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Titel: Intäktsredovisningens nya form - En förstudie i hur de nya reglerna för 

intäktsredovisning tros påverka finansiell information från entreprenadföretag  

 

Bakgrund och problem: Intäkter utgör oftast den största och mest relevanta posten när 

det kommer till företags redovisning. De regler och regelverk som styr 

intäktsredovisningen har det senaste decenniet diskuterats flitigt. Detta dels för att 

intäktsposten och dess redovisning har varit i centrum för ett antal 

redovisningsskandaler, dels för att reglerna inte är harmoniserade och för svåra att 

tillämpa. Problematik har lett till ett konvergeringsprojekt mellan de två stora 

normsättarna International Accounting Standards Board och Financial Accounting 

Standards Board som nu under andra halvåret av 2013 kommer presenter ett nytt 

regelverk gällande intäktsredovisningen.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur intäktsredovisningen för 

entreprenadföretag fungerar, samt att ge en inblick i hur de nya reglerna kring 

intäktsredovisningen tros komma att påverka företag i entreprenadbranschen. Vidare 

syftar uppsatsen till att undersöka hur redovisningsexperter tror att de nya reglerna 

kommer påverka möjligheten för externa intressenter att få en rättvisande bild av 

företagen. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod där sammantaget fyra respondenter 

intervjuats genom en semistrukturerad intervjumodell. Respondenterna bestod av en 

blandning av revisionsexperter inom området från de största revisionsbyråerna och en 

styrelsemedlem från IASB.   

 

Resultat och slutsatser: Entreprenadföretagen redovisar idag enligt en successiv 

vinstavräkningsmodell och det nya regelverket kommer innebära att redovisningen för 

entreprenadföretagen flyttas mot en mer realisationsbaserad redovisning. Den 

realisationsbaserade modellen går ut på att företagen delar upp de stora kontrakten i del 

kontrakt som i sin tur redovisas när bolagen fullföljt dessa prestationsåtagande. Vår 

undersökning visar på att den nya standarden, i jämförelse med den gamla, inte 

resulterar i någon större möjlighet för företag att manipulera sin redovisning. 
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1 Inledning  
Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till studien och dess problemområde.  

Vidare förs en problemdiskussion som utmynnar i att beskriva studiens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis tas även studiens avgränsningar och begränsningar upp.  

 

1.1 Bakgrund  

Intäkter utgör oftast den största och mest relevanta posten när det kommer till företags 

redovisning. Intäktsposten är därmed intressant både ur ett internt och externt perspektiv 

och analyseras ständigt för att avgöra företagets välmående. Posten står även i centrum 

när det kommer till att jämföra olika företags utveckling och resultat och det är därför 

av stor vikt att företag redovisar sina intäkter på ett så rättvisande sätt som möjligt.  

 

En grundläggande princip när det kommer till redovisningen av intäkter är att intäkten 

uppkommer när försäljningen sker (Marton, m fl., 2013, s.269). Detta kan i teorin låta 

oproblematiskt och enkelt, men i praktiken är det dock inte alltid så simpelt. Svårigheter 

kan uppkomma när projekt sträcker sig över flera perioder, eller om säljaren vid köpet 

av varan eller tjänsten har kvarvarande prestationer som denne måste fullfölja. Det kan 

röra sig om att kunden har öppet köp eller att det i priset ingår en installation som ska 

ske vid ett senare tillfälle. Ett bra exempel på avtal där intäktsredovisningen ställs på sin 

spets är entreprenadavtalen. Dessa avtal sträcker sig ofta över flera år och kan innehålla 

olika varor och tjänster där intäkten till stor del grundas på prognoser. (Marton, m fl., 

2013 s.267)    

 

De regler och regelverk som styr intäktsredovisningen har det senaste decenniet 

diskuterats flitigt. Detta dels för att intäktsposten och dess redovisning har varit i 

centrum för ett antal redovisningsskandaler, dels för att reglerna inte är harmoniserade 

och för svåra att tillämpa. Två av de stora skandalerna som nämns i debatten gäller det 

Svenska bolaget Prosolvia och det Amerikanska bolaget Enron, som genom otillåtna 

metoder har manipulerat redovisningen och därigenom frambringat upplåsta vinster 

(Marton, m fl., 2013 s.267). Reglerna har således förutom att de inte ger tillräckligt med 

vägledning gällande vissa komplexa transaktionstyper kritiserats för att de ger ett stort 

utrymme för företagens egna bedömningar gällande hur redovisningen ska ske.  

 

Den problematik som intäktsredovisningen har skapat i både USA och de länder som 

följer IFRS-reglerna har resulterat i att International Accounting Standards Board 

(IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) år 2002 inledde ett 

konvergeringsprojekt gällande intäktsredovisningen. Projektet syftar till att ge företagen 

mer vägledning i deras redovisning samt skapa ett mer harmoniserat regelverk(Cairns, 

2006, s.18).   

 

Nedan har vi punktat upp projektets tre huvudsakliga mål:  

 

 Att ta bort inkonsekvenser och svagheter i de befintliga standarderna för 

intäktsredovisning genom att ge tydliga principer för intäktsredovisning i en 

robust ram. 

 

 Att införa endast en modell för intäktsredovisning som kommer att förbättra 

jämförbarheten över en rad branscher, företag och geografiska gränser. 
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 Att förenkla framställningen av finansiell rapportering genom att minska antalet 

krav som utgivare måste uppfylla.1 (IASB) 

1.2  Problemdiskussion 

Som nämnt i bakgrunden är entreprenadavtalen en typ av avtal där intäktsredovisningen 

har visat sig vara problematisk och komplext. I och med att dessa avtal ofta sträcker sig 

över längre perioder kan, beroende på hur intäkterna redovisas, företagens 

resultatredovisning fluktuera på ett sätt som inte speglar företagets faktiska vinst. Enligt 

dagens regelverk måste Svenska börsnoterade bolag redovisa sina intäkter efter 

principen om successiv vinstavräkning, vilket förenklat innebär att intäkterna redovisas 

i den period som arbetet utförs. Metoden bygger således på en matchningsprincip 

(Marton, m fl., 2013, s.278). Många menar även på att successiv vinstavräkning är den 

bästa metoden för ge en så rättvis bild av företaget som möjligt. (Dichev, 2008, s.453-

470) 

 

I den nya standarden som förväntas vara klar nu under 2013 har standardsättarna valt att 

frångå matchningsprincipen och den successiva vinstavräkningen och istället gått över 

till en avräkning som är mer kopplad till realisationsprincipen. Den nya 

intäktsredovisningsstandarden bygger på en kontraktsbaserad modell, vilket förenklat 

innebär att fullbordandet av kontraktet styr när intäkten redovisas, d.v.s. att när företaget 

utför sina förpliktelser enligt kontraktet redovisas intäkten i resultaträkningen.(Marton, 

m fl., 2013, s.286)  

 

Förhoppningen är att det nya regelverket, kommer vara betydligt bättre än dagens 

regelverk. Även om målet med de nya reglerna är att förbättra finns det många kritiker 

och utkastet till regelverket har fått ett negativt bemötande. Kritiken riktar sig mot att 

den nya standarden kan medföra att entreprenadföretagens finansiella rapporter bli 

svårtydda och att det på så sätt blir svårt för investerare att tolka företagens faktiska 

prestationer under redovisningsperioden (Marton & Wagenhofer, 2010, s.3-13). Vidare 

utrycker Marton m fl.(2013 s.287) att den nya standarden kan innebära att intäkter kan 

komma att tidigare- eller senareläggas jämfört med dagens standard. Med ovanstående 

bakgrund och problemdiskussion är vi i den här studien intresserade av att undersöka:  

 

 

 

 Hur kommer det nya IFRS - regelverket kring intäktsredovisning att påverka den 

finansiella informationen?    

 

 

 

                                                 
1 Dessa mål är fritt översatta från IASB:s hemsida. 
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1.3   Syfte och Frågeställningar  

 
1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur redovisningsexperter tror att nya reglerna 

kommer påverka möjligheten för externa intressenter att få en rättvisande bild av 

entreprenadbolagen. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka vad för andra 

effekter, redovisningsexperterna tror att regelskiftet kan komma att få för 

entreprendbolagen.   

 

1.3.2 Frågeställningar  

För att kunna uppfylla syftet har följande frågeställningar ställts upp: 

 

 Hur redovisar entreprenadbolagen enligt det nuvarande regelverket?  

 Hur är det nya regelverket tänkt att fungera? Vad innebär de huvudsakliga 

förändringarna? D.v.s. vad är de stora skillnaderna i det gamla kontra det nya 

regelverket?  

 Hur tros reglerna påverka externa intressenters möjlighet att få en rättvisande 

bild av företag i entreprenadbranschen? 

 

1.4   Avgränsningar   

Studien är avgränsad till att undersöka byggentreprenadbranschen, då dessa företag 

utgör ett bra och tydligt exempel på företag som använder sig av entreprenadavtal. Den 

nya standarden kan komma att innebära olika förändringar, men vi har valt att fokusera 

på det principskifte som kommer att göras för redovisningen, från successiv 

vinstavräkning till en realisationsbaserad intäktsredovisning. Detta beror dels på 

tidsutrymmet för uppsatsen, dels på att regelverket inte är helt färdigställt.  

Vi har även valt att avgränsa oss till att endast studera börsnoterade bolag då dessa 

företag enligt lag är tvungna att använda sig av IFRS-reglerna vilket i sin tur gör att de 

berörs av det kommande regelskiftet.  

 

1.5   Begränsningar  

Standarden är i dagsläget inte färdigställd och beräknas inte var klar förrän andra eller 

tredje kvartalet 2013. Det gör att det fortfarande kan komma att finnas material i 

standarden utöver det som presenteras i uppsatsen. Vi är därför begränsade till det 

material som är tillgängligt i dagsläget. 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras olika teorier och principerna som tillämpas 

inom redovisningsområdet. Referensramen ska vara till stöd för empirin och analysen 

samt finnas till grund för att förklara de resultat vi får. 

 

2.1 Grundläggande redovisningsteori 

Inom alla professioner finns grundläggande språk och teori för att utöva respektive yrke 

på ett bra sätt, så även inom redovisningen. Syftet med teori är att kunna på ett 

gemensamt sätt beskriva en situation så att alla intressenter förstår och kan tolka 

informationen på ett likartat sätt. Inom redovisningen har man använt sig av 

redovisningsprinciper som grund för hur regelverket utformas, även om man på senare 

tid övergått till referensramar som grund för den fortsatta utvecklingen.(Artsberg, 

2005,s.155-160,165) 

 

2.1.1 Redovisningsprinciper 

Inom redovisningen finns en rad grundprinciper som företagen måste följa när de 

genomför dess redovisning. De flesta principerna hittar man i Årsredovisningslagen 

(SFS1995:1554)(ÅRL) och några exempel är överskådlighetsprincipen, god 

redovisningssed, rättvisande bild, matchningsprincipen m fl.. Tillsammans utgör 

principerna grunden för den svenska redovisningstraditionen och utgångspunkten är att 

de ska fungera som riktlinjer för hur redovisningen ska upprättas. Huvudmålet är att 

redovisningen återspeglar bolaget och ger en så rättvisande bild som möjligt. (Artsberg, 

2005, 155-164) Nedan ges en kort introduktion till de principer som är mest relevant för 

vår studie:  

 

Försiktighetsprincipen innebär att bolag ska försöka undvika att göra en överskattning 

av företagets resultat och ställning (Nilsson, 2010, s.35). Principen är en grundpelare 

inom redovisningen och har i Sverige tillämpats under en lång tid. I praktiken innebär 

principen att företagen upptar skulder till högsta möjliga värde och tillgångar till lägsta 

möjliga värde för att vara säkra på att inte redovisa ett för högt resultat. (Artsberg, 2005, 

160-161) 

 

Realisationsprincipen bygger på att en intäkt inte skall upptas i redovisningen förrän 

den har realiserats. I ÅRL 2 kap 4 § 3 p. stadgas att ”endast under räkenskapsåret 

konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. Intäkter brukar traditionellt 

upptas när tjänsten eller varan levererats. Detta skapar en del problem för exempelvis 

entreprenadföretag som har intäkter för ett arbete som sträcker sig över flera 

tidsperioder (Artsberg, 2005, s.161-163; Nilsson 2010, s.34).  

 

Matchningsprincipen innebär att företagets kostnader ska kopplas samman med den 

intäkt som kostnaden hänför sig till. Detta för att få en jämnare föredelning av 

intäkterna och kostnaderna, vilket också leder till en mer rättvisande bild av bolaget. 

Problemet med matchningsprincipen är att hitta metoder för hur man lämpligast kopplar 

samman intäkterna och kostnaderna. (Artsberg, 2005, s.163,164) Kostnadssidan är 

mindre problematisk då kostnader realiseras direkt när de uppkommer. Intäkterna kan 

däremot, när det till exempel kommer till entreprenadavtal, skapa mer problem då de 

blir föremål för uppskattning. Den subjektiva problematiken står även i konflikt med 

försiktighetsprincipen och realisationsprincipen (Artsberg, 2005, s.163, 164; Nilsson, 

2010, s.34, 35). 
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2.1.2 Referensramar  

Den moderna synen på redovisning har frångått de tidigare redovisningsprinciperna för 

att arbeta mer med referensramar. Grunden till detta är att man börjat se redovisning 

som ett informationsinstrument istället för något som enbart är till grund för 

beskattning. Det ska dock nämnas att referensramarna kan liknas vid och förklaras av de 

gamla principerna. Referensramarna har skapats av flera olika anledningar, framför allt 

som hjälp för normgivarna vid skapandet av nya standarder. De fungerar även som 

hjälpa för hur regler och redovisningsinformation ska tolkas och hur en regel ska 

appliceras. Nedan följer en uppräkning och kort förklarning av IFRS fem referensramar:   

 

 Begriplighet innebär att informationen ska gå att läsa utav en kunnig läsare.  

