
Dokumentversion: 2009-12-30

Utveckling och förvaltning av taxonomier

Råd och erfarenheter från Taxonomiprojektet -
ett samverkansprojekt mellan XBRL Sweden och Bolagsverket

Författat av:
Bohlin Martin PricewaterhouseCoopers
Holmgren Thomas Easit
Persson Anders Bolagsverket
Rydell Lars Bolagsverket
Thorling Per PricewaterhouseCoopers

Taxonomiprojektet



Dokumentversion: 2009-12-30

Innehållsförteckning
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1

1.1 SYFTE MED DOKUMENTET..................................................................................................................... 1
1.2 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 1
1.3 MÅLGRUPP ........................................................................................................................................... 1

2 GENERELL PROCESS FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING AV TAXONOMIER ........... 3

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING RESPEKTIVE FÖRVALTNING....................................................... 4
2.2 PROJEKTRELATERADE FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................... 4
2.3 KRAV .................................................................................................................................................... 6

2.3.1 Kravställning vid utveckling av taxonomier.................................................................................... 6
2.3.2 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................... 8

2.4 DESIGN ............................................................................................................................................... 10
2.4.1 Design och arkitektur vid utveckling av taxonomier ..................................................................... 10
2.4.2 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................. 11

2.5 UTVECKLING OCH TESTNING............................................................................................................... 19
2.5.1 Utveckling ..................................................................................................................................... 19
2.5.2 Testning ......................................................................................................................................... 19
2.5.3 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................. 20

2.6 PUBLIK GRANSKNING.......................................................................................................................... 23
2.6.1 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................. 23

2.7 KVALITETSSÄKRING ........................................................................................................................... 24
2.7.1 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................. 24

2.8 PUBLICERING ...................................................................................................................................... 25
2.8.1 Reflektioner från Taxonomiprojektet............................................................................................. 25

2.9 UNDERHÅLL ....................................................................................................................................... 26
2.9.1 Versionshantering ......................................................................................................................... 26
2.9.2 Reflektioner från taxonomiprojektet.............................................................................................. 27

3 ORDLISTA OCH REFERENSER .......................................................................................................... 29

3.1 ORDLISTA ........................................................................................................................................... 29
3.2 REFERENSER ....................................................................................................................................... 29

Figurförteckning

Figur 1 - Process för utveckling och förvaltning av taxonomier..................................................................... 3
Figur 2 - Resurs och kompetensbehov ............................................................................................................. 5
Figur 3 - Krav från olika intressenter ................................................................................................................. 6
Figur 4 - Presentationsregler (presentation linkbase) ................................................................................... 13
Figur 5 - Summeringsregler (calculation linkbase) ........................................................................................ 14
Figur 6 - Taxonomiarkitektur ............................................................................................................................. 17
Figur 7 - Enklare informationsmodell i Excel .................................................................................................. 18
Figur 8 - Utvecklingsvy i taxonomiverktyg ...................................................................................................... 21



Dokumentversion: 2009-12-30 1

1 Inledning
I februari 2007 inleddes ett formellt samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket under
namnet Taxonomiprojektet. Projektet hade till syfte att skapa förutsättningar för elektronisk
inlämning av årsredovisningar i XBRL-format till Bolagsverket genom att ta fram taxonomier
för årsredovisningar och revisionsberättelse av hög kvalitet, god användbarhet och flexibilitet
i underhåll och vidareutveckling.

1.1 Syfte med dokumentet
Detta dokument syftar till att sprida erfarenheter från arbetet med taxonomiutveckling genom
att etablera och beskriva en generell process för utveckling och förvaltning av taxonomier.

Den beskrivna processen är baserad dels på erfarenheter från arbetet med att utveckla det
som idag är det svenska taxonomiramverket (2009) och dels internationell best practice inom
området. Dokumentet gör inte anspråk på att vara någon fullständig beskrivning eller facit på
hur taxonomiutveckling kommer att bedrivas i framtiden. Taxonomiprojektet vill dock med
detta dokument bidra till framtida XBRL-utveckling genom att berätta om våra erfarenheter
och skapa en gemensam utgångspunkt för att förfina och förbättra metoder kring
taxonomiutveckling.

Dokumentet inleds med en presentation av den föreslagna processen samt en övergripande
diskussion kring distinktionen mellan utveckling och förvaltning av taxonomier och eventuella
implikationer. Nästföljande avsnitt behandlar projektrelaterade frågeställningar där bland
annat roller, ansvar och kompetensbehov beskrivs. Därefter beskrivs varje steg i processen,
från kravställning till underhåll. Varje avsnitt avslutas med kompletterande information om
arbetet i Taxonomiprojektet samt reflektioner och råd baserade på våra erfarenheter.

1.2 Avgränsningar
Dokumentet är ingen handbok i taxonomiutveckling och gör inte anspråk på att i detalj
beskriva hur genomförandet går till, utan behandlar i första hand vad som behöver göras på
en övergripande nivå.

Dokumentet syftar inte till att beskriva XBRL som format eller själva tillämpningen av
taxonomierna, såsom produktion eller konsumtion av XBRL-rapporter, utan fokuserar på de
aktiviteter och behov som föreligger vid utveckling av en viss taxonomi. Tillämpning av
processen som beskrivs i detta dokument förutsätter en viss grundkunskap om XBRL och
taxonomier. Det underlättar också om du har viss kunskap kring generella aspekter om
informations- och rapporteringsprocesser, redovisning, tekniska förutsättningar, legala
frågeställningar etc.

Vid utveckling av taxonomier är det viktigt att utgå från behov och krav hos alla aktörer i hela
rapporteringskedjan. Dokumentet avgränsas dock till de aktiviteter som utförs efter att krav
kommit in, dvs. då processen tar vid. Före det första steget i processen, krav, finns olika
aktiviteter, såsom förstudie och framtagande av business case, vilket inte behandlas
närmare i detta dokument.

1.3 Målgrupp
Processen i detta dokument utgår från de förutsättningar som det svenska taxonomiprojektet
har arbetat utifrån. En primär målgrupp för dokumentet är därför de parter som har varit och
kommer att vara delaktiga i utvecklingen och förvaltningen av de svenska taxonomierna för
årsredovisningar och revisionsberättelse.
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Förutsättningar kan se annorlunda ut för ett annat taxonomiutvecklingsprojekt. Dock borde
de erfarenheter som beskrivs i dokumentet vara till nytta även för andra taxonomiprojekt då
grundläggande principer och övergripande utvecklingssteg (processen) är av generell
karaktär.

En viktig målgrupp är därför framtida utvecklare och förvaltare av taxonomier. Dels avseende
vidareutveckling baserat på befintligt taxonomiramverk, dels utveckling av helt nya
taxonomier.
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2 Generell process för utveckling och förvaltning av
taxonomier

Taxonomiprojektet har arbetat fram en strukturerad process för utveckling och förvaltning av
taxonomier. Detta dokument har tagits fram som ett led i att sprida Taxonomiprojektets
erfarenheter samt att skapa bättre förutsättningar för att vidareutveckla och förbättra denna
process. Processen som projektet har arbetet fram har sin utgångspunkt i vedertagna
modeller för mjukvaruutveckling. Liknande processer används idag av andra
taxonomiutvecklingsprojekt. Inspiration har bland annat hämtats från utvecklingen av IFRS-
taxonomin.
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Figur 1 - Process för utveckling och förvaltning av taxonomier

Processen är nedbruten i 7 processteg som vart och ett innefattar diverse aktiviteter. Varje
processteg genererar någon form av delleverans (resultat) som triggar nästa steg. Dessa
delleveranser definieras i den högra halvan av modellen (underhåll undantaget). De
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streckade bakåtriktade pilarna illustrerar återkoppling till tidigare steg. Värt att poängtera är
att stegen krav och design ofta utförs parallellt med varandra då de är nära kopplade
aktiviteter. Här är några karakteristiska drag för processen:

 Processen för taxonomiutveckling är en cyklisk process som startar om efter steget
underhåll i en kontinuerlig loop för att fånga upp förändrade och nya krav.

