anser vi vara en stor nytta och fördel för exempelvis långivare till företagen, 

leverantörer som eventuellt ombetts att lämna kredit, samt eventuellt blivande aktieägare som 

ska besluta om en eventuell investering i företaget. Att detta är stora fördelar håller även 

Sören Karlsson med om då han anser att en branschkontoplan medför en effektivitet vid 

framtagandet av rapporter för företaget, då kontoplanen är anpassad för verksamheten. Detta 

medför att det skapas en enkelhet i rapporteringsprocessen vilket i slutändan leder till bättre 

ekonomiska beslutsunderlag och bättre ekonomiskinformation till utomstående intressenter. 

6.2.6 Ökad enkelhet för användarna 

Vi anser att en branschkontoplan medför nytta genom att ge förenklingar för användarna i 

form av att konton som ej används eller behövs för företagen i en bransch har tagits bort. Vid 

jämförelser så ser vi att detta har skett både vid framtagandet av FastBAS och av BAS 

lantbruk. Detta anser vi medför fördelen att användarna endast har konton som denne har 

användning för, vilket ger en bättre överskådlighet. Vidare tror vi att detta medför en minskad 

risk för fel vid kontering. 

 

Att både FastBAS och BAS lantbruk är anpassad efter gällande lagar och uppställd för att 

passa med SKV:s SRU- koder anser vi är ytterligare viktiga aspekter som tagits hänsyn till vid 
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utformandet av branschkontoplanerna och som i högsta grad bidrar till korrektheten i 

företagens redovisning.  

 

Vi anser att branschkontoplaner även ger förenklingar till externa användare. 

Redovisningsbyråer som arbetar för olika kunder med olika verksamheter eller liknade 

verksamheter, har nytta av att branschkontoplaner bygger på den ”vanliga” BAS-kontoplanen. 

Detta innebär att i utbildningssammanhang och i arbete följer branschkontoplaner 

uppbyggnaden av BAS-kontoplanen och ger en rationalitet i utlärnings och arbetsformen.  

6.2.7 Lantbrukarnas uppfattning om BAS lantbruk 

Vi anser efter att ha frågat ett antal lantbrukare om deras uppfattning av BAS lantbruk, att 

denna har en hög nytta och användarvänlighet då samtliga tillfrågade ansåg att den var 

fungerande för deras typ av verksamhet och att lantbrukare C ansåg att det var väldigt positivt 

att branschkontoplanen fungerar i de flesta program och lantbrukare D ansåg att den var 

anpassningsbar då behov av att skapa egna konton fanns. Detta anser vi bekräftar att 

branschkontoplanen medfört en ökad enkelhet för användarna av BAS lantbruk. 

 

Vidare så upplevde dock lantbrukare D att den benämning som i dag råder på konto 4040 

bekämpningsmedel borde förändras och förslagsvis kunna heta växtskydd stället. Detta då 

bekämpningsmedel rimmar illa med att Sverige är ett miljömedvetet land.  Av de andra 3 

tillfrågade lantbrukarna så var det ingen som ansåg att det var något specifikt som de önskade 

att förändra med BAS lantbruk i dagsläget. Inte heller de representanter från LRF Konsult 

som vi talat med uttryckte någon önskan om att förändra något i branschkontoplanen. Utifrån 

detta så anser vi att BAS lantbruk får anses vara väl fungerande ur användarsynpunkt och att 

det finns en god möjlighet att kunna anpassa den till sin verksamhet vid behov.     

6.2.8 Bostadsföretagens uppfattning om FastBAS 

De positiva aspekter med FastBAS som vi kommit fram till är alla från en och samma 

användare, men vi anser de ändå vara relevanta åsikter. FastBAS beskrivs som specificerad 

mot bostadsbranschen och väl fungerande för denna typ av verksamhet, då den medför att om 

konteringen följs så förenklar den möjligheten att följa upp verksamheten med olika rapporter, 

då den innehåller specificerade konton.   
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De andra två användarna anser sig inte ha några synpunkter på hur vida FastBAS har några 

fördelar eller nackdelar. Den ene lägger till konton om ett behov av detta uppstår, och den 

andre har endast ett delvis användande av den. 

6.3 Nackdelar med en branschkontoplan 

6.3.1 Ett generellt problem med branschkontoplaner 

Sören Karlsson, VD för BAS-kontogruppen i Stockholm, tog upp ett generellt problem som 

kan uppstå vid branschanpassningar av BAS-kontoplanen. Problemet uppstår när branscher 

vill lägga in exempelvis personalkostnader eller drivmedelskostnader i kontoklass 4 eftersom 

de kostnaderna är de största för de branscherna . Dessa problem har inte varit aktuella inom de 

branscher som vi studerat närmare, men vi anser ändå att för att skapa en förståelse generellt 

så bör detta problem nämnas. Enligt grundprincipen för BAS-kontoplanen så ska denna hållas 

generell, och är uppbyggd för att följa ÅRL och SKV:s lagar och rekommendationer, görs det 

då för stora förändringar så kommer kontoplanen inte längre att vara brukbar i det avseendet. 

Dessutom så uppstår risken att anpassningarna som gjorts för att SCB ska kunna samla in data 

som används vid framställandet av nyckeltal inte längre överensstämmer.  