 

 Relevans innebär att den information som presenteras kan användas som 

beslutsunderlag för användaren när denne till exempel ska utvärdera bolaget 

historiskt, under nuvarande förhållande eller som en uppskattning för framtiden.  

 

 Tillförlitlighet bygger på att redovisningsinformationen ska vara pålitligt och 

inte innehålla fel eller vara vinklad på något sätt som är missvisande för 

användaren.  

 

 Jämförbarhet handlar dels om att kunna jämföra ett företag mellan olika 

verksamhetsår, dels om att kunna jämföra företag med varandra.  

 

 Avvägning mellan olika egenskaper behandlar avvägningar som måste göras för 

i olika redovisningsfrågor. Det kan till exempel uppkomma avvägningsfrågor 

vid införandet av en ny regel, där man måste titta på kostanden för företagen 

kontra värdet av den nya informationen som bestämmelsen förväntas ge. 

(Artsberg, 2005, s.165-174) 

 

2.2 International Financial Reporting Standards - IFRS 

 

2.2.1 Presentation 

IFRS är tillsammans med International Accounting Standards (IAS), grunden för det 

internationella regelverket som antagits i av? hela Europeiska Unionen (EU). 

Redovisningsstandarderna har tagits fram av organisationen IASB som tidigare hette 

International Accounting Standards Committee (IASC). IASB finansieras privat och är 

idag den mest betydande normbildaren inom redovisning och arbetar aktivt för att 

åstadkomma globalt accepterade redovisningsnormer. (Nilsson, 2010, s.91-93)   

 

I IFRS-regelverket finns olika tolkningsförtydliganden för områden där det funnits 

oklarheter. Dessa förtydliganden görs av International Financial Reporting 

Interpretations Committe (IFRIC). Inom konstruktionsområdet så har IFRIC 15 fått stor 

betydelse då den förtydligar hur uppförande av fastighet ska redovisas och om IAS 11 

eller IAS 18 ska tillämpas. (Marton, m fl., 2013, s. 284) 

 

Sedan 2005 är alla börsnoterade bolag i Sverige tvungna att använda sig av IFRS-

reglerna för redovisning och bokslut. Detta för att förbättra jämförbarheten 
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internationell mellan företag då företagen arbetar allt mer globaliserat. Även mindre 

företag kan välja att redovisa enligt IFRS om de exempelvis har planer på att 

börsnoteras i framtiden.(Nilsson, 2010, s.69,91-96) 

 

IASB utvecklar kontinuerligt redovisningsstandarden och tidigare IAS standarder 

omarbetas och får vid en betydande förändring en IFRS-beteckning. Det som för 

tillfället är en stor drivkraft för IASB för att utveckla standarderna, är ett 

konvergensprojekt mellan IASB och den amerikanska organisationen FASB för 

harmonisering av de internationella reglerna.  

 

2.2.2 Harmonisering 

Det tidigare nämnda konvergensprojektet mellan IASB och FASB, har sin grund i att 

försöka få det Amerikanska regelverket generally accepted accounting principles (US 

GAAP) och IFRS mer harmoniserade. Syftet med harmoniseringen är att förenkla 

jämförelsen av den ekonomiska rapporteringen mellan länder med olika lagstiftning. 

Som en del i att det stora konvergeringsprojektet fortskrider, så arbetas det just nu med 

en stor revidering på intäktsredovisningsområdet. Revideringen kommer för IFRS-

regelverket innebära en sammanslagning av bland annat 

intäktsredovisningsstandarderna IAS 11 och IAS 18.  

 

2.3 Intäktsredovisning 

Grunden i intäktsredovisningen är att definiera vad som är en intäkt, när den 

uppkommer och till vilket värde. Intäktsredovisningen är en central del av företagens 

finansiella rapporter samtidigt som den till stor del förknippas med bedömningar och 

prognoser. Att beräkna en intäkt kan tyckas enkelt, när en vara byter ägare eller en tjänst 

utförs och det utgår någon form av ersättning i utbyte. Problemet uppkommer när det 

finns delar av kontraktet som utgör en osäkerhet i hur stor intäkten verkligen kommer 

bli. Osäkerheter kan exempelvis vara lämnade garantier, avbetalning eller ångerrätt. I 

det nuvarande regelverket så regleras intäktsredovisning för varor och tjänster i IAS 18 

och intäktsredovisning för entreprenadavtal i IAS 11. I och med 

gränsdragningsproblematiken mellan varor och tjänster, och entreprenadavtal finns även 

tolkningsförtydligandet IFRIC 15. (Marton, m fl., s.275-281; Sundgren m fl., s.70-72) 

 

2.3.1 IAS 18 Intäkter  

IAS 18 är den standard som generellt behandlar intäkter; hur en intäkt definieras och hur 

intäkten uppkommer. Standarden behandlar försäljning av varor, utförande av 

tjänsteuppdrag och aktiviteter som ger upphov till exempelvis räntor och royaltys. En 

intäkt definieras i IAS 18 punkt 7 som följande:  

 

”… det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i företagets ordinarie 

verksamhet under en period, och som ökar företagets eget kapital, med undantag från 

kapital som beror på tillskott från aktieägare”. (s.330) 

 

Definitionen av vad som är en intäkt återfinns också IAS 11, skillnaden handlar om i 

vilken tid intäkten uppkommer och hur man ska hantera det verkliga värdet. En av 

grundprinciperna i IAS 18 som stadgas i punkt 9 är att intäkter ska värderas till det 

verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  
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Enligt IAS 18 måste ett antal villkor vara uppfyllda för att en intäkt ska få upptas. Dels 

måste risken och förmånen av tjänsten eller varan vara överförd till köparen, dels måste 

intäkten kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utifrån kraven som ställs i IAS 18 blir 

det problematiks att redovisa intäkter från exempelvis husbyggen som löper över flera 

år. Därför har dessa avtal, det vill säga entreprenadavtalen, en egen standard IAS 11.  

 

2.3.2 IAS 11 Entreprenadavtal  

Redovisningen av intäkter som uppkommer under flera tidsperioder regleras som ovan 

nämnt i IAS 11 Entreprenadavtal. Grunden för redovisningen av entreprenadavtal ligger 

i successiv vinstavräkning där man utifrån beräkning av färdigställandegrad upptar 

intäkter allt eftersom projektet fortskrider. Exempel på när entreprenadavtal används är 

vid uppförande av byggnader, fartyg, vägar och broar. (Sundgren m fl., 2009, 70, 71) 

 

2.3.2.1 Successiv vinstavräkning 

Successiv vinstavräkning bygger på en matchningsprincip där intäkten i 

kontraktssumman uppkommer i takt med att kostnader för projektet nedläggs. 

Grundförutsättningen för att successiv vinstavräkning ska kunna användas är att 

upparbetandegraden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, att företagen löpande kan 

beräkna hur stor andel av de totala kostnaderna de haft i projektet. (Sundström m fl., 

2009, 70-74) 

 

I tabellerna nedan så förklaras hur intäktsredovisningen påverkas när man använder 

successiv vinstavräkning till skillnad från när hela vinsten realiseras vid färdigställande:  

 

 
Tabell 1- Exempel vid successiv vinstavräkning 

 

 
Tabell 2- Exempel vid färdigställandemetod 

 

Som tabellen visar så kan skillnaden mellan metoderna få en väldigt stor påverkan på 

resultatet då det ofta handlar om stora projekt.  

 

År 1 År 2 År 3 Summa

Intäkt 3 milj 1,5 milj 1,5 milj 6 milj

Kostnad 2 milj 1 milj 1 milj 4 milj

Resultat 1 milj 0,5 milj 0,5 milj 2 milj

År 1 År 2 År 3 Summa

Intäkt 0 milj 0 milj 6 milj 6 milj

Kostnad 2 milj 1 milj 1 milj 4 milj

Resultat -2 milj -1 milj 5 milj 2 milj
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2.4 IFRIC 15 

IFRIC 15 är ett tolkningsuttalande om hur företagen ska redovisa intäkter vid 

uppförande av fastigheter. Det förtydligande som gjordes i IFRIC 15 definierar när man 

ska redovisa enligt IAS 11 eller IAS 18. Det är avgörande för om uppförandet är att 

anse som en entreprenad, en vara eller ett tjänsteuppdrag. Hur projektet ska redovisas 

beror kortfattat först och främst på om kontraktet som byggföretagen har med kunden 

uppfyller kraven i paragraf 3, IAS 11. Vilket innebär att om IAS 11 ska få tillämpas så 

krävs att kunden har ett större inflytande under byggnationen. Nedan följer ett utdrag av 

tolkningsförtydligandet om vad det större inflytande under byggnationen innebär.   

 

”Ett avtal om uppförande av fastighet uppfyller definitionen av ett entreprenadavtal när 

köparen kan specificera byggnadselement i fastighetens konstruktion innan uppförandet 

påbörjats och/eller specificera större ändringar i dessa under uppförandet (oavsett om 

köparen utnyttjar denna möjlighet eller ej)” 

 

Om kunden däremot endast har ett mindre inflytande över byggnationen, som att endast 

kunna välja mellan olika ”katalogfärdiga” planlösningar eller inredningsdetaljer så ska 

redovisningen ske enligt IAS 18. För att intäkten ska få redovisas enligt IAS 18 så krävs 

dock att de tidigare kriterierna gällande risk och tillförlitlighet uppfylls.  

 

IFRIC 15 förtydligar också att kontraktet ska delas upp i flera identifierbara delar, vid 

uppförande av fastigheter på lösa kontrakt. Det kan exempelvis vara att intäkten för 

marken inte ska redovisas på samma sätt som uppförandet av byggnaden. Detta 

återspeglar det synensätt på intäktsredovisningen som återfinns i den nya standarden 

(Marton m fl., 2013, s.284). 

 

2.5 Det nya regelverket 

År 2002 så började IASB tillsammans med FASB utforma ett nytt regelverk för 

intäktsredovisning. Som nämnt i inledning är syftet med omformningen av regelverket 

följande: 

 

 Att ta bort oklarheter och svagheter i de nuvarande intäktsreglerna 

 Att tillhandahålla ett starkare regelverk för att vara till stöd för intäktsproblem 

 Förbättra jämförbarheten för tillämpningen av intäktsredovisning mellan 

branscher, industrier, lagstadgar och kapitalmarknader.  

 Tillhandahålla mer användbar information till de som är intresserade av den 

finansiella informationen genom förbättrade krav på avslut. 

 Förenkla förberedelsen av finansiella rapporter genom att reducera antalet krav 

som en intäkt måste uppfylla.2 (Fritt översatt från iasplus.com) 

Under 2010 kom det första utkastet (first draft) till en ny standard. Utkastet mötte 

väldigt mycket kritik under remissperioden, vilket ledde till att ett nytt utkast i 

november 2011 (second draft). I det första utkastet hade man helt utgått från en 

kontraktsbaserad modell där projektet inte redovisades enligt den nuvarande metoden, 

d.v.s. successiva vinstavräkningen. Den nya modellen utgick från att kontrakten delades 

                                                 
2 Dessa mål är översatt från IASplus, vilket är en tjänst från Deloitte som bevakar IFRS. Det är en direkt 

översättning från engelska.   
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upp i olika prestationsåtagande även på engelska kallat performance obligations. Dessa 

åtaganden värderas sedan var för sig i kontraktet för att enskilt kunna redovisas.  

 

I second draft frångick man en del av grundtanken och gjorde det öppet för något som 

liknar successiv vinstavräkning om intäkten möter vissa krav. I båda utkasten så finns 

en ny fem-stegsmodell för hur man ska hantera intäktsredovisningen, vilket även 

presenteras nedan. 

 

I vår tolkning av den nya standarden har vi utgått ifrån second draft från november 2011 

samt de staff papers, mötessammanfattningar som släppts under arbetets gång eftersom 

att den färdiga standarden inte presenterats än. Arbetet med den färdiga standarden har 

dragit ut lite på tiden, men i skrivande stund så återstår endast ett möte där en sista sent 

påkommen punkt om hur man ska hantera ”kickbacks”, vilket är kundförmåner som 

erhålls när kunder exempelvis handlat för en viss summa pengar. Utöver det så återstår 

en intern korrekturläsning och en sista översyn hos revisionsfirmor och 

intresseorganisationer innan den färdiga standarden troligtvis presenteras efter 

sommaren. (Jan Engström, Intervju) 

 

2.5.1 Grundmodell 

Den nya standarden utgår som tidigare nämnt ifrån en realisationsbaserad synvinkel 

istället för den matchningsprincip som successiv vinstavräkning bygger på. Tiden för 

när intäkten upptas, flyttas därför mer mot att kunden ska ha fått kontrollen över den 

vara eller tjänst som levereras. Detta till skillnad från de nuvarande reglerna där man 

istället beräknar upparbetningsgraden på projektet. Principskiftet har lett till en ny 5 

stegs modell för hur intäkter ska identifieras, värderas och redovisas:  

 
Figur 1 - Flödesschema för intäktsredovisningsmodell 

 

 Steg 1: Identifiera kontraktet med kunden. 
”Företaget identifierar kontraktet med kunden. Standarden anger inga formkrav 

för kontraktet utan anger enbart att det är en överenskommelse mellan parterna. 

