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Sammanfattning 

Författare: Susanne Engborg och Julia Jonsson  
Handledare: Stefan Schiller 
Titel: Från branschspecifik till generell intäktsredovisning – en studie av hur tre 

svenska byggbolag påverkas av IASB:s föreslagna förändringar av intäktsredovisningen  

 

Bakgrund och problem: Intäkter är en viktig post i den finansiella rapporteringen för 

användares beslutsfattande. Dock omgärdas intäktsredovisningen av flera svårigheter 

gällande bedömningar av när och till vilket belopp intäkter ska redovisas. Detta är 

speciellt ett problem vid redovisning av uppdrag som löper över flera 

redovisningsperioder, vilket är vanligt i byggbranschen. IASB har haft ett förslag till en 

ny standard för intäktsredovisning ute på remiss och IASB:s främsta syfte är att 

redovisningen ska vara användbar för användare av finansiella rapporter. Införandet av 

en ny standard kommer att innebära förändringar i byggbolagens redovisning och 

därmed även användbarheten i redovisningsinformationen.    

 

Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att genom ett konstruerat praktikfall analysera 

hur intäktsredovisningen i tre byggbolag påverkas vid tillämpningen av IASB:s 

‖Revenue from Contracts with Customers‖. Studiens vidare bidrag ligger i att genom 

praktikfallet öka kunskapen om hur IASB:s nya föreslagna standard påverkar 

användbarheten i byggbolagens redovisningsinformation.  

 

Metod/Empiri: Empirin består i grunden av ett praktikfall i form av ett avtal, rörande 

ett bostadsprojekt som löper över två år. Tre byggbolag; NCC, PEAB samt Skanska har 

genom e-post- och telefonintervjuer fått resonera kring hur uppdraget i praktikfallet 

redovisas med nuvarande standarder för intäktsredovisning. Avslutningsvis har IASB:s 

föreslagna standard ‖Revenue from Contracts with Customers‖ även applicerats på 

uppdraget i praktikfallet.  

 

Slutsatser: Tillämpningen i praktikfallet av ‖Revenue from Contracts with Customers‖ 

visade att den nya standarden medför ett ökat behov av bedömningar i 

intäktsredovisningen. Fler bedömningar kan innebära en större osäkerhet för både 

redovisare och användare men den nya standarden möjliggjorde även en mer nyanserad 

intäktsredovisning som visar den ekonomiska verkligheten på ett mer realistiskt sätt än 

nuvarande redovisning.    

 

Nyckelord: Intäktsredovisning, IAS 11, IFRIC 15, ‖Revenue from Contracts with 

Customers‖, föreställningsram, byggbolag, användbarhet, redovisningsbedömningar. 
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Abstract 

Authors: Susanne Engborg and Julia Jonsson 

Supervisor: Stefan Schiller 

Title: From industry specific to general revenue recognition – a study of how three 

Swedish construction companies are affected by IASB:s proposed revenue recognition 

standard 

 

Background and problem: Revenue is an important item in the financial statements 

for user's decision making. However, revenue recognition is surrounded by several 

difficulties regarding assessments of when and in what amount revenue should be 

recognized. This is especially a problem in accounting for projects running over several 

accounting periods, which is common in the construction industry. IASB's main 

objective is that the accounting information should be useful for users of financial 

statements and IASB has had a proposal for a new standard for revenue recognition out 

for consultation. The introduction of a new standard will mean changes in construction 

companies' accounting and thus the usefulness of accounting information. 

 

Aim: The aim of this paper is to, through a constructed practice case, analyze how the 

recognition of revenue in the three construction companies is affected by the application 

of the IASB's standard "Revenue from Contracts with Customers". The papers further 

contribution is to, through the case, rise knowledge of how the IASB's proposed new 

standard affects the usefulness of the construction companies' accounting information. 

 

Method/Empirics: The empirics consist essentially of a practice case in the form of an 

agreement, concerning a housing project that runs over two years. Three construction 

companies, NCC, Peab and Skanska, have through e-mail and telephone interviews 

answered questions about how the project of the practice case is reported with current 

standards for revenue recognition. Finally, has IASB's proposed standard "Revenue 

from Contracts with Customers" been applied to the project in the practice case. 

 

Conclusions: Application of "Revenue from Contracts with Customers" in the practice 

case showed that the new standard results in an increased need for assessments of 

income. More assessments can mean greater uncertainty for both accountants and users 

but the new standard also made possible a more nuanced recognition of revenue, 

showing the economic reality in a more realistic manner than current accounting. 

 

Key words: Revenue recognition, IAS 11, IFRIC 15, ―Revenue from Contracts with 

Customers‖, Conceptual framework, construction business, usefulness, accounting 

judgments.  
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1 Inledning 

I inledningsavsnittet presenteras bakgrundsinformation samt problemdiskussion 

angående intäktsredovisning och IASB:s utveckling av en ny 

intäktsredovisningsstandard. Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar, 

målgrupp samt disposition.   

1.1 Bakgrund  

‖Three thousand years ago, revenue recognition was not a problem. You traded so many 

goats for so many sacks of wool. When you got home, you looked at what you had. It 

was your revenue.‖ (Cheney, 2006 s.33) 

Det har hänt mycket sedan säckar med ull kunde representera intäkter och idag består 

intäkterna istället av en abstrakt post på resultaträkningen (Cheney, 2006). Intäktsposten 

utgör grund för både prestation och utveckling i jämförelse med andra företag och blir 

således en mycket central post att studera för användare av finansiella rapporter. Dock 

är intäkter en post som är associerad med bedömningar och därigenom har 

intäktsredovisning länge varit problematisk och omtvistad. Vid intäktsredovisning 

måste hänsyn tas till när i tiden och till vilket belopp intäkten ska tas upp. Intäkter 

uppstår vid försäljning av både varor och tjänster och vid både längre och kortare 

projekt. Dock är det framförallt svårt att fastställa tidpunkt och belopp för intäkter som 

kan hänföras till projekt som löper över längre tid. Det ger upphov till en 

periodiseringsproblematik angående till vilken redovisningsperiod intäkten ska 

hänföras. Problematiken rör olika bedömningar så som uppskattning av 

färdigställandegrad, risk, belopp samt när uppdraget ska anses fullgjort (Marton et al., 

2010).  

Svårigheterna med att redovisa intäkter har uppmärksammats både av den 

internationella standardsättaren International Accounting Standards Board (IASB) och 

den amerikanska standardsättaren Financial Accounting Standards Board (FASB) 

(IASB, 2010a). För närvarande har IASB två standarder i bruk som rör 

intäktsredovisning, IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter. IAS 18 och IAS 11 
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utgör två av IASB:s äldsta standarder, vilka gavs ut i början på 1990-talet (Wüstemann 

& Kierzek, 2005). IAS 18 behandlar intäktsredovisning generellt medan IAS 11 är en 

branschspecifik standard för entreprenadavtal. IASB och FASB har beslutat att arbeta 

tillsammans för att utveckla gemensamma lösningar för intäktsredovisning samt andra 

problematiska områden (Doupnik & Perera, 2009). För att harmonisera redovisningen 

internationellt ingick därmed IASB och FASB år 2002 ett samförståndsavtal kallat 

‖Norwalk agreement‖. Syftet med avtalet var att skapa en grund till ett 

konvergensprojekt mellan IASB:s standarder, International Financial Reporting 

Standards (IFRS), och FASBs standarder, US General Accepted Accounting Principles 

(US GAAP) (IASB, 2010b). Projektet går ut på att identifiera och minimera skillnader 

mellan standarderna för att minska kostnader samt underlätta och öka jämförbarheten 

för globala investerare. En del av konvergensprojektet har varit att skapa en 

övergripande och branschgenerell standard för intäktsredovisning (IASB, 2010a). I juni 

2010 publicerade IASB ett utkast, ett exposure draft (ED), till den nya standarden för 

intäktsredovisning, ‖Revenue from Contracts with Customers‖, som sedan varit ute på 

remiss och planeras efter revidering att publiceras i juni 2011 (IASB, 2010c)  

1.2 Problemdiskussion  

Redovisning är en mänsklig aktivitet, skapad av människor för människor. I ena änden 

står företag och redovisare som utför redovisning och i andra änden användare som 

efterfrågar finansiell information (Glautier & Underdown, 1997; Deegan & Unerman, 

2006). Det dominerande synsättet på redovisningsinformation, skriver Artsberg (2003), 

är att den ska vara användbar som underlag för beslutsfattande. 

Redovisningsinformationen ska vara framåtriktad för att vara användbar för dem som 

vill bedöma företags framtid och fatta investeringsbeslut.  

Olsen och Weirich (2010), menar att dagens standarder, IAS 11 och IAS 18, hanterar 

likartade transaktioner olika och att standarderna tenderar att skilja sig åt gällande vad 

som ska anses vara den utlösande faktorn för att intäktsredovisa. Det, tillsammans med 

att det finns en motsägelse mellan definitionen av en intäkt i IASB:s föreställningsram, 

vilken ska ligga till grund för utveckling av nya standarder, och IAS 18 gör att det finns 

en lucka i dagens standarder för intäktsredovisning.  I IAS 18 definieras intäkt som den 
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oberoende variabeln och det egna kapitalet som den beroende variabeln, vilket innebär 

att värderingen av intäkter påverkar det egna kapitalet. Det står i kontrast till 

definitionen i IASB:s föreställningsram som istället framhåller att intäkt är en beroende 

variabel av hur eget kapital och skulder värderas, vilket således ger att eget kapital och 

skulder blir en oberoende variabel (Marton et al., 2010).  

Den nya standarden ‖Revenue from Contracts with Customers‖, som är tänkt att ersätta 

IAS 11 och IAS 18 (ED, 2010, introduction), utgår ifrån en tillgång/skuldmodell där 

intäkter värderas utifrån värdeförändringar på tillgångar och skulder (Doupnik & Perera, 

2009). Den nya föreslagna standardens definition av intäkter överensstämmer därmed 

med IASB:s föreställningsrams befintliga definition. För IASB handlar det om att med 

den nya standarden eliminera motsägelser, förenkla redovisningsarbetet för redovisare 

samt att skapa en enhetlig standard med tydliga principer, vilket gör att jämförbarheten 

mellan företag, branscher och länder ökar (IASB, 2010a).  

I IASB:s föreställningsram framgår att målet för IASB:s standarder är att ge användbar 

redovisningsinformation till användare. För IASB handlar det om att informationen ska 

kunna ligga till grund för beslutsfattande hos användare, vilket ställer krav på 

redovisningen. De nuvarande standarderna för intäktsredovisning, IAS 11 och IAS 18, 

kan inte anses uppfylla kravet på användbarhet eftersom IASB:s ansett att det finns 

behov av att utforma en helt ny generell standard med tydligare principer för 

intäktsredovisning. Enligt IASB bygger användbarheten hos redovisningsinformation på 

att informationen är relevant, ger en rättvisande bild, är jämförbar, redovisad vid rätt 

tidpunkt, tillförlitlig samt förståelig (IASB, ED, 2008). 

Tidigare forskning av Nordlund (2008) har visat behovet av informationstransparens 

gällande värdering av fastigheter. Nordlund (2008) menar att få användare av finansiella 

rapporter har kunskap om vad som ligger bakom värderingar och därför får 

informationen inte så stort informationsvärde för användarna. IASB:s nya föreslagna 

standard ‖Revenue from Contracts with Customers‖ är tänkt att skapa enhetlighet med 

tydliga principer för att öka användbarheten i finansiella rapporter för användare. Den 

nya standarden kommer dock att innebära ett nytt sätt att redovisa på och det kan ha 
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påverkan på användbarheten på grund av att redovisningen då kommer att vila på nya 

grunder. 

Olsen och Weirich (2010) menar att IASB:s nya standard kommer att ha en signifikant 

påverkan på många företags intäktsredovisning och anser därför att det är viktigt att 

studera vad den nya standarden ‖Revenue from Contracts with Customers‖ kommer att 

innebära för företag och i förlängningen användare. Bengtsson (2008) har i tidigare 

forskning behandlat området användbarhet i redovisningsinformation vid införandet av 

standarden IAS 40, Förvaltningsfastigheter. Avhandlingen förutsätter att det finns ett 

beroendeförhållande mellan börskurs och lämnad redovisningsinformation samt ställer 

frågan om införandet av en ny standard gör företags redovisning mer användbar för 

investerares beslut. Bengtssons slutsats är att införandet av den nya standarden ökat 

användbarheten genom att redovisningsinformationen ger en mer rättvisande bild av 

företagsvärdet. Användbarheten har en central roll när redovisningsstandarder 

utvärderas och kan säga något om redovisningens kvalitet och funktion. 

Intäktsredovisning är komplex till sin natur och speciellt vid redovisning av projekt som 

löper över flera redovisningsperioder kan det uppkomma svårigheter med att avgöra hur 

projektet ska redovisas, vilket kan påverka användbarheten.  

En bransch där ovanstående svårigheter kan uppträda är byggbranschen där det är 

vanligt att projekt sträcker sig över längre perioder, vilket kan medföra problem med 

periodisering av intäkter (Smith, 2006). En stor del av byggbranschens 

intäktsredovisning sker idag enligt IAS 11 och ett införande av IASB:s nya föreslagna 

standard skulle innebära förändringar i intäktsredovisningen då IAS 11 försvinner. I 

praktiken innebär detta att en branschspecifik standard försvinner och ersätts av en 

generell sådan. Dessa förändringar kommer även att påverka användare eftersom 

informationen som ska ligga till grund för beslut förändras. I likhet med Bengtssons 

(2008) avhandling, ska föreliggande studie undersöka en standardförändring och dess 

påverkan på användbarheten av finansiella rapporter. För att studera hur 

intäktsredovisningen i byggbolag påverkas vid tillämpning av den nya föreslagna 

standarden ‖Revenue from Contracts with Customers‖, har Sveriges tre största noterade 

byggbolag NCC, PEAB och Skanska, valts som studieobjekt. Då ‖Revenue from 

Contracts with Customers‖ befinner sig i sista stadiet innan utgivning, har standarden 
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ännu inte praktiskt tillämpats i företag. Detta gör det intressant att studera hur 

redovisningen och användbarheten påverkas när praktisk tillämpning av den nya 

föreslagna standarden ställs i relation till den nuvarande intäktsredovisningen baserad på 

IAS 11. För att studera möjlig framtida intäktsredovisning ställs ett konstruerat 

praktikfall upp, vilket utgör grund för studien. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att genom ett konstruerat praktikfall analysera hur 

intäktsredovisningen i tre byggbolag påverkas vid tillämpningen av IASB:s ‖Revenue 

from Contracts with Customers‖. Studiens vidare bidrag ligger i att genom praktikfallet 

öka kunskapen om hur IASB:s nya föreslagna standard påverkar användbarheten i 

byggbolagens redovisningsinformation.  

1.4 Frågeställningar  

För att studera vad den nya standarden ‖Revenue from Contracts with Customers‖ kan 

innebära för de tre byggbolagens redovisning samt för användbarheten i informationen, 

är det av intresse att inledningsvis studera rådande standarders tillämpning i praktiken. 

För att söka svar på hur intäkter redovisas i nuläget, tillfrågas byggbolagen att återge 

sina resonemang samt redovisning av ett uppdrag via ett uppställt scenario, ett 

praktikfall. Studiens första frågeställning syftar först till att undersöka tillämpningen av 

dagens standarder i byggbolagen för att därefter utforska IASB:s nya föreslagna 

standard och dess tillämpning i praktiken.  

 Hur intäktsredovisar byggbolagen uppdraget i praktikfallet enligt nuvarande 

standard och hur redovisas uppdraget om IASB:s föreslagna standard istället 

tillämpas?  

Med kunskap om hur företagen i nuläget redovisar samt med kunskap om den 

kommande standardens innebörd och praktiska tillämpning syftar nästkommande 

frågeställning till att utreda hur de nuvarande och den kommande standarden skiljer sig 

åt.  
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 Vad skiljer intäktsredovisning enligt IASB:s nya föreslagna standard mot 

nuvarande intäktsredovisning i svenska byggbolag? 

Genom att besvara de inledande frågeställningarna kan en bild av nuvarande 

intäktsredovisning och framtidens intäktsredovisning skapas. Som problemdiskussionen 

framfört, är användbarheten en del av det fundament som IASB baserar sina 

redovisningsstandarder på och användbarhet är därför centralt inom redovisning. I och 

med ett införande av en ny standard är det därmed av betydelse att analysera hur den 

påverkar användbarheten i redovisningsinformation.    

 Hur påverkar tillämpningen av ‖Revenue from Contracts with Customers‖ 

användbarheten i de studerade byggbolagens redovisningsinformation? 

1.5 Målgrupper 

Målgrupp för föreliggande studie är företag som redovisar i enlighet med IFRS och 

därför kommer att beröras av införandet av den nya standarden, samt studenter och 

forskare med intresse för intäktsredovisning. 
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1.6 Disposition  

Inledning Bakgrund och problemdiskussion presenterar 

intäktsredovisning samt IASB:s föreslagna standard 

och lyfter fram vikten av att studera den nya 

standardens påverkan på företag och användare av 

redovisningsinformation.  

Metod Metodavsnittet presenterar och motiverar studiens 

design och tillvägagångssätt, vidare behandlas hur 

insamlingen av empirisk data skett.  

Principer för intäktsredovisning I avsnittet redogörs för IAS 18, IAS 11 samt 

IASB:s nya föreslagna standard ‖Revenue from 

Contracts with Customers‖.  

Referensram I referensramen presteras analytiska verktyg som 

ligger till grund för analys. Referensramen 

sammanfattas och mynnar ut i en förklaringsmodell. 

Empiri Avsnittet presenterar det praktikfall som utformats 

samt en sammanställning av de intervjuer som 

gjorts. Avslutningsvis tillämpas IASB:s föreslagna 

standard på praktikfallet.  

Analys  I analysen analyseras påverkan på byggbolagens 

intäktsredovisning vid tillämpning av den nya 

föreslagna standarden samt hur användbarheten i 

redovisningsinformationen påverkas.  

Slutsats  Slutsatsen innefattar den slutsats som kan dras av 

analysen och besvarar det uppställda syftet.  

Reflektioner Studien avslutas med författarnas reflektioner samt 

förslag till vidare forskning.   
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2 Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens undersökningsdesign, genomförande, urval samt 

metodkritik. Metoden ligger till grund för studiens trovärdighet och gör det möjligt att 

bedöma tillförlitligheten i resultaten.   