6.3.2 Nackdelar med FastBAS 

Vi anser att den funktionsindelning som FastBAS har i sin kontoklass 4, kan medföra 

svårigheter för användarna då denna kontoklass skiljer sig från de övriga kontoklasserna i 

branschkontoplanen som är indelade efter kostnadsslag. Denna indelning gör även att 

FastBAS blir utelämnad och olik andra branscher vilket kan ses som en nackdel om företagen 

i branschen skulle vilja jämföra sig med företag i en annan bransch samt att användarna kan 

uppleva gränsdragningsproblem vid konterande av liknande arbete vilket medför att olika 

företag väljer att kontera dessa händelser olika. 

 

Vidare anser vi att trots att FastBAS tagits fram på ett genomtänkt vis så uppstår det ibland 

problem med att det skapas lokala normer inom redovisningen då detta är något som 

Sundberger har upplevt som ett problem med FastBAS, och att detta främst sker inom de mer 

svårttydda begreppen som fastighetsskötsel och reparationer. Av de tre användare som 

använder FastBAS så var det ingen som hade något negativt att säga om den, ej heller hade 

någon önskan om att förändra den. 
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Vi har fått svar från fyra respondenter som skrivit att de inte använder FastBAS men har inte 

gett en anledning till varför, utan de har bara skrivit att de valt att antingen komponera en 

egen kontoplan eller rakt av använda den ”vanliga” BAS-kontoplanen. Hur vida det ska ses 

som en nackdel är svårt att svara på då vi inte vet anledningarna till detta men det visar ändå 

att det är en del som valt bort FastBAS 

6.3.3 Nackdelar med BAS lantbruk  

Den enda nackdel vi har funnit med BAS lantbruk, förutom en önskan från lantbrukare D att 

ändra benämningen på konto 4040 från bekämpningsmedel till växtskydd, är att tre av de fyra 

tillfrågade lantbrukarna uppfattade att det kunde vara lite bättre nummerordning i de olika 

kontoklasserna då numreringen ibland kan upplevas som ologisk och medföra att det blir svårt 

för användaren att hitta rätt konto. Annars så anser vi att denna branschkontoplan fungera väl, 

och detta var också den uppfattning som representanterna från LRF Konsult hade vid 

intervjun.   

6.3.4 Risker med bristande information till användarna 

Vi anser att det finns en risk att användarna av en branschkontoplan ibland inte får 

uppdaterad, kontinuerlig och tillräklig information om hur tanken är att kontoplanen ska 

användas. Särskilt i de företag där personalomsättningen är hög. Detta bekräftas av Elisabet 

Sundberger som medger att det finns en risk att den personal som i verkligheten sitter och 

arbetar med FastBAS kanske inte får tillräcklig information om den. Vidare tror vi att den 

bristande informationen kan medföra att det sker fel vid konteringen som i sin tur kan 

resultera i att fel uppgifter kommer med i den interna statistiken, då dess information hämtas 

från olika konton. Vidare tänker vi att bristande information skulle kunna leda till ett bristande 

intresse att införskaffa en branschkontoplan och att engagera sig i den, och att detta i 

slutändan kan leda till en sämre redovisning.  

6.3.5 Utanförskapets konsekvenser 

Vi tror att det kan finnas en risk att en del av företagen i en bransch blir utanför och tappar 

möjligheter till jämförelse men även försvinner ur den jämförelsestatistik som idag utförs, om 

de av olika anledningar inte väljer att köpa branschkontoplanen. Både FastBAS och ett 

redovisningsprogram med BAS lantbruk kostar pengar. 
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Vid intervjun gällande FastBAS så säger Elisabet Sundberger att Riksbyggen och HSB var 

positivt inställda till FastBAS och ansåg att det var ett bra koncept, men när vi frågar dem om 

deras åsikter om detta så blir svaret att, Riksbyggen inte använder sig av FastBAS utan att de 

valt att använda den traditionella BAS-kontoplanen då deras verksamhetsområde är väldigt 

bred och innehåller olika delar som byggnation, förvaltning samt finansiella verksamheter. De 

jämför sig inte heller mot varken SCB:s branschnyckeltal eller SABO:s statistik. Inte heller 

tre av de fyra tillfrågade HSB regionerna använder sig av FastBAS utan de har valt att själva 

komponera en kontoplan. Vi anser med anledning av detta att det är en större aktör och delar 

av en stor aktör som valt att inte använda sig av FastBAS. 

 

Vi tror att det kan finnas en rad olika anledningar till varför ett företag i en bransch där det 

skapats en branschanpassad kontoplan, ändå avstår ifrån att använda den. En orsak skulle 

kunna vara att de inte fått tillfredställande information om varför användandet skulle medföra 

en fördel för dem, eller ej heller fått information om hur branschkontoplanen är tänkt att 

fungera på effektivaste vis. En annan orsak skulle kunna vara att det handlar om ett väldigt 

litet företag som ej känner ett behov av en så omfattande kontoplan och därför avstår att 

investera i en branschkontoplan. Eller som i fallet med Riksbyggen där de ansåg att den 

”vanliga” BAS-kontoplanen passade dem bättre samt tre av fyra HSB regioner som också valt 

att använda en egenkomponerad kontoplan.  