Överenskommelsen kan till exempel vara skriftlig eller muntlig.” 

 

 Steg 2: Identifiering av åtaganden 
”I detta steg identifieras samtliga åtaganden (performance obligations) som finns 

i kontraktet. Ett åtagande är ett löfte att överföra en vara och/eller tjänst till 

kunden. Varje vara och tjänst ska redovisas som separata åtaganden om de är 

urskiljbara. Ett kontrakt kan därför komma att bestå av flera åtaganden.”  

 

 Steg 3: Fastställa priset för hela kontraktet 
Transaktionspriset består utav den tilltänkta ersättningen en enhet beräknas vara 

berättigad till i utbyte, för att överföra varan eller servicen till en kund, 

exkluderat den summa som går till tredje man(exempelvis moms).   

Steg 1
Identifiera kontraktet 

med kunden

Steg 2
Identifiering 
av åtaganden

Steg 3
Fastställa 
priset för 

hela 
kontraktet

Steg 4
Fördela 
priset på 

varje 
åtagande

Steg 5
Redovisa 
intäkt för 

varje 
åtagande
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 Steg 4: Fördela transaktionspriset på respektive åtagande 
För ett kontrakt med fler än ett prestationsåtagande, ska parten beräkna 

transaktionspriset för varje separat åtagande för sig baserat på hur parten 

uppskattar värdet av varje separat åtagande. 

 

 Steg 5: Redovisa intäkten för varje åtagande 
”Redovisa intäkt för varje enskilt åtagande i takt med att respektive åtagande 

utförs. Det vill säga när kontroll överförs till kunden. Intäkten kan komma att 

redovisas vid en tidpunkt eller över tid” 

 

( Marton m fl., 2013, s.284)3 

 

Det nya förslaget skiljer sig markant från den gamla IAS 11 eftersom att det tillkommit 

en del nya centrala uttryck som combined contracts och performance obligations 

tillsammans med den fem-stegs modell som redovisats ovan.  

 

2.5.2 Performance obligations och Combined contracts 

Performance obligations eller prestationsåtaganden översatt till svenska innebär att 

olika urskiljbara delar av ett kontrakt redovisas var för sig. Urskiljbara åtaganden skulle 

vid ett husbygge exempelvis kunna innebära att färdigställandet av taket blir ett 

åtagande, stommen ett åtagande och markarbetet ett åtagande. Dessa åtaganden 

identifieras, hela projektet prissätts och sen prissätts prestationsåtagandena var för sig 

som en del av det stora kontraktet. När en del sedan räknas som klar d.v.s. att kunden 

fått kontrollen över varan får bolaget uppta värdet på det uppfyllda åtagandet som en 

intäkt. På så sätt så räknar man av projektet successivt utefter projektets gång. Den stora 

skillnaden mot dagens standard är att man inte matchar intäkterna mot kostnaderna utan 

grundkravet för att intäkten ska få redovisas är just att kunden ska ha kontroll över 

varan eller tjänsten. Hur företagen ska hantera prestationsåtagandena specificeras i 23- 

30 §§ i den nya standarden, vidare specificeras när åtagandet ska redovisas i 31-34 §§ 

och hur man ska uppta intäkter för kontrakt som sträcker sig över tid i redogörs för i 35-

36§§. 

 

Förfarandet ovan gäller för de kontrakt där man tydligt kan särskilja 

prestationsåtagandena. I vissa fall får man slå ihop flera åtaganden till ett gemensamt 

åtagande, vilket även kallas combined contracts. Detta kan användas i fall där det är 

svårt att särskilja olika prestationsåtaganden eller om flera åtaganden är av likartad 

karaktär. Man ändrar således synen från den tidigare utgångspunkten att hela kontraktet 

är ett åtagande till att det är flera åtaganden som bygger kontraktet. De krav som måste 

uppfyllas för att man ska få paketera prestationsåtagandena är följande: 

 

- Kontrakten är förhandlade med ett enskilt kommersiellt syfte; 

- Värdeskapandet i det ena kontraktet är beroende av det andra kontraktet; eller 

- Varan eller tjänsten som utlovats är ett enskilt prestationsåtagande.4(IASB 2011) 

                                                 
3 Då second draft inte finns översatt till svenska, så har vi valt att citera Marton m fl. ordagrant. Punkter 

som inte finns översatta av Marton är däremot fritt översatta från IASB hemsida. 
4 Dessa kriterier är fritt översatta från IASB:s hemsida. 
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Det finns även möjligheter att successivt avräkna ett prestationsåtagande om det 

sträcker sig över tid, ett så kallat Performance obligations satisfied over time. För att ett 

prestationsåtagande ska få avräknas över tid så gäller att: 

 

- Företagets insats skapar eller förbättrar en tillgång som kunden får kontroll över 

i takt med att varan eller tjänsten skapas eller förbättras. Eller; 

- Företagets prestation skapar inte värde för varan eller tjänsten vid ett alternativt 

användande för företaget, samtidigt som vissa formkrav är uppfyllda.5(IASB 

2011) 

I det exempel som finns på hur reglerna ska tolkas så står det:  

 

”Revenue for the performance obligation would be recognised over time by selecting an 

appropriate measure of progress towards complete satisfaction of the performance 

obligation (assuming the criteria in paragraph 35 are met for satisfaction of a 

performance obligation over time)” 

 

Detta innebär att en typ av successiv vinstavräkning kommer kunna tillämpas även i den 

nya standarden.  

 

2.6 Agentteorin 

Agentteorin har en grund i 1970-talets ökade uppmärksamhet om redovisningens 

politiska natur. Agentteorin är en finansierings teori som bygger på att det finns olika 

aktörer på redovisningsområdet i form av agenter, controller och principaler. Teorin 

utgår ifrån en del av redovisningens grundantaganden, som att aktörerna är rationella 

och nyttomaximerande. Studien i sig är deskriptiv och syftar inte till att bygga nya 

normer, utan endast förklara fenomen som uppstår vid redovisning och upprättande av 

extern finansiell information. I agentteorin fokuseras det särskilt på relationen mellan 

aktörerna. Aktörerna i teorin är agenter, controllers och principaler. (Artsberg, sid. 83) 

 

Agenten sitter i företagsledningen, oftast en VD med god insyn i företaget medan 

principalerna är aktieägare eller personer med intresse av företaget ställning, men som 

saknar full insyn. Teorin utgår ifrån att relationerna mellan aktörerna är konfliktartad, 

det vill säga att parterna försöka optimera sin egen nytta. Det skapas då en informations-

asymmetri mellan de olika parterna. Den starkare parten i det här fallet är agenten, då 

agenten har en möjlighet att styra valet av redovisningsmetod, mängden information 

från företaget samt kvalitén på informationen. Agenten förväntas då göra sina val 

utifrån vad som är mest lönsamt, vilket kan innebära att det exemelvis kan väljas en mer 

lönsam redovisningsmetod om det innebär att agenten kan få en högre resultatbaserad 

bonus. Agentteorin belyser således att det finns ett informationsgap mellan dessa två 

och att informationsgapet kan bli ännu större om parterna har olika intresse av 

informationen. 

 

Antagandet om att agenten handlar för eget syfte, snarare än i syfte att ge en rättvisande 

bild av företaget, innebär att det krävs en tredje part för granskning. Detta ses vara en 

anledning till att revisorer anlitas då revisorn ska verka för att ta tillvara principalernas 

intresse. Ett sätt utöver granskning för att företagen ska arbeta i intressenternas intresse 

är genom att ge monetära belöningar kopplad till att agenten agerar i principalens 

                                                 
5 Dessa kriterier är fritt översatta från IASB:s hemsida. 
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intresse. Det kan exempelvis innebära att den bonus som delas ut till företagsledningen 

utgår i form av aktier i det egna företaget, vilket kopplar samman agenternas och 

aktieägarnas intresse. 

 

Slutsatsen i agentteorin är att de olika grupperna av intressenter kommer att jobba för att 

påverka redovisningsnormerna på ett sådant sätt att det gynnar gruppen. Det finns enligt 

agentteorin en mängd olika normativa teorier som det blir svårt att enas kring då 

egensyftet styr skapandet av teorin och utmynnar i att redovisningens politiska natur 

leder till redovisningsekonomiska konsekvenser. (Artsberg, 2005, s.83); Jensen & 

Meckling, 1976)  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för att genomföra vår undersökning. 

Kapitlet tar upp både teoretiska och praktiska dimensioner som omfattar vetenskapliga 

frågor om hur man kan närma sig ämnet och skapa ny kunskap. Vårt angreppsätt, val av 

litteratur och urval kommer presenteras samt hur vi har valt att samla in vår data och hur 

analysen av informationen kommer hanteras. Vidare kommer arbetets validitet och 

reliabilitet att diskuteras.  

 

3.1 Forskningsfilosofi   

 

3.1.1 Filosofisk inriktning  

Den här studien behandlar ämnet intäktsredovisning i en ny kontext där vi vill skapa en 

djupare förståelse kring de kommande IFRS-reglerna och hur dessa kommer att 

påverkar investerares möjlighet att få en rättvisande bild av företaget. Ämnesvalet för 

detta arbete lyfter några metodologiska utmaningar som måste belysas. Eftersom 

reglerna i fråga inte har trätt i kraft ännu, utan förväntas publiceras inom de närmaste 

månaderna kan det bli problematiskt att undersöka vad regeländringen kommer att få för 

reell effekt.   

 

Denna bakgrund kan leda oss till att avgöra valet av ontologiska och epistemologiska 

filosofier som finns för att producera vetenskaplig kunskap. Ontologi behandlar frågan 

om hur verklighetens natur uppfattas som antingen objektiv eller subjektiv (Saunders, m 

fl., 2009, sid. 110). Epistemologi å andra sidan, handlar om hur godtagbar kunskap 

inom ett område kan fastställas, antingen genom ett positivistiskt och objektivt 

tillvägagångssätt som följer naturvetenskapliga principer, eller genom en tolkande och 

subjektiv metod som följer principen att kunskap produceras genom berättelser 

(Saunders m fl., 2009, s. 113.). 

 

Även om metoden för denna uppsats kommer innehålla en mix av alternativa 

perspektiv, och oavsett vilken metod som används – kan kunskap alltid produceras. 

Frågan är snarare vilken typ av kunskap forskaren är mest intresserad av att producera. 

För det första kan det belysas att denna studie vill undvika frågan om effekter som 

endast kan upptäckas efter en längre tid. För det andra, som nämnts tidigare, har 

regelskiftet inte trätt i kraft än var av det är mer lämpat att undersöka hur experter inom 

området ser på förändringen. Slutligen, i och med att det kan antas att den reella 

effekten av regelskiftet inte kommer skapa ett permanent tillstånd för industrin i 

dagsläget; kan komplexiteten av den befintliga tidsdimensionen mellan nutid och 

framtid fångas upp lättare socialt - genom tolkningar och berättelser. 

 

För att göra det mer tydligt är den ontologiska filosofi som valdes för denna uppsats en 

världsbild som är socialt konstruerad och en epistemologisk filosofi som ger acceptabel 

kunskap genom subjektiva tolkningar och berättelser. Anledningen till detta val bygger 

på de metodologiska problemen som begränsar ett utfall för en önskvärd förståelse, i 

och med att vi befinner oss i en tidig fas av regelskiftet, men även en brist på tidigare 

forskning. 
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3.1.2 Angreppssätt 

Den valda forskningsfilosofin har förmågan att inkludera en blandning av både induktiv 

och deduktiv ansats (Van de Ven & Poole, 2005, sid. 1384). En ren deduktiv ansats 

skulle innebära att teorin testas i verkligheten, medan en ren induktiv ansats skulle 

innebära att teorin utvecklas genom observationer av verkligheten (Saunders m fl., 

2009, sid. 124). De två metoderna är generellt svåra att separera (Eisenhardt & 

Graebner, 2007, s. 25; Saunders m fl., 2009, s. 490). 

 

Emellertid utvecklades i föregående kapitel studiens teoretiska referensram som ett sätt 

för att stödja den empiriska observationen. Dessutom måste den valda metoden bidra till 

att arbetets syfte uppnås, vilket dels är att studera den gamla och den nya standarden, 

dels att undersöka hur redovisningsexperter tror att regelskiftet kommer påverka 

investerarinformationen. Å ena sidan måste den teoretiska referensramen bekräftas och 

stödjas med bevis för att se hur den gäller i den specifika branschen som ska 

undersökas. Å andra sidan kommer den teoretiska referensramen behöva justeras med 

ytterligare information som samlas in under den empiriska observationen. 