2.1 Forskningsstrategi  

Studien är, enligt Brymans och Bells (2005) definitioner, en kvalitativ undersökning då 

syftet är att via intervjuer med byggbolagen med öppna frågor skapa djup snarare än 

bredd i empiri och analys. För att uppnå studiens syfte är det relevant att samla empirisk 

data från de byggbolag som idag tillämpar intäktsredovisning för projekt som sträcker 

sig över längre tid. För att studera IASB:s föreslagna standard och dess påverkan på 

användbarheten krävs en metod som fångar dels dagens tillämpning av 

intäktsredovisning för byggbolag och dels hur den föreslagna intäktsredovisningen 

tillämpas. Därmed krävs att informationen som samlas in från byggbolagen är av 

kvalitativ karaktär och att empiri samlas in via intervjuer. Ett alternativ skulle kunna 

vara en kvantitativ forskningsstrategi där fokus ligger på att samla in numerisk data, 

vilken sedan kopplas till teorin (Bryman & Bell, 2005). Men då frågeställningarna 

syftar till att studera byggbolagens resonemang kring dagens intäktsredovisning och 

även IASB:s föreslagna standards påverkan på användbarheten skulle en kvantitativ 

forskningsstrategi inte vara att föredra.  

2.2 Studiens undersökningsdesign 

IASB:s kommande standard är inte tagen i bruk och har därför inte tillämpats av företag 

ännu, vilket gör att det inte går att studera något verkligt utfall av den nya standarden. 

Studien ska visa hur tre byggbolag kan komma att påverkas av den nya 

redovisningsstandarden och kan därför beskrivas som en framtidsstudie, i enlighet med 

Remenyi et al:s (1998) resonemang. En framtidsstudie fokuserar på framtiden med hjälp 

av till exempel ett uppställt scenario som respondenter får ta ställning till. Scenariot 

består i den här studien av praktikfallet som dels byggbolagen ska ta ställning till utifrån 

nuvarande standarder och som dels ska lösas utifrån IASB:s nya föreslagna standard. 
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Eftersom studien är en framtidsstudie och ska undersöka en standard som kommer att 

tas i bruk först i framtiden har den ett explorativt syfte. Den praktiska tillämpningen av 

den nya intäktsredovisningsstandarden är inte så välkänd, vilket gör att syftet är 

utforskande i sin karaktär och syftar till att få en grundläggande uppfattning om 

tillämpningen samt användbarheten i standarden. (Gummesson, 2004)   

Enligt Ryan et al. (2002) kan praktisk tillämpning av redovisningssystem och även nya 

redovisningsregler med fördel belysas med hjälp av fallstudiebaserad forskning. Då 

studien undersöker intäktsredovisning som fenomen i ett begränsat antal byggbolag är 

den, enligt Ejvegårds (2003) ståndpunkt, att betrakta som en fallstudie. En fallstudie ger 

möjlighet, menar Remenyi et al. (1998), till meningsfull forskning utifrån ett holistiskt 

perspektiv eftersom en fallstudie sätter redovisningen i ett verkligt sammanhang. 

Remenyi et al. (1998) menar att fallstudien är pedagogisk då den går direkt på kärnan i 

problemet och syftar till att ge praktisk kunskap om det som studeras.  

Det finns olika synsätt att utgå ifrån när en studie ska genomföras, Remenyi et al. 

(1998) menar att en forskare antingen kan utgå från det positivistiska synsättet 

alternativt det fenomenologiska synsättet. Det positivistiska synsättet innebär att världen 

och dess fenomen ses som en observerbar, social verklighet där en forskare kan 

genomföra en objektiv studie, vilken ger möjlighet till generalisering. Fenomenologi 

däremot, lyfter fram subjektiviteten i allt som existerar och sker och menar att världen 

är en socialt konstruerad verklighet. I den aktuella studien är det svårt att anta det 

positivistiska synsättet eftersom det i grund och botten handlar om att visa hur olika 

människor tolkar, gör bedömningar och uttrycker uppfattningar om något. Dessutom är 

fenomenet som studeras, redovisningsstandarder, skapat av människor, för människor 

och därför är det fenomenologiska synsättet mer realistiskt.  

Utifrån det fenomenologiska synsättet kan forskaren inte undgå att påverka det som 

studeras eftersom det aldrig går att bli helt oberoende när varje situation ses som en 

funktion av individerna som deltar. Remenyi et al. (1998) uttrycker att en forskares 

påverkan genomsyrar hela arbetet och även Gummesson (2004) anser att grundläggande 

förförståelse, erfarenheter, värderingar och syn på forskning alltid styr studien. Remenyi 

et al. (1998) menar att det börjar med det subjektiva beslutet att välja ämne att 
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undersöka, välja forskningsmetoder och sedan vidare i studien med insamling och 

bearbetning av data, analys och slutsatser som helt bygger på en eller flera individers 

personliga förmåga att sammankoppla och analysera fenomen. Den aktuella studien har 

ett mer fenomenologiskt synsätt där det viktiga inte är att eliminera subjektiviteten, för 

det är omöjligt, utan bara vara högst medveten om den och kontrollera den i den 

utsträckning det går för att kunna bedöma hur den har påverkat det studerade fenomenet 

och resultaten.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur intäktsredovisningen och dess användbarhet kan påverkas i 

byggbolag vid tillämpning av IASB:s föreslagna standard ‖Revenue from Contracts 

with Customers‖, genomfördes intervjuer som byggde på praktikfallet. Intervjuer 

gjordes med redovisningsansvariga vid Skanska, PEAB samt NCC och syftet med 

intervjuerna var att samla primär empirisk data. Inför utformningen av praktikfallet 

diskuterades konkreta förslag och förbättringspunkter med en revisor på Grant Thornton 

i syfte att kvalitetssäkra praktikfallet.  

2.3.1 Urval 

Val av studieobjekt grundade sig i att byggbolag utför projekt över tid, vilket medför 

bedömningar om när och till vilket belopp intäkter ska redovisas. Då studien utgår från 

redovisning enligt IFRS valdes noterade svenska byggbolag, vilka tillämpar IFRS. De 

tre största bygg- och anläggningsföretagen på OMX Stockholmsbörsen valdes, NCC, 

PEAB och Skanska. Därmed ingår samtliga bygg- och anläggningsföretag i 

Stockholmsbörsens branschindelning industrivaror och tjänster i studien.   

2.3.2 Utformning och tillämpning av praktikfall 

I ett inledningsskede studerades IAS 18, IAS 11 samt den nya standarden ‖Revenue 

from Contracts with Customers‖ så att kunskap om standardernas innebörd uppnåddes. 

Kunskapen om standardernas likheter och skillnader användes vid utformningen av 

praktikfallet som behandlar ett bostadsprojekt som löper över två redovisningsperioder. 

Ett första utkast av praktikfallet färdigställdes och e-postades sedan till Lena de Roche, 

auktoriserad revisor på Grant Thornton, för granskning och feedback via telefon. De 
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Roche tillfrågades även om hennes namn samt Grant Thorntons namn kunde publiceras 

i studien, vilket accepterades. Efter att de Roche studerat praktikfallet användes 

feedbacken för att modifiera praktikfallet, vilket sedan tillsammans med 

intervjufrågorna skickades via e-post till respondenterna i byggbolagen. Praktikfallet 

gav de tre byggbolagen möjlighet att praktiskt få resonera kring hur intäktsredovisning, 

i enlighet med de nuvarande standarderna, ser ut i respektive företag. Praktikfallet utgör 

en central del i studien då både den nuvarande och kommande standarden appliceras på 

praktikfallet. 

2.3.3 Val av respondenter 

Intervjuer genomfördes med tre respondenter som var väl insatta i respektive 

byggbolags intäktsredovisning och som hade kunskap om nuvarande intäktsredovisning 

i byggbolagen. I ett första skede kontaktades växeln på respektive företag för att få ett 

namn på företagens redovisningsansvariga. Därefter skickades ett inledande e-brev med 

information om studiens syfte samt vilken information som skulle komma att efterfrågas 

i intervjuerna. Hos både Skanska och NCC hamnade e-brevet hos en relevant 

respondent med god insyn i intäktsredovisningen men för PEAB tog det längre tid att 

finna rätt person för intervju med kunskap om IASB:s regelverk. Som framgår av figur 

1 var respondenterna som ställde upp för intervju Katarina Bylund, ansvarig för 

Skanskakoncernens rapportering och Bertil Andersson, tillhörande samma avdelning 

och med arbetsuppgifter inom redovisning samt skattefrågor på Skanska. Från NCC 

intervjuades redovisningschef Gunnar Bäckström och från PEAB redovisningschef Lars 

Gunnarsson som arbetar med redovisning på bolagsnivå, koncernredovisning samt 

skatte- och momsfrågor. Figur 1 visar en sammanställning av respondenterna, 

tillvägagångssätt samt tidpunktsangivelse för intervjuerna.  
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2.3.4 Utformning av intervjuguide samt intervjuförfarande 

Efter att praktikfallet utformats skapades en intervjuguide med frågor kring praktikfallet 

samt frågor kring byggbolagens uppfattningar om nuvarande och IASB:s föreslagna 

standard för intäktsredovisning. Frågorna i intervjuguiden utarbetades för att passa en 

semistrukturerad form för intervju, vilken enligt Bryman & Bell (2005) är en 

intervjuform som ger ett visst mått av flexibilitet för intervjuaren. Flexibiliteten skapas 

genom att den semistrukturerade intervjun lämnar frihet för intervjuaren att lägga om 

ordningsföljd och lägga till frågor under intervjuns gång. Intervjuguiden används 

därmed endast som ett stöd under intervjutillfället. Då syftet med intervjuerna med 

NCC, PEAB och Skanska var att få en rik och rättvisande bild av byggbolagens 

intäktsredovisning och fånga respondenternas uppfattning om kommande standard var 

semistrukturerade intervjuer att föredra. Intervjumetoden gynnade målet med 

intervjuerna, det vill säga att nå en fördjupad kunskap snarare än en generell. Under 

intervjuernas gång användes möjligheten att ställa följdfrågor samt gå djupare in på 

områden som under intervjuns gång visade sig vara intressanta och viktiga. 

Intervjuguiden för intervjuerna återfinns i bilaga 1 och genom att bifoga intervjuguide 

och praktikfall ökar möjligheten till replikering av studien, vilket enligt Bryman (1997) 

möjliggör kontroll av kvaliteten i studien. 

Intervjuguiden skickades tillsammans med praktikfallet till respektive respondent i god 

tid innan intervjun för att säkerställa att intervjufrågorna samt studiens syfte skulle vara 

känt. Tillsammans med intervjuguiden och praktikfallet fick respondenterna även frågan 

När? Vem? Vad? 

2010-11-29 Lena de Roche, revisor Grant Thornton Genomgång av 

praktikfall 
    per telefon 

2010-12-08 Gunnar Bäckström, redovisningschef NCC Inspelad telefonintervju 

2010-12-09 Katarina Bylund, ansvarig Skanskakoncernens rapportering  Inspelad telefonintervju 

  samt Bertil Andersson tillhörande samma avdelning    

2010-12-16 Lars Gunnarsson, redovisningschef PEAB Sverige AB Intervju via e-post 

Figur 1 ”Sammanställning av intervjuer för studien ” 
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om de accepterade att deras samt företagens namn fick publiceras i studien och samtliga 

medverkande godkände detta. Frågan om konfidentialitet bör alltid behandlas eftersom 

det är viktigt att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt gentemot respondenterna 

(Bryman & Bell, 2005).  

På grund av geografiska avstånd hölls intervjuerna med byggbolagen via telefon och e-

post. Intervjuerna med NCC samt Skanska hölls per telefon och intervjun med PEAB 

skedde via e-post. Även intervjun med PEAB var tänkt att ske via telefon men på grund 

av svårigheten att finna rätt person med kunskap om intäktsredovisningen i PEAB var 

intervju via e-post det effektivaste tillvägagångssättet för att få relevant information. 

Skanska tillhandahöll två respondenter och intervjun hölls med båda respondenterna 

samtidigt genom ett flerpartssamtal. Intervjuer via telefon och e-post innebär att den 

visuella kontakten mellan intervjuare och respondent går förlorad men enligt 

Denscombe (2009) finns fortfarande det personliga inslaget kvar vid telefonintervjuer. 

Intervjuaren har möjlighet att skapa en personlig kontakt genom samtalet och kan på så 

sätt förmå respondenten att ge den information som efterfrågas. Vid intervjuer via e-

post förloras den personliga kontakten men i gengäld går det att få mer genomtänkta 

svar på frågorna som ställs, eftersom respondenten har mer tid på sig att formulera sina 

svar.  

De två intervjuer som gjordes via telefon skedde från en fast telefon till vilken en 

diktafon kopplats. Dessa intervjuer spelades, med godkännande av respondenten, in så 

att svaren skulle kunna återges och analyseras på ett korrekt sätt utan risk för att viktig 

information föll bort. Används en semistrukturerad intervjuform med öppna svar som i 

det här fallet, är det bra om intervjusvaren spelas in (Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 

2009). Anledningen är att öppna svar, till skillnad från slutna svar med fasta 

svarsalternativ, ger respondenten utrymme att fritt uttrycka sina uppfattningar och då är 

det viktigt att hela svaret finns dokumenterat så att innebörden kan tolkas på rätt sätt. 

Intervjun via e-post var av naturliga skäl något mindre semistrukturerad till sin form 

men följdes upp med följdfrågor, vilket kan ses som ett drag hänförligt till den 

semistrukturerade formen. Det inspelade intervjumaterialet från byggbolagen 

transkriberades och sammanställdes med intervjun som skett via e-post och svaren 

bearbetades för att sedan återges i empiriavsnittet. Sammanfattningen och bearbetningen 
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av intervjuerna gjordes för att möjliggöra en upptäckt av ett mer övergripande mönster 

(Esaiasson et al., 2004). 

Respondenterna från Skanska hade förberett och studerat praktikfallet samt frågorna 

som skickats ut via e-post, vilket möjligen kan ha medverkat till något utförligare svar 

jämfört med övriga respondenter. Respondenten från NCC hade inte läst igenom 

praktikfallet eller frågorna innan intervjutillfället men hade praktikfallet framför sig 

under intervjun, vilket gjorde att respondenten utan problem ändå kunde svara på 

frågorna. Varken respondenterna från Skanska eller NCC verkade stressade vid 

intervjutillfället och dröjde inte heller länge med att ge sina svar på frågorna. Vidare kan 

tilläggas att samtliga respondenter var väl insatta i företagens intäktsredovisning och 

hade god kunskap inom området, vilket medförde att de utan problem kunde besvara 

frågorna i intervjuerna.  

Samtliga respondenter från byggbolagen har fått den slutligt sammanställda empiriska 

datan för respektive intervju skickad till sig via e-post. Respondenterna har fått två 

veckor på sig att återkomma och bekräfta eller ändra informationen från intervjutillfället 

för att säkerställa att återgivningen blivit korrekt. Valideringen ger en första kontroll av 

att innehållet i datan är riktig (Remenyi, 1998; Denscombe, 2009). PEAB återkom inom 

tidfristen med förtydliganden angående svaren på några frågor och NCC samt Skanska 

accepterade framställningen av intervjuerna utan ändringar.  

2.4 Referensramens koppling till studiens syfte 

I avsnittet principer för intäktsredovisning presenteras IAS 18, IAS 11, IFRIC 15 samt 

IASB:s föreslagna standard ‖Revenue from Contracts with Customers‖. Då praktikfallet 

faller inom ramen för att redovisas utifrån IAS 11, har tyngdpunkten i avsnittet lagts på 

IAS 11.  

För att förklara och dra möjlig slutsats om hur användbarheten kan tänka påverkas vid 

tillämpning av ‖Revenue from Contracts with Customers‖ presenteras de kvalitativa 

egenskaper, vilka återfinns i IASB:s föreställningsram, som redovisningsinformation 

bör besitta för att vara användbar. Då den nya föreslagna standarden är utformad av 

IASB är det av intresse att studera huruvida den nya standarden uppfyller kravet på 
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användbarhet utifrån IASB:s egna definitioner. Vidare i referensramen presenteras teori 

kring företags redovisningsbedömningar eftersom intäktsredovisning till stor del bygger 

på bedömningar gjorda av redovisare. Bedömningarna påverkar användbarheten 

eftersom de styr vad som redovisas. Behållningen av att ta upp motstånd till förändring 

av redovisningsstandarder i referensramen är att det kan förklara varför motstånd 

uppstår, vilket kan underlätta tolkningen av byggbolagens svar på frågorna om den nya 

föreslagna standarden.  Avslutningsvis behandlas användbarhet för beslutsfattande i 

referensramen, vilket är det kriterium som användbarhet ofta brukar mätas med och kan 

därför bidra med förståelse för användbarheten som begrepp.  

2.5 Analysmetod 

Studien bygger på de tre frågeställningar som ställdes upp i inledningen. Den första 

frågeställningen syftar till att studera hur byggbolagen redovisar uppdraget i 

praktikfallet enligt nuvarande standard samt hur uppdraget redovisas om IASB:s 

föreslagna standard istället tillämpas. Frågeställningen besvaras i empiriavsnittet som 

återger byggbolagens nuvarande intäktsredovisning samt praktikfallet redovisat utifrån 

IASB:s föreslagna standard. Nästkommande frågeställningar (vad skiljer 

intäktsredovisning enligt IASB:s föreslagna standard mot nuvarande intäktsredovisning 

i svenska byggbolag? Hur påverkar tillämpningen av ‖Revenue from Contracts with 

Customers‖ användbarheten i de studerade byggbolagens redovisningsinformation?) har 

använts som underlag till kategorisering av det empiriska materialet i analysen. Genom 

att kategorisera materialet efter frågeställningarna har logik i tolkningen kunnat uppnås. 

Utgångspunkten i frågeställningarna har sedan förfinats genom en ytterligare 

uppdelning inom olika områden (se underrubriker i analysavsnittet), vilket möjliggjort 

att relevanta argument i analysen kunnat framföras ur det empiriska materialet. Efter 

kategorisering och analys av varje enskild del, sammanfogades delarna så att en helhet 

skulle kunna framträda (Starrin & Svensson, 1994).  Detta visualiseras genom en matris 

i vilken analysens nyckelbegrepp indelades så att begreppen kunde ställas i relation till 

helheten och slutsatser dras. Matrisens utformning bygger på en uppdelning av 

nuvarande och föreslagen standard samt påverkan på byggbolagens intäktsredovisning 

och påverkan på användbarheten.   
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  Hur påverkas byggföretagens   

  intäktsredovisning? 

Hur påverkas 

användbarheten? 

 IAS 11     

   

    
   

     

 IASB:s 

föreslagna 

standard   

   

   

   

   

     

 

2.6 Metodkritik 

Då respondenterna fått till uppgift att förbereda praktikfallet samt svar på intervjufrågor 

innan intervjun, finns det risk att respektive respondent har lagt olika mycket tid och 

möda på att förbereda sig inför intervjun. Under intervjuerna framgick att 

respondenterna hade lagt ner olika mycket tid på att förbereda sig. Dock har 

bedömningen gjorts att det inte påverkat slutresultatet eftersom respondenterna som 

intervjuats var kunniga inom området intäktsredovisning och också gav tillfredställande 

svar.  

Då studien inrymmer återgivning av standarder samt utkast av standarder på engelska 

kan även problematik med översättning uppstå. Vid översättning har FARs Engelska 

ordbok (2007) använts i den mån det varit möjligt. Ord som inte ingår i ordlistan har 

översatts med hjälp av Nationalencyklopedin (2010). Problematiken kring översättning 

av begrepp från engelska till svenska har behandlats löpande i texten genom att läsaren 

fått ta del av det engelska ordet samtidigt som denne presenteras för den valda svenska 

Figur 2 ‖Matris för analys‖ 
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översättningen. Genom att presentera det engelska ordet inledningsvis kan läsaren skapa 

sig en egen uppfattning om ordet och valet av översättning.   