 

Vi anser att dessa motiv är samtliga förståliga som anledningar till att inte införskaffa en 

branschkontoplan. Vidare anser vi att åtminstone ett företag av lite större storlek bör ha ett 

intresse i att kunna ta del av de fördelar som en branschkontoplan kan medföra, och att det 

skulle kunna skapas ett ökat intresse om mer information gavs till de tänkta användarna, då 

det är föga troligt att ett företag investerar i något som de inte förstår nyttan med eller ens 

anser sig behöva. Vad som är anledning till att fyra av tillfrågade bostadsföretagen inte 

använder FastBAS är inget vi har fått svar på, mer än att en respondent berättade att deras 

verksamhet hade en så stor bredd att de valt att istället använda den ”vanliga” BAS-

kontoplanen.  
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Vi anser att risken för dessa problem är mindre inom användarna av BAS lantbruk där 

branschkontoplanen är implementerad i olika redovisningsprogram som finns att köpa. 

Eftersom att alla på ett eller annat vis redovisar sin verksamhet så tror vi att spridningen av 

BAS lantbruk är väldigt stor bland lantbrukarna. Något som stärks av att representanterna från 

LRF Konsult tror att i stort sätt alla lantbrukare använder någon form av BAS lantbruk. 

6.4 Vad görs för att uppmuntra användningen av branschkontoplaner 

Vi anser att i dagsläget så pågår det inte någon aktiv form av informationsspridning kring 

FastBAS. Den information som eventuella användare fick, var den information som gavs då 

branschkontoplanen var ny år 1996 och informationsseminarier hölls av Elisabet Sundberger.  

inte heller BAS-organisationen arbetar med att öka användningen av branschkontoplaner då 

de inte är involverade i detta arbete. Vid jämförelse med BAS lantbruk så ser vi att de inte 

heller arbetar aktivt med att öka användningen av branschkontoplanen. Detta kan dock bero 

på att det är redan ett väldigt stort antal av lantbrukarna som använder denna 

branschkontoplan, detta tror i alla fall representanterna från LRF Konsult.   

 

Slutligen anser vi att fördelarna med en branschkontoplan påvisar nyttan med användning av 

densamma, vilket också är motivet till användning. Motivering sker genom kommunikation 

om nyttan och när ingen motivering sker anser vi att det brister i kommunikation mellan 

branschorganisationerna och deras potentiella användare. När inte kommunikationen fungerar 

kan de inte heller motivera eller uppmuntra användning av branschkontoplaner.  
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7 Slutsats  

I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi har kommit fram till med vår undersökning. Vi har 

för avsikt att svara på de forskningsfrågor och den frågeställning som finns i inledningen. 

Kapitlet innehåller dessutom förslag på vidare forskning och några avslutande ord från 

författarna.  

 

7.1 Fördelarna överväger nackdelarna  
Resultatet pekar på att fördelarna med en branschkontoplan väger tyngre än de nackdelar vi 

funnit. Nyttan som skapas för användarna är enligt vår forskning större än de eventuella 

problem som de stöter på. Troligt enligt vår forskning är också att detta problem med att det 

är ett stort antal konton för användarna att hålla reda på, och som medför att det kan upplevas 

som att det är svårt att hitta i kontoplanen, även skulle existera om de använde den ”vanliga 

BAS-kontoplanen”. Detta eftersom den ”vanliga BAS-kontoplanen ” innehåller mer än 1000 

konton, då det blir oundvikligt att det inte skulle existerar ett större antal konton eftersom 

kontoplanen ska täcka alla olika delar inom en verksamhet. Vårt resultat visar att den största 

fördelen är den jämförbarhet som användandet av en branschkontoplan medför för dess 

användare, samt att den förenklar företagens redovisning i form av att detaljerade konton har 

skapats för att passa de verksamheter som företagen bedriver.    

7.2 Intressenter får ökad information 
Vår forskning tyder på att en branschkontoplan medför en ökad information till företagens 

intressenter då dessa får ta del av årsredovisningar som skapats utifrån en kontoplan som 

verkligen är anpassad för den verksamhet som den ska spegla. Vår slutsats är att detta medför 

ett bättre samarbete och bättre relationer mellan företagen och dess intressenter. Eftersom det 

blir tydligare fakta då den är fördelad på detaljkonton. Vidare har vi kommit fram till att det är 

en stor fördel att det utifrån både FastBAS och BAS lantbruk skapas en väldigt djup och bred 

statistik som medför stora fördelar för användarna i form av möjligheter till jämförelser inte 

bara i sitt eget företag från år till år, utan även mellan företagen i den gemensamma 

branschen. Både LRF och SABO använder sin interna statistik när de tittar på vad 

lagförändringsförslag skulle innebär i praktiken för sina medlemmar/kunder, detta medför en 

trygghet och möjlighet att förstå eventuella framtida förändringar.  
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7.3 En uppdaterad branschkontoplan är att föredra 
Uppdateringsbehovet är något som vi kommit fram till att både BAS lantbruk och FastBAS 

arbetar med. Inom SABO finns planer på en kommande uppdatering av FastBAS.  Inom LRF 

Konsult använder de sig av ett dataprogram för att konvertera information från äldre BAS 

lantbruks kontoplaner för att anpassa till SRU- koderna.  