 

Uppsatsen kommer således vara deduktiv i den meningen att empirin kommer bekräfta 

eller förfalska den förståelse som skapats genom studiens teoretiska referensramar. Det 

ska dock här än en gång belysas att standarden inte har trätt i kraft än, varav empirin 

inte kommer kunna visa på reella effekter av regelskiftet utan bygga på vad experterna 

tror och förväntar sig att regelskiftet kommer innebära. Därför kommer den deduktiva 

delen i traditionell mening inte bestå av någon hypotesprövning, men uppsatsen är 

deduktiv genom att empirin kommer att fungera som ett verktyg för att styrka den 

förståelse som skapats genom studiens teoretiska referensramar. Det induktiva 

tillvägagångssättet kommer även används i syfte att försäkra den återstående vägen till 

att uppnå forskningens syftet, dvs. hur redovisningsexperterna tror att regelskiftet 

kommer påverka intressenternas möjlighet att få en rättvisande bild av företagets 

redovisning.  

 

3.2 Forsknings design  

Vi har valt en forskningsdesign där vi kombinerar en deskriptivt och explorativ 

undersökningsstrategi. Den deskriptiva delen syftar till att redogöra för regelskiftet och 

även till att ge en tillräckligt bra grund för empirin. En explorativ undersökning är av 

värde när forskaren är ute efter att se vad som är ”nytt” inom ett outforskat område och 

för att skapa en ny insikt. Saunders menar på att explorativa undersökningar är av värde 

för att klargöra och förstå ett problem.  

 

Det finns principiellt tre sätt att genomföra en explorativ undersökning på. (Saunders m 

fl., 2009, s.140). Forskaren kan antingen göra en studie av relevant litteratur, intervjua 

experter inom området eller genom att genomföra fokusgruppsintervjuer. På grund av 

att området som vi har inriktat oss på är nytt och outforskat kommer vi kombinera två 

av sätten, genom att sätta oss in i den relevanta litteraturen och sedan intervjua experter 

inom området för att få ett ytterligare djup i vår undersökning. 
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3.3 Konstruktionen av teoretiska referensramarna 

Syftet med vår studie är att göra en teoretisk förstudie av hur en ny standard tros 

påverka den finansiella informationen från entreprenadföretag. För att göra den 

undersökningen så har vi gjort en typ av attitydundersökning baserat på fakta om ämnet 

istället för att försöka undersöka gällande teori inom området. Det kan motiveras av att 

inom redovisningsområdet så finns väldigt lite forskning att använda sig av. Teorier 

från andra områden som vanligtvis appliceras inom redovisningen ansåg vi inte vara av 

något större intresse för vår studie och för att kunna besvara vår problemformulering, 

eftersom problemformuleringen i sig inte är teoretisk. Istället utformades den teoretiska 

referensramen som en faktamässig bas för att försöka förklara likheter och skillnader 

mellan regelverken. 

 

Den faktamässiga basen utgår ifrån grundläggande redovisningsteori med en 

presentation av gällande redovisningsprinciper och föreställningsramar som används för 

att utforma och tolka normerna inom redovisning. Detta för att få en grundförståelse i 

hur redovisning fungerar och vad intäktsredovisning av entreprenader bygger på. Med 

avstamp i den gällande redovisningsteorin så presenterade vi IASB som normbildare 

och det gällande internationella regelverket för intäktsredovisning som berör 

entreprenadföretag.  

 

Vidare lades det stort fokus på att försöka förstå och tolka den nya standarden, vilket 

innebar en rad olika problem då standarden inte är färdig och kunskapen om den är rätt 

låg. Utöver information som hämtats direkt från de utkast och 

protokollsammanfattningar som IASB har presenterat på sin hemsida och genom 

databasen eIFRS så har vi även tagit in förklaringar och tolkningar presenterade av de 

fyra stora revisionsbolagen. Detta för att enklare kunna förstå och ta till oss utkasten till 

den nya standarden som annars kan vara väldigt komplicerad av sin natur. Även de 

exempel som IFRS själva skriver som tolkningshjälp för själva standarden har vart ett 

stort stöd för att förstå det nya regelverket. Utöver de fakta som ligger till grund för vår 

teoretiska referensram så valde vi att nämna en teori. Den grundade teori som vi 

slutligen valde att lyfta in i vårt arbete är agentteorin då den belyser att företag och 

företagsledare kan tjäna på den informations-asymmetri som det nya regelverket 

försöker motverka. 

 

Gällande de källor som använts till grund för fakta i den teoretiska referensramen, så 

bygger all insamlade fakta i huvudsak på kända principer som till stor del kan härröras 

ifrån lagtext. Utifrån det har det inte lagts fokus på att försöka hitta flera olika källor för 

att förstärka den fakta som vi lyfter fram. 

 

3.4 Litteraturstudie  

För att få den grund som krävs för att genomföra vår undersökning började vi med att 

fördjupa oss i litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten som berör 

entreprenadföretag och dess intäktsredovisning. Genom att använda diverse databaser 

har vi fått fram den information som behövs. De databaser som vi främst har utnyttjat är 

Google, Diva, eIFRS, EBSCO och Google scholar. Information gällande det nya 

regelverket har hämtats från IFRS.org, IASB:s officiella hemsida där dessa publicerats. 

När vi sökte efter relevanta arbeten och artiklar har vi använt oss av nyckelord som 

intäktsredovisning, revenue recognition, agent theory, harmonisering, FASB, IFRS, 

construction contracts och IFRIC 15. 
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3.5 Intervju 

 

3.5.1 Urval 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga har vi främst försökt att hitta experter 

inom intäktsredovisningsområdet. Vi har därför sökt efter revisorer och 

redovisningsexperter som arbetar hos de största revisionsbyråerna. Utöver detta har vi 

även försökt att få tag på en respondent på IASB.  

 

Vi hade som mål att få tag på en respondent från de fyra största revisionsbyråerna, 

PWC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Anledningen till att vi valde fokusera på de 

större bolagen var dels att de torde arbeta med de större byggföretagen som berörs av 

IFRS-reglerna, dels för att det visade sig att de mindre revisionsbyråerna inte arbetade 

så mycket med IFRS-reglerna. Vi lyckades få tag på respondenter på alla byråer 

förutom redovisningsexperten Fredrik Walmeaus från Deloitte som inte var tillgänglig 

inom tidsramen för arbetet.   

 

Sammantaget intervjuades följande fyra respondenter:    

 

 Jan Engström, styrelsemedlem, IASB.   

 Pär Falkman, redovisningsexpert, Ernst & Young.  

 Lena Ljungdahl, redovisningsspecialist, KPMG.  

 Cecilia Nordenadler, redovisningsspecialist, PWC.  

 

 

3.5.2 Datainsamling  

En intervju kan konstrueras på olika sätt, allt ifrån helt strukturerad intervjuer till helt 

ostrukturerade intervjuer. En enkät som läses upp högt för respondenten är exempel på 

en strukturerad intervju (Merriam, 1994, s.87). I en delvis strukturerad intervju är 

samtalet mer alldagligt och en del av frågorna kan vara bestämda i förväg. I motsats till 

den strukturerade intervjun påminner en ostrukturerad intervju om ett vardagligt samtal 

och respondenten styr stor del av samtalet (Merriam, 1994, s.88). 

  

För att möta de mål som diskuterats i föregående avsnitt har vi valt att använda oss av 

en delvis strukturerad intervju modell. Detta för att vi vill kunna anpassa samtalet efter 

respondentens svar. Att låta respondenten delvis styra samtalet tror vi ökar möjligheten 

för att få fram en tydligare bild av dennes verklighet med mindre påverkan av vår 

förförståelse. En ostrukturerad intervju har ofta som mål att samla information som 

underlag till vidare forskning (Merriam, 1994, s.88), vilket delvis är syftet med vårt 

explorativa angreppssätt. Sannolikheten för framväxande frågor eller ytterligare 

variabler ansågs även vara hög på grund av bristande kunskap om det kommande 

regelskiftet. 
 

Den första intervjun ökade kvaliteten på den andra intervjun, och så vidare. Även om 

det är svårt att säga, förbättrades förmodligen värdet av intervjuns insamlade data, efter 

de första intervjuerna. Tidsramen för varje empirisk undersökning varierade från 12 – 

22 min. Beträffande hur många intervjuer som behövs föreslår Kvale (1996, sid. 102) 

att det ska vara så många som behövs för att uppfylla studiens syfte. Även om vi fick 

tag på tre av de fyra respondenter som var aktuella för undersökningen anser vi att det 
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räcker för att uppfylla studiens syfte. I och med att svaren vi erhöll av de tre 

respondenterna var likartade tror vi att den fjärde intervjun med störst sannolikhet 

endast hade bekräftat de andra respondenternas svar och inte bidragit med något nytt till 

studien. Därför anser vi således att det empiriska materialet i den bemärkelsen är mättat 

och att bortfallet av den fjärde intervjun inte påverkar resultatet av studien på ett 

anmärkningsvärt sätt.    

 

3.5.3 Utförande av intervju 

Alla intervjuer genomfördes via telefon. Vi använde oss av grupprum som fanns 

tillgängliga på Universitetet. Respondenterna fick ta del av intervjufrågorna minst ett 

par dagar innan intervjutillfället och erbjöds även anonymitet. Anledningen till detta var 

dels att vi inte var ute efter spontana svar, dels för att respondenterna skulle känna att de 

kunde utrycka sig fritt. Ingen av respondenterna valde dock att vara anonyma. Under 

intervjutillfället fungerande en av oss som intervjuledare, medan den andra satt och 

lyssnade och kunde komma in och ställa frågor.    

 

I början av intervjun strävade vi efter att skapa ett tonläge där respondenten fick agera 

som utbildare i deras verksamhet. Detta innebar att mindre kontroll har använts och att 

den intervjuade öppet kunde diskutera frågorna. Detta gav effekt av en mer krävande 

transkription och filtrering av information, men det uppfattas som viktigt för att bekanta 

sig med hur de tänker och vilka ämnen som de känner sig bekväma att diskutera. En 

handbok för användning av olika typer av frågor under intervjun som Kvale (1996, sid. 

133-135) studerades och användes mellan intervjuerna i syfte att förbättra insamlingen 

av uppgifter för nästa intervju.  

 

De begrepp som användes för att besvara forskningsfrågorna kanske inte uppfattas som 

bra av respondenten jämfört med forskaren och därmed uppfattas det som nödvändigt 

med upplysningar eller operationaliserade frågor som leder till att respondenten 

uppfyller syftet med intervjun och besvara de viktigaste forskningsfrågorna. (se bilaga 

1). Kvale (1996, sid. 128) anser också att forskaren ska rama intervjun innan den 

startar, likaså ge respondenten situationen kring ämnet. Vidare ansåg vi även att det var 

viktigt för våra respondenter att vara öppna för ytterligare feedback efter att intervjun 

var genomförd i fall respondenten skulle hitta någon intressant faktum eller något ämne 

som vi skulle behöva ytterligare insikter om.  

 

3.6 Tillvägagångssätt för bearbetning insamlade data 

Några timmar efter varje intervjuprocess började vi transkribera våra insamlade data. 

Varje transkription varade i ungefär 1-2 dagar. Förutom att vi valde att transkribera 

materialet ord för ord skrev vi även ner kommentarer och antecknande ner uttalanden 

som stärkte våra teoretiska referensramar. Således började en blygsam analysprocess i 

samband med transkriptionsprocessen.   

 

Under transkriptionen fick vi möjlighet att lära oss mer om regelverken och bli bekanta 

med tekniska ord som vi inte kände till innan genomförandet av intervjuerna. Vi kände 

att det var bra att börja transkribera data så snabbt som möjligt efter intervjutillfället, då 

det hjälpte oss att veta vad vi ville komplettera med samtidigt som det hjälpte oss att 

sålla bort sådant som vi inte ville höra mer om i nästa intervju.  
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3.7 Tillvägagångssätt för redovisning av resultaten 

Detta avsnitt kommer att beskriva hur presentationen av resultat i nästa kapitel 

strukturerades. Efter intervjuerna delade vi upp materialet och transkriberad det var för 

sig. I och med att vi inte transkriberade intervjuerna tillsammans valde vi att så långt 

som möjligt transkribera intervjuerna ord för ord. Detta för att inte riskera att vissa delar 

av informationen föll bort innan båda fått möjlighet till ta del av den och för att säkra att 

vi båda har samma grund inför analysen.  

 

Efter att materialet var transkriberat läste vi igenom de för att därefter sammanställa 

informationen i vårt empirikapitel. Vissa respondenter bidrog med bättre eller mer rika 

svar på specifika frågor och sämre på andra frågor. Vi försökte därför när resultaten 

redovisades, så långt som möjligt distribuera informationen symmetriskt för att 

underlätta för läsaren. Vidare, för att undvika för mycket upprepningar av vissa frågor, 

valde vi att slå ihop svar som nästan var identiska, detta även för att underlätta för 

läsaren. Det ska även förtydligas att empirikapitlet är referat från transkriberingarna.  

 

3.8 Tillvägagångssätt för analys 

Till att börja med finns det olika sätt att analysera de insamlade data baserat på senaste 

val av metodiskt tillvägagångssätt. Enligt Saunders m fl.,(2009, sid. 491) kan analysen 

antingen vara strukturerade eller ostrukturerade, där den förstnämnda är lämplig för en 

deduktiv ansats och den senare för en induktiv ansats. Denna studie argumenterade för 

en blandad strategi som inkluderade delar av båda tillvägagångssätten. Vi har därför i 

den här studien, till en början, försökt att använda en strukturerad strategi som går mot 

en mer ostrukturerad strategi. Det vill säga att de teoretiska referensramarna kommer 

omformas för att passa in och beskriva arten av studiens forskningssammanhang så att 

en meningsfull förståelse kan skapas.  