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet fastställer användbarheten och tillförlitligheten hos empirisk data (Ejvegård, 

2003). Björklund och Paulsson (2003) menar att det vid intervjuer är av största vikt att 

intervjuaren är medveten om sin egen påverkan på intervjupersonen.  Då studien har ett 

fenomenologiskt synsätt har utgångspunkten varit en medvetenhet om att det inte går att 

helt komma ifrån forskarens påverkan från till exempel intervjuareffekter. Vid 

intervjuerna har vi dock försökt minimera intervjuareffekterna för att resultatet ska bli 

giltiga och användbara. Vidare anser Björklund och Paulsson (2003) att ledande frågor 

ska undvikas då intervjuaren genom dem styr intervjupersonen i önskad riktning vilket 

inte ger ett tillförlitligt resultat. I studiens intervjuer har problemet med ledande frågor 

tagits hänsyn till vid utformningen av intervjuguiden där ledande frågor har undvikits. 

För att öka reliabiliteten i data kan flera kontrollfrågor gällande samma aspekt ställas. 

Utöver intervjuguidens frågor som skickades till respondenten ställdes även följdfrågor 

i samtliga intervjuer, vilket dels gjorde att kontrollfrågor kunde ställas samt att 

respondenten fick ta ställning till frågor med annan vinkel än de som respondenterna 

fått möjlighet att förbereda sig inför. Björklund & Paulsson, (2003)  menar att det med 

hjälp av kontrollfrågor går att utläsa ett mer tillförlitligt resultat när svaren frågor och 

kontrollfrågor har sammanvägts.  

2.6.2 Validitet  

Validitet uppnås genom att de empiriska måtten mäter det som de är avsedda att mäta 

(Ejvegård, 2003). När validitet ska fastställas i en fallstudie undersöks de mätmetoder 

som använts i studien, vilket Remenyi et al. (1998) benämner som ‖construct validity‖ 

eller konstruktionsvaliditet. Genom intervjun med de Roche på Grant Thornton har det 

praktikfall som används undersökts av en extern part med god insyn i 

intäktsredovisningen vilket betyder att fallets kvalitet kunnat säkras så att det uppfyller 

sitt syfte att lyfta fram relevant information. Praktikfallet har en viktig roll att spela för 

validiteten i studien, då det utgör stommen i det empiriska materialet. Praktikfallet ger 

genom sin konstruktion ett tydligt scenario, en exemplifiering, av intäktsredovisning. 
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Det innebär att byggbolagen fått en utgångspunkt att resonera utifrån och praktikfallet 

har hjälp till att översätta resonemang om intäktsredovisning, vilka kan vara abstrakta, 

till något konkret som byggbolagen kunnat ta ställning till. Remenyi et al. (1998) menar 

att det finns flera sätt att säkerställa validiteten där triangulering är ett sätt. Genom att 

använda ett praktikfall och genomföra tre intervjuer i studien kan det empiriska 

materialet trianguleras och därmed resultatens relevans och giltighet kontrolleras 

(Bryman & Bell, 2005). Studiens intervjuer har semistrukturerad form vilket möjliggör 

följdfrågor och förtydliganden vid behov. Uppfattar intervjupersonen frågorna korrekt 

är det troligare att svaret ger den data som efterfrågats och högre validitet kan uppnås 

(Björklund & Paulsson, 2003). Frågorna i intervjuguiden har utformats för att ge svar 

till frågeställningarna i inledningen och eftersom studien bygger det konstruerade 

praktikfallet har intervjufrågorna utformats kring praktikfallet med tillägg för 

byggbolagens uppfattningar kring den nya föreslagna standarden. Genom att frågorna 

utformats med utgångspunkt i frågeställningar samt praktikfall kan förutsättas att de har 

mätt det de var avsedda att mäta och relevant information för att kunna uppnå studiens 

syfte kunde erhållas. Förutom konstruktionsvaliditet framhåller Remenyi et al. (1998) 

att även intern och extern validitet kan diskuteras. Intern validitet behandlar slutsatser 

som kan dras inom ramen för studiens undersökta fall och extern validitet behandlar 

generaliserbarheten till andra fall utanför studien. Dessa båda begrepp diskuteras vidare 

under avsnittet reflektioner. 

2.7 Källkritik 

Källkritik innebär att vara kritisk och ständigt bedöma informationens trovärdighet och 

sanningshalt. Att vara medveten om och förhålla sig kritiskt till vilka källor som 

används till studien innebär att vara uppmärksam på äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Äkthet innebär att informationen kommer från den källa som de facto utges för 

att vara källa medan oberoende innebär att det är de faktiska berättelserna som återges 

(Esaiasson et al., 2004). För att söka oberoende källor har tradering, det vill säga en 

andrahandskälla vilken återberättat en förstahandskälla undvikits i studien. I de fall 

relevant information via en andrahandskälla uppkommit har informationen sökts 

tillbaka till förstahandskällan, vilken sedermera istället har använts. Samtidighet innebär 
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att det som framkommer ur källan kan hänföras till tidpunkten det skrivits medan 

tendens används för att granska och fundera över under vilka omständigheter källan 

nedtecknats samt vilka motiv som kan tänkas ligga bakom (Ibid). För följande studie 

har en stor del av IASB:s nuvarande standarder samt utkast till ny standard använts. 

Båda källorna är ursprungskällor från ett internationellt välkänt redovisningsorgan som 

ger ut publik information och kan därför ses som tillförlitlig och äkta källa. Vidare har 

relevant litteratur, avhandlingar samt vetenskapliga artiklar använts. Dessa källor är 

publicerade och granskade vilket gör att även de kan anses vara äkta och tillförlitliga. 

Då studiens intervjuer inte berör konfidentiella områden samt att respondenterna har 

gedigen kunskap inom området intäktsredovisning kan intervjupersonernas svar, som är 

primär information, anses vara trovärdiga.    

  



 28  

 

3 Principer för intäktsredovisning 

För att få en överblick över dagens intäktsredovisning presteras centrala delar av 

IASB:s standarder IAS 18 och IAS 11.  Avsnittet går sedermera över till att presentera 

IASB:s utkast till en ny standard på området, ”Revenue from Contracts with 

Customers”.  

3.1 Dagens intäktsredovisning 

Enligt Marton et al. (2010) finns det två centrala frågeställningar gällande 

intäktsredovisning. Den första behandlar när i tiden en intäkt ska redovisas medan den 

andra frågeställningen gör gällande till vilket belopp intäkten ska redovisas till. Det 

väsentliga är att avgöra när en inkomst ska redovisas som intäkt, vilket är beroende av 

att företaget fullgjort sin prestation gentemot kund
1
. Marton et al. (2010) menar att det i 

många fall är relativt lätt att härleda när en prestation är utförd och till vilket belopp 

intäkten ska redovisas. Dock uppstår svårigheter, menar Marton et al. (2010), då det 

finns kvarvarande prestationer eller om projektet löper över längre perioder. IASB har 

idag två standarder som berör intäktsredovisning, IAS 18 Intäkter och IAS 11 

Entreprenadavtal.  

3.1.1 IAS 18 

I IAS 18 punkt 7 definieras en intäkt som ‖… det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar 

som uppstår i ett företags ordinarie verksamhet under en period, och som ökar företagets 

eget kapital, med undantag för ökningar som beror på tillskott från aktieägare‖. Vidare 

framkommer att värderingen av intäkter är den styrande variabeln, vilken bestämmer 

förändringen av eget kapital.  

                                                 
1
 På de ställen i studien där ‖företag‖ samt ‖kund‖ nämns, avser ‖företag‖ den part som utför ett 

bygguppdrag och därmed ska intäktsredovisa uppdraget, medan ‖kund‖ är den köpande parten oavsett om 

det rör sig om en privatperson eller företag.  
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När i tiden en intäkt ska redovisas, avgörs av kriteriet att det ska vara sannolikt att 

framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att de ekonomiska 

fördelarna på ett tillförlitligt sätt kan beräknas (IAS 18, syfte).  

IAS 18 berör tre typer av intäkter: 

 Försäljning av varor – det omfattar både varor som tillverkats av företaget för 

försäljning eller köpts in i syfte för vidareförsäljning. (IAS 18 punkt 3) 

 Utförande av tjänsteuppdrag – vilket innebär att ett företag utför ett 

överenskommet uppdrag, enligt avtal, inom en överenskommen tid. Tjänster 

som är hänförliga till entreprenadavtal och dess intäkter behandlas inte av IAS 

18 utan i IAS 11 Entreprenadavtal. (IAS 18 punkt 4) 

  Annans utnyttjande av ett företags tillgång, som ger upphov till intäkter via 

ränta, royalty eller utdelning. (IAS 18 punkt 5) 

3.1.2 IAS 11 

3.1.2.1 Definitioner 

IAS 11 behandlar redovisning av inkomster och utgifter hänförliga från 

entreprenadavtal, vilka inte regleras i IAS 18. Ett entreprenaduppdrag definieras i IAS 

11 som ett uppdrag grundat på ett särskilt framförhandlat avtal som avser produktion av 

ett eller flera nära sammanbundna objekt (IAS 11, punkt 3). Enligt Marton et al. (2010) 

är skillnaden mellan ett tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag att det sistnämnda avser 

uppdrag rörande fysiska objekt. Enligt IAS 11 punkt 4 kan entreprenaduppdrag avse 

exempelvis en byggnad, bro, damm, pipeline, väg, tunnel eller fartyg. 

Entreprenaduppdrag löper vanligen över flera redovisningsperioder, varför standarden 

behandlar den grundläggande frågan om hur inkomster och utgifter ska periodiseras 

över de redovisningsperioder då arbetet sker (IAS 11, syfte).  

Entreprenaduppdrag kan antingen vara fastprisuppdrag, där ett fast pris för hela 

uppdraget eller per producerad enhet är fastställt i avtalet, eller ett uppdrag på löpande 

räkning där de utgifter som innefattas av avtalet betalas tillsammans med ett 
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procentuellt tillägg på utgifterna eller ett fastpristillägg (IAS 11, punkt 3). Figur 3 

beskriver arbetsgången vid intäktsredovisning 

enligt IAS 11.  

3.1.2.2 Redovisning av uppdragsinkomst och 

uppdragsutgift 

Enligt IAS 11 punkt 22 ska uppdragsinkomster 

redovisas som intäkt och uppdragsutgifter 

redovisas som kostnad så snart utfallet av ett 

uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Uppdragsinkomster omfattar den från början 

avtalade ersättningen samt eventuella ändringar 

rörande omfattning, anspråk och 

incitamentsersättningar
2

som är sannolika att 

resultera i inkomster och kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (IAS 11, punkt 11). 

Uppdragsutgifter avser utgifter som har direkt 

samband med det specifika uppdraget, allmänna 

uppdragsutgifter som kan fördelas på det specifika uppdraget samt övriga utgifter som 

kan debiteras beställaren enligt avtalet (IAS 11, punkt 16).  

Ett fastprisuppdrags utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt om samtliga villkor som 

stiftas i IAS 11, punkt 23 är uppfyllda: 

a) Den totala uppdragsinkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

b) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget 

kommer att tillfalla uppdragstagaren. 

c) Såväl de totala utgifterna för att slutföra uppdraget som färdigställandegraden på 

balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

                                                 
2
 Incitamentsersättningar är tilläggsbelopp som uppdragstagaren erhåller om denne uppnår eller 

överträffar angivna prestationsnormer. Ett exempel kan vara att sådan ersättning utgår om uppdrag 

slutförs före en viss tidpunkt. (IAS 11, punkt 15) 

Figur 3 ‖Arbetsgång vid 

intäktsredovisning av 

entreprenaduppdrag‖. Baserat på IFRIC 

15 och IAS 11. 
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d) De uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan klart identifieras och 

mätas på ett tillförlitligt sätt så att jämförelse med tidigare beräkningar kan 

göras. 

 

Vid ett uppdrag på löpande räkning kan utfallet på ett tillförlitligt sätt beräknas om det 

är sannolikt att ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget kommer att 

tillfalla uppdragstagaren och att uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget (oavsett 

om de ska ersättas eller ej) kan mätas och identifieras på ett tillförlitligt sätt (IAS 11, 

punkt 24).  

 

IAS 11, liksom IAS 18, förespråkar successiv vinstavräkning för både fastprisuppdrag 

och uppdrag på löpande räkning (IAS 11, punkt 22; IAS 18 punkt 20). Successiv 

vinstavräkning är en periodisering av intäkter över tid och metoden tar därför ett avsteg 

från den allmänt accepterade realisationsprincipen (Marton et al., 2010). 

Realisationsprincipen innebär, för uppdrag på löpande räkning, att vinstavräkningen 

sker vid faktureringen och för fastprisuppdrag att vinstavräkningen sker vid 

färdigställandet. Nackdelarna med att tillämpa realisationsprincipen för längre uppdrag 

är dock att användare inte kan avgöra verksamhetens egentliga ekonomiska ställning 

under färdigställandetiden och att företag kan få problem med resultatutvecklingen 

(Marton, 2010). Enligt både IAS 11 och IAS 18 ska därför istället successiv 

vinstavräkning tillämpas på i huvudsak alla tjänsteuppdrag och entreprenadavtal (IAS 

11, punkt 22; IAS 18, punkt 20). Successiv vinstavräkning innebär att redovisningen av 

uppdragsinkomster och uppdragsutgifter baseras på färdigställandegraden av uppdraget, 

vilket ger användbar information angående uppdragets omfattning och resultat under 

perioden (Marton et al., 2010). Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter redovisas alltså 

som intäkter respektive kostnader i resultaträkningen under den redovisningsperiod 

arbetet de avser utförs (IAS 11, punkt 26).  Intäkterna matchas därmed mot kostnaderna 

som uppstått när intäkterna skapats, vilket är i enlighet med matchningsprincipen 

(Smith, 2000).  

 

För att kunna tillämpa successiv vinstavräkning måste färdigställandegraden fastställas 

och enligt IAS 11 punkt 30 kan det ske genom bedömningar av:  
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a) förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen 

och beräknade totala uppdragsutgifter, 

b) utfört arbete på basis av genomförd besiktning eller 

c) fysisk färdigställandegrad för uppdraget. 

Kan utfallet av entreprenadavtalet inte beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska 

intäktsredovisning ske med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter 

som sannolikt kommer att ersättas av beställaren, vilka redovisas som kostnader i den 

period då de uppkommit (IAS 11, punkt 32 a+b) En annan osäkerhetsfaktor som kan 

uppstå är risken att inte erhålla betalning för belopp som redan inkluderats i 

uppdragsinkomsten och redovisats som intäkt i resultatet. Belopp som sannolikt inte 

kommer att erhållas, redovisas som kostnad och inte som ett avdrag från intäkten och 

således sker ingen intäktsredovisning (IAS 11, punkt 28).  

3.1.2.3 Upplysningar 

Enligt IAS 11, punkt 39 ska företaget lämna upplysningar om bland annat summan av 

de uppdragsinkomster som redovisats som intäkt under redovisningsperioden samt 

metoder för fastställandet av uppdragsinkomsterna och fastställandegraden. Uppgifter 

ska även lämnas om summan av uppdragsutgifter och redovisade vinster efter avdrag 

för redovisade förluster, erhållna förskott samt av beställaren innehållna belopp. 

Företaget ska redovisa fordringar på beställare av entreprenadavtal som tillgång och 

skulder på beställare som skuld (IAS 11, punkt 42) 

3.1.2.4 IFRIC 15 

För att underlätta tolkningen av IASB:s standarder, utvecklar International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) vägledningar som utges av IASB. IFRIC 

15 ―Agreements for the Construction of Real Estate‖ är ett tolkningsuttalande som ger 

vägledning rörande intäktsredovisning av uppförande av fastigheter (IFRIC 15). 

Bakgrunden till tolkningsuttalandet är att det funnits skillnader i tillämpningen av IAS 

11 och IAS 18 vid uppförandet av fastigheter (EFRAG, 2010).  

IFRIC 15 behandlar två områden där det ena är om avtalet ligger inom 

tillämpningsområdet för IAS 11 eller IAS 18 och det andra är vid vilken tidpunkt 

intäkterna ska redovisas (IFRIC 15, punkt 6). Enligt tolkningsuttalandet är det villkoren 
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i avtalet som styr vilken standard som ska tillämpas och IAS 11 Entreprenadavtal ska 

tillämpas när definitionen i punkt 3 IAS 11 är uppfylld ‖ ett uppdrag som följer av ett 

särskilt framförhandlat avtal och som avser produktion av ett objekt eller flera 

objekt…‖. Avtalet ska även innebära att köparen kan specificera byggnadselement i 

konstruktionen innan arbetet påbörjas och även har möjlighet att göra större ändringar 

under arbetets gång. I annat fall ska uppdraget redovisas enligt IAS 18.  

3.2 IASB:s utkast till ny standard för 

intäktsredovisning 

IASB publicerade i juni 2010 ett Exposure Draft för att samla in kommentarer angående 

den nya föreslagna standarden. Den nya standarden ska till skillnad från IAS 11 och 

IAS 18, vilka IASB menar är svåra att förstå och använda, skapa ett robust ramverk och 

eliminera svagheter och motsägelser. Den nya standarden ska även skapa jämförbarhet 

samt förenkla redovisningen för företag (ED, 2010).  

IASB beskriver kärnan i den nya standarden på följande vis:  

‖The core principle of the draft standard is that an entity should recognise revenue from 

contracts with customers when it transfers goods or services to the customer in the 

amount of consideration the entity receives, or expects to receive, from the customer.‖ 

(ED, 2010, Introduction punkt 2) 

Både Falkman (2010) och Olsen och Weirich (2010) menar att ansatsen i utkastet är 

baserad på ett tillgång/skuld (asset/liability) synsätt. Tidigare intäktsredovisning är, 

menar Falkman (2010), baserad på en intjänandeprocess, i vilken intäkten intjänas 

successivt i takt med produktion av tjänst eller vara. Med ett tillgång/skuldsynsätt menar 

Olsen och Weirich (2010) att det centrala istället ligger i att identifiera och mäta ett 

kontrakts påverkan på tillgångar och skulder. Det är dock först när företaget fullgjort sin 

avtalade förpliktelse som kontraktet resulterar i en ökning av tillgångar eller minskning 

av skulder, vilket leder till redovisning av intäkter. 
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3.2.1 ”Revenue from Contracts with Customers” 

Olsen och Weirich (2010) menar att kärnan i IASB:s förslag ligger i att:  

‖to depict the transfer of goods or services to customers in an amount that reflects the 

consideration the entity receives, or expects to receive in exchange for those goods or 

services‖ (Olsen & Weirich, 2010 s. 56)  

För att nå ett belopp som reflekterar det 

som Olsen och Weirich framhåller i citatet 

har de ställt upp fem steg som måste 

passeras som en vägledning genom den nya 

standarden.  