 Reiterationer mellan de olika stegen är vanligt förekommande, särskilt mellan
kvalitetssäkring och utveckling, vilket i praktiken innebär korrigeringar i de tidigare
stegen krav och potentiellt även design.

 Utvecklingscykeln och publicering av nya taxonomiversioner sträcker sig vanligen
över ett år.

 Genom hela processen finns det goda möjligheter att införliva publik granskning för
att skapa högsta möjliga kvalitet och användbarhet.

2.1 Förutsättningar för utveckling respektive förvaltning
Förutsättningarna för utveckling av en helt ny taxonomi och förvaltning av befintliga
taxonomier skiljer sig åt. Förarbete i form av behovs- och intressentanalys,
organisationsfrågor etc. är vanligtvis mer omfattande vid nyutveckling av taxonomi jämfört
med vidareutveckling av en befintlig. De steg som behöver gås igenom på en övergripande
nivå är dock desamma, men mer arbete behöver göras innan den beskrivna processen tar
vid. De steg som redogörs för i detta dokument är relevanta och tillämpliga i båda fallen,
förvaltning och nyutveckling.

Vid utveckling av en ny taxonomi föregås arbetet av någon form av beställning eller
uppdragsbeskrivning där exempelvis syfte med taxonomin, målgrupp, omfattning och
övergripande förutsättningar för dess utformning och tillämpning är tydligt definierat. Det här
initiala analysarbetet är ett centralt skede i processen för att klargöra målbild och skapa rätt
förutsättningar för en tillräckligt bra kravfångst. Beträffande de organisatoriska
förutsättningarna förefaller det naturligt att utveckling av en ny taxonomi bedrivs i projektform
medan för förvaltning av befintliga taxonomier är en förvaltningsorganisation kanske bättre
lämpad. Om arbetet bedrivs av en förvaltningsorganisation kan processtegen i detta
dokument i vissa fall behöva anpassas till befintlig förvaltningsmodell.

För såväl utveckling av nya som förvaltning av befintliga taxonomier, behöver processen
föregås av en inledande analys som resulterar i en aktivitets- och tidsplan för alla leveranser
relaterade till utvecklingsprocessen.

Processen för utveckling och förvaltning av taxonomier kan initieras av olika anledningar,
exempelvis:

 behov av utveckling av ny taxonomi
 uppdateringar eller förändringar i lagstiftning eller regelverk
 förändringar i praxis eller god redovisningssed
 fel eller buggar i befintlig taxonomi
 återkoppling som inkommit efter publiceringen av taxonomin
 introduktion av ny XBRL-teknologi
 andra händelser som påverkar användningen av taxonomin.

2.2 Projektrelaterade frågeställningar
Ett taxonomiprojekt bör i ett initialt skede fundera över vissa frågeställningar och fastställa en
del grundläggande principer baserat på de aktuella förutsättningar som råder för projektet.
Utöver sedvanlig projektplanering och projektstyrning kan viss analogi göras till ett
systemutvecklingsprojekt där en del särskilda områden behöver adresseras. Här är några
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exempel på områden i ett taxonomiprojekt som bör hanteras och adresseras i ett tidigt skede
för att tydliggöra vad projektet har att förhålla sig till i det fortsatta arbetet:

 syfte, målgrupp, sökt verksamhetsnytta och omfattning
 förutsättningar för införande av rapportering i XBRL (obligatoriskt, frivilligt, etc)
 ägarskap och förvaltning
 immateriella rättigheter
 projektorganisation och kommunikation
 intressentanalys och hantering av intressenter (behov, krav och förutsättningar)
 lag- och regelverksefterlevnad
 tillämpning i system och processer
 kvalitetssäkring och riskbedömning
 teknisk förvaltning och versionshantering
 erkännande och godkännande av taxonomin.

Generell projektstyrning eller hantering av dessa punkter är dock inget som behandlas
närmare i detta dokument.

En annan viktig förutsättning för att utveckling och förvaltning av taxonomier sker
ändamålsenligt och effektivt, är att identifiera och definiera roller, ansvar och kompetenskrav.

Figur 2 - Resurs och kompetensbehov

Bilden ovan användes i Taxonomiprojektet för att identifiera och översiktligt beskriva vilka
resurs- och kompetensbehov som behövdes och hur dessa kunde grupperas för att bäst
tillgodose de krav som ställs på taxonomiramverket. I praktiken var uppdelningen av
kompetenser och roller inte så tydlig som bilden visar, men strukturen underlättade
hanteringen av kraven i processen.
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2.3 Krav
Det första steget i utvecklingsprocessen, krav
syftar till att samla in, verifiera och dokumentera
alla krav som ställs på taxonomin.

För såväl befintliga som nya taxonomier är
resultatet av kravhanteringen en kravspecifikation
som i detalj beskriver de informations- och
presentationskrav för den eller de rapporter som
taxonomin ska representera (taxonomins
innehåll).

Utöver innehåll utvärderas relaterade processer,
tillämpningar och andra omvärldsfaktorer som har
påverkan på taxonomins utformning. Dessa krav
dokumenteras också som en del av
kravspecifikationen.

Kravsteget kräver konsultation och dialog med normgivande instanser (exempelvis
Bokföringsnämnden). Det kan också vara aktuellt att konsultera intresseorganisationer
(exempelvis FAR SRS och SRF), revisions- och redovisningsbyråer,
programvaruleverantörer och andra aktörer.

Vid större förändringar eller nyutveckling av taxonomier bör påverkan utvärderas i
samverkan med alla berörda parter.

2.3.1 Kravställning vid utveckling av taxonomier
Kravställningen handlar om att möta olika intressenters krav på taxonomin. För att underlätta
arbetet med att identifiera och samla in krav som ställs på taxonomin är det bra att tidigt
identifiera taxonomins intressenter samt att särskilja på olika typer av krav.

Figur 3 - Krav från olika intressenter

Ovanstående bild användes av taxonomiprojektet för att få en översikt över de krav som
ställs på taxonomins innehåll och utformning avseende årsredovisningen. De intressenter
som identifierades var bland annat:
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 Användare av taxonomin (processer och tillämpning)
o De som använder taxonomin för att producera instansdokument, tex företag,

redovisnings- och revisionsbranschen och programvaruleverantörer.
o De som konsumerar instansdokument gjorda från taxonomin, exempelvis

myndigheter, kreditupplysningsföretag, banker eller analytiker.
 Andra intressenter (omvärldsfaktorer)

o Intressenter som offentlig förvaltning, näringslivet och föreningen XBRL
Sweden kan ställa övergripande strategiska krav kring nya taxonomier,
förvaltning, utveckling och marknadsföring.

o Lagstiftning, regelverk och god redovisningssed ställer krav på taxonomin
avseende innehåll och tydliggörs genom lagstiftare, normgivare och olika
intresseorganisationer (ex. FAR SRS och SRF).

o Även XBRL-tekniken i sig ställer krav på taxonomin. Dessa tekniska krav kan
komma ifrån XBRL International och XBRL Sweden.

Krav på taxonomins innehåll
I de fall då det inte är entydigt definierat exakt vad taxonomin ska innehålla, som fallet är
med årsredovisningen, kommer kravställningen att vara en betydande del av
taxonomiutvecklingen. Att komma överens om elementens innebörd och förankra dem hos
de olika intressenterna är viktigt för att taxonomin ska anses som relevant och användbar.

Krav på taxonomins innehåll, det vill säga rapporterings- eller informationskraven
(exempelvis för en årsredovisning för privata aktiebolag), inkluderar att identifiera och
dokumentera begrepp inklusive definitioner, informationsmodell och regler.

Återanvända befintlig taxonomi?
Redan i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet är det viktigt att fråga sig om det finns någon
etablerad taxonomi som kan eller bör återanvändas. I vissa fall kan det te sig ganska
självklart att bygga vidare på en befintlig taxonomi, till exempel vid en årlig revidering av en
taxonomi. Om du ska utveckla en ny taxonomi men vill återanvända hela eller delar av en
befintlig taxonomi är det viktigt att analysera att den befintliga taxonomins begrepp verkligen
har den innebörd du själv tillskriver begreppet.