 

Vidare har analysen successivt utvecklats under genomförandet av intervjuerna, 

transkriberingen och presentationen av dem. Sättet vi själva har kategoriserat det 

insamlade materialet på är i sig själv en form av analys. Vidare har vi vid 

genomförandet av analysen dels försökt att titta om informationen från empirin 

bekräftar våra teoretiska referensramar eller om de finns något nytt perspektiv som vi 

inte har lyckats få grepp om genom vår litteraturstudie. Dels har vi försökt att hitta 

likheter och skillnader i våra respondenters svar. För övrigt har analysen utgått från våra 

frågeställningar för att förstärka kopplingen mellan uppsatsen alla delar.       

 

3.9 Sanningskriteriet   

 

3.9.1 Validitet  

En del av frågorna kring validiteten av denna studie har redan diskuterats i detta kapitel. 

Vi kommer dock kort återge de mest centrala delarna och ytterligare förtydliga de 

tillsammans med validitetskriteriet. Validitet behandlar frågan om man observerar, 

identifierar eller mäter, det man påstår sig mäta (Bryman, 2011, s. 352) eller om 

resultaten verkligen är vad de verkar vara (Saunders m fl., 2009, sid. 157). Dessa frågor 

avgör kvaliteten på den producerade kunskapen. 
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Kvale (1996, sid. 238) hävdar att fallstudier som använder sig av intervjuer som metod 

inte följer de naturvetenskapliga principerna och att det därför med en sådan metod blir 

svårt att mäta sanningen i resultat som produceras fram genom forskningen. Det finns 

dock argument som talar för att kvalitativa undersökningar också kan valideras (Kvale, 

1996, s. 242). Validitetsfrågan kan delas upp i både intern och extern validitet.  

 

Den interna validiteten handlar om att studien ska vara trovärdig. Det finns olika 

aspekter som kan diskuteras för att bevisa att studien har hög intern validitet. En aspekt 

är den kommunikativa valideringen som handlar om att kommunicera hur 

forskningsprocessen har påverkat resultatet och dess giltighet, vilket görs genom att i 

detalj beskriva hur datainsamlingen, urvalet och analysprocessen har gjorts. Ett annat 

sätt att validera innehållet i studien är att använda sig av deltagarvalidering även kallat 

respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna får ta del av intervjumaterialet 

för att korrigera missuppfattningar och göra förtydliganden (Bryman, 2011, s. 355; 

Svensson & Ahrne, 2011, s. 28). Ett tredje sätt att stärka validiteten på, vid en kvalitativ 

undersökning, är att använda sig av triangulering, vilket kortfattat innebär att undersöka 

en fråga från olika synvinklar.  

 

Vi har försökt att säkerställa den interna validiteten av vår studie på olika sätt, dels 

genom att försökt kommunicera forskningsprocessen på ett detaljerat och förståeligt sätt 

och vi har även erbjudit våra respondenter att ta del av de transkriberingarna för att 

säkra att de verkligen har uppfattats på rätt sätt. Vi har dock inte använt oss av någon 

triangulering i den mening att man tittar på hur t.ex. byggföretagen eller någon annan 

part tror att regelskiftet kommer att påverka. Men i den bemärkelsen att vi har försökt 

att hitta redovisningsexperter från olika redovisningsbyråer har vi försökt att få in olika 

perspektiv.  

 

Den externa validiteten handlar om överförbarhet d.v.s. hur resultatet kan tillämpas? För 

vilka resultatet är tillämpbart? Samt under vilka förutsättningar resultatet går att 

tillämpa? Undersökningen avgränsar sig till att titta specifikt på hur 

redovisningsexperter tror att regelskiftet kommer påverka den finansiella informationen, 

vilket gör att resultatet begränsar sig till denna grupp. Utöver det syftar studien till att 

fungera som en förstudie för ett kommande regelverk och mer som en 

attitydundersökning varav överförbarheten inte blir lika relevant.     

  

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från en undersökning blir desamma om 

studien skulle genomföras igen eller om studien påverkas av slump eller tillfälligheter. 

(Bryman, 2011, s. 48) Reliabilitet kan delas upp i intern och extern reliabilitet. Den 

externa reliabiliteten handlar om hur en undersökning kan upprepas (replikeras). När det 

gäller kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla detta kriterium i och med att det är 

osannolikt att ”frysa” en social miljö och de sociala omständigheterna som finns vid 

studiens genomförande. Den interna reliabiliteten handlar om att personerna som deltar i 

undersökningen är överens om hur observationerna ska tolkas. (Bryman, 2011, s.352) 

  

Gällande den interna reliabiliteten kan sägas att vi har tolkat och uppfattat resultatet av 

studien på ett liknande sätt. Den externa reliabiliteten blir däremot svårare att uppfylla. 

Dels för att studien är explorativ, dels för att undersökningen försöker att fånga upp 

vilket effekt redovisningsexperterna tror att regelskiftet kommer få. I och med att 

arbetet för standarden fortfarande är pågående kan kunskapen om vilken påverkan 
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regelförändringen kommer få vara begränsad, vilket gör det ännu svårare att replikera 

vår studie.   
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras den information som vi samlat in. Informationen kommer från 

redovisningsspecialister vid de stora revisionsbyråerna samt med vår kontakt på IASB. 

Intervjuerna är semistrukturerade och intervjufrågorna för revisionsbolagen återfinns 

som bilaga(1) i slutet av uppsatsen. Frågorna till Jan Engström finns i bilaga(2). För att 

återkoppla till frågeställningarna så har dessa klippts in som frågor i referaten. 

 

4.1 Intervju, Jan Engström, IASB, London, 2013-05-16 

Jan Engström är styrelsemedlem i IASB och arbetar dagligen med frågor kring IFRS-

reglerna. Innan arbetet med IASB var han verksam inom Volvokoncernen, i ca 30 år, 

med olika ledande befattningar, både i Sverige och i Latinamerika. Jan Engström 

berättade mycket om bakgrunden till samarbetsprojektet mellan IASB och FASB samt 

att det har varit ett väldigt omfattande arbete att skapa en standard som fungerar för 

alla branscher.  

 

Specifikt för byggbranschen finns det idag inga direkta problem, men i början av 

projektet var det ett väldigt långt avstånd mellan hur de i byggbranschen ville ha det och 

hur vi ville att standarden skulle utformas. En bransch där det däremot återstår stora 

problem är inom Telecom industrin, där det kommer att ske stora förändringar.    

   

Det är svårt att ge en exakt beskrivning av hur den färdiga standarden kommer se ut i 

förhållande till det utkast som finns att läsa idag. Det jag kan säga är att idag är vi i 

princip färdiga, men det finns en fråga kvar som kommer behandlas i vårt möte nästa 

vecka. Det är dock absolut inte någon stor grej som kommer upp, utan det som finns ute 

att läsa nu är väldigt nära det som kommer att finnas i slutstandarden. Efter att den 

frågan har behandlats är det mest språkliga korrigeringar som är kvar. Enligt planen så 

borde standarden vara en månad till sex veckor från att tryckas och sedan skickas ut för 

”korrekturläsning” till revisionsfirmorna och några till och därefter komma ut efter 

sommaren.  

 

För mig är den största skillnaden att det kommer ut nya ord. Det som kan ske när det 

kommer in nya ord i standarden är att företagen måste sätta sig ner och fundera på vad 

som står i standarden samt vad som menas med det. På vissa ställen finns det lokala 

traditioner, en viss sedvänja som man använder, men när det kommer nya ord måste de 

sätta sig ner och titta på det och fundera på vad som är tänkt med de nya reglerna.   

 

Ett exempel på detta är diskussionen som förts under arbetets gång kring hur man 

bygger lägenheter på lösa kontrakt. Ska man redovisa intäkten under tiden man bygger 

eller när man lämnar över nyckeln till kunden? Läget har då varit att synen i Sverige har 

varit på ett sätt samtidigt som de i Australien ser det på ett sätt och de i Hongkong ser 

det på ett annat sätt. Även om det är samma ordinnehåll i regelverket har länderna 

kommit fram till olika tolkningar på hur man ska tolka det hela.    

  

Det nya regelverket som kommer ut, kommer vara mer till en världsstandard. Det 

kommer sitta fyra till sex stora revisionsfirmor, Europas marknadsövervakare ESMA, 

och världens sammarbetsorganisation för finansinspektioner IOSCO. Dessa kommer 

tillsammans ta ett grepp om problematiken och försöka undvika lösa tolkningar. Följden 
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av detta kan vara att vi ser förändringar som vi tidigare inte har sett. Mer handgripligt så 

blir det i mitt tycke ganska små teoretiska förändringar som görs. Vi kan säga att för 95 

procent eller 99 procent så leder den nya standarden till mycket små förändringar eller 

inga förändringar.   

 

Ändringen från den successiva vinstavräkningen till ett mer realisationsbaserat 

intäktssystem, kommer i grunden inte utgöra någon större skillnad.  

Matchningsprincipen som vi har idag kommer i praktiken kanske bestå, men 

resonemanget faller tillbaka på principen att de som beställer ett hus tar åtgärder för att 

skydda sig. Successiv vinstavräkning och det realisationsbaserade intäktssystemet är 

likartade principer som kommer leda till i stort sätt samma resultat, men med en aning 

andra motiveringar.   

 

Det nya regelverket kommer nog inte ge större utrymme för företagen att kunna påverka 

redovisningen av sina intäkter, utan det nya regelverket kommer snarare att få en mer 

strikt tolkning och övervakning.  
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4.2 Intervju, Pär Falkman, Ernst & Young, Göteborg, 2013-05-21  

Pär Falkman är redovisningsspecialist på Ernst & Young och är även en av Sveriges 

ledande expert inom IFRS. Pär har varit verksam på Ernst & Young i över tolv år och 

har en mycket bred erfarenhet av redovisningsfrågor. Han är även ansvarig för 

specialistgrupp FAAS – Financial accounting advisory som arbetar med IFRS -frågor. 

Dessutom är han ekonomisk doktor vid handelshögskolan i Göteborg var av han har 

skrivit ett antal fackböcker inom redovisning.   

 

Hur redovisar entreprenadbolagen enligt det nuvarande regelverket?  

Stora entreprenadföretag utgår från redovisningsrådets rekommendationer om 

entreprenadverksamhet och som huvudregeln använder de sig av det som kallas för 

successiv vinstavräckning. Det svåra med successiv vinstavräkning är att principen 

ställer väldigt stora krav på bolagets interna administration och system, vilket bolagen i 

alla lägen inte klarar av. I teorin är principen om successiv vinstavräkning en väldigt bra 

princip, men den förutsätter att bolagen har total och fullständig information, vilket i 

praktiken aldrig är fallet. Risken blir att de data som bolaget utgår ifrån inte är 

tillräckligt korrekt, vilket leder till att bolagen vinstavräknar en del av projektet för 

tidigt. Detta är den grundläggande problematiken med den successiva vinstavräkningen.    

   

Det stora problemet när det gäller entreprenader enligt mig är definitionen av vad som 

är en entreprenad. Det finns två standarder, en för entreprenadverksamhet och en för 

redovisningen av varor och tjänster. Svårigheten ligger i vart man drar gränsdragningen 

mellan vad som är en vara eller tjänst och vad som är en entreprenad. När det gäller 

entreprenader är kontraktsmodellerna standardiserade och väldigt sofistikerade, där 

bolagen avtalat mellan varandra att säljaren lämnar över delar av entreprenaden 

successivt till mottagaren. Detta för att köparen inte är beredd att stå hela risken under 

byggnationen och av det kommer den successiva överlämningen. Däremot när bolag 

leverera en vara är det alltid ett ”vanligt” kontraktet, där risken övergår när varan är 

klar, det spelar ingen roll om varan är jätte komplex och tar fem år att göra intäkten kan 

aldrig tas upp förrän varan är levererad. Den här gränsdragningen får väldigt stora 

konsekvenser i dagsläget då många bolag argumenterar att det ur ett 

matchningsperspektiv är bättre att ta en vinst löpande och att det annars kan ge en 

otillfredsställande resultatutveckling, vilket bolagen med en pragmatisk syn inte tycker 

är bra.    

 

Den normativa synen på det hela är något helt annat, vilket innebär att bolagen gör fel. 

Detta är en fråga som vi många gånger bråkar med bolagen om även om bolagen oftast 

går vinnande ur striden. Sammantaget kan sägas att redovisningen idag kan vara 

otillfredsställande, precis som alla redovisningsregler kan vara, när det uppstår 

situationer där det inte fungerar bra. Jag vet inte vad lösningen skulle vara men det 

behövs bättre system, bättre management kring redovisningen, mer controllers som 

håller koll på sakerna. Detta blir dock en cost-benefit-fråga och frågan blir hur mycket 

bolagen vill investera i sin egen administration för att få koll på dessa saker? Det brukar 

inte stå högst på företagens önskelista att få mer kostnader för att sköta ett internt 

system.  
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Den nya standarden kommer i slutändan troligen inte få en så stor effekt på 

redovisningen av slutresultatet. Grunden i det nya förslaget innebär att bolagen ska ta 

sina kontrakt och som intäkt redovisa respektive del i kontraktet som går att dela upp.  