Figur 4 visar arbetsgången vid 

intäktsredovisning i enlighet med 

‖Revenue from Contracts with Customers‖. 

I ett inledande skede handlar det om att 

först 1) identifiera ett kontrakt, för att 

sedan 2) identifiera 

prestationsförpliktelsen. Därefter måste 3) 

transaktionspriset bestämmas och 4) 

transaktionspriset fördelas ut på 

prestationsförpliktelserna. Avslutningsvis 

5) baseras intäkten på färdigställande av de 

förpliktade prestationerna. Följande avsnitt 

kommer att gå in djupare i varje steg för att 

illustrera innebörden i den nya standarden. 

Målet med standarden är att skapa principer 

som företag ska använda för att rapportera 

användbar information om belopp, timing, 

osäkerhet av intäkter samt kassaflöden som kommer från kontrakt med kunder (ED, 

2010, punkt 5)  

Figur 4 ―Fem steg mot intäktsredovisning enligt 

Revenue from Contracts with Customers‖. Fritt 

översatt och baserad på Olsen och Weirich 

(2010).  
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Förkortat behandlar ―Revenue from Contracts with Customers‖ inte: leasingkontrakt, 

försäkringskontrakt, avtalsenliga rättigheter som ligger inom ramen för IFRS 9 eller 

IAS 39 samt icke-monetära byten mellan företag inom samma bransch (ED, 2010 punkt 

6 a-e) 

3.2.1.1 Identifiera kontrakt 

I det första, inledande steget ska ett kontrakt identifieras och i standarden definieras ett 

kontrakt som ‖An agreement between two or more parties that creates enforceable rights 

and obligations‖ (ED, 2010, appendix a). Kontraktet kan vara skrivet, muntligt eller 

underförstått genom företagets vanliga affärssed (ED, 2010, punkt 9).  

Ett kontrakt anses föreligga då det innebär att företaget kommer att få framtida 

kassaflöden, att båda parter ska uppfylla förpliktelser, företaget kan identifiera varje 

parts rättigheter gällande överföring av varor och tjänster samt identifiera villkor för 

betalning (ED, 2010, punkt10 a-c).  

Enligt ED punkt 12 kommer företag i huvudsak att tillämpa standarden på kundkontrakt 

som har sin ursprungliga form och omfattning. Dock kan det ibland bli aktuellt att ett 

kontrakt antingen kombineras med andra kontrakt eller delas upp i två eller fler 

kontrakt (ED, 2010 punkt 12). För att ett företag ska kombinera två kontrakt måste det 

som ingår i det ena kontraktet vara beroende av det andra kontraktet i den meningen att 

priserna i kontrakten har ett beroendeförhållande. Dock utgör priset inte ett 

beroendeförhållande mellan kontrakten om kunden får rabatt som bygger på en relation 

från ett tidigare kontrakt (ED, 2010 punkt 14). Indikationer som visar på ett 

beroendeförhållande kan enligt ED (2010) punkt 13 a-c vara att kontrakt ligger nära 

varandra i tid, kontrakt har förhandlats som ett paket med ett gemensamt kommersiellt 

mål samt kontrakt som kommer att utföras samtidigt eller efter varandra följande. Om 

istället pris för varor eller tjänster är självständiga, det vill säga inte beroende av andra 

varor och tjänster i ett kontrakt, ska kontraktet segmenteras. I och med segmentering 

delas kontraktet in i ett eller flera kontrakt, dock måste två förutsättningar gälla. Dels 

måste företaget, eller andra företag sälja samma eller liknande produkter separat och 

dels får ingen rabatt utgå till kunden om denne köper varan eller tjänsten tillsammans 
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Figur 5 ‖Exempel på kontraktssegmentering‖  Fritt översatt exempel hämtat från IASB:s exsposure draft, 

2010 punkt B2.  

 

med andra varor eller tjänster (ED, 2010, punkt 15). IASB ger i sitt ED ett exempel på 

en segmenteringssituation se figur 5.  

 

3.2.1.2 Identifiera fristående prestationsförpliktelser i kontrakt 

I det andra steget ska företaget utvärdera och identifiera de utlovade varor och tjänster 

som ingår i kontraktet (ED, 2010, punkt 20). Det handlar om att identifiera de utlovade 

varor och tjänster som ska redovisas som separata prestationsförpliktelser. I figur 6 

definieras varor och tjänster.  

I de fall företag åtagit sig att leverera mer än en vara eller tjänst ska varje vara eller 

tjänst redovisas som en separat prestationsförpliktelse om varan eller tjänsten kan anses 

vara distinkt. Kan inte enskilda varor eller tjänster anses vara distinkta ska de läggas 

samman tills enheten uppfyller kraven för att anses distinkt (ED, 2010, punkt 22). 

Varan, tjänsten eller fler varor och tjänster tillsammans i en enhet, anses enligt ED 

(2010) punkt 23 vara distinkta om: 
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 1) företaget, eller andra företag, separat säljer identiska eller liknande varor eller 

tjänster; eller  

2) företaget skulle kunna sälja varan eller tjänsten separat eftersom varan eller tjänsten 

uppfyller båda nedanstående krav: 

i) den har en distinkt funktion genom att utgöra en 

nyttighet, ensam eller tillsammans med andra varor 

eller tjänster som kunden anskaffat från företaget, 

eller säljs separat av företaget eller av andra 

företag; och  

ii) har en distinkt vinstmarginal, vilket innebär att 

företaget kan identifiera risker förknippade med 

varan eller tjänsten samt bedöma vilka resurser 

som kommer att behöva tas i anspråk för att 

tillhandahålla varan eller tjänsten (ED, 2010 punkt 

23).  

Uppfyller en vara eller tjänst kriterierna för att 

anses distinkt ska företaget redovisa intäkter när 

varan eller tjänsten har överförts till kunden och 

denne fått kontroll över varan eller tjänsten (ED, 

2010, punkt 25). Vad som ingår i begreppet kontroll framgår i punkt 26 där kontroll 

anses föreligga om kunden har övertagit rätten att styra användning och åtnjutande av 

fördelar av varan eller tjänsten och även har möjlighet att förhindra andra från att ha 

direkt användning eller få fördel av varan eller tjänsten. Kundens rätt att styra över 

användningen av en vara eller tjänst utgörs av rätten till att använda tillgången hela dess 

livslängd eller att förbruka den. Rätten att åtnjuta fördelar förknippade med tillgången 

utgörs av erhållande av framtida kassaflöden hänförliga till varan eller tjänsten, till 

exempel genom förbrukning, försäljning, byte, pantsättning eller innehav (ED, 2010, 

punkt 27).  

Figur 6 ‖Vad är en vara eller tjänst?‖ 

Fritt översatt efter ED, 2010, punkt 

21.  
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3.2.1.3 Bestäm transaktionspris 

Efter att ett företag utfört den förpliktande prestationen ska, i det tredje steget, den del 

av transaktionspriset som allokeras till prestationsförpliktelsen redovisas som en intäkt 

(ED, 2010, punkt 34). Vid bedömning av transaktionspris ska företaget beakta aktuella 

avtalsvillkor samt företagets vanliga affärssed (ED, 2010, punkt 35). Transaktionspriset 

ska även reflektera sannolikheten att ersättningen, för varor och tjänster som levererats 

till kund, inflyter (Ibid.). I många fall menar Olsen och Weirich (2010), vilket även 

framgår i punkt 35, att beloppet redan är klart men i andra fall där exempelvis rabatter 

och krediter ingår finns det utrymme för att överväga beloppets storlek. Intäkter kan 

endast redovisas om transaktionspriset kan uppskattas på ett rimligt sätt vilket innebär 

att företaget måste ha egen erfarenhet, eller fått erfarenhet via andra företag, av liknande 

kontrakt samt att företaget inte förväntar sig några förändringar av omständigheter vilka 

kan påverka kontraktet (ED, 2010, punkt 38a+b).     

Vid bestämmande av transaktionspris måste företaget överväga effekterna av kundens 

förmåga att betala. Den kreditrisk som kunden för med sig ska avspeglas i 

transaktionspriset och därmed reducera beloppet. Först då ett företag utfört den 

förpliktande prestationen ska en intäkt redovisas utifrån det sannolika, viktade belopp 

företaget förväntas få. Finns en förändring till följd av kreditrisken, tas det upp som en 

inkomst (income) eller kostnad men inte som justering av intäkt (ED, 2010, punkt 43; 

Olsen & Weirich, 2010). Vidare ska även tidsfaktorn beaktas när värdet av ersättningar 

fastställs. Då betalning och överlämning av varor och tjänster sammanfaller har inte 

tidsfaktorn någon betydelse men ju längre tid det förflyter mellan överlämning och 

betalning desto större blir påverkan på värdet. Räntan som används för att beräkna 

nuvärdet av en ersättning ska återspegla både tidsfaktorn och den ovan nämnda 

kreditrisken (ED, 2010, punkt 43). Om betalning för en vara eller tjänst sker genom en 

icke- monetär ersättning ska ersättningen mätas till verkligt värde. Kan det verkliga 

värdet inte uppskattas, ska referensen vara försäljningspriset för den vara eller tjänst 

som överlämnades i utbyte mot den icke- monetära ersättningen (ED, 2010, punkt 46).   

3.2.1.4 Fördela transaktionspris på prestationsförpliktelser 

Efter att transaktionspriset bestämts måste företaget, genom det fjärde steget, allokera 

transaktionspriset på de separata prestationsförpliktelserna. Försäljningspriset för varje 
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prestationsförpliktelse baseras på sammansättningen av varor och tjänster som varje 

avtalad prestationsförpliktelse har och fristående priser för samma varor och tjänster 

(ED, 2010, punkt 50). Det bästa sättet att kunna fastställa fristående priser på är att 

använda tillgängliga priser för liknande varor som säljs separat av företaget men är detta 

inte möjligt ska företaget göra en uppskattning av priset (ED, 2010, punkt 51). Vid 

uppskattning av priset ska företaget ta hänsyn till så många tillgängliga variabler som 

möjligt samt tillämpa konsekventa bedömningsmetoder (ED, 2010, punkt 52). Två 

möjliga metoder anges i standarden, antingen att prognostisera kostnaden och lägga på 

önskad marginal eller att bedöma betalningsviljan hos marknaden. I den sistnämnda 

metoden kan även information om konkurrenters prissättning användas med justering 

för det aktuella företagets kostnader och marginaler (ED, 2010, punkt 52a+b).   

3.2.1.5 Redovisa intäkt utifrån uppfyllelse av prestationsförpliktelserna 

Det femte steget innebär att företaget ska redovisa intäkter utifrån uppfyllelse av 

prestationsförpliktelserna (ED, 2010, punkt 25). Olsen och Weirich (2010) menar, vilket 

även framkommer ur punkt 25, att nyckeln till intäktsredovisning ligger i begreppet 

kontroll. Först förklarar Olsen och Weirich att det handlar om att allokera 

transaktionspriset till prestationsförpliktelserna, vilket sedermera övergår i att uppfylla 

prestationsförpliktelserna och överlämna till kund. Kontroll uppstår först då vara eller 

tjänst är levererad och kunden har kontroll över varan eller tjänsten. En intäkt ska tas 

upp när prestationsförpliktelsen är uppfylld och kunden har kontroll över varan eller 

tjänsten. Indikatorer för när kunden erhållit kontroll över varan eller tjänsten återfinns i 

punkt 30 a-d, vilken innefattar följande: 

a) Att kunden har en ovillkorlig skyldighet att betala - vilket kännetecknas med att 

kunden har fått kontrollen över en vara eller tjänst i utbyte och att det endast är 

skyldigheten att betala den monetära ersättningen som är kvar innan affären är avslutad.  

b) Att kunden har legal äganderätt – vilket indikeras av att ha rätten och möjligheten 

att åtnjuta fördelarna med varan eller tjänsten men även ha möjlighet att sälja, byta eller 

använda tillgången som säkerhet vid belåning. Äganderätt kan betyda att kunden har 

kontroll över varan men det förekommer fall där äganderätten inte samtidigt också 

innebär kontroll.  
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c) Att kunden har varan i sin besittning – innebär oftast att fördelarna som är 

förknippade med varan eller tjänsten kan åtnjutas av kunden. Det behöver dock inte 

betyda att kunden även har kontroll eftersom den fysiska besittningen kan ha överförts 

till kunden utan att företaget har överfört kontrollen.  

d) Att designen eller funktionen på varan eller tjänsten är kundspecifik – för 

kundspecifika varor eller tjänster, där kunden har möjlighet göra stora förändringar i 

funktion och design, kan företaget fordra att kunden tar kontroll över varan eller tjänsten 

redan då den produceras. Detta då företaget, på grund av den specifika utformningen, 

inte kan sälja varan eller tjänsten till en annan kund.  

I de fall en prestationsförpliktelse innebär att varor eller tjänster löpande överförs till 

kunden, ska den metod för intäktsredovisning som bäst avspeglar överföringen 

användas (ED, 2010, punkt 32). Enligt ED (2010) punkt 33 a-c kan tre metoder för den 

här typen av intäktsredovisning tillämpas. Den första grundar sig på producerade eller 

levererade enheter, milstolpar i avtalet, överförda varor eller tjänster i relation till totala 

varor och tjänster som ska överföras. Den andra metoden innebär att nedlagda resurser i 

relation till totala resurser som är beräknade att användas styr hur mycket som ska 

intäktsredovisas. Den tredje metoden baseras på tidens gång med intäktsföring linjärt 

över tiden, vilket gäller exempelvis försäljning av licenser som gäller en viss tid.      

3.2.1.6 Upplysningar 

Som noter ska företaget lämna information för att hjälpa användare av finansiella 

rapporter. Enligt punkt 69 ska den informationen innehålla belopp, timing och osäkerhet 

angående intäkter och kassaflöden, hänförliga från kundkontrakt.  Kvalitativ och 

kvantitativ information ska ges angående a) kontrakten med kund samt b) information 

om signifikanta bedömningar och förändringar i bedömningar i och med användandet 

av IFRS standarden (ED, 2010, 69a+b). 
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4 Referensram för empirisk studie 

I referensramen presenteras först IASB:s föreställningsram, det verk som är en 

begreppsmässig ram för utveckling av standarder. Föreställningsramen utgör 

referensramens grund och lyfter de kvalitativa egenskaper som enligt IASB bör 

känneteckna användbar information i finansiell rapportering. Vidare presenteras teori 

inom områdena beslutsfattande samt redovisningsbedömningar, vilka båda behandlar 

användbarheten och vikten av en föreställningsram inom redovisning.  

4.1 Statement No. 4 och Truebloodrapporten – tidiga 

försök till föreställningsram 

Föreställningsramar för redovisning har utvecklats världen över men Deegan och 

Unerman (2006) framhäver att USA är ett land som varit mycket aktivt gällande 

utvecklingen, bland annat genom Trueblood-rapporten
3
. Innan Trueblood-rapporten 

publicerades gjordes ett inledande försök till att skapa ett ramverk i USA genom att 

Accounting Priniples Board (APB) publicerade Statement No.4 Basic Concepts and 

Accounting Principles Underlying the Financial Statements of Business Enterprises 

1970. Trots Statment No.4 framfördes kritik mot avsaknaden av en riktig 

föreställningsram och som ett svar på kritiken skapade American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) en kommitté som fick i uppdrag att skriva en rapport. Tre 

år senare, 1973, publicerades Trueblood-rapporten, vilken som första mål tog upp att 

redovisningen skulle ge information för beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2006).  

Deegan och Unerman (2006) menar att Trueblood-rapporten genom att ha ett 

beslutsanvändbarhetssynsätt skiljde sig från den, under 1960-talet, rådande effektiva 

marknadsteorin
4

. Trueblood-rapporten innehöll också en diskussion om företags 

förmåga att generera framtida kassaflöden samt problemet med att bedöma förväntat 

utfall (Artsberg, 2003). Båda diskussionspunkterna i rapporten går att hänföra till 

                                                 
3
 Rapporten kom att kallas Trueblood-rapporten efter kommitténs ordförande, Trueblood. (Artsberg, 

2003) 

4
 Den effektiva marknadsteorin innebär kortfattat att marknaden reagerar på information oavsett var den 

är publicerad, det räcker endast att den är publicerad (Deegan & Unerman, 2006) 



 42  

 

problemet med att periodisera intäkter för uppdrag över längre tid, då det handlar om att 

göra rätt bedömningar för att kunna ge rätt information till användare.   

Genom att beslutsanvändbarhetssynsättet introducerades uppstod behovet av kvalitativa 

kriterier för redovisningsinformationen (Artsberg, 2003). Behovet av 

föreställningsramar och kvalitativa kriterier för redovisningen växte fram genom att 

standarderna behövde utvecklas logiskt och enhetligt samt att informationen i 

redovisningen skulle hjälpa ekonomiskt beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2006; 

Artsberg, 2003).  

4.2 IASB:s föreställningsram  

Den första internationella föreställningsramen publicerades 1989 av IASB:s föregångare 

International Accounting Standards Committe (IASC) (Doupnik & Perera, 2009). Allt 

sedan kongruensprojektet mellan IASB och FASB inleddes 2002, har arbetet med att 

utforma en ny föreställningsram pågått. Arbetet är uppdelat i 8 faser
5
 A till G av vilka 

den första, A, är färdigställd men ännu inte publicerad (ska publiceras 2010, tredje 

kvartalet) och ytterligare tre är under utveckling (IASB, 2010d). Eftersom Fas A inte 

ännu finns publicerad då denna uppsats skrivs presenteras i IASB:s utkast av Fas A 

(exposure draft, ED) ‖Conceptual Framework for Financial Reporting‖, från 2008 som 

lägger fram de mål och kvalitativa egenskaper (qualitative characteristics) som 

finansiell information ska besitta. I följande avsnitt presenteras syfte för redovisning 

samt de kvalitativa egenskaper som återfinns i utkastet för den nya föreställningsramen. 

I inledningen till den nya föreställningsramen presenteras det övergripande syftet med 

finansiell rapportering:  

―The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information 

about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders 

and other creditors in making decisions in their capacity as capital providers. Qualitative 

                                                 
5
 Faserna är A) Objectives and qualitative characteristics, B) Definitions of elements, recognition and 

derecognition, C) Measurement, D) Reporting entity concept, E) Boundaries of financial reporting, and 

Presentation and Disclosure, F) Purpose of the framework, G) Application of the framework to not-for-

profit entities, H) Remaining Issues, if any (IASB, 2010d)     
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characteristics are the attributes that make financial information useful.‖ (ED, 2008, 

OB.2) 

 

IASB menar att användbarhet (decision-usefulness) är den viktigaste egenskapen hos 

redovisning och för att uppnå användbarhet ställs flera kvalitativa egenskaper upp (ED, 

2008, QC1). De kvalitativa egenskaperna är de kännetecken som gör att redovisningen 

blir användbar och de består av dels två fundamentala kvalitativa egenskaper och dels 

fyra kvalitativa tilläggsegenskaper, se figur 7. De två fundamentala kvalitativa 

egenskaperna är relevans (relevance) och rättvisande bild (faithful representation) vilka 

tillsammans skapar användbarhet för beslut (ED, 2008, QC2). De fyra 

tilläggsegenskaperna jämförbarhet (comparability), verifierbarhet (verifiability), 

redovisa vid rätt tidpunkt (timeliness) samt förståelighet (understandibility) 

kompletterar de fundamentala kvalitativa egenskaperna och hjälper till att skilja mellan 

användbar information och mindre användbar information (se figur 7).  