 

Vi har i vår forskning kommit fram till att för att en branschkontoplan ska komma till sin fulla 

rätt så är det en önskan att alla användare ska använda sig av en uppdaterad version, då dessa 

innehåller de nyaste förändringarna. Detta borde också underlätta för användarna själva då det 

kontinuerligt bildas nya konton och konton anpassas utifrån lagar och rekommendationer.  

7.4 Indikationer på användarnas åsikter om sin branschkontoplan 

7.4.1 Lantbrukarna    

Vårt resultat pekar på att hos de användare vi intervjuat har samtliga varit positiva till BAS 

lantbruk och inte haft några påtagliga förändringsbehov, dock upplevde tre av de fyra 

användarna att det ibland kan vara svårt att hitta rätt kontonummer, något som vi ändå 

kommit fram till är ett problem som kan medföra att konteringen tar längre tid än vad som kan 

vara önskansvärt. Hur vida detta problem är av en allmän karaktär går inte att svara på med 

denna undersökning då antalet användares åsikter inte kan anses vara tillräckligt stort. Dock 

anser vi att vårt resultat från användarintervjuerna ger en fingervisning om vilka problem som 

upplevs av de som själva använder BAS lantbruk.  

 

Vi har genom vår forskning kommit fram till att en förklaring till att lantbrukarna var så 

positivt inställda till BAS lantbruk beror på att det är ett stort antal lantbrukare som använder 

sig av de stöd som LRF Konsult erbjuder. Stödet får lantbrukarna, mot ett arvode, i form av 

att de kontaktar en konsult vid eventuella problem samt att de får en introduktion, om så 

önskas, vid uppstartandet av sin verksamhet eller uppgradering av branschkontoplanen. 

Vidare så pekar vår forskning på att det i dagsläget inte görs någonting för att öka antalet 

användare av BAS lantbruk, och att förklaring till detta är att det inom LRF Konsult tros att 

det är ett i så fall minimaliskt antal lantbrukare som inte använder BAS lantbruk. Vi drar 

slutsatsen att dessa lantbrukare då är medvetna om vart det kan vända sig om en önskan 

uppstår att vilja använda branschkontoplanen.   
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7.4.2 Fastighetsförvaltande företag 

Vårt resultat visar att bland användarna av FastBAS så var det en respondent som var väldigt 

nöjd med branschkontoplanen och inte hade några önskemål om förändrig, ej heller de andra 

två respondenterna som använder sig av FastBAS nämnde att de upplevde någon specifik 

nackdel.  Däremot visar vårt resultat att Riksbyggen och tre av de fyra HSB regioner vi 

tillfrågade inte använde FastBAS. Deras svar var att de använder egna kontoplaner, detta 

resulterar i att vi drar slutsatsen att de anser att FastBAS inte skulle uppfylla deras behov 

tillräkligt. Vår slutsats är att användandet brister pga. bristande kommunikation, eftersom 

SABO inte gör något för att nå ut till användare eller att några användare inte vänder sig till 

SABO med förbättringsförslag. På de 13 år som FastBAS funnits att tillgå har vi kommit fram 

till att det inte gjorts någon uppföljning om hur användarna upplevt FastBAS eller om de har 

haft något förbättringsförslag.  

 

Vidare skulle detta, att ingen kontinuerlig information lämnas till användarna av FastBAS, 

kunna minska den effektivitet och nytta som FastBAS skulle kunna medföra, då den kanske 

inte i alla fall kommer till sin fulla rätt och inte heller används i den omfattning som kanske 

var tanken vid skapandet. Vidare slutsats är att det problem som exempelvis att det ges för lite 

information till användarna av FastBAS är en sådan nackdel som skulle kunna korrigeras 

genom att det skapades ett informationsmaterial som kunde skickas ut till användarna men 

även till blivande potentiella användare och på så vis öka information kring huvudtankarna 

med FastBAS.  

7.5 Vad går företagen som inte använder en branschkontoplan miste 
om?  

Vår forskning visar på att de företag som inte använder sig av branschkontoplaner går miste 

om nyttan med en branschkontoplan, exempelvis så mister de möjligheten att kunna jämföra 

sig med andra företag i branschen. De kan inte heller dra nytta av den statistik som annars 

skapas för varje företag och för hela branschen.   

7.6 Korta svar på frågeställningen och forskningsfrågorna  

 Hur motiveras alla företag inom samma bransch att följa en specifik 

branschkontoplan?  
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 Vi har kommit fram till att inget görs för att motivera alla företag inom samma 

bransch att följa en branschkontoplan. Resultatet pekar på bristande kommunikation 

mellan branschorganisationerna och dess användare och potentiella användare.  

 Vilka faktorer eller problem låg bakom att branschkontoplanen togs fram?  

 Vi har kommit fram till att de bakomliggande faktorerna till att branschkontoplaner 

skapas är att det uppstår ett externt och/eller ett internt behov eller önskemål.  

 Vad är fördelar respektive nackdelar med en branschkontoplan? 