Anledningen till att IASB infört denna regel är att de har märkt att bolag är väldigt 

”pigga” på att paketera saker, d.v.s. att bolagen tar A, B, C och D paketerar ihop det och 

säljer det till ett värde torts att respektive del har sina egna marginaler. Företagen vill 

genom detta göra det svårare för konsumenter och konkurrenter att se vad man tjänar 

pengar på.  

Hur ser det kommande regelverket ut?  

IASB vill nu att bolagen i respektive kontrakt ska leta reda på det som på engelska 

kallas för performance obligation, vilket är vad bolagen enligt kontraktet är skyldiga att 

leverera.  Varje performance obligation som man kan identifiera ska redovisas separat 

som intäkt och upplysas om. För stora entreprenader kommer detta kanske inte ge 

någon stor effekt på det redovisade netto resultatet, men det kommer innebära att 

bolagen kommer att vara tvungna att redovisa flera beståndsdelar. Vilket för 

entreprenadföretagen initialt kommer bli en otroligt stor kartläggningsövning. 

 

I början av arbetet med den nya standarden var man inne på att tillämpa en completed 

contract variant, vilket innebär att bolagen inte får redovisa sina performance obligation 

förens att prestationen är fullbordad. IASB valde dock sedan att backa från den linjen 

och har infört ett antal paragrafer som öppnar upp för att entreprenad bolag, om du 

uppfyller vissa kriterier får en möjlighet till en successiv vinstavräkning. Förändringen 

kommer innebära att bolagen får lägga ner väldigt mycket resurser på att kartlägga sina 

kontrakt.  

 

Förslaget till standarden innehåller även en sammanslagningsregel som går ut på att 

bolagen kan slå samman olika performance obligations som är lika till sitt innehåll, sin 

karaktär, vinstmarginal och kommer levereras under samma tid.  

Vad innebär de huvudsakliga förändringarna?  

Jag tror inte den nya standarden kommer få någon stor effekt på resultat och 

balansräkningen, däremot kommer det bli en ganska radikal förändring i upplysningar 

och det administrativa arbetet för bolagen. Effekten blir således ett otroligt 

kartläggningsarbete, men det kommer även innebära mycket mer information för 

läsaren av de finansiella rapporterna.  

 

Bolagens utgångspunkt blir att standarden innebär högre kostnader utan någon synlig 

fördel. Här måste man dock ha förståelse för det som IASB försöker göra. Anledningen 

till att de nya reglerna är utformade på detta sätt är att bolagen försökt att obstruera mot 

de gamla reglerna. I IAS 18 och i IAS 11 som reglerar varuförsäljning och 

entreprenadförsäljning finns det redan med två paragrafer som säger att om du har 

paketerat någonting så skall du under vissa omständigheter separera de och redovisa de 

var för sig, men problemet är att ingen gör det. Att svenska bolag har haft svårt att 

anpassa sig till denna regel kan bero på att principen historiskt inte har ingått i den 

svenska goda redovisningsseden. Det är ett misslyckande från både normsättarna sida 

och revisionens sida att inte få bolagen att inse att det är ett krav. Därför har 

uppdelningen att dra isär varor och entreprenader i sina bestånds delar inte fungerat 

särskilt bra.   
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Hur tros reglerna påverka externa intressenters möjlighet att få en rättvisande bild av 

företag i entreprenadbranschen? 

En klar fördel med det nya regelverket är att det blir en snyggare redovisningsmodell, 

men samtidigt kräver modellen mycket administration, vilket bolagen kanske inte alltid 

har resurser att fullfölja. Nackdelen är att det kommer vara flera personer som är 

involverade i redovisningsarbetet, delvis personer som primärt inte arbetar med 

redovisning. Det kommer bli ett skifte i redovisningen det som vi visar på ett sätt i dag 

kommer vi i framtiden visa på ett annat sätt och det är svårt att i dags läget se vad 

utfallet kommer bli och vad de reella fördelarna kommer vara. 

 

Den nya standarden kommer ur ett informationsperspektiv vara bättre. IASB vill att 

företagen ska visa i sin årsredovisning vad de tjänar pengar på. Det handlar om fri 

konkurrens, vilket hela idén går ut på att om ett bolag har en väldigt stor vinstmarginal 

på en del i en paketerad vara och samtidigt inte tjänar en enda krona på den andra delen 

är det självklart intressant för konkurrenter att komma in och konkurrera på den andra 

delen. Vilket också är möjligt om bolagen redovisar delarna i kontraktet, men detta är 

bolagen oftast negativa till i och med att de vill ha monopol för att kunna tjäna ihop 

utvecklingsutgifter som har spenderats. Ur ett investerarperspektiv blir det således 

väldigt detaljerad information, men självklart måste investerare också lära sig vad är för 

ny typ av information som man får.   

 

Jag tror inte att det nya regelverket kommer göra det enklare eller svårare att flytta 

intäkter mellan år, enligt mig har den frågan med uppsåt att göra. Redovisning kan vara 

väldigt flaxigt i mellan åt och det går säkert att påverka resultatet om man vill men det 

kan man göra idag också. Syftet med regelverket är att göra redovisningen mer 

transparant, vilket i teorin ger mindre möjligheter för personer att påverka 

redovisningen själva. Å andra sida kan mer komplex information ge möjligheten att 

påverka mer. Utfallet kommer bero på hur bolagen tar till sig de nya reglerna och hur 

ärliga de kommer vara i implementeringen av reglerna.       

 

De flesta företagen säger att de bara vill vara ”good enough”, vilket innebär att de vill 

ändra sig så lite som möjligt. De flesta bolagen som jag känner som är ansenligt stora 

har väldigt bra koll vart de tjänar pengar någonstans d.v.s. att deras interna 

redovisningsinformation uppfyller redan väldigt mycket ut av kraven som IASB ställer, 

det är bara att det vill inte presentera det externt. Kampen kommer att fortsätta, många 

bolag kommer att vilja skriva kontrakt med sina motparter för att kunna paketera eller 

säga att det är så många delar i kontraktet som är så identiska till tid och vinstmarginal 

så att vi lägger ihop de performance obligations och redovisar de som ett. Det är där 

kampen kommer stå tror jag mellan revision och företag i fortsättningen. Om bolagen 

går segrande ur kampen kommer man inte se någon skillnad. 

 

Är bolagen trogna till regelverket kommer den nya standarden vara bättre ur ett 

informationsperspektiv, men om bolagen faller tillbaka till att försöka paketera ihop 

varor som inte är lika och försöker argumentera för det, då är vi tillbaka på ruta ett och 

går mot en modell som vi redan har idag. 
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4.3 Intervju, Lena Ljungdahl, KPMG, Stockholm, 2013-05-21 

Lena Ljungdahl är redovisningsspecialist på Accounting Advisory Services på KPMG 

och har arbetat över tio år som revisor och även över tio år som redovisningsspecialist. 

Hon arbetar med bl.a. med IFRS-frågor och håller även utbildningar och seminarier 

för både kunder och anställda inom bolaget.   

 

Hur redovisar entreprenadbolagen enligt det nuvarande regelverket?  

Intäktsredovisning enligt IFRS för entreprenadföretag ska idag ske enligt metoden för 

successiv vinstavräkning, som i stora drag går ut på att man resultatavräknar i takt med 

projektets upparbetning. Upparbetandegraden beräknas oftast genom att man ställer 

nedlagda kostnader i relation till de totala kostnaderna som beräknas nedläggas i 

projektet. Det är viktigt att ha ett bra system för projektredovisningen så att bl.a. 

upparbetningsgraden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Generellt kan sägas att, har 

företagen bra system för projektredovisningen samt att de gör regelbundna 

uppföljningar av sina prognoser så är det inte så stora problem.  

 

Det som däremot kan blir problematiskt, är de avtal som faller inom IFRIC 15 - avtal 

om uppförande av fastigheter när det behöver göras en bedömning om redovisningen 

ska ske enligt IAS 11 eller IAS 18. Framförallt blir det problem när det byggs 

fastigheter där man har avtal med en eller flera köpare innan man slutfört uppförandet 

av fastigheten. Överlag så fungerar det nuvarande regelverket tillfredsställande, annars 

hade det nog gjorts något tidigare då ett av de stora syftena med den nya standarden är 

att man ska ha ett enhetligt regelverk för samtliga företag och branscher för att bl.a. få 

ökad jämförbarhet då man tidigare haft olika vägledningar för olika branscher främst 

inom US GAAP.  

Hur ser det kommande regelverket ut? 

Gällande den kommande nya standarden så finns det en viss osäkerhet hur det kommer 

att se ut då den ännu inte är publicerad. Men till att börja med kommer den nya 

standarden att bygga på fem steg när man ska intäktsredovisa. Det steg som troligtvis 

kommer bli mest kritiskt, är när de olika åtagandena ska identifieras (steg två), då det 

nya regelverket innebär att olika åtaganden ska redovisas var för sig. Efter första 

utkastet så trodde entreprenadbranschen att kontrakt skulle komma att bestå av många 

olika åtaganden. I andra utkastet så gjordes vissa ändringar i steg två som innebär att om 

de olika åtagandena uppfyller vissa krav så får dessa räknas som ett åtagande istället för 

flera. Utöver steg två kan även steg fem bli komplicerat, då man ska avgöra om en 

intäkt ska redovisas vid ett tillfälle eller löpande över tiden. Där måste 

entreprenadföretagen vara observanta på när de ska få tillämpa det som kommer likna 

dagens successiva vinstavräkning, eftersom kriterierna skiljer sig från dagens regelverk. 

Idag ser kraven ut så att kan man beräkna utfallet av ett uppdrag på ett tillförlitligt sätt, 

så får man tillämpa successiv vinstavräkning.  

 

Framöver kommer företagen troligtvis behöva dokumentera sina ställningstaganden, 

exempelvis om det är ett eller flera separata åtaganden. Man kan även behöva se över 

sina avtal och kontrakt. I den nya standarden kommer man nog behöva ha lite bättre 

kontroll på lokala regler och villkor i avtalen. Slutligen kommer den nya standarden 

innebära att man behöver ta fram fler upplysningar, då upplysningskraven kommer att 

utökas. 
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I den nya standarden så flyttas fokus mer på kontroll, man får redovisa när kunden får 

kontroll istället för dagens regelverk då det pratas mer om övertagande av risker och 

fördelar av en vara eller tjänst. Det blir även mer fokus på kontraktet, består kontraktet 

av flera åtaganden ska de separeras och redovisas var för sig vilket kan bli en skillnad 

från idag. Själva standarden upplevs även mer omfattande med fler exempel för att det 

ska finnas mycket vägledning som ska hjälpa användaren att få en intäktsredovisning 

som överensstämmer med standarden. 

Vad innebär de huvudsakliga förändringarna? 

Själva effekten av det nya regelverket kan bli stor, beroende på vilken typ av 

transaktioner man har. Om företagen har komplexa transaktioner som består av flera 

åtaganden och rörliga ersättningar, så kan intäktsredovisningen komma att påskyndas, 

eller, kanske vanligare, skjutas upp jämfört med idag. Initialt kommer det nog bli så att 

det krävs en del bedömningar och antaganden för att få till intäktsredovisningen i 

enlighet med vad som avses. Men på sikt kommer det förhoppningsvis bli en bra 

standard då reglerna för intäktsredovisning är väldigt viktiga, så regelverket blir en hjälp 

i större utsträckning för företagen eller de som upprättar redovisningen. 

 

Hur tros reglerna påverka externa intressenters möjlighet att få en rättvisande bild av 

företag i entreprenadbranschen? 

Fördelar med det nya regelverket kan tänkas bli att jämförbarheten mellan bolagen ökar 

och att tillämpningen av regelverket blir enhetligare eftersom den nya standarden 

innehåller mer vägledning och exempel. Men det kan även vara en nackdel eftersom det 

blir mer analyser och bedömningar av företaget, vilket kan leda till att regler i 

standarden tolkas på olika sätt. Men det är ju ofta så att det tar ett tag innan standarden 

”sätter sig” och praxis utvecklas. I det stora hela så tror jag och hoppas på att det 

kommer bli fler fördelar än nackdelar.  

 

Den nya standarden kommer ge investerare mer information i årsredovisningen 

eftersom upplysningskraven ökar. Det innebär att det kommer att finnas mer 

information för att göra egna bedömningar av företaget. Risken kan också vara att det 

istället blir väldigt mycket information, så det beror ju på hur man hanterar 

informationen. Företagens egna möjligheter att påverka sitt resultat blir troligtvis inte 

större. Tillämpar man både dagens standard och den kommande standarden som det är 

tänkt så ska det inte finnas utrymme för att manipulera sitt resultat. 

 

Min gissning är att det är den nya standarden kommer vara bättre ur ett 

informationsperspektiv eftersom att det kommer att bli mer krav på information, så 

läsaren får mer information som den kan ha nytta av. 
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4.4 Intervju, Cecilia Nordenadler, PWC, Stockholm, 2013-05-23 

Cecilia Nordenadler har arbetat inom revisionsbranschen i över 6 år. Hon har tidigare 

arbetade på Deloitte som revisor och arbetar nu som redovisningsspecialist inom IFRS 

på PWC. Cecilia arbetar med att svara på en hel del redovisningsfrågor, 

kvalitetsgranskar IFRS-styrda årsredovisningar samt håller utbildningar inom 

redovisning.  