Krav på taxonomins utformning
Andra krav som styr utformningen av taxonomiarkitektur kan härledas från processer och
tillämpning (produktion och konsumtion av information), teknik (XBRL-specifikationer och
best practice), strategiska överväganden (ägarskap, förvaltning och vidareutveckling).

Mål och krav på taxonomins utformning och design kan exempelvis inkludera:

 Teknik: efterlevnad av XBRL-specifikationer, exempelvis XBRL 2.1, XBRL
Dimensions 1.0

 Internationell kompatibilitet: efterlevnad av tekniska riktlinjer, exempelvis Financial
Reporting Taxonomy Architecture, och internationell best practice inom
taxonomidesign

 Enkelhet: rapporteringsprocessen ska vara enkel, exempelvis genom enkelhet för att
skapa instansdokument

 Användarvänlighet: taxonomin ska vara effektiv och lättbegriplig för organisationer
att använda för rapportering.

 Fullständighet: taxonomins begrepp/innehåll ska omfatta alla väsentliga
rapporteringskrav

 Stabilitet: taxonomin ska vara så stabil som möjligt över tiden för att minimera
påverkan på producerande och konsumerande system
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 Tillförlitlighet: taxonomin ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och vara baserad på
redovisningsstandards, god redovisningssed och praxis

 Effektivitet och skalbarhet: taxonomins arkitektur ska underlätta återanvändning av
begrepp och strukturer samt vara lätt att vidareutveckla för nya rapporteringsbehov

 Underhållsbarhet: taxonomin ska vara lätt att underhålla över tiden och ta hänsyn till
teknisk och innehållsmässig förvaltning.

En bra kravbild är bland de mest avgörande framgångsfaktorerna för ett utvecklingsprojekt.
Det är en utmaning både att finna kraven och att formulera dem på ett entydigt och begripligt
sätt. Det räcker emellertid inte med att finna och formulera kraven, de måste även prioriteras,
spåras och ändringshanteras på ett strukturerat sätt.

2.3.2 Reflektioner från Taxonomiprojektet
I ett taxonomiutvecklingsprojekt som berör många olika intressenter är det viktigt att ha en
öppen process där det är enkelt för dessa att kunna påverka slutresultatet.

Taxonomiprojektet samlade relevant kompetens via forum och arbetsgrupper i XBRL
Sweden. Medlemmarna i föreningen representerar revisons- och redovisningsbranschen,
programvarubranschen och kreditupplysningsbranschen.

Kravarbetet delades in i tre övergripande aktiviteter: insamling och analys, verifiering och
fastställande av kravspecifikation samt dokumentation.

Insamling och analys
Utgångspunkter i arbete har varit årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens normgivning,
årsredovisningsmallar, checklistor, input från både producenter och konsumenter av
årsredovisningar m.m. Insamling av ärenden skedde på olika sätt, bland annat via
arbetsmöten och workshops, intervjuer och skriftlig kommunikation. Alla synpunkter och
ärenden samlades i en gemensam ärendelista i Excel. Den centrala projektgruppen svarade
för initial analys och beredning av ärenden. Separata avstämningar har också skett med
olika intressenter och normgivande instans.

Verifiering och fastställande av kravspecifikation
Taxonomiprojektet har arbetat i iterativa steg med möjlighet för involverade parter att
löpande granska och kommentera kravsspecifikationen. Dokument, ärenden och beslut har
versionshanterats för att skapa spårbarhet. Via löpnummer på alla ärenden skapades en
numrerad koppling mellan ärendelistan och kravspecifikationen vilket har underlättat
verifieringen av kravspecifikationen. Oavsett hur väl sammansättningen av olika
kompetenser inom involverade grupper i kravställningsarbetet har fungerat finns en risk att
den slutgiltiga kravspecifikationen är behäftad med vissa fel och andra ofullkomligheter.
Slutgiltig verifiering av kravspecifikationen är därför något som måste genomföras för att
minimera risken för felaktigheter längre fram i processen. Helst bör slutgiltig verifiering
utföras av personer som i huvudsak inte varit involverade i kravställningsarbetet, men
besitter tilläckligt med kunskap för att kunna avgöra huruvida kravspecifikationen är både
rimlig och korrekt. Då detta inte alltid är praktiskt genomförbart bör processen i sig innehålla
kontroller som minimerar risken för fel. Processteget avslutas med att kravspecifikationen
fastställs genom formellt godkännande av beställare och leverantör.

Dokumentation
Dokumentation sker löpande genom hela processteget. Ett krav behöver beskrivas så att det
är begripligt för mottagaren, men också för att möjliggöra efterkontroll. Hur väl kravet har
tagits om hand i en ny taxonomi ska vara möjligt att avgöra utifrån kravspecifikationen i
jämförelse med levererad taxonomi. Därtill rekommenderas att kraven även listas på ett
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överskådligt sätt för att möjliggöra en tydlig överblick över samtliga krav. Utifrån en relevant
kategorisering av krav kan granskningen underlättas genom filtrering och viss utsökning.

En stor utmaning i Taxonomiprojektet var att facilitera kravställningsarbetet som involverade
många intressenter med olika och många gånger överlappande eller motstridiga krav. För att
prioritera informationskraven definierades dessa utifrån tre nivåer: ska-krav, bör-krav och
önskemål. Ett ska-krav kan inte prioriteras bort och uteslutas, då själva innebörden av ska-
krav är att de är absolut nödvändiga för att taxonomin ska kunna fylla sin uppgift, utan dessa
är taxonomin oanvändbar.

 Ska-krav: Lagkrav eller utgör god redovisningssed. Används mycket och skapar stora
begränsningar för taxonomins tillämpning.

 Bör-krav: Underlättar övergång till elektronisk rapportering.
 Önskemål: Finns i mall, men används inte så ofta.
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2.4 Design
Designsteget syftar till att skapa en
taxonomiarkitektur som på bästa sätt svarar upp
mot de krav som har identifierats i kravsteget.

Resultatet av designsteget är en
taxonomiarkitektur i enlighet med aktuell best
practice och tillgänglig teknologi samt en
informationsmodell som svarar upp mot kraven
från det tidigare steget. Taxonomiarkitekturen ger
en förklaring till olika designval och beskriver
användningen av XBRL-specifikationer,
taxonomins ramverk och modularisering.

Eventuella ändringar i befintlig taxonomiarkitektur
kräver konsultation med taxonomins intressenter,
inklusive analys av hur dessa intressenter
påverkas av ändringarna. Intressenter kan vara

 myndigheter, exempelvis Bolagsverket
 XBRL Sweden (Styrelse, medlemmar, arbetsgrupper)
 tillämpare av taxonomin
 programvaruleverantörer
 andra grupper som utvecklar taxonomier.

Design och utformning av taxonomier är ett område under kontinuerlig utveckling. För
säkerställande av så hög grad av kompatibilitet som möjligt är det av yttersta vikt att design
och förändringar av taxonomiarkitektur tar hänsyn till aktuell best practice.

Vid introduktion av ny XBRL-teknologi krävs beaktande av tillgängliga programvaror och stöd
för dessa teknologier.

2.4.1 Design och arkitektur vid utveckling av taxonomier
I designsteget omsätts kraven till ett underlag som är så pass tydlig att en programmerare
kan gestalta den i XBRL-kod. I designsteget behövs både personer med domänexpertis
(verksamhet och rapportdomänen) och personer med teknisk kunskap om XBRL
(taxonomispecialist).

Designsteget levererar bland annat följande resultat:

 Ett arkitekturdokument som beskriver de övervägande och val som ligger till grund för
designen. Dokumentet beskriver användningen av XBRL-specifikationer och ger
schematiska bilder som beskriver taxonomins interna relationer samt eventuella
relationer till externa taxonomier. Arkitekturdokumentet är ett viktigt underlag för dem
som önskar få en djupgående förståelse av taxonomin.