 Fördelarna med branschkontoplaner är jämförelsemöjligheterna och det statistiska 

möjligheterna, i och med de branschnyckeltal som tas fram. Dessutom medför 

branschkontoplaner en bättre intern redovisning och bättre information till 

intressenterna. En annan fördel är att användarna får en enklare kontoplan att arbeta 

med.  

 Branschkontoplanens nackdelar är att det inte kan göras för stora förändringar, då 

detta kan leda till att kontoplanen blir obrukbar och att kopplingar till t.ex. SCB går 

förlorad. Vidare har vi kommit fram till att det brister i informationen till användarna 

om hur kontoplanen bör användas. Dessutom medför branschkontoplaner ett 

utanförskap för de företag som inte använder sig av branschens kontoplan, av en eller 

annan orsak.  

 Hur uppfattas branschkontoplanen av användarna och vad görs för att uppmuntra 

användningen av branschkontoplanen?  

 Användarna har en positiv inställning till branschanpassade kontoplaner och har som 

oftast inget negativt att påpeka om dessa.  

7.7 Konkreta förslag 
Konkret vill vi avslutningsvis föreslå att det främst för FastBAS bör skapas ett 

informationsmaterial som belyser vikten av att använda en gemensam branschkontoplan. Vi 

anser att om användarna skulle få en djupare förståelse för nyttan med att redovisa i en 

branschkontoplan som exempelvis att de kan få tillbaka respons i form av statistik och 

nyckeltal. Vi har kommit fram till att om kommunikationen blir bättre så kan detta medföra 

ett ökat intresse kring FastBAS. Informationsmaterialet bör också innehålla anvisningar om 
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avsikten, konteringshänvisningar och förklaringar för att underlätta för användarna och nya 

potentiella användare samt minska risken för eventuella felaktigheter vid konteringen. Och 

kanske förhindra att det bildas lokala normer. 

 

Åsikten som kom fram om den önskade förändringen av kontobenämningen 

bekämpningsmedel som konto 4040 har idag i BAS lantbruk, anser vi kan vara en åsikt som 

LRF Konsult kan ta till sig för eventuell övervägning om en förändring.  

7.8 Förslag till vidare forskning  
Vidare forskning inom ämnet kan vara att jämföra resultatet mot fler branscher eller att hjälpa 

SABO skapa ett informationsmaterial som är användarvänligt och informativt. En ytterligare 

ide är att jämföra mot andra länder. Finns det motsvarigheter till branschkontoplaner 

utomlands? Går det att få fram vissa nyckeltal som kan användas globalt? Det skulle även 

vara intressant att göra en djupare undersökning om varför inte hela HSB och Riksbyggen 

använder sig av FastBAS då de var positivt inställda och såg FastBAS som ett bra koncept.  

7.9 Författarnas tankar om arbetets gång 
Nu när vi är klara känns det bra att avsluta med hur vi upplevt arbetet från idé till färdigt 

material. Resan har varit fascinerande med delar som gått lättare och delar som stått still ett 

tag. Vi har haft vissa problem, som lett till flertalet omskrivningar, men så här i slutet måste vi 

ändå säga att just de kämpiga delarna varit de mest intressanta och lärorika. Man lär sig mest 

av misstag och genom att älta samma problem några gånger, lärde vi oss att se utanför 

ramarna för att finna lösningar. Vi har dessutom fått möjlighet att komma i kontakt med 

intressanta människor och har fått deras perspektiv på problemet, vilket ibland har väckt nya 

frågor och idéer.  

 

Vi känner att arbetet har varit stimulerande och intressant och det skulle vara ytters 

tillfredställande om branschorganisationerna tar till sig vad vi kommit fram till och kanske 

utifrån detta kan hitta ett sätt att förbättra informationsmedlen på.  
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Angående SRU-koder, mottaget: 2009-05-23 (Se Bilaga 1) 

 

Anonymt bostadsföretag, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget 2009-05-26 (Se bilaga 1) 

 

Emmaboda Bostads AB, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-26 (Se Bilaga 1) 

 

HSB A, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-25 (Se Bilaga 1) 

 

HSB B, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-25 (Se Bilaga 1) 

 

HSB C, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-26 (Se Bilaga 1) 

 

HSB D, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-26 (Se Bilaga 1) 

 

Karlsson, Sören, VD för BAS-kontogruppen i Stockholm AB, 2009a, Allmän information om 

BAS och branschkontoplaner, mottaget: 2009-04-17 (Se Bilaga 1) 

 

Lantbrukare A, Nötkreatursuppfödning, 2009, Svar angående BAS lantbruk, mottaget: 2009-

05-22 (Se Bilaga 1) 

 

Lantbrukare B, Mjölkproduktion, 2009, Svar angående BAS lantbruk, mottaget: 2009-05-23 

(Se Bilaga 1) 

 

Lantbrukare C, Köttdjursuppfödning, 2009, Svar angående BAS lantbruk, mottaget: 2009-05-

24 (Se Bilaga 1) 

 

Lantbrukare D, Maskinstation och växtodling, 2009, Svar angående BAS lantbruk, mottaget: 

2009-05-24 (Se Bilaga 1) 

 

Tingstam, Mats, Riksbyggen, 2009, Svar angående FastBAS, mottaget: 2009-05-11, 2009-05-

25 (Se Bilaga 1) 
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Bilaga 1: Mailkontakter 

Här redogörs för de uppgifter som vi fått via e-mail som vi har använt oss av i uppsatsen. 