 

Hur redovisar entreprenadbolagen enligt det nuvarande regelverket?  

I stora drag så redovisar entreprenadföretagen med hjälp av successiv vinstavräkning, 

där det finns olika metoder för att avgöra färdigställandegraden. Svårigheten med 

regelverket kring entreprenadavtal är, som nästan alltid när det gäller 

redovisningsfrågor; att det är bedömningsfrågorna som kan ge upphov till svårigheter. 

Det är inget specifikt område som ses som extra komplicerat, utan det är just 

bedömningsfrågorna som brukar ge upphov till svårigheter. De nuvarande reglerna får 

sägas fungera tillfredställande i dagsläget. 

Hur ser det kommande regelverket ut?  

Den stora förändringen i det nya regelverket kommer troligtvis att bli att man tittar på 

separata åtaganden i kontrakten. Utifrån det ska företagen med hjälp av den nya 

standarden identifiera olika prestations åtagande och dessutom allokera ett 

transaktionspris till de olika åtagandena. Det kommer vara en ny regel som de flesta 

företag med en bra internredovisning, troligtvis inte kommer ha några större problem att 

följa, medan företag som saknar detaljerad uppföljning kommer få större 

omställningsproblem.  

 

Men de flesta kan man tänka sig har den kontrollen över sina projekt att de enkelt kan 

identifiera sina prestations åtaganden redan idag. Den stora skillnaden är införandet av 

prestationsåtaganden och allokering av transaktionspriset för varje åtagande är den nya 

femstegs-modellen som inte funnits i den gamla standarden. Sammanfattat ska 

företagen kunna identifiera avtalen och separera det på olika prestationsåtaganden och 

samtidigt fastställa transaktionspriset, fördela det och sen i takt med att 

prestationsåtaganden fullgörs så upptas intäkten. Det är ju såklart en nyhet för företagen, 

till skillnad mot tidigare.  

Vad innebär de huvudsakliga förändringarna? 

Det är i dagsläget svårt att säga vilken effekt det regelverket kommer att få, om intäkter 

kommer upptas tidigare eller senare, förändringen kanske inte blir så stor. Även om 

IASB inte har begreppet successiv vinstavräkning i nya standarden så skulle det ändå 

kunna bli rätt likt den nuvarande intäktsredovisningen. Det är i dagsläget svårt att uttala 

sig om det blir någon större skillnad då det kan tänka sig skilja mycket mellan olika 

företag.  

 

Hur tros reglerna påverka externa intressenters möjlighet att få en rättvisande bild av 

företag i entreprenadbranschen? 

En fördel med standardförändringen är att vi får alla nuvarande intäktsstandarder 

samlade, IAS 18, IFRICR och IAS 11, till en standard. Det är både en av de stora 

fördelarna med förändringen, tillsammans med IASB:s ambition att få ett bättre och 

tydligare regelverk. Detta framförallt när det gäller multiple element, redovisningen av 
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åtaganden som innefattar olika element eller komponenter i sin intäkt. Vidare kommer 

de som analyserar årsredovisningar få flera upplysningar utifrån de ökade 

upplysningskraven i den nya standarden jämfört med den gamla. Om man tittar på 

dagens regler så är upplysningskraven rätt få.  

 

Investerarna kommer nog uppfatta den ökade informationen som kommer av de ökade 

kraven som en förbättring från det gamla regelverket. Men ökade upplysningskrav 

kommer troligen leda till ett större administrativt arbete för bolagen. Mängden arbete är 

beroende på vilken kvalité bolagen har på sin interna redovisning idag.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den fakta vi har fått från våra intervjuer och de teoretiska 

referensramarna kopplas även samman med det empiriska resultatet. För att få en bra 

struktur på analysen har vi valt att utgå från de frågor som presenterades i föregående 

avsnitt.  

 

I vår studie så har vi vänt oss till experter inom redovisningsbranschen, för att även 

kunna få en praktisk syn på vad regelverket kommer att få för effekter på den finansiella 

informationen som entreprenadbolagen presenterar. Den information vi fått fram under 

intervjuerna med revisionsbolagen, samt med Jan Engström från IASB är tillsammans 

med den teoretiska referensramen grunden för vår analys. 

 

Hur redovisar entreprenadbolagen enligt det nuvarande regelverket?  

Vår första frågeställning handlar om att försöka beskriva hur entreprenadbolagen enligt 

dagens regelverk redovisar sitt resultat. I vår undersökning bekräftar de intervjuade 

redovisningsspecialisterna att redovisningen av entreprenadavtal i dagsläget sker enligt 

IAS 11 med metoden för successiv vinstavräkning. Den successiva vinstavräkningen 

bygger mer på den så kallade matchningsprincipen, vilket tidigare nämnts i teorin 

innebär att kostnader ska kopplas samman med den intäkt som kostnaden hänför sig till. 

Som vi skrev i de teoretiska referensramarna menar Artsberg att problemet med 

matchningsprincipen är hur man ska koppla samman intäkterna och kostnaderna, vilket 

även våra respondenter belyste. Cecilia Nordenadler menade på att så fort redovisningen 

bygger på bedömningar så finns det alltid svårigheter i hur det ska redovisas. 

Den successiva vinstavräkningen bygger på beräkningar och uppskattningar som öppnar 

upp för bedömningsfrågor, vilket i sin tur kan göra att den rättvisande bilden av 

företaget blir förvrängd. Den förvrängda bilden torde dock kunna bero på att företagen 

inte har den kompetens som krävs för att beräkna och uppskatta vinstavräkningen på ett 

korrekt sätt. Men det kan även bero på att företagsledningen, som agentteorin belyser, 

har andra intressen. Detta bedömnings moment öppnar då i teorin upp för 

företagsledningen att påverka resultatet.  

Av empirin framgår det att våra experter har delade meningar kring hur väl metoden 

successiv vinstavräkning fungerade. Pär Falkman menade på att det krävs fullständig 

information för att den successiva vinstavräkningen ska fungera fullt ut i praktiken och 

att det i realiteten inte är möjligt. Risken som då skulle finnas med avsaknaden av 

fullständig eller korrekt information är att intäkterna upptas för tidigt, vilket i sin tur ger 

ett bättre resultat än företaget i själva verket presterar. Har företagsledningen, som 

agentteorin förespråkar, ett eget intresse kan de då manipulera resultatet genom att 

tidigare lägga vinsterna. Enligt vår uppfattning verkar det dock inte vara 

bedömningsfrågorna i den successiva vinstavräkningsmodellen som är den avgörande 

för den missvisande bilden utan det är företagsledningens vilja att manipulera resultatet.   

Cecilia Nordenadler och Lena Ljungdahl belyste också att principen bygger på 

beräkningar samt prognoser som måste kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. De 

ställde sig dock inte lika kritiska till bedömningsproblemtiken utan ansåg att den 

successiva vinstavräkningsmodellen i praktiken fungerar tillfredställande i dagsläget. 

Detta kan även tala för att det inte är den successiva vinstavräckningen som är 
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problemet utan som agentteorin förespråkar företagsledningens intresse som bidrar till 

den missvisade bilden. 

Enligt våra svar synes problemet med dagens regelverk vara större i teorin än i 

praktiken. Pär Falkman verkar även i sitt svar kritisera hur principen tillämpas i 

praktiken jämfört med hur den skulle ha tillämpas om förhållandena var perfekta. Detta 

förtydligas även senare i intervjun där Pär Falkman säger att redovsingen kan vara 

otillfredställande percis som alla redovisningsregeler kan vara i vissa situationer. 

Sammantaget kan därför sägas att respondenterna tycker att den successiva 

vinstavräkningen fungerar på ett så tillfredsställande sätt som det går att förvänta sig. 

   

Tillskillnad från de andra respondenterna gick Pär Falkman in djupare och förklarar att 

problemet inte ligger i principen utan att det handlar om en så kallad ”cost benefit” 

fråga. Företagen vill inte spendera mer resurser än vad som krävs för att uppehålla den 

standard som reglerna kräver. Detta tankesätt som Pär Falkman förklarar att företagen 

har kan på sätt och vis kopplas till agentteorin. Tankesättet visar på att bolagen inte 

prioriterar den externa informationen. Men det innebär i och för sig inte per automatik 

att företagsledningens har ett eget intresse som strider mot de andra intressenternas 

intresse som agentteorin förespråkar. Så länge företagsledningen arbetar för företagets 

bästa och att beslutet inte grundar sig på att gynna ledningens egna intressen som att till 

exempel maximera vinsten för att få ut en större bonusar är inte agentteorin relevant. 

Däremot om företagsledningen bort prioriterar att ha en bra externredovisning för att 

gynna deras egna intressen, går det klart och tydligt emot de externa intressenternas 

intresse, vilket är i linje med agentteorin. 

    

Som nämnt i föregående stycke tar Pär Falkman upp ”cost benifit” probelmatiken att 

företagen inte vill spendera resurser på saker som de inte ser en direkt nytta i. Om man 

tittar på IASBs referensramar behandlar punkten Avvägning mellan olika egenskaper 

just denna fråga, men ur normgivarnas perspektiv och inte ur företagens perspektiv. 

Normgivarna försöker ta hänsyn till kostnaden, som införandet av en regelförändring 

kan innebära och sedan väger de kostnaden mot den information som regeln förväntas 

ge. IASB verkar dock inte ta så mycket direkt hänsyn till vad företaget tycker är av 

nytta för de, men indirekt har de ändå kostandsfrågan i beaktande vid införandet av nya 

regler.  

 

Hur är det nya regelverket tänkt att fungera? Vad innebär de huvudsakliga 

förändringarna? D.v.s. vad är de stora skillnaderna i det gamla kontra det nya 

regelverket?  

Den andra frågeställningen har som syfte att undersöka hur det kommande regelverket 

ser ut och vad som blir de avgörande skillnaderna. Av litteraturen som studerats framgår 

att regelskiftet kommer innebära att vi går från successiv vinstavräkning mot en mer 

realisationsbaserad intäktsredovisning. Praktiskt sett så innebär den nya standarden för 

intäktsredovisning att en ny fem-stegsmodell för intäktsredovisning lanseras 

tillsammans med nya uttryck som performance obligations och combined contracts. En 

annan nyhet i den kommande standarden är att intäkten realiseras när kunden får 

kontroll över varan eller tjänsten, istället för att se till när kunden övertar risker och 

förmåner som i dagens regelverk. Detta blir då en av de skillnader i ordalydelser som 

Jan Engström nämner, där en ny ordalydelse troligtvis kommer ge upphov till en ny 

tolkning om tidpunkten för när en intäkt får upptas. Vidare så menar 
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redovisningsspecialisterna på att det är svårt att säga vilka förändringar det kommer bli, 

men de tog upp ett par punkter där det tros bli förändring. 

 

Som nämnt i teorin och även bekräftat i empirin kommer dessa performance obligations 

innebära att företagen måste dela upp kontrakten i olika delar. I teorikapitlet nämnde vi 

att Marton menade på att IFRIC 15 som kom för några år sen var ett tecken på att 

intäktsredovisningen var på väg mot en särredovisning av prestationsåtaganden.  

 

Det som framöver tros bli problematiken med det nya regelverket är att försöka tolka 

hur performance obligations ska identifieras. Lena Ljungdahl menar på att steg två som 

handlar om att identifiera kontraktets performance obligations kan skapa en 

gränsdragningsproblematik kring hur ett enskilt åtagande ska definieras. Till en början 

kommer problemen med gränsdragningen troligtvis vara mer påtaglig under tiden 

normen utvecklas, vilket alltid kan vara fallet vid en regelförändring. 

 

Den intressanta frågan är hur denna uppdelning av kontrakten kommer leda till bättre 

redovisning. Gällande den successiva vinstavräkningen identifierades en 

bedömningsproblematik, men det nya sättet kommer även innehålla 

bedömningsmoment. Följdfrågan blir då hur dessa bedömningsmoment kommer skilja 

sig och bidra till en bättre redovisning. I dagsläget är det svårt att, genom våra 

respondenters svar eller den kunskap vi besitter säga hur bedömningsproblematiken i 

det nya regelverket kommer vara mer eller mindre problematiks. Det har dock påpekats 

i både teorin och emperin att det nya regelverket innehåller mer vägledning vilket talar 

för att bedömningsproblematiken bör minska. 

 

Pär Falkman menar på att särredovisningen av åtagandena beror på att IASB 

uppmärksammat den paketering av kontraktsdelar som företagen tidigare gjort. Dessa 

kontraktsdelar kan ha väldigt olika egenskaper och intäktsmarginaler, vilket försvårar 

för både konsumenter och konkurrenter att se vad företagen tjänar på. Detta talar för att 

bedömningsproblematiken ur normgivarnas perspektiv inte har varit ett lika stort 

problem i praktiken som teorin talar för. Av det som har framkommit under studien 

anser vi även att det mesta talar för att den successiva vinstavräkningen och det nya mer 

realisationsbaserade redovisningssättet inte skiljer sig så mycket i praktiken. 