 En informationsmodell som fungerar som underlag till nästa steg, utveckling. Denna
modell blir resultatet av olika designval för att på bästa sätt möta kraven på
taxonomin.
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I praktiken sker designsteget ofta parallellt med kravställningsarbetet då dessa aktiviteter är
nära kopplade. Möjligheter, utmaningar och begräsningar i taxonomidesign gör återkoppling
från designsteget till en viktig del i kravställningsarbetet.

Exempel på övergripande mål som taxonomidesignen ska hantera kan vara:

 Taxonomin ska vara heltäckande, flexibel, lättbegriplig och korrekt återge de uppgifter
som används av svenska företag enligt årsredovisningslagen och god
redovisningssed.

Dessa mål kan innebära motstridiga krav. Till exempel, mål att vara heltäckande och korrekt
kan innebära konflikt med mål för användarvänlighet och enkelhet i genomförandet. Design
och utformning av taxonomin ska baseras på val och överväganden som leder till att
taxonomin på bästa sätt möter kraven.

XBRL är en öppen standard och det är viktigt att följa de specifikationer och riktlinjer som ges
av det internationella konsortiet och samtidigt följa hur tillämpningar sker i andra
taxonomiprojekt för att försäkra sig om att taxonomin följer standarden och är kompatibel
med den fortsatta utvecklingen av standarden. Det är även viktigt att följa standarden för att
försäkra sig om att marknadens XBRL-applikationer hanterar taxonomin korrekt. Två
grundläggande designprinciper för taxonomiutveckling lyfts därför fram:

 Tekniska riktlinjer. Taxonomin ska uppfylla XBRL 2.1 och bör uppfylla XBRL
Internationals Financial Reporting Taxonomy Architechture (FRTA1) i högsta möjliga
utsträckning.

 Internationell best practice inom taxonomidesign. Taxonomin ska eftersträva att
använda liknande design som används av andra etablerade taxonomier.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är återkoppling från användare och organisationer
som implementerar taxonomin i system och processer. Denna återkoppling bör ha stor
påverkan på taxonomins design och utformning då den representerar krav och behov i
praktiken. Den publika granskningsperioden är därför ett mycket viktigt steg för att
säkerställa att eventuella brister och fel fångas upp. Delaktighet från intressenter är kritiskt
för att säkerställa att slutlig version håller hög kvalitet och användbarhet.

2.4.2 Reflektioner från Taxonomiprojektet
Att utforma XBRL-taxonomier av hög kvalitet och god användbarhet kräver bred analys och
övervägande inom en rad områden. En robust och användarvänlig taxonomi fokuserar inte
enbart på begrepp och relationer, utan väger också in aspekter som exempelvis
användarnas mognad gällande XBRL eller hur enkelt ska det vara att vidareutveckla
taxonomin. Nedan ges exempel på några områden som är relevanta att adressera i de flesta
taxonomiutvecklingsprojekt:

1. Namnkonventioner
 Enhetlig standard för namngivning av elementnamn, begreppsrubriker

och filnamn underlättar begripligheten i taxonomin.
2. Användning/tillämpning av XBRL-specifikationer

 Begreppsdefinitioner (element), rubriker (label linkbase),
presentationshierarki (presentation linkbase), summeringsregler

1 http://www.xbrl.org/TaxonomyGuidance/
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(calculation linkbase), definition av relationer (definition linkbase),
referenser till underliggande regelverk (reference linkbase).

 Tuples och Dimensions
3. Taxonomins ramverk och modularitet

 Med taxonomins ramverk, eller arkitektur, menas hur begrepp och
information struktureras i de filer som utgör taxonomin

4. Informationsmodell
 En strukturerad dokumentation av alla kraven som är så uttömmande

att en utvecklare kan representera denna modell i XBRL

För mer information om det svenska taxonomiramverkets arkitektur se Arkitekturdokument
på www.xbrl.se.

1. Namnkonventioner
För att få en lättförstådd taxonomi är det viktigt med likformig och konsekvent namnsättning
på element, rubriker och filer. Därför är det värdefullt att ta fram namnkonventioner för hur
detta görs för en särskild taxonomi. Grundläggande regler kring namnsättning finns i FRTA.
Exempel på namnkonventioner kan vara:

 Följa riktlinjer i FRTA
 Å, ä och ö ska inte användas i elementnamn.
 Elementnamn ska vara utformade enligt Camelcase, det vill säga första bokstaven i

alla ord skrivs med stor bokstav utan mellanrum mellan orden, exempelvis
ForandringPeriodiseringsfond.

 Ta bort oviktiga bindningsord som exempelvis i, och och eller i vissa fall även från
och till när ordet saknar betydelse.

2. Tillämpning av XBRL-specifikationer

Begreppsdefinitioner
En av de viktigaste grundprinciperna i XBRL är att varje begrepp som definieras ska vara
självständigt så att användaren kan förstå innebörden utan att begreppet sätts i ett
sammanhang. Detta innebär att han eller hon ska kunna förstå betydelsen av exempelvis
begreppet rörelseresultat utan att se den i sitt sammanhang, exempelvis resultaträkningen.
Extra varsamhet bör iakttas vid definition av summa-begrepp då dessa sällan är
självständiga utan baseras på resultat från flera poster.

I de svenska taxonomierna ska du med hjälp av elementnamn, standardrubrik, referenser
och dokumentationsrubrik kunna avgöra betydelsen av ett begrepp. Om du har svårt att hitta
referenser eller dokumentation för ett begrepps definition bör du ifrågasätta begreppets
existensberättigande i taxonomin.

I XBRL finns två begreppstyper, item och tuple. Det vanligaste sättet att beskriva begrepp i
en finansiell rapport är med hjälp av elementtypen item. Ett item kan antingen vara textuell
eller numerisk. Item har i definitionen ingen koppling till andra item. Det andra alternativet är
att använda tuple för att gruppera relaterade begrepp. Grupperingen kan bestå av både
items och andra tuples. Tuples kan också användas för att bygga upp tabeller.

Rubriker (label linkbase)
Möjligheten att koppla flera rubriker till samma element realiseras via label linkbase. Förutom
rubriker på olika språk kan även kopplas rubriker med olika label-roller till ett element för att
kunna kommunicera information bättre, tydligare och anpassat till olika situationer. För att
definiera dessa rubriker bör de fördefinierade label-rollerna som finns i XBRL användas.

http://www.xbrl.se/
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Antalet roller som används bör hållas nere för att få en enkelhet och tydlighet i taxonomierna.
Nedan finns en förteckning över de roller som är rekommenderade att använda.

Label roles Betydelse
Standard Förse varje element med en uttömmande beskrivning av

elementet så att personer lätt kan identifiera och urskilja
element. Varje element bör ha en unik standard label
Cash in Bank

Terse Kortare förklaring där rubriken även förklaras av
sammanhanget
Cash

Verbose En ännu mer beskrivande rubrik än Standard. Kan
användas när elementet behövs beskrivas i hög detalj
My Account Cash in Bank

Definition guidance Kan användas för att ytterligare klargöra innebörden av
elementet och när elementet ska användas

Discloser guidance Kan användas för att ytterligare klargöra innebörden av
elementet och när elementet ska användas

Start / Period End Används för element vars värde kan användas både i
början och i slutet av en period.

Documentation Dokumentation kan ytterligare klargöra innebörden av
elementet och när elementet ska användas

För ytterligare förklaring, XBRL 2.1 Specification http://www.xbrl.org/SpecRecommendations

Presentationshierarki (presentation linkbase)
Presentation linkbase gör det möjligt att definiera presentationshierarkier för de defininerade
begreppen. Presentationshierarkin ska ses som en informationsmodell som beskriver
innehållet i den rapport som taxonomin ska representera. Presentationshierarkin ska också
underlätta för användare att förstå taxonomin och enkelt kunna identifiera element.

För att få en bra användbarhet bör återkommande likformiga strukturer ha en standardiserad
uppställning. Ett exempel på en sådan struktur är information som ska representeras i
motsvarande tabellstrukturer enlig nedanstående bild.