 

Figur 7 ‖Hierarki av kvalitativa egenskaper för användbarhet‖ Baserad på IASB:s exposure draft 2008, 

Conceptual Framework for Financial Reporting. 

Tilläggsegenskaperna ökar användbarheten för finansiell information som är relevant 

och tillförlitligt representerad (ED,2008, QC15). Med användare avser IASB befintliga 

och potentiella investerare, långivare samt andra kreditgivare som behöver användbar 
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information för att kunna fatta beslut som rör deras roll som finansiärer (ED, 2008, 

QC1).   

4.2.1 Relevans  

Relevans tillsammans med rättvisande bild, menar IASB, är grundläggande egenskaper 

för att redovisning ska kunna vara användbar. Information är relevant om den är kapabel 

att göra skillnad i de beslut som användare använder den som beslutsunderlag för. 

Informationen kan vara kapabel att göra skillnad för beslut, och därmed även anses 

relevant, trots att användare väljer att inte använda informationen eller om den redan är 

känd för några av användarna (ED, 2008, QC3). Information om ett ekonomiskt 

fenomen kan utgöra en skillnad när den har ett predikterat värde, bekräftat värde eller 

båda (ED, 2008, QC3). Ett predikterat värde ger information som användarna själva kan 

forma förväntningar inför framtiden utifrån (ED, 2008, QC4). Information som 

bekräftar ett tidigare predikterat värde ökar sannolikheten med att utfallet blir som 

förväntat. Ändrar däremot informationen förväntningarna, ändras även sannolikheten 

för de möjliga utfallen (ED, 2008, QC5). Predikterad och bekräftad information står i 

relation till varandra eftersom bekräftad information skapar grund för predikterade 

värden och bekräftad information kan verifiera tidigare prediktioner (ED, 2008, QC6). 

4.2.2 Rättvisande bild 

För att information ska bli användbar måste det ekonomiska fenomenet den ska 

beskriva representeras tillförlitligt. Enligt IASB (ED, 2008, QC7) uppnås en rättvisande 

bild när redovisningen återger ekonomiska fenomen fullständigt, neutralt och fritt från 

betydande avvikelser. Finansiell information ger en rättvisande bild av ekonomiska 

fenomen när informationen återger den ekonomiska innebörden av underliggande 

transaktioner eller andra händelser, vilken inte alltid överrensstämmer med den legala 

formen (substance over formprincipen) (ED, 2008, QC7).   

Återgivning av ett ekonomiskt fenomen kan anses vara fullständig om all nödvändig 

information för att ge en rättvisande bild är inkluderad. En enda försummelse kan leda 

till att informationen inte blir tillförlitligt representerad och användbarheten minskar 

(ED, 2008, QC9). Neutralitet i information bygger på att informationen inte är påverkad 

eller färgad för att influera ett visst beteende. Neutral information ska vara fri från bias 
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för att tillförlitligt kunna representera ekonomiska fenomen (ED, 2008, QC10). En 

rättvisande bild måste inte innebära att informationen är helt fri från avvikelser eftersom 

framtagandet av informationen ofta innehåller visst mått av osäkerhet i och med 

bedömningar och antaganden. För att representera ekonomiska fenomen på ett 

tillförlitligt sätt, måste bedömningar och antaganden baseras på relevant input som 

reflekterar den bästa, för tillfället tillgängliga informationen (ED, 2008, QC11).  

Fullständighet och neutralitet är eftersträvansvärt och en viss miniminivå av exakthet i 

informationen är nödvändig för att uppnå en rättvisande bild av ekonomiska fenomen. 

Blir nivån av fullständighet, neutralitet och exakthet för låg, medför det att 

informationen blir värdelös för beslutsfattare. Därför kan det ibland vara nödvändigt att 

även redovisa nivån av osäkerhet i bedömningar och antaganden i finansiella rapporter 

(ED, 2008, QC11).    

4.2.3 Jämförbarhet 

Jämförbarhet är ett kännetecken som gör det möjligt för användare att identifiera 

likheter och skillnader mellan två olika ekonomiska fenomen. Genom att använda 

samma redovisningsprinciper och rutiner uppnås konsistens och jämförbarhet mellan 

olika redovisningsperioder, inom ett företag och mellan olika företag (ED, 2008, 

QC16). Jämförbarhet är inte karakteristika för enskilda informationskällor utan snarare 

för relationen mellan två eller fler informationskällor (ED, 2008, QC17). Jämförbarhet 

ska dock inte sammanblandas med likformighet. För att information ska vara jämförbar 

måste lika saker redovisas på samma sätt och olika saker redovisas på olika sätt. I 

redovisningen måste likheter och skillnader mellan poster tydligt framgå för att 

informationen ska kunna anses vara jämförbar (ED, 2008, QC18). Genom att uppfylla 

de grundläggande kvalitativa kännetecknen, relevans och rättvisande bild, uppnås en 

viss grad av jämförbarhet. Redovisningen av ett ekonomiskt fenomen kan ju dock ge en 

rättvisande bild genom flera olika redovisningsmetoder men det minskar 

jämförbarheten. Därför är valmöjligheter mellan flera olika redovisningsmetoder inte 

något som bör eftersträvas (ED, 2008, QC19).  
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4.2.4 Verifierbarhet  

Verifierbarheten säkerställer att informationen på ett tillförlitligt sätt representerar det 

ekonomiska fenomen som den är avsedd att visa. Verifierbarhet innebär att olika, 

självständiga och kunniga parter ska kunna nå en gemensam konsensus om att antingen 

(ED, 2008, QC20):  

a) informationen representeras på ett tillförlitligt sätt utan väsentlig avvikelse eller bias 

eller   

b) en ändamålsenlig metod använts för att värdera samt avgöra när informationen ska 

redovisas och att metoden inte gett någon väsentlig avvikelse eller bias.   

 

Verifiering kan vara direkt eller indirekt (ED, 2008, QC21). Med direkt verifikation 

verifieras en summa eller annan post direkt genom sig själv, genom att till exempel 

pengar räknas. Indirekt verifikation innebär istället att en summa eller annan post 

verifieras genom att kontrollera input och räkna om output med samma 

redovisningsmetoder (ED, 2008, QC21).  

4.2.5 Redovisa vid rätt tidpunkt  

Att redovisa vid rätt tidpunkt innebär att information ska göras tillgänglig för användare 

innan den förlorar sin kapacitet att påverka användares beslut. Genom att tillhandahålla 

relevant information tidigt kan informationens förmåga att påverka beslut ökas. 

Redovisas informationen inte vid rätt tidpunkt kan den berövas sin potentiella 

användbarhet. Viss information kan fortsätta att vara användbar långt efter 

rapportperioden om användare fortsätter att använda den i sitt beslutsfattande, 

exempelvis användare som behöver kunna se trender i redovisningsposter för att kunna 

göra investerings- eller kreditbedömning. (ED, 2008, QC22) 

4.2.6  Förståelighet 

Förståelighet är en kvalitet som möjliggör för användare att förstå informationen som 

ges. Förståeligheten ökar när informationen är klassificerad, kategoriserad samt tydligt 

och koncist presenterad. Även jämförbarhet kan öka förståeligheten (ED, 2008, QC23). 

Användare som av finansiell information förväntas ha en viss förkunskap om företag 

och ekonomi, men vissa ekonomiska fenomen är så komplexa att få användare kan 
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förväntas förstå den finansiella information som ska spegla fenomenen. I de fall 

information om komplexa ekonomiska fenomen ska redovisas, ska relevant information 

som ger en rättvisande bild inte bli exkluderade ur redovisningen för att den anses för 

komplex och svår, utan användare förväntas istället ta hjälp av experter på området (ED, 

2008, QC24). 

4.3 Redovisningsbedömningar  

Chlala och Fortin (2005) anser att professionella bedömningar är en hörnsten inom 

redovisning eftersom en stor del av informationen i redovisningen bygger på 

bedömningar av verkligheten. Enligt Martin et al. (2009) kräver principbaserade 

standarder mer bedömningar från redovisare och revisorer i jämförelse med 

regelbaserade standarder. Regelbaserade standarder beskriver vad som ska göras medan 

principbaserade standarder beskriver hur man ska bestämma vad som ska göras. IASB:s 

standarder IFRS samt IAS är principbaserade och kräver därför en högre grad av 

bedömningar vid tillämpning. För att underlätta och öka tillförlitligheten i bedömningar 

är det viktigt med ett ramverk som ger tydliga riktlinjer och stöd i bedömnings- och 

beslutsprocesser och här har föreställningsramen en viktig funktion att fylla. Enligt 

Chlala och Fortin (2005) kan bedömningar påverkas av till exempel bristande 

kompetens, bristfälligt bakomliggande ramverk eller snedvridna bedömningar om det 

föreligger en intressekonflikt. Chlala och Fortin (2005) menar att en komplett, enhetlig 

och tydlig föreställningsram är det första steget till att säkra att professionella korrekta 

redovisningsbedömningar görs.  

Företag har ett visst mått av frihet när det gäller bedömningar i 

redovisningssammanhang och får därför använda sitt omdöme (Clor-Proell, 2009). 

Företagens omdöme används dels för beslut huruvida information ska redovisas eller ej, 

dels för underliggande uppskattningen av redovisade siffror (Clor-Proell, 2009; Skinner 

1995). Med tiden blir användare av finansiella rapporter vana vid företagens sätt att 

använda sitt omdöme i redovisningen och då skapas förväntningar på företagens 

redovisning från användarnas sida (Clor-Proell, 2009). Stämmer inte den aktuella 

redovisningen överens med förväntningarna är det sannolikt att användare måste söka 

ytterligare information på annat håll för att kunna hitta en förklaring till skillnaden 
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(Clor-Proell, 2009; Burgoon & Burgoon, 2001). Men enligt Clor-Proell (2009) beror 

behovet av att söka ytterligare information på i vilken grad bedömningarna förklaras i 

den finansiella informationen.  

4.4 Motstånd till förändring av 

redovisningsstandarder 

Införande av en ny intäktsredovisningsstandard medför förändringar för företag. 

Inarbetade rutiner och principer kan komma att förändras vilket ställer krav på företag. 

Över tid blir rutiner enligt Burns och Scapens (2000) accepterade och inarbetade så att 

de blir institutionaliserade, gjorda till regler, för företagen. Då rutiner och regler sedermera 

kan komma att ändras medför det att de existerande rutinerna och reglerna utmanas. Burns 

och Scapens (2000) menar att det är lättare att implementera förändringar som är förenliga 

med de existerande rutiner än att implementera något som utmanar nya tankesätt och 

normer vilket kan leda till motstånd. Effekterna menar de är svåra att förutse och beror på 

det specifika företaget. Dock menar Burns och Scapens (2000) att förändring inte ett 

resultat utan en process vilken sker över tid. Roberts och Scapens (1993) menar att 

motstånd till förändring handlar om att förstå vad som influerar processen till förändring 

och att det är viktigt att hantera förändringens kontext och vad förändringen kommer att 

innehålla och innebära.  

4.5 Användbarhet för beslutfattande 

Beslutsfattande spelar en central roll inom redovisningsteorin och som ett exempel på 

det publicerade American Accounting Association (AAA) 1966 ett uttalande om vad 

redovisning är och hur det är kopplat till beslutsfattande. Redovisning är ‖… the process 

of identifying, measuring, and communicating economic information to permit 

informed judgements and decisions by users of the information‖ (Hendriksen & Breda, 

1992 s.199). Redovisningen ligger således till grund för en mängd beslut och det är 

därför av stor vikt att det finns ett ramverk för hur redovisningen utvecklas, då olika 

handlingar får olika konsekvenser (Henriksen & Breda, 1992). Behovet av redovisning 

har enligt Deegan och Unerman (2006) utvecklats från att bestå av rapportering mellan 

ledning och ägare till att istället innefatta intressenter som är intresserade av finansiell 
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information. Det har således skett en förskjutning från ägaren som huvudintressent av 

de finansiella rapporterna till andra intressenter, vilka söker användbar information för 

beslut. Deegan och Unerman (2006) beskriver det som en separation mellan ägare och 

ledning och menar att det genom separationen tillkommer ett ökat behov av 

redovisningsinformation. 

Inom det redovisningsteoretiska området finns det enligt Riahi-Belkaoui (2000) en 

mängd paradigm, vilka är mönster som styr vetenskapligt tänkande 

(Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Riahi-Belkaoui (2000) är redovisning en 

vetenskap, vilken bygger på ett flertal paradigm som tillsammans utgör en multipel-

paradigmvetenskap. För att skapa en verklig uppfattning av tillstånd inom 

redovisningen menar Riahi-Belkaoui (2000) att det krävs ställningstagande till flera 

omfattande paradigm. Ett paradigm som är ett bland de dominanta synsätten är 

användbarhetssynsättet, vilket ligger till grund för beslutsfattande. Riahi-Belkaoui 

(2000) menar att användbarheten är ett dominerande kriterium för kvalitet i finansiell 

information och att användbarheten står över både objektivitet och verifierbarhet.  

Att den finansiella informationen i redovisningen ligger till grund för beslutsfattande 

menar Artsberg (2003) grundar sig på att dagens redovisningspolicy är att 

informationen ska vara användbar primärt för dem som vill fatta ekonomiska beslut. För 

att informationen ska vara användbar, menar Hendriksen och Breda (1992) att det är av 

intresse att studera vad som är viktigt för användarna eftersom den information 

användarna framställer som viktig bör vara den som sedermera presenteras. Riahi-

Belkaoui (2000) refererar till Sterling (1972) som anser att det är omöjligt att tillgodose 

samtliga användares behov av information och att det därför är nödvändigt att exkludera 

viss information och inkludera annan. Det finns flera olika syften med redovisning men 

enligt Sterling (1972) är användbarhet det kriterium som lämpar sig bäst som grund för 

beslutsfattarmodeller. Genom att mäta användbarheten i informationen kan relevanta val 

göras mellan vilken information som ska redovisas och vad som ska exkluderas. 

Glautier och Underdown (1997) menar att den finansiella rapporteringen ska ge 

tillräcklig kvantitativ och kvalitativ information för att användarna ska kunna göra 

korrekta bedömningar. Glautier och Underdown (1997) framhäver även att 

användbarheten gynnas av ett långsiktigt perspektiv i informationen som då omfattar 
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information om dåtid, nutid och framtid, vilket gör att användaren får en stadigare grund 

att fatta beslut utifrån. Redovisning har en förutsättande förmåga för användaren då, 

enligt Godfrey et al. (2000), ger relevant återgivning eller beskrivning av vad som 

inträffat. Redovisningen inrymmer därmed en beskrivning av den verklighet som ligger 

till grund för det ekonomiska fenomen som studeras och fångas.  

4.6 Sammanfattning referensram  

Föreställningsramen har successivt vuxit fram ur sökandet efter ett logiskt och enhetligt 

sätt att låta redovisningen utvecklas på. Föreställningsramen ligger således till grund för 

utvecklingen av nya standarder och ställer upp kvalitativa egenskaper som 

redovisningen ska uppfylla. Syftet med IASB:s standarder är att de ska ge användbar 

information till användare av finansiella rapporter och de kvalitativa egenskaperna är de 

kännetecken som gör att redovisningen blir användbar. De består dels av två 

fundamentala kvalitativa egenskaper; relevans och tillförlitlig presentation och dels av 

fyra kvalitativa tilläggsegenskaper; jämförbarhet, verifierbarhet, redovisa vid rätt 

tidpunkt samt förståelighet. Användbarhet är det dominerande kriteriet för kvalitet i 

redovisningsinformation och användbarhet mäts efter hur användbar informationen är 

för beslutsfattande. Vid införandet av en ny redovisningsstandard kan ett motstånd mot 

förändringen uppstå från företagens sida och ju mer som skiljer mellan den gamla och 

den nya rutinen desto mer motstånd kan förväntas uppkomma.  

Redovisning handlar ofta om bedömningar och då IFRS och IAS är principbaserade 

standarder finns det större utrymme för egna bedömningar än vid tillämpning av 

regelbaserade standarder. Företaget måste göra väl avvägda bedömningar för att 

användarna ska få användbar information och ett viktigt instrument för att riktiga 

bedömningar ska göras är att det finns en tydlig föreställningsram som vägleder företag 

i bedömningarna. Ju mer användbar information som presenteras, desto bättre grund får 

användare för att kunna fatta beslut.  
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4.7 Förklaringsmodell av sambandet mellan IASB, 

företag och användare 

Referensramen har presenterat olika teoretiska begrepp så som föreställningsramens sex 

uppställda kvalitativa egenskaper, hur redovisningsbedömningar görs, motstånd till 

förändring av redovisning samt kopplingen mellan användbarhet och beslutsfattande. 

För att förstå sambandet mellan IASB, företag och användare sätts begreppen i ett 

sammanhang via en förklaringsmodell (se figur 8) vilken visar funktionen av de 

teoretisk begreppen i referensramen i studien.  

 

Figur 8  ”Förklaringsmodell – IASB- Företag-Användare‖ 

Figur 8 visar hur redovisning är en socialt konstruerad process där människor vill skapa 

logik och sammanhang. Ur konstruktionsprocessen formas redovisningsteorier, (se pil 

1) vilka utgör en yttre ram som redovisning utvecklas inom. Redovisningsteorier och 

samhällets krav på logik och sammanhang har påverkat IASB:s arbete med att utveckla 

en föreställningsram, inom vilken redovisningsstandarder formas och utvecklas. Ett 

tydligt och stabilt ramverk lägger grunden för användbarhet i informationen och kvalitet 

i redovisningsbedömningar (se pil 2). De kvalitativa egenskaper som 

föreställningsramen ställer upp för redovisningen ska ligga till grund de 

redovisningsmässiga bedömningar företagen ställs inför (se pil 3). De bedömningarna 

företagen gör påverkar sedan de finansiella rapporterna och därmed den information 

som går ut till användarna (se pil 4). Användarna måste i sin tur värdera de 

bedömningar företagen gjort och tolka informationen för att skapa underlag för beslut. 

4 

1 

3 

2 IASB 
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Är informationen bristfällig eller missvisande tvingas användare söka information från 

andra håll, vilket medför att IASB tvingas modifiera ramen för redovisning för att den 

bättre ska passa den sociala konstruktion redovisning ingår i (processen sluts genom pil 

1).  
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5 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras inledningsvis praktikfallet som utgör grunden till det 

empiriska materialet. Därefter presenteras respondentföretagen, NCC, PEAB och 

Skanska samt resultatet av intervjuerna kring praktikfallet för respektive företag. 