 

Från Sören Karlsson 
Från: Sören Karlsson: VD för BAS-kontogruppen i Stockholm AB 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 17 april 2009, 09:19  

Ämne: Re: Ang Branschkontoplan för Lantbruk  

Bifogat: Utdrag ur BAS-boken 2009, s. 27-29 

Hej Sara, Linnéa och Frida 

Branschkontoplaner som utvecklas med BAS som utgångspunkt tas fram av olika 

branschorganisationer vars medlemmar har intresse av en sådan kontoplan. BAS-

organisationen deltar inte aktivt i framtagande och utveckling av dessa kontoplaner. Detta 

beror dels på att BAS-organisationen inte har resurser för ett sådant arbete, dels, och kanske 

fram för allt, för att vi inte har den branschkunskap som krävs. Vissa kontroller görs dock av 

BAS för att se att branschkontoplanen inte avviker för mycket från BAS-standarden. 

Mot bakgrund av detta är jag inte rätt person att svara på era frågor om branschkontoplanen 

för lantbruk. Om ni vill diskutera branschkontoplaner i allmänhet så får ni gärna ringa mig. 

Jag bifogar ett utdrag ur BAS-boken 2009 som behandlar branschkontoplaner och som kanske 

kan vara till nytta vid ert arbete. 

Bästa hälsningar 

Sören Karlsson 

Och som sagt, ring gärna 
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Mail från Lantbrukare 

Från Lantbrukare A 

Från: Lantbrukare A: Nötkreatursuppfödning 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 22 maj 2009 21:25 

Ämne: Re: Frågor Ang BAS lantbruk  

Hej! 

Jag tycker att BAS lantbruk är helt okey. Positivt är att det ganska lätt att hitta de olika 

kontonumren. Negativt kan vara att det kunde vara lite bättre nummerordning i de olika 

klasserna. Vill inte förändra något.  

Hälsningar  

Från Lantbrukare B 

Från: Lantbrukare B: Mjölkproduktion 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 23 maj 2009 10:21 

Ämne: Re: Frågor Ang BAS lantbruk  

Hej! 

Jag tycker att BAS lantbruk är bra. Jag tycker att den fungerar bra för mig. Negativt vet jag 

inte. Jag vill inte förändra något. 

Mvh 

Från Lantbrukare C 

Från: Lantbrukare C: Köttdjursuppfödning 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 24 maj 2009 09:04 

Ämne: SV: 

Hej 

Jag tycker branschkontoplanen BAS lantbruk är ok. Det positiva med den är att den fungerar i 

de flesta program. Jag kan inte komma på något som är negativt mer än att kontona ibland kan 

kännas lite ologiskt numrerade.  
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MVH  

Från Lantbrukare D 

Från: Lantbrukare D: Maskinstation och växtodling 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 24 maj 2009 12:03 

Ämne: Re: Frågor Ang BAS lantbruk 

Hej 

Jag anser att BAS lantbruk är ganska anpassningsbar. Jag har själv döpt om vissa konton för 

att de ska passa för mig. Det senaste problemet som jag upplevt är att det blivit olika 

momssatser på olika typer av spannmål, konsumtion är 12 % och foder är 25 %. Detta för att 

det måste korrigeras för att stämma med momskontrollen. Vidare anser jag att konto 4040 

BÖR heta växtskydd istället för bekämpningsmedel som jag anser är en felaktig benämning i 

dagens miljömedvetna Sverige. En annan nackdel kan vara att det ibland kan kännas svårt att 

hitta vissa konton. I övrigt så anser jag att BAS lantbruk är bra. 

MVH  

Från bostadsföretag 

Från anonymt bostadsföretag  

Från: Ekonomichef   

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 26maj 2009 16:18 

Ämne: SV: Ang FastBAS  

Hej 

Vi använder FastBAS men bara delvis. Vi konterar på aktivitet, verksamhet, projekt och 

fastighet förutom konto. Detta för att korta antalet konton.   

Vänliga hälsningar 

Från HSB A 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 
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Skickat: den 25maj 2009 15:02 

Ämne: SV: Ang FastBAS  

Hej 

Vi använder inte FastBAS, utan har en egenhändigt snickrad kontoplan. 

Hälsningar 

Från HSB B 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 25maj 2009 17:04 

Ämne: SV: Ang FastBAS  

Hej 

Vi använder inte FastBAS. 

Mvh 

Från HSB C 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 26maj 2009 12:29 

Ämne: SV: Ang FastBAS  

Hej! 

Vi tillämpar inte FastBAS utan har en egen kontoplan i vår verksamhet. 

Med vänlig hälsning 

Från HSB D 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 26maj 2009 17:19 

Ämne: SV: Ang FastBAS  

Hej! 
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Vi använder FastBAS. Vi har inga synpunkter om fördelar eller nackdelar. Vi lägger till de 

konton som vi tycker saknas i kontoplanen. 

Från Emmaboda Bostads AB 

Från: Ekonomiansvarig  

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 26 maj 2009 11:57 

Ämne: SV: Ang FastBAS 

Hej 

Jag tycker att FastBAS fungerar bra. FastBAS är mycket specificerad mot bostadsmarknaden. 