 

Även combined contracts kan komma att ge en del tolkningsproblem under 

implementeringstiden. Delvis så kommer problemen likna den 

gränsdragningsproblematik som finns för performance obligations, samt problem vid 

redovisningen då intäkten i vissa fall kan upptas löpande. Enligt Lena Ljungdahl 

kommer företagen vara tvungna att vara mer observanta när de tillämpar de nya reglerna 

gällande den successiva vinstavräkningen i och med att de skiljer sig från dagens 

kriterier. De tidigare kraven för att kunna använda sig av successiv vinstavräkning 

enligt nuvarande regelverket utgick endast ifrån att avräkningen skulle kunna ske på ett 

tillförlitligt sätt. I det nya regelverket handlar det istället om att redovisa intäkten i takt 

med att kontrollen övergår till kunden. Detta tror Lena Ljungdahl kommer leda till att 

företagen kommer tvingas motivera sina ställningstaganden.   

 

Det nya regelverkets direkta effekt för företagens praktiska redovisning kring 

entreprenadavtalen kallar Pär Falkman för ”en gigantisk kartläggningsövning”, då 

företagen tvingas se över sina kontrakt, identifiera åtaganden och slutligen värdera dessa 

separat. Utöver den praktiska förändringen kommer även de ökade upplysningskrav 
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leda till att det administrativa arbetet ökar för företagen. I gengäld så ser 

redovisningsspecialisterna den nya standarden som en snyggare redovisningsmodell 

som kommer ge intressenterna mer information i de finansiella rapporterna.   

 

Detta innebär enligt respondenterna att för de bolag som har bra koll på sin interna 

redovisning, kommer det administrativa arbetet för att möta de nya kraven inte bli 

särskilt betungande. Pär Falkman menar på att de flesta företag har en bra intern 

redovisning och vet vad de tjänar pengar på. Det handlar i grunden inte om att bolagen 

inte har koll på sin interna redovisning utan att bolagen inte vill dela med sig av den 

informationen som IASB nu vill att de ska redovisa. Han menar att bolagen genom att 

inte särredovisa sina kontrakt, kan dölja vart de tjänar sina pengar. Detta ger bolagen en 

fördel gentemot konkurrenter i strid mot den fria konkurrensen, vilket IASB nu med de 

nya reglerna försöker motverka. Detta kan sammantaget med den överdrivna viljan att 

paketera sina avtal sammankopplas med agentteorin där företagets ledning medvetet 

skapar ett informationsgap mellan agent och principal genom att försöka dela med sig 

av så lite information som möjligt. 

 

För intäktsredovisningen i sig tror respondenterna att det mest troligt inte kommer bli så 

stor skillnad. Lena Ljungdahl menar på att det kan tänkas att tiden för redovisningen av 

en intäkt kan komma att flyttas framåt i relation med hur den skulle ha upptagits i 

dagsläget. Samtliga redovisningsspecialister är dock ense om att skillnaden för de flesta 

mest troligt inte kommer bli så stor. Det är i linje med den bild vi fått av Jan Engström 

som menar på att den nya standarden framförallt innehåller nya ord och termer. För de 

flesta, uppåt 95 % - 99 % av företagen så menar Jan Engström att redovisningen i 

praktiken kommer leda till små eller mycket små förändringar. Pär Falkman belyser 

även att skillnaden troligtvis kommer innebära ett annat sätt att redovisa men att det i 

slutändan blir samma resultat.  

 

Resultaten visar på att det ny standarden med en mer realisationsbasera modell inte 

kommer innebära någon stor skillnad för slutresultatet av redovisningen. Däremot tros 

den nya regelerna öka företagens administrativa arbete i och med uppdelningen av olika 

performance obligations. Det framkommer även att den nya regeln syftar till att öka 

transparensen, vilket torde bidra till att det blir enklare att skapa sig en rättvisande bild 

av bolagen. 

Hur tros reglerna påverka externa intressenters möjlighet att få en rättvisande bild av 

företaget?  

 

Den sista frågeställningen vi försökt besvara i vår undersökning och som även är 

huvudsyftet med uppsatsen är hur reglerna tros påverka investerares möjlighet att få en 

rättvis bild av företaget. Då upplysningskraven i teorin kommer att skärpas i och med 

den nya standarden så kommer det ske en förändring i den finansiella 

investerarinformationen. Cecilia Nordenadler tycker att fördelen med den nya 

standarden blir att alla nuvarande intäktsstandarder samlas. Det tillsammans med 

IASB:s ambition om att få ett bättre och tydligare regelverk borde ge en bättre 

redovisning framförallt vid redovisning av multiple elements, det vill säga kontrakt med 

flera åtaganden. Lena Ljungdahl menar även hon på att redovisningen borde bli 

tydligare med den nya standarden.  
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Förbättringen i det nya regelverket kan tänkas bli den ökade jämförbarheten mellan 

bolagen, då redovisningen innehåller mer vägledning och exempel för en mer enhetlig 

tolkning. Lena Ljungdahl belyser även att det finns en risk att jämförbarheten inte blir 

så bra som önskat under tiden standarden sätter sig, men att den nya standarden 

förhoppningsvis medför fler för- än nackdelar. Ljungdahl har en bra poäng i detta då det 

självklart kommer ta tid tills företagen får koll på hur de ska arbeta med det nya 

regelverket. Pär Falkman är mer försiktig i sin bedömning om hur det nya regelverket 

tros påverka då han menar på att om det blir en förbättring beror på hur företagen mottar 

den nya standarden. Falkmans uttalande talar även för ännu en koppling till agenteorin 

om företagsledningen på grund av egena intressen väljer att inte tillämpa regelverket på 

bästa sätt. Pär Falkman menar vidare på att de flesta företag enbart strävar efter att vara 

”good enough” vilket innebär att de vill ändra så lite som möjligt. Däremot tvingas 

företagen genom det nya regelverket till att bli mer detaljerade i sin information, vilket 

med störst sannolikhet förbättrar investerar informationen. 

 

Revisorerna är eniga om att de nya utökade upplysningskraven kommer leda till att 

informationsmängden kommer att öka. Detta menar dock Pär Falkman och Lena 

Ljungdahl är på gott och ont i och med att mer information kan leda till, dels 

överflödighet, dels att informationen blir för komplex. För att det ska bli en förbättring 

krävs att användarna lär sig vad för ny information som företagen presenterar samt att 

de vet hur den information som företagen lämnar ska tolkas. Cecilia Nordenadler menar 

dock på att de flesta användare kommer att uppfatta den ökade informationen som en 

förbättring.  

 

Slutligen så delar respondenterna åsikten om att det nya regelverket känns mer solitt och 

att det inte kommer att medge att företagen ges möjlighet till att göra fler 

resultatmanipulationer än i dagsläget. Risken för resultatmanipulationer kan dock aldrig 

uteslutas, finns det ett egenintresse i att som agent vilseleda principalerna, så finns det 

enligt agentteorin alltid en risk att informationen förvrängs. Det innebär att om man har 

för avsikt att manipulera sin redovisning och tolka standarden felaktigt idag så kommer 

det även finnas utrymme för det imorgon.  

 

Jan Engström menar med att den striktare tolkning och övervakning som följer med 

implementeringen av den nya standarden så borde risken minska. Utöver den striktare 

tolkningen och övervakningen av hur standarden följs, menar Pär Falkman att 

transparensen gällande redovisningen i företaget ökar. Då transparensen ökar så ges 

företagen i teorin mindre möjligheter till påverkan utifrån att risken för att bli granskad 

ökar. Men i samma veva så nämner han också att om man vänder på det kan även 

komplexa information ge möjligheten att påverka mer. Allting faller således tillbaka på 

vilket incitament och uppsåt redovisaren har. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att den nya standarden kommer ha en mer 

positiv inverkan på den finansiella informationen. En del av resultatet talar dock för att 

principskiftet i sig från matchningsprincipen till realisationsprincipen inte är det 

avgörande för den förbättrade informationen utan att det snarare är de ökade 

upplysningskraven, den internationella tolkningen och en striktare uppföljning som 

kommer leda till bättre finansiella informationen.  
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6 Slutsats och diskussion  
I detta avslutande avsnitt kommer vi först att sammanfatta de huvudsakliga områdena 

som studien har behandlat. Sedan kommer vi även att presentera våra slutsatser, 

studiens bidrag och förslag på vidare studier.  

 

Den här uppsatsen har behandlat de centrala delarna kring entreprenadföretagens 

intäktsredovisning. Studien belyser att intäktsredovisning under senare tid har varit uppe 

för debatt, och att dagens regelverk är i fas med att bytas ut mot en ny standard. Den nya 

standarden är framtagen av IASB och FASB och syftar dels till att bekämpa många av 

de problem som dagens regelverk tampas med, dels till att skapa en mer globaliserad 

standard.  

 

För entreprenadföretagen, som denna studie fokuserar på, kommer det nya regelverket 

innebära ett principskifte. Skiftet består utav att entreprenadföretagen kommer, från att 

ha redovisat enligt successiva vinstavräkning, nu redovisa enligt en mer 

realisationsbaserad modell. Den nya modell för intäktsredovisningen har av vissa 

ansetts kunna öppna upp och öka utrymmet för bolagen att kontrollera när de väljer att 

uppta sina intäkter, vilket i sin tur påverkar den rättvisande bild som bolaget ska 

presentera. Denna studie har därför, utöver att utreda hur entreprenadintäkts-

redovisningen fungerar, syftat till att undersöka hur de nya IFRS-reglerna tros påverka 

den finansiella informationen.  

 

Av studien framkommer att det nya regelverket med en mer realisationsbaserad modell 

inte kommer skilja sig särskilt mycket från dagens successiva vinstavräkning. 

Experterna tror inte att de nya reglerna öppnar upp för entreprenadbolagen att själva 

senare eller tidigareläggning sina intäkter. Verkan av regelskiftet tros därför vara att det 

inte får någon negativ påverkan på intäktsredovisningen jämfört med dagens regler, utan 

om något torde effekten vara positiv. Undersökningen framhäver dock att det nya 

regelverket, i och med uppdelningen av kontrakten i flera prestationsåtaganden, kommer 

innebära ett större administrativ arbete för bolagen. Utöver det anses de nya 

upplysningskraven även bidra till ett mer omfattande arbete för bolagen samtidigt som 

den finansiella informationen förbättras. 

 

Resultaten från denna undersökning talar därför för att det nya regelverket kommer leda 

till en mer solid och harmoniserad standard. Den finansiella informationen kommer 

även förbättras, samtidigt som det administrativa arbetet hos entreprenadbolagen 

kommer öka.    

 

Den här studien kan fungera som en bas för framtida studier. Uppsatsen hade som syfte 

att, genom en explorativt och deskriptiv forsknings design, skapa ny kunskap inom ett 

outforskat område. Studien har kanske inte bidragit till de existerande referensramarna 

mer än att bekräfta dessa, men den har bidragit till att visa vad förväntningarna på det 

nya regelverket är ur ett praktiskt perspektiv. Det ska även här belysas att studien var 

begränsad på det sätt att reglerna inte har trätt i kraft ännu.  

 

Förslag på vidare studier kan till exempel vara att undersöka synen hos 

redovisningsexperterna när regelverket har implementerats och tillämpats ett tag. Vidare 

kan det vara intressant att titta på hur byggföretagen ser på regelskiftet och den 

administrativa belastningen som den tros medföra. Man skulle även med bakgrund av 
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denna studie kunna jämföra företagens information i årsredovisningar, före och efter 

regelskiftet för att se om och hur det har förändrats. 
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Appendix 1 – Frågemall för intervjuerna 
 
Intervjufrågor om intäktsredovisningen     

Studien inriktar sig mot entreprenadbranschen och de frågor som ställs syftar till 

problematiken kring intäktsredovisning av entreprenadavtal. 

 

Första frågeställningen 

 

Vilken befattning har du på företaget? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Skulle du i stora drag kunna förklara hur intäktsredovisningen för entreprenadföretag 

ser ut idag? 

Vad för svårigheter förknippar du med dagens regelverk angående entreprenadavtal? 

Vilka delar anser du vara mest komplicerade? 

Anser du att de gällande reglerna fungerar tillfredsställande; att reglerna hjälper 

entreprenadföretagen ge en rättvisande bild av sina intäkter till investeraren? 

 

Andra frågeställningen 

 

Är du insatt i IASB:s arbete med de omarbetade reglerna för intäktsredovisning? 

Kan du i stora drag berätta vad regelskiftet kommer att innebära för 

entreprenadföretagen?  

 

Tredje frågeställningen  

 

Hur skiljer sig de kommande reglerna från de nuvarande? Vad är de stora skillnaderna?  

Vad tror du att det nya regelverket kommer få för effekt?  

Vilka för- respektive nackdelar ser du med det kommande regelverket?   

 

Fjärde frågeställningen  

 

Hur tror du att den nya standarden praktiskt kommer påverka investerarinformationen? 

Anser du att företagen får en större eller mindre möjlighet att påverka sitt 

intäktsresultat? 

Vilket av regelverken tror du är bäst ur ett informationsperspektiv? 
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Appendix 2 – Frågemall för intervju med IASB 
 

Vad ser du som största skillnaderna mellan IAS 11 och den nya standarden? 

 

Kommer successiv vinstavräkning fortsätta tillämpas? 

 

Kommer det finnas stora skillnader mellan den färdiga standarden och de drafts samt 

staff papers som finns att läsa? 

 

När är det tänkt att standarden ska vara klar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