Figur 4 - Presentationsregler (presentation linkbase)

För att tydliggöra tabellstrukturer bör abstrakta begrepp användas för att gruppera
delposterna i tabellen vilket i exemplet representeras av Medel att disponera i
förvaltningsberättelsens förslag till resultatdisposition. Delposterna ska grupperas under det
abstrakta begreppet. Om strukturen ska innehålla en summering bör denna ligga på samma
hierarkiska nivå som det abstrakta elementet, precis som Summa i ovanstående exempel.
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Summeringsregler (calculation linkbase)
Calculation linkbase gör det möjligt att definiera hur element summerar upp i varandra. Den
är enkel att förstå och använda. Calculation likbase har dock vissa begränsningar. Det går
bland annat inte att definiera beräkningar av element med olika periodtyper (context) eller
olika dimensions. Det finns också begränsningar avseende summeringsregler för tuples. Om
möjligt bör summeringskontroller införas för både items och i tuples.

Calculation linkbase byggs upp på ett liknade sätt som presentation linkbase. Förutom att
elementen ges en hierarki, tilldelas elementen också en vikt (weight) som visar om elementet
representerar en addition (1) eller en subtraktion (-1).

Figur 5 - Summeringsregler (calculation linkbase)

Relationsregler (definition linkbase)
Används huvudsakligen för att definiera XBRL-dimensions, men kan också användas för
djupare beskrivning av relationen mellan element.

Definition roles Betydelse
General-special En beskrivande länk från ett generellt begrepp till en

specialiserat begrepp
Essence-alias En länk mellan två element som identiska, men är

separerade av tekniska eller redovisningsskäl.
Hypercube-dimension Används för att modellera XBRL dimensions
Dimension-domain
Domain-member
All
NotAll

Används för att modellera XBRL dimensions

För ytterligare förklaringar se XBRL 2.1 Specification samt XBRL Dimensions 1.0,
http://www.xbrl.org/SpecRecommendations/

Referenser (reference linkbase)
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Med hjälp av reference linkbase kan en referens definieras till underliggande regelverk eller
annan extern information. För dokumentationen av referenser rekommenderas att använda
XBRL:s befintliga reference parts. Det går också att definiera egna reference parts. Då de
befintliga är definierade på engelska har en mappning gjort mellan de engelska och svenska
termerna enligt nedanstående tabell.

Reference parts Svensk betydelse
ref:Publisher Utgivare
ref:Name Namn
ref:Number Nummer
ref:Chapter Kapitel
ref:Paragraph Stycke
ref:Subparagraph Punkt
ref:Article Avsnitt
Ref:URI URI

Nedan är exempel på referens för begreppet SkattAretsResultat i K2-taxonomin:

Reference parts Exempel
Reference role http://www.xbrl.org/2003/role/reference
ref:Name ÅRL
ref:Number 1995:1554
ref:Chapter Bilaga 2
ref:Subparagraph 20

Vid design av referenser kan referensinformationen exempelvis delas upp i olika reference
linkbases baserat på den som ansvarar för informationen för att underlätta det löpande
underhållet.

Tuples och Dimensions
För att modellera mer komplexa tabellstrukturer i XBRL finns det tre huvudsakliga metoder:

 Tuples: Grupperar relaterade element i ett givet sammanhang. Innan Dimension-
specifikationen (XDT 1.0) fanns var tuples det sättet man använde för att
representera mer komplexa tabellstrukturer. Användandet av dimensions utesluter
inte att tuples också kan användas.

 Dimensions: Ett så kallat primary element definieras i kombination med en eller flera
dimensioner. Dimensioner kan definieras i förhand (Explicit) eller definieras av
användaren (Typed).

 Intersection tables: Denna typ av tabell innebär att varje skärningspunk mellan rad
och kolumn definineras som ett specifikt element. Fördelar med detta är möjligheten
att kunna utnyttja olika label-roller och references parts för att förklara tabellen
ytterligare. Det kan dock vara arbetskrävande att utöka en sådan tabell och varje ny
kolumn innebär ett behov av att skapa nya element för varje rad.

Det finns ingen exakt vägledning när tuples, dimensions eller intersection tables passar bäst.
Detta måste avgöras från fall till fall.

3. Taxonomins ramverk/arkitektur och modularitet
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Med taxonomins ramverk, eller arkitektur, menas hur begrepp och information struktureras i
de filer som utgör taxonomin samt hur valet att importera andra taxonomier sker. Detta
ramverk blir ett nätverk av filer med olika beroenden och påverkan av varandra.

En av många utmaningar med att strukturera taxonomin utifrån kraven i kravspecifikationen
är att uppnå en rimlig balans mellan att skapa återanvändbara och underhållsbara
komponenter å ena sidan och onödigt fragmenterad struktur som minskar begripligheten å
andra sidan. Valet av struktur och modularitet, inklusive schema-filer och linkbases, påverkar
taxonomins flexibilitet och möjligheten att effektivt återanvända begrepp och strukturer i
andra taxonomier.

En av de stora fördelarna med XBRL är möjligheten att importera och bygga vidare på
befintliga taxonomier. Detta ger bra förutsättningar för att harmonisera och standardisera
begrepp, undvika redundans samt ger möjligheten att ta tillvara på redan nedlagt arbete. Ett
exempel på detta är utvecklingen av K2-taxonomin där många av begreppen i K2 redan
fanns i det befintliga taxonomiramverket och kunde återanvändas. Även vid en årlig
revidering av en befintlig taxonomi kan den tidiga versionen importeras som bas och sedan
görs ändringarna i den nya taxonomin. I den nya taxonomin kan användningen av element i
den taxonomi den importeras förbjudas (prohibit).

Alla elementdefinitioner finns i schema-filer (.xsd). Du kan välja att ha alla elementdefinitioner
i en stor schemafil eller att dela upp dem i flera mindre filer och sedan länka ihop dem så att
de fungerar som en fil. Att ha alla definitioner i en och samma fil som i den första taxonomin
för svensk årsredovisning (2006-05-25) ger en överblick över alla elementen och taxonomin
blir relativt enkel att förstå utan större erfarenhet av XBRL. När man arbetar med taxonomier
som innehåller ett stort antal element kan det vara fördel att dela upp taxonomin i flera
moduler. Taxonomin blir då modulär som taxonomin se-sme-2008-09-30. Modulära
taxonomier kan kombineras ihop till olika rapporttaxonomier. Detta gör att flera mindre och
anpassade taxonomier utifrån samma bas av elementdefinitioner kan skapas.

De svenska taxonomierna är uppbyggda med en hög grad av modularitet. Som har beskrivits
tidigare minskar detta överskådligheten av taxonomin. Det är därför viktigt att beskriva detta i
ett ramverk, där bland annat relationen mellan modulerna beskrivs. Nedan är en beskrivning
av uppbyggnaden av det svenska taxonominramverket.
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Figur 6 - Taxonomiarkitektur
4. Informationsmodell
Designsteget omvandlar även resultatet från kravsteget till en komplett informationsmodell. I
denna modell är alla kraven omsatta till en struktur som kan bearbetas i nästa steg
(utveckling).

En informationsmodell är en formell representation av begrepp, typer och objekt som
inkluderar deras egenskaper och relationer. En informationsmodell ger formalitet och
beskriver strukturer utan att ge begränsningar i hur det ska mappas eller implementeras i en
mjukvara. Med informationsmodell i detta sammanhang avses en modell som beskriver
innehåll och utformning av rapporten i fråga. Denna modell ska vara så uttömmande att en
utvecklare kan representera modellen i XBRL.