Avslutningsvis presenteras ett resonemang kring praktikfallet utifrån den nya 

föreslagna standarden ”Revenue from Contracts with Customers”.   

5.1 Presentation av praktikfall 

Följande praktikfall skickades via e-post tillsammans med intervjuguide (bilaga 1), till 

respektive respondent.  

Företag X har fått i uppdrag att bygga ett flerfamiljshus och ett kontrakt har slutits 

mellan företaget och ett privat bostadsbolag. Bostadsbolaget kommer att hyra ut 

lägenheterna. Flerfamiljshuset byggs under en tvåårsperiod 20X1 – 20X2 och det totala 

priset enligt kontraktet till kund är beräknat till 50 000 000 kr.  

Bostadsbolaget har möjlighet att påverka lägenheternas planlösning och har även 

möjlighet att göra ändringar under byggnadstiden.  

Vid bokslut år 20X1 är sannolikheten för att X ska få betalt 90 %. Följande utgifter 

noteras för projektet under första året: 
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Figur 9 ―Avtalets utgifter och pris i praktikfallet‖   

 

Avtalets innehåll 

Totala 

utgifter 

Utgifter år 

20X1 

      

Planering, projektledning och arkitektritning 7 000 000 4 000 000 

Materialinköp 15 000 000 7 500 000 

Markarbete 2 000 000 2 000 000 

Byggnation, yttre 14 000 000 8 000 000 

Invändig byggnation, installation, inredning 7 000 000 2 000 000 

Restaurering av omgivning 1 000 000 500 000  

      

      

Summa utgifter 46 000 000   

      

Pris för projekt enligt avtal 50 000 000   

 

 

1) Innefattar kontraktet ett eller flera uppdrag? Beskriv hur ni resonerar. 

2) Vilken standard används för att redovisa projektet? Motivera varför. 

3) Hur redovisas projektet vid bokslut 20X1? Hur ser kostnads- respektive 

intäktsföringen ut? Motivera ert svar med hänvisning till standarden som 

används.  

5.2 Företagspresentationer samt intervjuer med NCC, 

PEAB och Skanska  

5.2.1 Presentation av NCC 

NCC är ett svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som bildades 1988 i och med 

fusionen mellan byggbolagen Johnson Construction Company (JCC) och Armerad 

Betong Vägförbättringar (ABV) (NCC, 2010a). NCC bygger bostäder, kontor, övriga 

hus, industrilokaler, vägar, anläggningar och annan infrastruktur med fokus på Sverige, 

Danmark, Norge och Finland men verksamhet förekommer även i Tyskland och 

Baltikum (NCC, 2010b). NCC- aktien är noterad på Large Cap på NASDAQ OMX 
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Stockholm och koncernredovisningen upprättas i enlighet med de av EU fastställda 

IFRS samt tolkningsuttalanden IFRIC (NCC årsredovisning 2009). Bolaget har 18 000 

anställda och hade 2009 en omsättning på 51,8 miljarder kronor (Ibid.). 

5.2.2 Intervju med Gunnar Bäckström, NCC 

Gunnar Bäckström är redovisningschef på NCC och har ansvar för redovisningen i 

bolaget. Bäckström har inte i förväg satt sig in i praktikfallet men har det framför sig 

under telefonintervjun. 

Enligt Bäckström rör praktikfallet en normal entreprenad och eftersom NCC tillämpar 

IFRIC 15 redovisas praktikfallet som ett uppdrag enligt IAS 11. I koncernredovisningen 

används successiv vinstavräkning, det vill säga nedlagda kostnader används som 

mätmetod för att veta hur mycket som ska intäktsredovisas. Andelen nedlagda 

kostnader av totala kostnader tas gånger den beräknade vinstmarginalen för uppdraget, 

vilket Bäckström ser som en ‖robust metod‖. Vidare säger Bäckström att andra sätt att 

beräkna färdigställandegraden är ovanliga inom byggbranschen.  

Enligt Bäckström tillämpas vanligtvis delfakturering i byggbranschen med 1/3 innan 

arbetet påbörjas, 1/3 i mitten och 1/3 i slutskedet, vilket ger betalning i förskott och ett 

positivt betalsaldo. I de fall kunden inte kan betala fakturan uppstår dock en kundförlust 

som kostnadsförs när det är uppenbart att kunden inte kan betala hela eller delar av det 

fakturerade beloppet. 

Bäckström menar att utgivningen av IFRIC 15 var en konsekvens av att 

intäktsredovisningen i sin helhet inte fungerat tillfredställande. Byggbranschen hade 

dock inga åsikter utan tyckte att systemet fungerat bra innan. Inom byggbranschen är 

IAS 11 den mest relevanta standarden och den är enligt Bäckström förståelig och 

tillämpbar. Enligt Bäckström finns det ingen anledning att ersätta IAS 11 med en ny 

standard eftersom den fungerar bra för både redovisare och användare. Däremot tror 

Bäckström att de områden som redovisas i enlighet med IAS 18 täcks bättre i den nya 

standarden ―Revenue from Contracts with Customers‖. Bäckström anser att den nya 

standarden komplicerar redovisningen för byggbolagen och uttrycker att ‖För IAS 11 är 
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byggbranschens uppfattning att alla vet hur den här tekniken fungerar och där kan man 

ju fråga sig om det kommer att bli mer användbart med framtidens sätt att redovisa”.            

5.2.3 Presentation av PEAB 

PEAB grundades 1959 och är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag som även är 

verksamt i Norge och Finland. PEAB bygger bland annat broar, vägar, bostäder, lokaler 

och utför markarbeten. Bolaget har 13 000 anställda och hade 2009 en omsättning på 

35,1 miljarder kronor (PEAB, 2010). PEAB är noterat på Mid Cap på Nasdaq OMX 

Stockholm och koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS samt 

tolkningsuttalanden IFRIC, i den mån de antagits av EU (PEAB årsredovisning 2009).  

5.2.4 Intervju med Lars Gunnarsson, PEAB  

Lars Gunnarsson är redovisningschef på PEAB Sverige AB och arbetar med 

redovisning på bolagsnivå, koncernredovisning samt skatte- och momsfrågor. 

Gunnarsson har tagit del av praktikfallet och svarat via e-post. 

Enligt Gunnarsson behandlas praktikfallet som ett uppdrag eftersom allt är reglerat i 

samma avtal och det finns tillräckligt stort samband mellan delarna i avtalet. PEAB 

använder sig av IFRIC 15 och då uppdraget är en byggentreprenad tillämpas IAS 11.  

Gunnarsson menar att risken för förlust är liten och att det därför går bra att ta fram 

vinsten. Gunnarsson anser att om ett bolag har ett enstaka projekt som är av stor 

betydelse för bolagets resultat kan fysisk mätning av färdigställandegraden övervägas, 

men inom PEAB är det inte praktiskt möjligt. I PEAB beräknas färdigställandegraden 

genom att de bokförda kostnaderna mäts eftersom verksamheten är för stor för att någon 

fysisk mätning ska kunna göras. Gunnarsson förklarar vad metoden innebär för PEAB 

‖Vi använder oss av de bokförda kostnaderna och troligtvis tar vi då fram resultatet mer 

försiktigt än vid en fysisk mätning, då det är ett släp på faktureringen från våra 

leverantörer och bokföringen av våra egna lönekostnader.‖ Vidare förklarar Gunnarsson 

att de bokförda kostnaderna för år 20X1 ställs i relation till projektets totala kostnader 

och tas gånger det beräknade slutresultatet. 

Gunnarsson menar att IAS 18 och IAS 11 är okej men att IFRIC 15 däremot är ett 

hastverk som orsakar att successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden 



 57  

 

olyckligtvis blandas i PEABs bokföring. IAS 18 och IAS 11 är enligt Gunnarsson 

allmänt hållna och vållar därför inga större svårigheter i tillämpningen. Han anser att 

IAS 11 ger användbar och rättvisande information om PEAB som har projekt som löper 

över flera år och då lämpar sig successiv vinstavräkning väl. Skulle resultatet redovisas 

först när projekten är helt färdiga redovisas i själva verket resultat som arbetats fram för 

flera år sedan. Enligt Gunnarsson används IAS 18 endast i mindre omfattning i PEAB 

men han tycker att standarden verkar användbar och rättvisande. Enligt IAS 18 sker 

intäktsredovisningen för varuförsäljning när risker och förmåner är överförda, vilket 

Gunnarsson tycker är bra. Dock menar han att det kan bli gränsdragningsproblem 

mellan tjänsteuppdrag och varuförsäljning.     

Angående den nya föreslagna standarden ‖Revenue from Contracts with Customers‖ 

uttrycker Gunnarsson att han ‖… känner en oro för att detta leder tillbaka till 

färdigställandemetoden, vilken jag tycker inte ger en rättvisande bild av resultatet.‖ 

Gunnarsson tror att ett problem är att det kan bli svårt att säga när kontrollen 

överlämnas vid byggnation av till exempel en fotbollsarena, vilket medför att resultatet 

tas fram först vid färdigställandet. Gunnarsson uttrycker att ‖… vi internt måste fortsätta 

att följa upp vår verksamhet med ett upparbetat resultat, det vill säga successiv 

vinstavräkning. Vi kan inte vänta tills projekten är färdiga och mäta enhetens resultat 

då.‖ I PEAB kommer därför, enligt Gunnarsson, ett eventuellt införande av den nya 

standarden troligtvis innebära att det blir en skillnad mellan resultatredovisningen på 

segmentsnivå jämfört med totalresultatet. 

5.2.5 Presentation av Skanska 

Skanska grundades 1887 och är ett svenskt bolag som erbjuder projektutveckling samt 

byggrelaterade tjänster i Europa, USA samt Latinamerika. Skanska har 53 000 anställda 

och bygger allt i den fysiska miljön där människor rör sig, bland annat bostäder, 

industrier, broar samt vägar (Skanska, 2010).  Bolaget är noterat på Large Cap på 

NASDAQ OMX Stockholm och 2009 var omsättningen 136,8 miljarder kronor. 

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med de av EU antagna delarna av IFRS, 

IAS, tolkningsuttalanden från IFRIC samt dess föregångare Standing Interpretations 

Committee (SIC) (Skanska årsredovisning 2009). 
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5.2.6 Intervju med Katarina Bylund och Bertil Andersson, Skanska 

Katarina Bylund är ansvarig för groups of reporting, vilken ansvarar för Skanska 

koncernens rapportering. Bertil Andersson tillhör samma avdelning och arbetar med 

både redovisning och skattefrågor. Både Bylund och Andersson har gått igenom 

praktikfallet inför intervjutillfället via telefon. 

På den första frågan angående om avtalet innefattar ett eller flera uppdrag menar 

Andersson att genom att det är ett avtal som slutits och att det finns ett totalpris gör att 

det ses som ett uppdrag. Vidare menar Andersson att det är via IFRIC 15 som IAS 11 

blir aktuell att redovisa utifrån. Skanska har sedan årsskiftet 2010 börjat tillämpa IFRIC 

15.  

På frågan hur intäktsföringen skulle se ut för 20X1 förklarar Andersson att han 

förmodar att praktikfallet antagit att man får betalt först när projektet är slutfört och 

menar på att det är sällsynt att få betalning först när projektet är färdigställt. Han menar 

att Skanska a conto
6

 fakturerar normalt men utifrån praktikfallet skulle deras 

slutlägesprognos med kreditrisken på 10 % innebära intäkter på 45 miljoner och 

kostnader på 46 miljoner.  

Andersson menar att ‖… utgångspunkten är alltid … att man börjar jobba med 

successiv vinstavräkning i intäktsredovisningen men i och med att det är ett förlustjobb 

så måste man så att säga se till att man tar förlusterna direkt‖. Förlusterna kostnadsförs 

år 1 med minus 1 miljon och resultatet år 2 blir noll menar Andersson. 

Färdigställandegrad, upparbetningsgrad, går att basera på andra kriterier än utgifter men 

Andersson menar att de beräknas baserat på nedlagda kostnader för projektet.  

På frågan gällande huruvida IAS 11 och IAS 18 är ändamålsenliga, tillämpbara samt 

förståeliga svarar Andersson att det genom att IFRIC 15 tillkommit blivit bättre då den 

visar när IAS 11 och IAS 18 används. Andersson säger ‖… vi upplevde det som en 

                                                 
6
 a conto, innebär i räkning, delbetalning eller förskottsbetalning före den slutliga regleringen av ett 

skuldförhållande. (NE) 
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otydlighet inom branschen…‖ och med att IFRIC 15 kom så blev det bättre vägledning 

inom området. Andersson fortsätter och menar att de upplever metoden med successiv 

vinstavräkning som positiv ur användbarhetssynpunkt och att den fungerar på 

projektnivå ute i produktionsenheterna. Bylund förtydligar och menar att förståelsen för 

successiv vinstavräkning inte endast handlar om att personer på ekonomiavdelningarna 

förstår metoden utan att även personer ute i projekten förstår metoden så att de har en 

bas inför prognosgenomgångar. Hon menar att det är viktigt att hela organisationen 

förstår vinstavräkningsmetoden. Vidare menar Bylund och Andersson att metoden även 

är välkänd ute bland dem som använder de finansiella rapporterna och att det inte har 

upplevts som något problem för användbarheten för användarna. Andersson menar att 

‖… tanken är ju ändå att man allt efter att man gör jobbet så får man fram intäkten det 

är ju ganska lättförståligt…‖.  

Intervjun avslutades med en fråga om ifall Skanska sett över IASB:s förslag till ny 

intäktsredovisning och om det i så fall har några tankar kring standarden. Bylund och 

Andersson har sett över utkastet och uppmärksammat för två delar som de vill 

kommentera. Den ena delen menar Bylund är IASB:s förslag att använda 

prestationsförpliktelser (performance obligations) vilket hon tror blir svårt. Hon menar 

att Skanska har väldigt många projekt men de vanligaste projekten är inte de stora som 

syns i pressen utan vanligast är mindre projekt. Att stycka upp mindre projekt i 

prestationsförpliktelser skulle erfordra förändringar i Skanskas system och även 

förändringar för de som arbetar ute i projekten, vilket gör att Bylund inte ser hur nyttan 

ska kunna överstiga kostnaden. Andersson fyller i och menar att ‖… ska man ha något 

sådant regelverk så borde man ha några tröskelvärden på projekten…‖ detta för att 

fånga de stora projekten där en uppdelning kan vara befogad. Vidare menar Bylund att 

det finns en risk att enskilda prestationsförpliktelser i projekt som styckas upp kan gå 

med förlust medan projektet i sin helhet är ett vinst projekt. Den andra delen de 

uppmärksammat är löpande överföring (continuous transfer) vilket Andersson upplever 

är ett slags juridiskt tänkande. Bylund säger att löpande överföring då skulle vara en 

motsvarighet till successiv vinstavräkning. Men då de tycker metoden som används i 

dag fungerar bra och att marknaden förstår den är Andersson och Bylund överens om att 

de inte är ‖begeistrade‖ i förslaget för en ny standard.  
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5.3 Praktikfall utifrån “Revenue from Contracts with 

Customers” 

Nedan visas hur resonemanget kan föras kring praktikfallets intäktsredovisning när 

Revenue from Contracts with Customers tillämpas. Resonemanget är uppdelat efter 

arbetsstegen som presenteras i figur 2. 

5.3.1 Identifiera kontrakt  

För att studera praktikfallet med tillämpning ur den nya standarden påbörjas en 

identifikation av kontrakt och om det rör sig om ett eller flera kontrakt. Ett kontrakt 

anses föreligga eftersom företaget kommer erhålla betalning som hänför sig till 

kontraktet, parterna är även överens om de prestationer som ska utföras av respektive 

part (ED, 2010, punkt 10 a-c). Nästa frågeställning rör huruvida kontraktet ska ses som 

ett eller flera kontrakt. Då ingen del i kontraktet är självständigt prissatt utan hela 

kontraktet har ett framförhandlat totalpris, ses kontraktet som ett enda kontrakt (ED, 

2010, punkt 15).     

5.3.2  Identifiera fristående prestationsförpliktelser i kontrakt 

 Planering och projektledning har 

en distinkt funktion men kan inte 

anses ha en distinkt vinstmarginal 

då företaget inte kan bedöma vilka 

resurser som kommer att krävas 

för att tillhandahålla tjänsterna. 

Eftersom vinstmarginalen inte är 

distinkt kan inte planering och 

projektledning anses uppfylla 

kravet på att vara en distinkt tjänst 

(ED, 2010, punkt 23). Planering 

och projektledning måste således 

läggas samman med ytterligare 

poster för att tillsammans bli Figur 10 ‖Distinkta tjänster‖ Uppdelning av distinkta 

tjänster utifrån praktikfallet  
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distinkt. Arkitektritningen är dock distinkt då liknande tjänster säljs separat till andra 

kunder (ED, 2010, punkt 23). Utvändig byggnation kan anses vara en distinkt tjänst 

liksom invändig byggnation. Resonemanget bygger på att liknande tjänster säljs separat 

till andra kunder. Materialinköp är inte distinkt då det utgör en nödvändighet för 

byggnationen, men inte i sig utgör en nyttighet för kunden (ED, 2010, punkt 23).  

Det är först när materialinköp fördelas mellan utvändig och invändig byggnation som 

två distinkta enheter uppstår. Detsamma gäller planering och projektledning som också 

fördelas på de distinkta tjänsterna, yttre och inre byggnation. Markarbete och 

restaurering av omgivningen kan var för sig anses vara två distinkta tjänster eftersom 

liknande tjänster säljs separat till andra kunder (ED, 2010, punkt 23). Varje tjänst eller 

grupp av tjänster som anses distinkt utgör en separat prestationsförpliktelse, se figur 10. 

5.3.3 Bestäm transaktionspris 

Kontraktets överenskomna pris är 50 000 000 kr men det finns en risk på 10 % att 

företaget inte kommer att få betalt.  Då transaktionspriset ska reflektera kreditrisken 

måste 10 % räknas av vid intäktsföringen som sker så snart en prestationsförpliktelse är 

uppfylld (ED, 2010, punkt 43). Om en prestationsförpliktelse uppfylls och intäktsförs 

men betalning sker först senare, kan det bli aktuellt att ta hänsyn till tidsfaktorn och 

därför diskontera beloppet som ska betalas till nuvärde. I praktikfallet bör tidsfaktorn 

inte ha någon betydelse då det endast handlar om högst 2 år i tidsskillnad mellan 

överlämning och betalning.  

5.3.4 Fördela transaktionspris på prestationsförpliktelser 

Företaget måste allokera transaktionspris till respektive prestationsförpliktelse och det 

sker genom att fastställa fristående priser på respektive tjänst. Då det utifrån 

praktikfallet inte går att få tillgängliga priser på liknande tjänster görs en uppskattning 

av priset i enlighet med punkt 51 (ED, 2010). Priset fördelas i proportion till 

sammansättningen av varor och tjänster inom varje prestationsförpliktelse, vilket gäller 

materialinköp samt planering och projektledning (ED, 2010, punkt 50). Figur 11 ställer 

samman pris för respektive distinkt tjänst.  
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5.3.5 Redovisa intäkt utifrån uppfyllelse av prestationsförpliktelser 

Uppfyllandet av prestationsförpliktelser bedöms utifrån begreppet kontroll och intäkter 

ska därmed redovisas när kunden kan anses ha kontroll över varor och tjänster som 

ingår i prestationsförpliktelserna. Ett resonemang måste därför föras om huruvida 

bostadsbolaget erhållit kontroll över prestationsförpliktelsernas varor och tjänster och 

kontrollen mäts utifrån standardens uppställda indikatorer (ED, 2010 punkt 25 & 30 a-

d).  