Följer man den konteringen är det väldigt lätt att följa upp verksamheten i olika rapporter. 

Inget särskilt negativt med FastBAS jämfört med andra kontoplaner. Det är lättare att följa 

upp nu jämfört med ej specificerade kontoplaner. Har ingen önskan att förändra något. 

Med vänlig hälsning och lycka till med ert arbete. 

Från Riksbyggen 

Från: Mats Tingstam: Riksbyggen 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 11 maj 2009 11:31 

Ämne: Ang FastBAS 

Hej, vår kontoplan utgår inte från FastBas. Vi använder oss av den "vanliga" BAS-

kontoplanen. Lycka till med uppsatsen, vänliga hälsningar // Mats 

 

Från: Mats Tingstam: Riksbyggen 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 25 maj 2009 12:50 

Ämne: SV: Ang FastBAS 

Hej 

Riksbyggen använder den ”vanliga” kontoplanen därför att vårt verksamhetsområde är brett, 

vi både bygger och förvaltar fastigheter (kommersiella och bostadsrättsföreningar) samt har 
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finansiellverksamhet, vi jämför oss inte i normalfallet mot SCB:s branschnyckeltal eller 

SABO:s statistik. Det går bra att hänvisa till mina svar. 

Vänliga hälsningar Mats 

Kompletterande från LRF Konsult 

Från Ingalill Aronsson 

Från: Ingalill Aronsson: LRF Konsult 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 

Skickat: den 23 maj 2009 8:05 

Ämne: Re: C uppsats  

Hej, 

SRU-koder, ett försök till förklaring: 

En deklaration som lämnas till SKV innehåller standardiserade blanketter. 

På de blanketter en företagare ska lämna finns koder (SRU) ex. vis för intäkter, moms m.m.(i 

princip för allt). 

Varje kod inbegriper olika konton i kontoplanen. I redovisningsprogrammet måste därför en 

SRU-kod kopplas till varje konto.  

Det är bra om koderna är ok i redovisningsprogrammet som kunden har, men vi kan 

uppdatera konton som inte har koder i vårt bokslutsprogram eller motsvarande. Om man 

lägger upp ett nytt konto måste man veta vilken kod som kontot ska redovisas i deklarationen. 

Nyupplagda konton bör ligga under rätt gruppering i kontoplanen. 

Driftsbyrån bildades 1918, 1986 byttes namnet till DB, 1989 antas namnet LRF Konsult AB. 

Hör gärna av Er så kan jag berätta mera.  

Vänlig Hälsning 

Ingalill 

Från Bo Andréll  

Från: Bo Andréll: LRF Konsult 

Till: Sara Axelsson, Frida Jakobsson och Linnéa Sohlberg Olsson 
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Skickat: den 25 maj 2009 07:08 

Ämne: SV: Ang BAS lantbruk  

Hej! 

I bifogat dokument hoppas jag att ni finner svaren på era frågor. 

Lycka till!  

Bo Andréll  

Bifogade dokumentet: 

Svar på frågor om BAS-kontoplan Lantbruk 

LRF Konsults första BAS-kontoplan var EU BAS 97. Därefter kom EU BAS 99 lantbruk som 

var mer bearbetad och som innehöll konteringsanvisningar. Den upprättades med 

utgångspunkt från de idéer och strukturer som fanns i EU BAS 99. 

 

 År 2000 upphörde jordbruksbokföringslagen och alla lantbrukare skulle följa den nya 

bokföringslagen. BFL innehåller i 6 kap 4§ hänvisningar till årsredovisningslagen. Här 

finns tvingande uppställningsformer för posterna i resultat- och balansräkningen som 

även vissa lantbruksföretag ska tillämpa. 

 LRF Konsult bytte till ett centralt redovisningsprogram Movex varför en anpassning 

av kontoplan var nödvändig.  

 LRF Konsult är marknadsledande på området lantbruksredovisning vilket kräver hög 

kvalitet på redovisningen samt initiativtagande i lantbrukets redovisningsfrågor.  

Av detta följer bl.a. att LRF Konsult även tagit fram en anpassad lantbrukskontoplan 

för de lantbrukare som upprättar ett förenklat årsbokslut, de s.k. K1-reglerna. På BAS-

gruppens uppdrag har jag skrivit boken BAS Förenklat årsbokslut 2009 som innehåller 

konteringsanvisningar med exempel. 

 

Det växte fram efterhand. LRF Konsult hade en referensgrupp ”Produktområde redovisning” 

som tog beslut om övergång till EU BAS 99 Lantbruk år 1999.  

Beslut att gå med i BAS-intressenternas förening med rösträtt togs av LRF Konsults ledning 
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på initiativ av dåvarande ansvarig för LRF Konsults redovisningsbyrå, Ingemar Åkesson. 

Detta skedde nog år 2000. 

  

Nuvarande ansvarig för redovisningsfrågor inom LRF Konsult, Peter Nilsson, är också sedan 

två år tillbaka ordförande i BAS-intressenternas förening. Peter deltar även som expert i flera 

utredningar om framtida redovisningssystem och har löpande kontakter med bl.a. BFN, SKV 

m.fl. 
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Bilaga 2: Intervjuguider  

I denna bilaga redogörs för de intervjuguider vi använt oss av under våra intervjuer. De 

svarta punkterna är huvudfrågor medan de vita punkterna är de frågor som vi ville ha svar på 

men hoppades skulle komma naturligt i svaret på dessförinnan senast uppställd svart punkt. 