En viktig aspekt om projektet består av personer med olika kompetenser är att hitta ett
gemensamt förhållningssätt till att beskriva länken mellan modellen och XBRL-koden. Detta
är viktigt för att löpande kunna kvalitetssäkra XBRL-koden. I avsaknad av en formell notation,
kan Exceldokument användas för att representera modellen.
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Label Element name Abstract Data type Balance Period type Substitution group
Resultaträkning ResultatrakningKostnadsslagsindeladAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Rörelsens resultat RorelsensResultatAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RorelsensIntakterLagerforandringarMmAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Nettoomsättning Nettoomsattning false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkningForandringAvLagerAvProdukterIArbeteFardigaVarorOchPagaendeArbetenForAnnansRakningfalse xbrli:monetaryItemType credit duration item

Aktiverat arbete för egen räkning AktiveratArbeteForEgenRakning false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Övriga rörelseintäkter OvrigaRorelseintakter false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RorelseintakterLagerforandringarMm false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Rörelsekostnader RorelsekostnaderAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Råvaror och förnödenheter RavarorFornodenheterResultatrakningen false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Handelsvaror Handelsvaror false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Övriga externa kostnader OvrigaExternaKostnader false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Personalkostnader Personalkostnader false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångarAvskrivningarOchNedskrivningarMateriellaOchImmateriellaAnlaggningstillgangarfalse xbrli:monetaryItemType debit duration item

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningarNedskrivningarOmsattningstillgangarUtoverNormalaNedskrivningar false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Övriga rörelsekostnader OvrigaRorelsekostnader false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Summa rörelsekostnader Rorelsekostnader false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Rörelseresultat Rorelseresultat false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Finansiella poster FinansiellaPosterAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Resultat från andelar i koncernföretag ResultatAndelarKoncernforetag false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Resultat från andelar i intresseföretag ResultatAndelarIntresseforetag false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar ResultatOvrigaFinansiellaAnlaggningstillgangar false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter OvrigaRanteintakterOchLiknandeResultatposter false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringarNedskrivningarFinansiellaAnlaggningstillgangarOchKortfristigaPlaceringarfalse xbrli:monetaryItemType debit duration item

Räntekostnader och liknande resultatposter RantekostnaderOchLiknandeResultatposter false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Summa finansiella poster FinansiellaPosterSumma false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Resultat efter finansiella poster ResultatEfterFinansiellaPoster false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Extraordinära poster ExtraordinaraPosterAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Extraordinära intäkter ExtraordinaraIntakter false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Extraordinära kostnader ExtraordinaraKostnader false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ResultatForeBokslutsdispositionerOchSkatt false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Bokslutsdispositioner BokslutsdispositionerAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Förändring av periodiseringsfond ForandringPeriodiseringsfond false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Förändring av överavskrivningar ForandringOveravskrivningar false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Erhållna koncernbidrag ErhallnaKoncernbidrag false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Lämnade koncernbidrag LamnadeKoncernbidrag false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Övriga bokslutsdispositioner OvrigaBokslutsdispositioner false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Summa bokslutsdispositioner BokslutsdispositionerSumma false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Resultat före skatt ResultatForeSkatt false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Skatter SkatterAbstract true xbrli:stringItemType duration item

Skatt på årets resultat SkattAretsResultat false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Övriga skatter OvrigaSkatter false xbrli:monetaryItemType debit duration item

Årets resultat AretsResultat false xbrli:monetaryItemType credit duration item

Figur 7 - Enklare informationsmodell i Excel
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2.5 Utveckling och testning

2.5.1 Utveckling

Steget syftar till att utifrån designunderlaget
(informationsmodell och arkitekturdokument) ta
fram en XBRL-taxonomi. I steget utveckling och
testning kombineras således
taxonomiarkitekturen från designsteget med
kravspecifikationen avseende innehåll och
utformning. Resultatet av utvecklingssteget är ett
set av XBRL-filer som utgör taxonomin.

Som tidigare har beskrivits bör vidareutveckling
av befintlig taxonomi skiljas från ren nyutveckling.
Även om de grundläggande principerna är
desamma och att mer arbete avseende ren
nyutveckling fordras i de initiala stegen finns vissa skillnader även avseende utveckling. Om
processen inte kräver utveckling av en ny taxonomi försvinner utvecklingssteget från den
senast publicerade taxonomin som är i fråga. Utveckling görs med fördel i ett
taxonomiutvecklingsverktyg. En förteckning över taxonomiutvecklingsverktyg finns på
www.xbrl.org under fliken Tools.

Utvecklingssteget är en iterativ process där utvecklingen företrädesvis sker i små steg med
kontinuerlig testning av varje intern taxonomiversion (IWD – Internal Working Draft). De
tester som genomförs beskrivs närmare i nedan avsnitt avseende testning.

Utvecklingssteget upprepas för varje release av taxonomins arbetsversioner, dvs. varje
version och den slutgiltiga versionen (Final). Detta innebär att först utvecklas och testas en
eller flera Internal Working Drafts. När denna är färdigutvecklad och testad internt publiceras
den som en Public Working Draft (PWD). Först vid detta skede har externa parter möjlighet
att granska taxonomin med egna testmetoder och egna instansdokument. Den externa
granskningen av taxonomin (PWD) beskrivs i nästföljande steg, avsnitt 2.6 Publik
granskning.

I taxonomiutvecklingsprocessen skiljs IWD från PWD och Final. Det bör dock noteras att det
fortfarande är samma taxonomi, men olika arbetsversioner tills Final publiceras.
Namnstandarden är vedertagen inom XBRL International och möjliggör effektivare och
enklare kommunikation avseende status på en viss taxonomi. Vidare bör framhållas att även
under utvecklingen av IWD, kan extern granskning införlivas i form av att arbetsgrupper eller
andra berörda parter ges möjlighet att kommentera taxonomin.

2.5.2 Testning

Syftet med testningssteget är att tydliggöra den testning som sker parallellt med utvecklingen
i det iterativa utvecklings- och testningssteget. Som beskrivits ovan sker utvecklingen i små
steg, där kontinuerlig testning av ny kod sker av varje intern taxonomiversion. Testning av
framtagna taxonomier handlar om att säkerställa att taxonomierna uppfyller de funktionella
och tekniska krav som har tagits fram i kravsteget.
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Nedan följer ett antal olika typer av kontroller som är lämpliga att genomföra:

Teknisk validering
Teknisk validering kan vara följande:

 XML-validering – taxonomin är välformerad XML
 XML-schema validering – taxonomin följer ett antal fördefinierade XML-scheman
 XBRL 2.1 validering – taxonomin följer XBRL 2.1-specifikationen
 Validering av efterlevnad av interna tester.

Dessa tekniska valideringar kan göras maskinellt med hjälp av en XBRL-processor.

Efterlevnad av internationella riktlinjer
XBRL International har givit ut ett dokument, Financial Reporting Taxonomy Architecture
(FRTA), som ger riktlinjer för hur taxonomin bör utformas och struktureras.

Många valideringsverktyg har implementerat maskinellt stöd för att validera om en taxonomi
följer dessa riktlinjer.

Innehåll (informationskrav)
Utgångspunkten är att kontrollera att taxonomin motsvarar det innehåll och den utformning
som har tagits fram i kravspecifikationen. I avsaknad av mer sofistikerade verktyg eller
anpassade rutiner kan detta göras genom manuell prickning av kravspecifikationen mot
taxonomin.

Test med verkliga instansdokument (use case)
Ett bra sätt att ytterligare testa att taxonomin är konsekvent och korrekt reflekterar kravbilden
är att skapa instansdokument med testdata för ett antal färdiga testfall. Genom detta
förfarande testas bland annat:

 korrekta datatyper
 summeringsregler
 begrepp och innehåll.

Dokumentation
Exempel på dokumentation som bifogas detta processteg:

 valideringsrapporter från XBRL-editorer
 kvalitetssäkringsdokument som redogör för vilka genomgångar som genomförts med

bifogade prickningslistor.

2.5.3 Reflektioner från Taxonomiprojektet

Utveckling av taxonomier görs med fördel i ett taxonomiutvecklingsverktyg.
Taxonomiprojektet har använt sig av flera olika XBRL-verktyg, inte minst i testningen för att
säkerställa att olika verktyg ger samma valideringsresultat.