En av indikatorerna är att kunden ska ha en ovillkorlig skyldighet att betala men i det 

här fallet kan bostadsbolaget inte anses ha en ovillkorlig skyldighet att betala eftersom 

det kräver att uppdraget är slutfört och endast betalning återstår. Nästa indikator berör 

den legala äganderätten, vilken bostadsbolaget möjligen kan tänkas ha om de kan 

pantsätta eller reglera en skuld med flerfamiljshuset som byggs. Dock är det utifrån 

Distinkta tjänster    Pris 

     

Arkitektritning  1 500 000 

Summa  1 500 000 

     

Markarbete  2 500 000 

Summa  2 500 000 

     

Byggnation yttre  16 000 000 

+Material inköp  10 000 000 

+Planering och projektledning  4 000 000 

Summa  30 000 000 

     

Byggnation inre  7 500 000 

+Material inköp  5 000 000 

+Planering och projektledning  2 000 000 

Summa  14 500 000 

     

Restaurering av omgivning  1 500 000 

Summa  1 500 000 

     

Total summa   50 000 000 

Figur 11 ‖Sammanställning av distinkta tjänster och pris inklusive 

vinstmarginal‖   
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avtalet svårt att avgöra huruvida bostadsbolaget har rätt att pantsätta eller överlåta 

flerfamiljshuset innan det är färdigställt. Då pant- och överlåtelserätt inte specificeras i 

avtalet, går det inte att fastslå att äganderätten kan ses som en indikator för kontroll. Ett 

liknande resonemang kan föras om den tredje indikatorn, vilken behandlar kundens 

besittning av varan eller tjänsten. Bostadsbolaget kan 20X1 inte anses ha direkt 

användning av flerfamiljshuset eftersom ingen enskild prestationsförpliktelse är 

uppfylld och därmed inte heller någon del färdigbyggd så att kunden kan använda den. 

Den sista indikatorn för kontroll berör huruvida designen och funktionen av varorna 

eller tjänsterna är kundspecifika. Bostadsbolaget har enligt avtalet möjlighet att göra 

ändringar i planlösningen, vilket kan indikera att det som produceras kan vara 

kundspecifikt. En kundspecifik vara eller tjänst är dock en vara eller tjänst som 

byggbolaget inte kan sälja vidare till en annan kund på grund av att den är unikt 

utformad för kunden. Bostadsbolagets möjlighet att påverka och ändra planlösningen i 

prestationsförpliktelsen inre byggnation, kan i det här fallet dock bara ses som en 

mindre ändring. Eftersom det bara är mindre ändringar som kan göras kan 

prestationsförpliktelsen inre byggnation inte anses vara kundspecifik. Övriga 

identifierade prestationsförpliktelser är inte speciellt utformade efter kundens önskemål 

och kan därför inte ses som kundspecifika.  

Vidare måste ett resonemang föras om huruvida tjänsterna löpande överförs från 

byggbolaget till bostadsbolaget. Vid löpande överföring kan intäktsredovisningen 

baseras på överförda tjänster eller varor i relation till totala varor och tjänster som ska 

överföras eller utifrån nedlagda resursers relation till totala resurser som är beräknade 

att användas. Då det inte finns avtalat i avtalet att löpande överföring av 

prestationsförpliktelser ska ske går det att sluta sig till att någon löpande överföring inte 

sker.   

Bostadsbolaget har enligt ovanstående resonemang ingen kontroll över 

prestationsförpliktelserna utan kontrollen överförs först vid uppfyllandet av 

prestationsförpliktelserna, vilket sker under år 20X2.  
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5.4 Sammanfattning av empiri 

Ett praktikfall vilket behandlar ett byggprojekt som sträcker sig över två 

redovisningsperioder har presenterat. Tre respondenter på NCC, Skanska och PEAB har 

tagit del av praktikfallet och återgivit hur de skulle bedöma byggprojektet utifrån dagens 

standard. Aktuell standard för en bedömning av fallet blir enligt respondenterna IAS 11 

och därmed tillämpning av successiv vinstavräkning baserat på nedlagda kostnader 

under 20X1. Förluster kostnadsförs direkt då de uppstår. Samtliga respondenter 

använder sig av IFRIC 15 för att bestämma om IAS 11 eller IAS 18 ska användas för 

det aktuella fallet. Respondenterna uttrycker slutligen sina uppfattningar om IASB:s 

föreslagna standard och samtliga byggbolag framför kritik mot IASB:s förslag.  

Vidare presenteras tillämpning av IASB:s föreslagna standard på praktikfallet. Ett 

resonemang om huruvida tjänsterna inom projektet är distinkta eller inte har förts, vilket 

resulterat i uppdelning och sammankoppling av tjänster så att definitionen av distinktion 

uppfylls. Därefter fördes ett resonemang utifrån standarden om huruvida 

prestationsförpliktelserna kunde anses vara uppfyllda eller inte, utifrån överförd kontroll 

till kund. Då kontrollen inte kunde anses vara överförd kunde inte 

prestationsförpliktelserna anses vara uppfyllda, vilket medförde att intäktsföring för år 

20X1 inte var möjlig.    
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6 Analys 

Analysen är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar hur byggföretagens 

intäktsredovisning påverkas vid tillämpning av IASB:s nya föreslagna standard och den 

andra hur användbarheten i förlängningen påverkas. I slutet av analysavsnittet 

presenteras sedan en matris som fångar analysens poänger samt nyckelbegrepp.  

6.1 Vad skiljer intäktsredovisningen enligt IASB:s nya 

föreslagna standard mot dagens 

intäktsredovisning?  

Utkastet till IASB:s nya standard för intäktsredovisning ska enligt IASB eliminera 

motsägelser, förenkla redovisningsarbetet för redovisare samt skapa tydliga principer 

vilket ska öka jämförbarheten mellan företag, branscher och länder. IASB skapar en 

generell standard för intäktsredovisning vilket gör att entreprenadavtal, vilka för 

närvarande redovisas enligt IAS 11, i framtiden kommer att redovisas enligt IASB:s 

föreslagna standard. Den nuvarande intäktsredovisningen har fokus på nedlagda utgifter 

och kostnader i projekt vilket enligt Bylund och Andersson (Skanska) är välkänt för 

både företag och användare. Systemet bygger på en intjänandeprocess enligt Falkman 

(2010), vilket tydligt speglas i att det som ska intäktsföras undersöks utifrån 

färdigställandegrad vilket innebär hur långt i processen byggnationen i det här fallet har 

kommit. Gunnarsson förklarar hur färdigställandegraden beräknas i PEAB ‖Vi använder 

oss av de bokförda kostnaderna och troligtvis tar vi då fram resultatet mer försiktigt än 

vid en fysisk mätning…‖. I den föreslagna standarden är, vilket framkommit av 

genomgången av standarden, istället för kostnader avtalets påverkan på tillgångar och 

skulder det centrala. Vid tillämpning av den nya standarden framkommer det juridiska 

förhållandet mellan företag och kund blir viktigare eftersom avtalets påverkan på 

tillgångar och skulder hamnar i fokus för bedömningar. I resonemanget kring fördelning 

och uppfyllelse av prestationsförpliktelser i praktikfallet, var avtalet en återkommande 

punkt för bedömning. Bedömningarna rörde huruvida tjänsterna kunde anses distinkta 
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och därmed utgöra en separat prestationsförpliktelse samt hur och när kontrollen över 

prestationsförpliktelserna övergått till kund. I och med avtalets centrala roll skiljer sig 

den nuvarande intäktsredovisning som har ett intjänandesynsätt mot den nya föreslagna 

intäktsredovisningens tillgång/skuldsynsätt.   

Den nya föreslagna standarden har ett tillgång/skuldsynsätt där varje enskild 

prestationsförpliktelse ska intäktsredovisas så snart den anses vara uppfylld. Det finns 

dock ett undantag från huvudregeln när det kommer till prestationsförpliktelser som 

innebär löpande överföring av varor eller tjänster. I det fallet förespråkar ‖Revenue 

from Contracts with Customers‖ en intäktsredovisning som speglar den löpande 

överföringen trots att hela prestationsförpliktelsen inte är uppfylld. Redovisningen sker 

då genom att exempelvis levererade enheter eller nedlagda resurser beräknas och får 

ligga till grund för beräknade intäkter. Bylund (Skanska) uttrycker att enligt den nya 

standarden blir redovisning av varor och tjänster som löpande överförs en slags 

motsvarighet till den successiva vinstavräkning som används idag. Det innebär att den 

nya standarden blandar olika metoder för intäktsredovisning, vilket innebär 

intäktsredovisning baserat på både uppfyllelse av prestationsförpliktelser samt löpande 

överföring inom en prestationsförpliktelse. Utifrån IASB:s föreställningsram måste 

redovisning ge en rättvisande bild för att kunna vara användbar, vilket innebär att 

redovisningen måste återge den ekonomiska innebörden av underliggande transaktioner.  

Föreställningsramen anger att det inte är likformighet som eftersträvas utan snarare att 

det tydligt ska framgå likheter och skillnader mellan olika poster. IASB:s nya föreslagna 

standard innefattar en uppdelning av uppdrag i prestationsförpliktelser, vilket kan 

jämföras med IAS 11 som helt saknar detta element. Uppdelningen av 

prestationsförpliktelser gör att ingen del av prestationsförpliktelsen intäktsredovisas 

innan hela förpliktelsen kan anses vara uppfylld, vilket sker när kontrollen är överförd 

till kund. I praktikfallet ger det konsekvensen att det inte sker någon intäktsredovisning 

under första året till skillnad mot byggbolagens redovisning efter IAS 11, där uppdraget 

intäktsredovisas baserat på andel nedlagda kostnader under första året. 
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6.1.1 Hur påverkas byggbolagens bedömningar? 

IASB:s föreställningsram samt standarder för intäktsredovisning ligger till grund för 

företagets redovisning, dess bedömningar och slutligen dess finansiella rapport. 

Bedömningarna har en central roll i intäktsredovisningen och det går att se att 

bedömningarna skiljer sig åt beroende på om nuvarande standard respektive föreslagen 

standard tillämpas i praktikfallet. När IAS 11 tillämpas i byggbolagen blir det tydligt att 

de är vana vid att göra de bedömningar som krävs enligt standarden. Enligt IAS 11 ska 

intäkter redovisas när utfallet av uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och 

enligt byggbolagen utgör den bedömningen ingen svårighet. Samtliga byggbolag uppger 

att de använder sig av nedlagda kostnader när färdigställandegraden ska beräknas, vilket 

Bäckström (NCC) uttrycker är en robust metod och Bylund och Andersson (Skanska) 

menar är välkänd och inarbetad. Att bedöma om framtida ekonomiska fördelar sannolikt 

kommer att tillfalla företaget verkar inte heller vålla några större problem då betalning 

till byggbolagen vanligtvis sker i förskott under arbetets gång. Byggbolagen uttrycker 

att de nuvarande standarderna är bra och det kan förklaras med att de har anpassat sig 

till den nuvarande redovisningen och använder sitt omdöme på ett konsekvent sätt.  

Clor-Proells (2009) resonemang om att användare har förväntningar på företagens 

bedömningar kan kopplas till byggbolagens vilja att behålla de nuvarande standarderna. 

Företagen förväntas göra liknande bedömningar år från år och bekräfta de förväntningar 

som användarna har. Införandet av en ny standard rubbar förväntningarna hos 

användare och företagen tvingas använda sitt omdöme för att hitta en ny form och rutin 

för redovisningsbedömningarna. Genom att använda nedlagda kostnader som 

mätinstrument för färdigställandegrad finns informationen som ligger till grund för 

bedömningarna tillgänglig oavsett hur avtalet ser ut. Den nya föreslagna standarden ger 

upphov till helt nya bedömningar eftersom fokus har flyttats från ett intjänandesynsätt 

till ett tillgång/skuldsynsätt. Bedömningar måste då ske utifrån när kunden kan anses ha 

fått kontroll över varan eller tjänsten, vilket innebär att avtalet blir viktigare för 

bedömningarna.  

Tillämpning av ‖Revenue from Contracts with Customers‖ i praktikfallet innebär att 

bedömningarna berör många fler punkter än byggbolagens bedömningar utifrån IAS 11. 
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Bedömningar innehåller naturligt ett visst mått av subjektivitet, varför det kan bli 

svårare för användare att tyda informationen som bygger på bedömningar. Krävs fler 

bedömningar i redovisningen kan det öka risken att föreställningsramens egenskap 

förståelighet inte uppfylls i redovisningen. Förståelighet uppnås genom bland annat 

tydlig klassificering och kategorisering men genom bedömningarna som måste göras i 

och med uppdelningen i prestationsförpliktelser kan det bli svårt att tolka uppdelningen 

i de fall bedömningarna inte är tillfredställande gjorda och redovisade på ett förståeligt 

sätt. Detta leder även till att jämförbarheten kan bli sämre mellan företagen. 

Bedömningar kan enligt Chlala och Fortin (2005) påverkas av bland annat inkompetens, 

otydliga ramverk intressekonflikter och med ökat behov av bedömningar följer ju även 

ökad risk för felaktiga bedömningar.   

6.1.2 Föreslagen standard utmanar ett invant tankesätt 

Respondenterna är relativt nöjda med dagens sätt att intäktsredovisa och det finns ett 

visst mått av motstånd till IASB:s nya föreslagna standard. Bylund och Andersson 

(Skanska) är inte begeistrade i uppdelningen av prestationsförpliktelser och Bäckström 

(NCC) menar att den nya standarden medför en möjlig komplicering av 

intäktsredovisningen, han ifrågasätter om det kommer att bli mer användbart med den 

föreslagna standarden. Även Gunnarsson (PEAB) känner en oro för vad den nya 

standarden kan innebära för redovisningen och han pekar på svårigheterna kring att 

bedöma kontroll och när kontroll överlämnats. Han menar att den föreslagna standarden 

kan leda redovisningen mot en färdigställandemetod, vilket skulle hota den rättvisande 

bilden. Liknande resonemang fördes i tillämpningen av den nya föreslagna standarden i 

praktikfallet, där en diskussion om huruvida kontroll överförts eller ej mynnade ut i inte 

skett någon överföring av kontroll. Resonemanget för praktikfallet kring kontroll kan 

möjligen spegla de svårigheter som Gunnarsson menar kan uppstå. I en förlängning 

skulle det kunna innebära att IASB:s uppställda kvalitativa egenskap rättvisande bild 

inte skulle uppfyllas och att det därmed kan påverka användbarheten.  

Det faktum att respondenterna känner ett visst motstånd inför att förändra 

intäktsredovisningen kan relateras till Burns och Scapens (2000) resonemang om att 

motstånd kan uppstå i de fall existerande och fungerande redovisningsstandarder ska 
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förändras. Enligt Bäckström (NCC) är nuvarande teknik för intäktsredovisning 

fungerande och både Bylund och Andersson (Skanska) menar att dagens metod är 

inarbetad, välkänd samt lättförståelig ute i verksamheten. Bylund och Andersson 

(Skanska) menar att de inte kan se nyttan i uppdelningen av prestationsförpliktelser, 

vilket skulle kräva en förändring av rutiner för den personal som arbetar ute i projekt. 

Även Gunnarsson (PEAB) uttrycker ett motstånd genom att framhålla att PEAB trots 

införande av en ny standard internt kommer att följa upp verksamheten utifrån 

nuvarande standard. Motståndet beror på att IASB:s nya föreslagna standard utmanar 

den nuvarande standarden och tvingar företagen att arbeta om rutiner genom att inte 

vara helt förenlig med de tankesätt som ligger till grund för dagens intäktsredovisning.  

Vid jämförelse av praktikfallet enligt nuvarande standard och enligt den nya föreslagna 

standarden framkom att standarderna skiljer sig mycket åt. Det medför att den nya 

föreslagna standarden utmanar existerande standard, vilket innebär en större omställning 

för företagen vid implementering av den nya standarden. Ju mer en ny standard utmanar 

en existerande standards principer desto större är anledningen till motstånd hos 

företagen enligt Burns och Scapens (2000). Vidare menar Burns och Scapens (2000) att 

förändring inte är ett resultat utan en process och då den nya föreslagna standarden inte 

är tagen i bruk ännu, befinner sig byggbolagen i inledningsskedet av en 

förändringsprocess. Byggbolagen är i ett skede där det finns osäkerhet kring vad den 

nya standarden kommer att innebära och det bidrar enligt Roberts och Scapens (1993) 

till motståndet ökar.   

6.2 … och vad händer med användbarheten? 

För användare innebär förändringar i intäktsredovisningen även förändringar för 

användbarheten. Som förklaringsmodellen påvisat finns det ett samband mellan IASB, 

företagen och användarna. Väljer IASB att publicera nya redovisningsstandarder som 

ersätter gamla standarder påverkas företaget genom nya bedömningar och rutiner vilket 

i sin tur kan påverka användbarheten av redovisningen för användarna. Genom att 

övergå från ett intjänandesynsätt till tillgång/skuldsynsätt kräver det inte bara att 

redovisarna utan även användarna förstår tankesättet och vad som ligger bakom 

intäktsredovisningen. Likväl som redovisarnas bedömningar kan påverkas blir även 
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användarnas bedömning av företagets ställning påverkad i och med förändringar i de 

redovisningsprinciper som omgärdar informationen. Krävs fler bedömningar blir risken 

att användbarheten blir hotad då föreställningsramens uppställda kvalitativa egenskaper 

inte kan uppfyllas. Det återspeglas både i Gunnarssons (PEAB) oro inför att den 

rättvisande bilden kan hotas och Bylunds (Skanska) ifrågasättande av uppdelning i 

prestationsförpliktelser, vilket kan medföra förlust för den enskilda 

prestationsförpliktelsen trots att projektet i sin helhet går med vinst.  

6.2.1  Rättvisande bild 

IASB menar att den föreslagna standarden ska förenkla redovisningsarbetet samt ge 

användbar information genom att uppfylla föreställningsramens uppställda kvalitativa 

egenskaper. Därmed kan IASB:s arbete anses vara samstämmigt med Riahi-Belkaouis 

(2000) tankegång om att användbarhet är ett av redovisningsteorins mest dominanta 

paradigm. För IASB handlar det om att ha ett ramverk som på ett relevant och 

rättvisande sätt fångar ekonomiska fenomen, vilka ger en rättvisande bild av företaget. 