De vita punkterna användes som stöd för oss, så att vi inte missade viktig information, och 

ibland som följdfråga.  

 

Intervjuguide 1 till BAS-kontogruppen i Stockholm AB 

Om intervjun 

 Inspelning 

 Anonymitet? 

 Exemplar av färdig uppsats? 

Bakgrund  

 Namn 

 Företag 

 Position på företaget 

BAS 

 Kan du berätta lite allmänt om BAS branschkontoplaner?  

o Har ni som mål att 100 % av företagen i Sverige som kan, ska utgå från BAS-

kontoplanen? 

o Vad har BAS för framtida mål och vision? 

o Hur och vem får bli medlem i BAS-intressenternas förening?     

o Om vi har förstått det rätt så i tidningen BAS-bulletinen, så uppdateras den med 

kompletteringar till branschkontoplanerna? Godkänns dessa genom er först innan 

de skrivs ut? 

Branschkontoplan 
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 Kan du berätta lite om branschkontoplaner?  

o Vad låg till grund för att en diskusson uppstod om att skapa specifika 

branschkontoplaner? 

o Har du någon uppfattning om det finns några negativa aspekter med att ha 

specifika branschkontoplaner? 

o Vad anser du är de största positiva aspekterna med att ha specifika 

branschkontoplaner? 

o Har du någon uppfattning om hur det arbetas för att motivera alla inom branschen 

att följa en branschanpassad kontoplan?  

o Vilken branschkontoplan var den första som började användas?  

o Finns det några generella likheter mellan de olika branschkontoplanerna?  

o Finns det något pågående arbete med att ta fram en branschkontoplan, idag? 

Avslutning 

 Hur kan vi enklast kontakta dig om vi behöver komplettera med något?  

 Tack för din medverkan! 

Intervjuguide 2 till SABO och LRF Konsult i Kalmar 

Om intervjun 

 Inspelning 

 Anonymitet? 

Bakgrund  

 Namn 

 Företag 

 Position på företaget 

Initiativet 

 Kan du berätta lite om bildandet av branschkontoplanen (FastBAS respektive BAS 

lantbruk)? 

o Vilka har tagit fram FastBAS/BAS lantbruk?  

o Var det i projektform?  
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o Vem var uppdragsgivare? 

o När kom den första FastBAS/BAS lantbruk? 

o Vilka faktorer låg bakom att branschkontoplanen skapades? 

 Vilket är syftet med FastBAS/BAS lantbruk?  

o Jämförelse, nyckeltal osv.? 

o Uppfylls syftet?  

 Vilket stöd erbjuder ni? 

o ex. handledning, kurser, information 

Användandet 

 Hur många använder FastBAS/BAS lantbruk av alla inom branschen? 

o Finns det ens någon siffra?  

 Hur motiveras alla inom branschen att följa branschkontoplanen?  

 Hur har FastBAS/BAS lantbruk mottagits?  

o Vad anser användarna och medarbetarna? 

 Vad är största skillnaden mellan FastBAS/BAS lantbruk och den ”vanliga” BAS-

kontoplanen? 

o Likheter? 

 Har det framkommit några för- respektive nackdelar med FastBAS/BAS lantbruk?  

o Görs det något åt nackdelarna?  

 Vill ni förändra något i branschkontoplanen idag?  

Avslutning 

 Hur kan vi enklast kontakta dig om vi behöver komplettera med något?  

 Kommer få ett exemplar av renskriven intervju för korrekturläsning. 

 Exemplar av färdig uppsats? 

 Tack för din medverkan! 

Intervjuguide 3 till lantbrukarna 

Om intervjun 

 Anonymitet? 
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Bakgrund  

 Namn 

 Verksamhetsform  

Användandet 

 Vad tycker ni om branschkontoplanen BAS lantbruk? 

 Ser Ni några för- respektive nackdelar med BAS lantbruk?  

 Vill ni förändra något i branschkontoplanen idag?  

Avslutning 

 Tack för din medverkan! 

Intervjuguide 4 till fastighetsförvaltande företag 

Bakgrund  

 Namn 

 Region 

Användandet 

 Använder ni FastBAS?  

 Ser Ni några för- respektive nackdelar med FastBAS?  

 Vill ni förändra något med FastBAS? 

 Hur länge har ni använt FastBAS? 

Avslutning 

 Tack för din medverkan! 

Intervjuguide 5 till Bo Andréll, ansvarig för redovisningsfrågor på LRF 

Konsult Malmö 

Bakgrund  

 Namn 
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Användandet 

 När gick lantbrukskontoplanen med i BAS så att den fick kallas för BAS lantbruk? 

 Vilka var faktorerna som låg bakom för att vilja gå med i BAS? 

 Vilka tog initiativ att gå med i BAS? 

Avslutning 

 Tack för din medverkan! 

 



 

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 

 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 

inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 

informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 

lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 

ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 

de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 

naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 

examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 
Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 
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