Bilden nedan visar ett exempel på ett utvecklingsverktyg som hjälper användare med att
dölja de tekniska delarna. Verktyget ger också utvecklaren en bättre överblick över alla de
filer som taxonomin består av.
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Figur 8 - Utvecklingsvy i taxonomiverktyg

Inom ramen för utvecklings- och testningssteget har Taxonomiprojektet använt
dokumentation från krav- och designsteget, där beslut avseende exempelvis modularitet,
eventuell import av tidigare taxonomier. redan har tagits och dokumenterats. För att
tydliggöra innehållet i detta steg återfinns ett antal exempel på aktiviteter som utförs i
utvecklings- och testningssteget:

 Skapa struktur för moduler och eventuella importerade taxonomier
Om taxonomin ska vara modulär eller bygger vidare på en befintlig taxonomi måste det
skapas länkar mellan de olika modulerna. Den ordning modulerna importeras avgör
bland annat prioriteten och hierarkin mellan modulerna. Här är taxonomins ramverk till
stor hjälp.

 Anpassa importerade begrepp
Det kan finnas behov att anpassa och komplettera importerade begrepp. Det finns också
möjlighet att förbjuda (prohibit) element att användas i den nya taxonomin.

 Skapa nya begrepp
Definiera nya element med namn, rubrik, datatyp, balanstyp och periodtyp etc.

 Skapa relationer mellan element
Bygga strukturer i presentation linkbase, calculation linkbase, reference linkbase och
defintion linkbase

 Kontrollera, testa, korrigera och dokumentera
Testning av utvecklad kod bör komma igång tidigt för att säkerställa kvaliteten i
taxonomin i ett tidigt skede, eftersom det går att testa små delar av taxonomin genom så
kallade komponenttester. Den utvecklingsmetodik som taxonomiprojektet har använt
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stödjer principen för utveckling i små iterationer med efterföljande komponenttest. Denna
testning sker främst mot informationsmodellen och arkitekturdokumentet. En mer grundlig
testning mot instansdokument sker sedan i kvalitetssäkringssteget.

Fortlöpande dokumentation genom hela processen för utveckling och testning underlättar
vidareutveckling och kvalitetssäkring av koden.
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2.6 Publik granskning
Den publika granskningen som beskrivs i detta
steg syftar till att externa parter ges möjlighet
att utvärdera, granska och testa taxonomin
genom egna testmetoder och genom att skapa
egna instansdokument. Den version av
taxonomin som publiceras för den publika
granskningen benämns Public Working Draft
(PWD), i enlighet med XBRL Internationals
terminologi. Den externa granskningen av
taxonomin är ett centralt steg för att säkerställa
taxonomins kvalitet och användbarhet.

Den publicerade taxonomin bör kompletteras
med stödjande dokumentation. Se närmare
beskrivning under avsnitt 2.8 Publicering.

Resultatet av detta steg är en lista med
eventuella synpunkter och kommentarer som kommit in på taxonomin under
granskningsperioden. Alla inkomna kommentarer och synpunkter förs in i ärendelistan för
vidare behandling.

2.6.1 Reflektioner från Taxonomiprojektet

Taxonomiprojektet har levererat en PWD-version till berörda intressenter via XBRL Swedens
webbplats med en öppen inbjudan att kommentera taxonomin. Med utgångspunkt i att XBRL
är en öppen standard är detta ett viktigt steg för att säkerställa så hög grad av kvalitet och
användbarhet som möjligt. Rekommendation är att granskningsperioden sträcker sig över
minst 60 dagar, där projektets erfarenhet är att detta bör ses som ett minimikrav. En PWD-
taxonomi bör kompletteras med stödjande dokumentation eller direkta frågeställningar för att
underlätta den publika granskningen.

I Taxonomiprojektet har ärenden kanaliserats via en särskild e-postadress för att lättare se till
att alla ärenden fångas upp och registreras korrekt i en ärendelista. Ärenden som
rapporteras in genom andra kanaler vidarebefordras till denna adress. Ärenden som tas upp
på möten dokumenteras direkt i ärendelistan.

Om ett stort antal ändringar krävs som resultat av de inkomna synpunkterna, kan det finnas
behov att publicera en ny PWD-version av taxonomin innan den slutgiltiga Final-taxonomi
publiceras.

För den publika granskningen är det svårare att definiera rutiner och struktur då denna del av
processen involverar personer och organisationer som inte har deltagit i framtagningen av
taxonomin och som projektet inte bestämmer över. Personlig kontakt med berörda
intressenter är därför av stor vikt för att få återkoppling på publika versionen av taxonomin. I
övrigt kan projektet erbjuda information och lämpliga verktyg för att underlätta processen så
långt som möjligt.
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2.7 Kvalitetssäkring
Syftet med kvalitetssäkringssteget är att
processen ska fånga upp alla ärenden som har
kommit in centralt, genom en ärendelista eller
liknande, och sedan hantera dessa ärenden för
eventuell upprättning av taxonomin om det rör
sig om fel eller brister. De ärenden som har
kommit in under den publika
granskningsperioden ska samlas in, analyseras
och prioriteras. Alternativt kan ärenden läggas
på en restlista till nästa version av taxonomin
om det rör utvecklingsområden som inte kan
införas i aktuell version av taxonomin.
Kvalitetssäkringen är i praktiken en iteration
genom hela processen från krav till publicering
för att säkerställa kvaliteten i den kommande
Final-versionen av taxonomin.

Nedan beskrivs översiktligt vad som sker i kvalitetssäkringssteget:

 analysera och prioritera inkomna synpunkter
 uppdatera, verifiera och godkänna kravspecifikation
 eventuellt uppdatera taxonominarkitektur
 uppdatera och testa kod
 kvalitetssäkra den uppdaterade taxonomin genom intern testning – när utvecklare är

klara med upprättning av kod och har gjort nödvändiga tillägg.

Notera att det kan finnas behov av en ny PWD-version och ytterligare en publik granskning
om större förändringar i taxonomin har varit nödvändiga. Ytterligare granskningsperiod
behövs dock inte om mindre rättningar har genomförts. Dock ställs höga krav på intern
testning av uppdaterad taxonomi innan denna får status Final.

2.7.1 Reflektioner från Taxonomiprojektet
Initial analys och prioritering av ärenden som har kommit in görs för att säkerställa att ett
nytillkommet ärende inte avhandlar ett område där beslut redan har fattats att inte införa
förändringen eller liknande. Vidare innefattar den initiala analysen att klargöra om ett ärende
som har kommit in är en rättning eller större förändring av taxonomin. Om en allvarlig brist
noterats som tar längre tid att åtgärda och risk finns att leveransen av Final-taxonomin
försenas, har projektets beställare beslutat huruvida ändringen ska införas med försening av
som följd, alternativt att taxonomin publiceras trots vetskap om brister.

Som beskrivits i avsnittet Krav uppkommer ofta situationer där motstridiga krav kräver att
kompromisser görs. I många fall kan det vara kalendertid, kostnad eller resurstillgång som
föranleder att funktionalitet begränsas eller att avkall på något krav behöver göras. Samma
kravnivåer som definierats i avsnitt Krav används också vid den externa kvalitetssäkringen.
Se tidigare framtagen tabell där kraven definieras utifrån tre nivåer: ska-krav, bör-krav och
önskemål.
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2.8 Publicering
Publiceringen syftar till att tillgängliggöra
taxonomin på webben tillsammans med
stödjande dokumentation.

När ärenden som har kommit in har hanterats i
kvalitetssäkringssteget och vid behov införlivats
i taxonomin via en iteration av stegen krav till
kvalitetssäkring, publiceras den slutgiltiga
versionen av taxonomin. Taxonomin som
publiceras har nu status Final. I samband med
publiceringen av taxonomin läggs information ut
på taxonomins webbplats och dokumentation
enligt XBRL International praxis erbjuds.

Processteget innefattar också att Final-
versionen testas i produktionsmiljö.