Avtalet är centralt i den nya föreslagna standarden och genom att tolka avtalet går det 

att få information om utformning av kontroll och företagets prestationsförpliktelser 

gentemot kund. Avtalet återger då en verklig, relevant och rättvisande bild av uppdraget 

som ska ligga till grund för intäktsföringen. Avtalet söker fånga det ekonomiska 

fenomen ett uppdrag utgör för att sedan överföra processen till företagets 

intäktsredovisning. Enligt Godfreys et al. (2000) resonemang innebär det att 

redovisningen kan bli mer realistisk då verkligheten konkretiseras via avtalet. Eftersom 

redovisningen blir mer realistisk när avtalet ligger till grund för intäktsföringen kan 

även användbarheten öka.  

För användaren krävs det att informationen som ska utgöra en grund för beslutsfattande 

är relevant och ger en rättvisande bild. Enligt Bylund och Andersson (Skanska) är 

användarna införstådda med dagens sätt att redovisa och därmed kan redovisningen 

enligt byggbolagen anses uppfylla kravet på användbarhet. IAS 11 är dock en 

branschspecifik standard som behandlar enbart entreprenadavtal vilket kan vara en del 

av förklaringen till att samtliga byggbolag anser att standarden är lättförståelig och 

ändamålsenlig både ur företagens samt användarnas perspektiv. Jämförbarhet mellan 
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olika typer av intäkter anser IASB vara en eftersträvansvärd egenskap för redovisning. 

Dock kan jämförbarheten inte anses uppnådd med nuvarande intäktsredovisning 

eftersom intäkter redovisas på olika sätt beroende på vilken typ av intäkt det rör sig om 

och vilken standard som tillämpas. Införs den nya föreslagna standarden blir det en 

enhetlig intäktsredovisning för alla typer av intäkter men viktigt att påpeka är att olika 

typer av intäkter kommer att redovisas olika inom ramen för standarden. Med en 

enhetlig, tydlig och samlad standard försvinner den otydlighet som idag återfinns 

mellan föreställningsramens definition och definitionen av en intäkt i standarderna. 

Tankesättet i intäktsredovisningen att intäkter är en beroende variabel, vilken påverkas 

av hur eget kapital och skulder värderas, kommer då att sammanfalla med 

tillgång/skuldsynsättet i IASB:s föreställningsram. Genom att eliminera motsägelsen 

kan tillförlitligheten i bedömningar öka enligt Martin et al. (2009) vilket även medför 

ökad användbarhet i redovisningsinformationen. En enhetlig, tydlig och samlad 

standard innebär även att verifierbarheten i redovisningsinformationen borde öka 

eftersom verifiering av informationen underlättas. Självständiga och kunniga parter 

kommer lättare att kunna vara överens om när informationen på ett tillförlitligt sätt kan 

anses respresentera det ekonomiska fenomen som den är avsedd att visa 

6.2.2 Relevans  

Relevans i redovisningsinformationen är en av föreställningsramens uppställda 

grundläggande egenskaper och där återges betydelsen av att informationen kan göra 

skillnad för användarnas beslut. Utifrån informationen ska användare kunna forma 

förväntningar om framtiden och informationen ska även kunna bekräfta eller förkasta 

tidigare prediktioner. Hamnar avtalets innehåll i centrum när det gäller att bedöma till 

vilket belopp och när intäkter ska redovisas kommer det redan vid kontraktsskrivandet i 

princip att avgöras när och till vilka belopp intäkter ska tas fram. Det kommer att 

innebära att avtalen kommer att behöva bli mer specificerade och anpassade till den nya 

typen av redovisning och att det blir viktigare för användare att veta hur avtalen 

utformas. Rimligtvis kommer avtalen på sikt att anpassas så att inte alla intäkter 

kommer att redovisas först när uppdraget är färdigställt utan en jämn ström av intäkter 

kan redovisas under arbetets gång. 
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6.2.3 Nya upplysningskrav 

Då praktikfallet visar att redovisningen tenderar att senareläggas vid tillämpning av 

IASB:s nya föreslagna standard, förändras den information som användare av 

finansiella rapporter använder som underlag för att fatta beslut. Det blir då viktigare för 

användare att få information om pågående projekt samt hur avtalen för projekten ser ut, 

för att kunna gör en korrekt bedömning av företagets ställning. Här kommer 

föreställningsramens uppställda kvalitativa egenskap att redovisa vid rätt tidpunkt in i 

bilden och rätt tidpunkt är att redovisa information innan den förlorar sin kapacitet att 

påverka användares beslut. Förskjuts intäktsredovisningen framåt i tiden, kommer det 

att bli allt viktigare med upplysningar i redovisningen om vilka projekt som är under 

arbete och som kommer att redovisas i framtiden.  

6.2.4 Branschspecifik vs generell redovisningsstandard 

Skillnaderna mellan olika redovisade projekt inom ramen för den nya föreslagna 

standarden kommer även att bli större. Den nuvarande intäktsredovisningen av 

entreprenaduppdrag, enligt IAS 11, gör att alla entreprenaduppdrag redovisas relativt 

likformigt med utgångspunkt i nedlagda kostnader. I den nya föreslagna standarden 

kommer redovisningen av uppdrag att skilja sig åt beroende på avtalens utformning och 

därmed uppdelningen i prestationsförpliktelser samt bedömningen av uppfyllelse av 

prestationsförpliktelserna. Den nya föreslagna standarden går ner på en djupare nivå i 

redovisningen, vilket praktikfallet visar genom att uppdraget delas in i mindre 

beståndsdelar som ska bedömas individuellt. Här framgår det att jämförbarheten för 

användare, sett ur föreställningsramens definition om att skillnader mellan olika 

uppdrag tydligt ska framgå, kan öka genom att den nya föreslagna standarden tillämpas. 

Skillnader framgår tydligare eftersom redovisningen tar hänsyn till att uppdrag kan 

bestå av fler olika beståndsdelar med olika egenskaper och inte automatiskt kan ses som 

en sammanhängande enhet. Den nya föreslagna standarden kan därför öka 

jämförbarheten under villkoret att användarna samtidigt är fullt införstådda med de 

redovisningsmässiga bedömningar som gjorts i företagen.  
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6.2.5 Fler bedömningar ställer krav på ökad transparens 

När den nya föreslagna standarden tillämpades framkom att det krävdes fler 

bedömningar och att avtalets innehåll fick större betydelse i jämförelse med när IAS 11 

tillämpades. I analysavsnittet som berörde redovisningsbedömningarna i företagen 

framgick att det ökade behovet av bedömningar i och med tillämpningen av den nya 

föreslagna standarden kan leda till att informationens jämförbarhet försämras. Dock kan 

konstateras att tillämpning av den nya standarden även innebär att jämförbarheten kan 

öka då den tillåter en nyansering i redovisningen av olika typer av intäkter. Genom att 

montera ner uppdrag i enskilda prestationsförpliktelser som bedöms individuellt kan ett 

uppdrag redovisas utifrån fler nivåer. Sammantaget kan konstateras att jämförbarheten 

totalt sett då borde öka med den nya föreslagna standarden under förutsättning att det 

finns en transparens i redovisningen med upplysningar om vilka bedömningar som 

gjorts samt varför.  

Genom transparens kan även en rättvisande bild lättare uppnås eftersom det blir svårare 

för företagen att utelämna eller snedvrida information. För att uppnå en rättvisande bild 

är fullständighet ett kriterium. Fullständigheten i redovisningsinformationen vid 

tillämpning av den nya föreslagna standarden är i teorin tillfredställande då 

redovisningen baseras på avtalet som beskriver det verkliga ekonomiska fenomenet. 

Dock framgår det vid tillämpning i praktikfallet att omfattande bedömningar krävs och 

då finns det risk för att viss nödvändig information faller bort, vilket kan göra 

redovisningen ofullständig. För att uppnå fullständighet krävs att tolkningen av 

standarden sker på överensstämmande sätt hos alla som tillämpar den. I annat fall är 

risken att bedömningarna blir godtyckliga mellan olika företag med följd att användare 

inte kan lita på att ett enhetligt tillvägagångssätt används. Fördelen med nuvarande 

standard, IAS 11, är att den har ett enklare och mer lättförståeligt system med successiv 

vinstavräkning. Dock ger standarden inte någon nyanserad bild av olika uppdrag utan 

förutsätter att uppdragen är relativt lika. Den nya föreslagna standarden har som mål att 

få en mer enhetlig intäktsredovisning över branschgränser men har samtidigt egenskaper 

som gör att det finns större utrymme för att visa en mer nyanserad bild av redovisningen 

för olika uppdrag. Genom att dela upp uppdragen i mindre beståndsdelar samt definiera 
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när kontroll överförts tillhandahåller den nya föreslagna standarden verktyg för att fånga 

komplexa ekonomiska fenomen.  

6.3  Studiens resultat 

För att summera analysens delar delas de nyckelbegrepp som framkommit in i en 

matris. Matrisen bidrar med att det som framkommit ur analysen kan läsas utifrån ett 

horisontellt och vertikalt håll och på så vis sätts respektive del i en större kontext. 

Horisontellt visas vad som skiljer standarderna åt medan matrisen vertikalt visar vad det 

kommer att innebära för byggföretagens intäktsredovisning samt användbarheten i 

redovisningsinformationen om den föreslagna standardens tas i bruk. Studiens resultat 

återfinns i matrisens två nedersta rutor och framhåller vad tillämpning av IASB:s 

föreslagna standard innebär för både byggföretagens intäktsredovisning samt 

användbarheten i redovisningsinformationen. 

  Hur påverkas byggföretagens   

  intäktsredovisning? Hur påverkas användbarheten? 

      

           Branschspecifik standard          Användarna är införstådda med 

           Bygger på ett intjänandesynsätt redovisningsmetoden 

           Successiv vinstavräkning          Användbarheten bygger på

           Robust och inarbetad metod  invanda förväntningar 

           Trygghet och rutin vid bedömningar          Redovisningen speglar inte

     komplexa förhållanden i uppdrag 

      

      

    

         Motsägelser elimineras         Generell standard

           Tillgång/skuldsynsätt          Jämförbarhet skapas

           Bedömningar av kontroll 

         Fler bedömningar kan hota 

användbarheten 

  och prestationsförpliktelser          Fler upplysningar är en förutsättning

           Avtalet blir centralt för redovisningen          Verkligheten fångas genom avtal

           Fler bedömningar tillkommer          Redovisningen når en djupare nivå

           Nya tankesätt utmanar tidigare normer          Tydligare nyanser i redovisningen

           Nya rutiner krävs   

           Senareläggning av intäkter   

Figur 12  ”Matris över studiens resultat‖ 
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7 Slutsatser 

Syftet med föreliggande uppsats var att genom ett konstruerat praktikfall analysera hur 

intäktsredovisningen i tre byggbolag påverkas vid tillämpningen av IASB:s ‖Revenue 

from Contracts with Customers‖ samt genom praktikfallet öka kunskapen om hur 

IASB:s nya föreslagna standard påverkar användbarheten i byggbolagens 

redovisningsinformation.  

IASB:s föreslagna standard kommer att påverka byggbolagen genom förändringar i de 

redovisningsmässiga bedömningarna, möjlig intäktsföring samt inarbetade rutiner. 

Motståndet som byggbolagen visar bekräftar att den nya föreslagna standarden kommer 

att innebära stora förändringar i redovisningen, vilket även framkom vid tillämpning av 

‖Revenue from Contracts with Customers‖ i praktikfallet. En förändring som visade sig 

var att tillämpning av den nya standarden medförde ett ökat behov av bedömningar i 

intäktsredovisningen. Bedömningar kan skapa osäkerhet hos både redovisare och 

användare beroende på att det finns risk att bedömningar bli subjektiva om inte 

föreställningsram samt standarder ger tillräcklig vägledning. Tillämpningen av den nya 

standarden i praktikfallet visade att standarden på en djupare nivå bryter ner 

redovisningen i mindre beståndsdelar och på så vis utifrån vad som framkommit ur 

analysen både kan skapa större jämförbarhet och transparens i redovisningen. För 

användaren ska den nya intäktsredovisningen, enligt IASB, bli mer användbar men då 

krävs kunskap om vad intäktsföringen baseras på gällande både bedömningar samt 

avtal. Genom att avtalet hamnar i fokus, kan den nya redovisningen avspegla 

underliggande ekonomiska fenomen mer tydligt. Dock ställer detta krav på avtalets 

utformning och ett införande av den nya föreslagna standarden kommer att innebära att 

det juridiska förhållandet mellan kund och företag i redovisningen lyfts fram i ljuset.  

Den nya föreslagna standarden innebär således fler bedömningar, uppdelning av 

uppdrag i mindre beståndsdelar samt ökad fokusering på avtalet. Sammantaget innebär 

det att den nya standarden kan skapa en mer nyanserad bild av intäktsredovisningen, 

oavsett vilken typ av intäkt det rör sig om. Större enhetlighet i intäktsredovisningen 
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oavsett bransch samt ökad nyansering av informationen i redovisningen bör ha en 

positiv påverkan på användbarheten.  
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8 Reflektioner 

Studien har visat hur byggföretag påverkas av ett införande av den nya föreslagna 

standarden och slutsatserna pekade på att fler bedömningar i intäktsredovisningen 

kommer att krävas men att standarden har förtjänster genom att ge en mer nyanserad 

samt rättvisande bild av den ekonomiska verkligheten. Resultaten har i grunden baserats 

på praktikfallet och därför är det relevant att föra ett resonemang kring hur 

utformningen av praktikfallet kan tänkas ha påverkat resultatet. Praktikfallet består av 

ett fiktivt uppdrag med specifika egenskaper som har tagits i beaktande av både 

byggbolagen i deras exemplifiering av nuvarande intäktsredovisning samt när vi 

applicerat den nya föreslagna standarden på praktikfallet. Om praktikfallet utformats på 

annat sätt; annan typ av byggnad, andra utgifter och andra tidsfaktorer, hade andra 

detaljer möjligen framkommit i studien. Dock är vi övertygade om att påverkan på 

resultatet inte hade varit av betydelse eftersom bedömningen av uppdelning samt 

uppfyllelse av prestationsförpliktelser är central i den nya standarden, oberoende av 

vilken typ av avtal och uppdrag det rör sig om.  

Studien har undersökt samtliga noterade bygg- och anläggningsföretag tillhörande 

börsens branschindelning industrivaror och tjänster. Studien kan därför anses vara en 

totalundersökning av noterade bygg- och anläggningsföretag som faller inom branschen 

och generaliseringar kan därmed göras till denna kategori av företag. Studien visar att 

byggbolagen är en relativt homogen grupp som i nuläget redovisar på liknande sätt och 

har liknande uppfattningar om både intäktsredovisningen idag och om IASB:s nya 

föreslagna standard. Det går däremot inte att säga något om företag som faller utanför 

denna kategori av företag, då det kan antas att andra branscher stöter på helt andra 

problem gällande intäktsredovisning.   

I efterhand kan konstateras att vi studerat ett intressant område inom redovisningen som 

är av stor betydelse för de byggbolag som studerats. Genom att öka kunskapen kring hur 

den nya föreslagna standarden påverkar redovisningen, är förhoppningen att vi kunnat 

bidra till att dels byggbolagen som studerats och dels andra intresserade kunnat få ett 
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underlag för vidare diskussion kring och förberedelse inför införandet av den nya 

standarden.    

8.1 Förslag till framtida studier 

Då IASB:s föreslagna standard inte ännu verkställts och publicerats skulle det vara 

intressant att utföra en liknande uppföljningsstudie av hur det faktiska utfallet av 

införandet av standarden blev. Genom att använda samma praktikfall men låta 

byggbolagen redovisa uppdraget efter den nya standarden skulle en jämförelse kunna 

göras och resultat om faktiskt utfall kunna uppnås. Då skulle en slutsats kunna dras om 

ifall IASB uppnått sitt syfte med den nya standarden eller om det finns brister i den.  

Det skulle även vara intressant att studera användbarheten hos redovisningsinformation 

rörande intäkter genom att undersöka hur användare upplever den nya standarden efter 

att den införts. Användarnas åsikter är viktiga eftersom användbarheten för användarna 

anges som IASB:s främsta syfte för alla IAS/IFRS standarder. 

En annan tänkbar framtida studie skulle kunna vara att jämföra hur olika branscher 

intäktsredovisar vid tillämpning av den nya standarden. Standarden är tänkt att vara 

branschgenerell och det väcker frågan om standarden kommer att fungera lika bra i alla 

branscher eller om vissa branscher kommer att stöta på problem.  
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Bilaga 1  

Nedan presenteras praktikfallet som vi ber er ta ställning till. Intervjun kommer att 

inledas med fråga 1-3 vilka är kopplade till praktikfallet. Sedan följer några frågor, 4-6, 

om er syn på IAS 11 och IAS 18, samt på IASB:s föreslagna standard för 

intäktsredovisning, ”Revenue from Contracts with Customers”. Grundtanken med 

intervjun samt praktikfallet är att fånga hur intäktsredovisningen ser ut idag samt hur ni 

resonerar kring intäktsredovisning.   

Praktikfall 

Företag X har fått i uppdrag att bygga ett flerfamiljshus och ett avtal har slutits mellan 

företag X och ett privat bostadsbolag. Bostadsbolaget kommer att hyra ut lägenheterna. 

Flerfamiljshuset byggs under en tvåårsperiod 20X1 – 20X2 och det totala priset enligt 

avtal till kund är beräknat till 50 000 000 kr.  

Bostadsbolaget har möjlighet att påverka lägenheternas planlösning och har även 

möjlighet att göra ändringar under byggnadstiden.  

Vid bokslut år 20X1 är sannolikheten för att företag X ska få betalt 90 %. Följande 

utgifter noteras för projektet under första året: 

Avtalets innehåll Totala utgifter Utgifter år 20X1 

     

Planering, projektledning och 

arkitektritning 7 000 000 4 000 000 

Materialinköp 15 000 000 7 500 000 

Markarbete 2 000 000 2 000 000 

Byggnation, yttre 14 000 000 8 000 000 

Invändig byggnation, installation, inredning 7 000 000 2 000 000 

Restaurering av omgivning 1 000 000 500 000  

     

     

Summa utgifter 46 000 000   

     

Pris för projekt enligt avtal 50 000 000   

 

4) Innefattar avtalet ett eller flera uppdrag? Beskriv hur ni resonerar. 

5) Vilken standard/standarder används för att redovisa projektet? Motivera varför. 
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6) Hur redovisas projektet vid bokslut 20X1? Hur ser kostnads- respektive 

intäktsföringen ut? Motivera ert svar med hänvisning till standard/standarder 

som används.  

Förutom frågor om praktikfallet kommer ytterligare områden att behandlas i intervjun. 

Vid intervjutillfället kommer även följdfrågor att ställas. 

7) Vad anser ni om de nuvarande standarderna IAS 18 och IAS 11, är de 

ändamålsenliga, tillämpbara, förståeliga?  

8) Anser ni att de nuvarande standarderna IAS 18 och IAS 11 ger användbar och 

rättvisande information om företaget?    

9) Om ni är insatta, vad är era tankar kring den föreslagna standarden ”Revenue 

from Contracts with Customers” som IASB haft på remiss? 

 

 

 

 

 