2.8.1 Reflektioner från
Taxonomiprojektet

Taxonomiprojektet har publicerat alla utvecklade taxonomier via föreningens webbplats. Vid
publicering kommunicerar projektet externt att ny taxonomi finns tillgänglig för nedladdning
och användning. Stödjande dokumentation görs också tillgänglig via föreningens webbplats.
Filer och dokumentation som publiceras på taxonomins webbplats är bland annat:

 taxonomi (PWD/Final)
 information och länkar till taxonomin
 arkitekturdokument
 presentation över taxonomins innehåll (i Excel och HTML)
 exempe på instansdokument
 zip-fil som innehåller dokumenten ovan.
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2.9 Underhåll
Det här avsnittet behandlar ett antal generella
punkter rörande taxonomiernas användning och
underhåll.

Taxonomierna och stödjande dokumentation
finns nu tillgängliga på en webbplats för
nedladdning och användning. I detta skede sker
kanske ingen aktiv bearbetning av taxonomin.
Förvaltaren av taxonomin bör dock möjliggöra
för felrapportering i händelse av buggar i
taxonomin, samt även ge möjlighet att löpande
lämna kommentarer och synpunkter på
taxonomin som underlag till nästa taxonomi-
release. Förvaltaren bör även övervaka
utvecklingen inom det aktuella
rapporteringsområdet och inom XBRL-
teknologi, vilket kan ligga till grund för en ny
utvecklingscykel.

Det kan också finnas anledning att sammankalla till regelbundna möten med de intressenter
som använder eller på annat sätt berörs av taxonomin för att diskutera problem och
möjligheter med taxonomins implementering och tillämpning. Det kan också finnas behov att
genomföra utbildningar för att säkerställa konsekvent och kompatibelt införande av
taxonomin i programvaror och processer.

Syftet med underhållssteget är att säkerställa att taxonomin är aktuell och relevant i
förhållande till regelverk och praxis inom rapporteringsområdet och att den uppdateras vid
behov. Uppdaterade versioner bör finnas tillgängliga i god tid innan en lag träder i kraft
samtidigt som äldre version behöver finnas kvar och vara tillgängliga för nedladdning i
beslutat antal år.

2.9.1 Versionshantering
Versionshantering är en viktig aspekt vid förvaltning av taxonomier. En utmaning med
versionshantering av taxonomierna är att säkerställa bakåtkompabilitet med tidigare
versioner. Dagens taxonomiramverk erbjuder inget stöd för att genomföra någon form av
automatisk kvalitetssäkring utan detta hanteras idag genom manuella rutiner i kombination
med stöd från bland annat Bolagsverkets interna tester.

Utöver bakåtkompabiliteten är det viktigt att ta hänsyn till de externa intressenterna som
exempelvis programleverantörer eller Bolagsverkets e-tjänster. Vid en ny version av
taxonomin kommer taxonomins versionsnummer, namnrymder och sökvägar att uppdateras.
En sådan förändring innebär att samtliga aktörer måste genomföra en större uppdatering av
sina programvaror vilket troligen omfattar en fullständig test samt distribution av
programvaror.

För att minska versionsproblematiken för samtliga parter krävs att det finns en kategorisering
av de förändringar som kan genomföras i taxonomierna. Denna kategorisering måste ge
möjlighet till publiceringar av nya versioner men även rättningar av mindre kosmetiska eller
funktionella fel. Nedan följer ett exempel på en sådan kategorisering omfattande tre nivåer
samt därefter exempel på omfattningen av dessa förändringar.
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Kategori Förändring av taxonomin
Stora funktionella ändringar Ny version omfattande nytt versionsnummer, ny

namnrymd och ny sökväg

Mindre funktionella ändringar Uppdatering av befintlig version med samma namnrymd,
versionsnummer och sökväg

Icke funktionella ändringar Uppdatering av befintlig version med samma namnrymd,
versionsnummer och sökväg

Nedan några exempel på vad kategorierna kan tänkas omfatta.

Kategori Beskrivning
Stora funktionella ändringar Omfattar exempelvis

o Nya innehållskrav
o Nya krav på verksamhetslogik som exempelvis

summeringar
o Större förändring i presentationsstrukturen så att

betydelsen för läsaren ändras
o Förändringar i ramverkets struktur
o Förändring av XBRL-specifikation
o Förändringar av begreppsdefinitioner

Mindre funktionella ändringar Omfattar exempelvis
o Rättningar av exempelvis felaktiga

summeringskontroller
o Mindre justeringar av exempelvis ordning i

presentationsstrukturen
o Får ej ändra betydelsen för läsaren.

Icke funktionella ändringar Omfattar exempelvis
o Rättningar/uppdateringar av labels
o Rättningar/uppdateringar av references

Kategoriseringen och processen måste finnas publikt tillgänglig så att samtliga aktörer/parter
kan ta del av informationen. Det bör även finnas stöd för externa aktörer att maskinellt få
information om att en uppdaterad version av taxonomin har publicerats.

2.9.2 Reflektioner från taxonomiprojektet

Befintliga versioner av XBRL-taxonomier är avsedda att granskas av så många olika aktörer
som möjligt. Ju fler som bidrar med värdefull input under kravställningsfasen och
kvalitetssäkringsfasen, desto bättre blir den slutgiltiga produkten (Final). Som tidigare nämnts
är denna kravställning och kvalitetssäkring av största vikt för XBRL-standardens framgång.

Det torde vara uppenbart att det finns vissa motsättningar inom taxonomiutvecklingen.
Taxonomierna förväntas vara heltäckande och korrekta, samtidigt som de ska vara lätta att
använda, lätta att underhålla och vidareutveckla. Det här är aspekter som behandlas löpande
under hela utvecklingsprocessen, men speciellt lyfts fram i det initiala kravsteget och detta
avsnitt, dvs löpande underhåll av framtagna taxonomier.

I detta förvaltningsskede har taxonomin använts i praktiken och utifrån erfarenheter och
feedback kan det finnas behov av en avstämning med användare och berörda parter. Detta
bör göras för att utvärdera de förslag på ändringsbehov som rapporterats in. Om den
feedback vi har fått in uppvisar stor avvikelse från den fastställda kravspecifikationen och
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utgör en begränsning i användbarhet och relevans kan det finnas ett behov att påbörja
processen med en ny version av taxonomin.
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3 Ordlista och referenser

3.1 Ordlista

Ord Förklaring
XBRL eXtensible Business Reporting Language
XBRL Sweden Ideell förening, bildad våren 2004 av de två revisorsorganisationerna

FAR och SRS (numera den gemensamma organisationen FAR SRS)
tillsammans med redovisningsorganisationen SRF. Föreningens syfte
är att verka för XBRL-standardens införande i Sverige.

XBRL International Internationellt konsortium som utvecklar och förvaltar XBRL
specifikationen

Taxonomi En standardiserad beskrivning och klassificering av en rapports
innehåll i XBRL-formatet

Instansdokument Finansiell rapport i XBRL-format
IWD Internal Working Draft
PWD Public Working Draft
Final Godkänd och slutgiltig version av taxonomin
FRTA Financial Reporting Taxonomy Architecture
FRIS Financial Reporting Instance Standards
US GAAP US Generally Accepted Accounting Principles
IFRS International Financial Reporting Standards
Taxonomiprojektet Initiativ som har kommit till stånd genom den ideella föreningen XBRL

Sweden och Bolagsverket. Projektet syftar till att effektivisera utbyte
och kommunikation av finansiell information i Sverige genom
introduktion och tillämpning av den globala standarden XBRL.

FAR SRS Organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen,
sammanslagning av Föreningen Auktoriserade Revisorer och
Svenska Revisorssamfundet

SRF Branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i
Sverige, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

K2 Regelverk för redovisning som kan tillämpas av mindre aktiebolag
HTML Webbstandard för strukturering av text, media och objekt på

exempelvis webbplatser och i e-post. Hyper Text Markup Language

3.2 Referenser
Guider till svenska taxonomiramverket, XBRL Swedens webbplats www.xbrl.se

Information om Bolagsverkets e-tjänst, Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se

Information om XBRL och tekniska specifikationer, XBRL Internationals webbplats
www.xbrl.org

http://www.xbrl.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.xbrl.org/

