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Abstract 
Svensk titel: Harmoniserad intäktsredovisning – en kartläggning av 
konvergensprojektet 
 
Engelsk titel: Harmonized Revenue Recognition – a Mapping of the 
Convergence Project 
 
Författare: Niklas Gustavsson och Per Winberg 
 
Fördigställande (år): 2007 
 
Handledare: Sven Magnberg 
 
Revenue recognition is a difficult and complex sector that has not been given 
the attention it deserves. The current situation contains different definitions 
of revenues but there is no definite and comprehensive definition. To solve 
the problem, IASB and FASB undertook a harmonization project in 2002, 
where revenue recognition enters into. The thesis deals with the following 
questions: 
 
What makes revenue recognition difficult in practice? 
 
Why is the harmonization task complicated?  
 
Will a contingent conclusion of the convergence project be applicable in 
practice? 
 
The purpose of this thesis is to widen our knowledge concerning the 
difficulties with revenues and the complexity of harmonization project with 
focus on revenue recognition. Furthermore, the purpose is also to discuss a 
contingent conclusion that may be introduced in accounting practice.  
 
The thesis takes a hermeneutic approach. Literature, articles, laws and 
standards have been used in order to gain understanding of the problem. 
Further, the thesis is written with a qualitative approach. In order to gain 
knowledge of revenue recognition, two accounting specialists have been 
interviewed. 
 
Revenue recognition has not been a prioritised sector. The standard-setting 
process has not developed in the same pace as the surrounding environment, 
which has made the regulation obsolete and difficult to apply. Unbundling is 
an area where the companies do as they like, because there is no distinct and 



comprehensive regulation. There are also obscurities regarding the 
demarcation between sale of goods and contract by tender. Additional 
complicating factors are the different conflicts within the standard-setters 
respective regulation. 
 
There are dissimilarities based on the standard-setters respective accounting 
tradition. The standard-setters also differ regarding primary accounting 
approach, where the IASB gives out guidelines with room for renderings, 
while the FASB uses a detail-ruled regulation. It is plausible to have one 
standard per revenue type and that the harmonization work is aggravated by 
the basic differences there is between the standard-setters and their diverse 
prioritisation regarding the revenue sector. A key issue for the harmonization 
project is the willingness to compromise. 
 
It will be critical to convince the practices who will use the new regulation, 
to achieve improved revenue recognition. If the standard-setters can market 
their solution in a successful way, the convergence project can result in an 
improvement in the future. 
 
Keywords: IASB, revenue recognition, FASB, Harmonization, 
Convergence project 



Sammanfattning 
 
Intäktsredovisning är ett svårt och komplicerat område som inte har fått den 
uppmärksamhet det förtjänar. I dagsläget finns många olika benämningar på 
intäkter men ingen klar och övergripande definition. För att lösa problemet 
startade IASB och FASB 2002 ett harmoniseringsprojekt, där 
intäktsredovisning ingår. Uppsatsen behandlar nedanstående frågor. 
 
Vad gör intäktsredovisning svårt i praktiken? 
 
Varför är harmoniseringsarbetet komplicerat? 
 
Kommer en eventuell slutprodukt av konvergensprojektet att kunna tillämpas 
i praktiken? 
 
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse kring svårigheter med 
intäkter och komplexiteten kring harmoniseringsprojekt med inriktning på 
intäktsredovisning. Vidare är syftet att resonera kring vad projektet kan 
mynna ut i och hur detta kan implementeras i redovisningspraktiken. 
 
Uppsatsen har skrivits utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Litteratur, 
artiklar, lagar och rekommendationer har lästs och tolkats för att skapa ökad 
förståelse. Vidare är uppsatsen skriven utifrån en kvalitativ ansats. För att 
öka kunskaperna på området har intervjuer med två redovisningsspecialister 
genomförts. 
 
Intäktsredovisningen har varit ett oprioriterat område där normgivningen inte 
har följt med i utvecklingen, vilket har gjort regleringen gammalmodig och 
svår att tillämpa idag. Unbundling är ett område där företagen gör lite som 
de vill, då klar och övergripande reglering saknas på området. Oklarheter 
finns även gällande gränsdragningen mellan varuförsäljning och 
entreprenadavtal. Ytterligare en komplicerande faktor är de olika 
konflikterna inom normgivarnas respektive reglering. 
 
Det finns skillnader som grundar sig i respektive redovisningstradition. 
Standardsättarna skiljer sig även åt gällande huvudsakligt angreppssätt inom 
redovisningen, där IASB lämnar riktlinjer med utrymme för egna tolkningar 
medan FASB använder sig av en mycket mer detaljstyrd reglering. Det vore 
rimligt med en standard per intäktstyp. Harmoniseringsarbetet försvåras av 
de grundläggande skillnader som finns mellan normgivarna och deras olika 
prioritering på intäktsområdet. En nyckelfråga för harmoniseringsarbetet blir 
viljan att kompromissa. 



 
Avgörande för att nå en förbättrad intäktsredovisning blir att övertyga 
praktikerna som skall använda sig av den nya regleringen. Klarar 
normgivarna av att marknadsföra lösningen på ett framgångsrikt sätt kan 
resultatet av konvergensprojektet innebära en förbättring i framtiden. 
 
Nyckelord: FASB, Harmonisering, IASB, Intäktsredovisning, 
Konvergensprojektet 



Förkortningar 
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FASB - Financial Accounting Standards Board 
 
IAS - International Accounting Standards 
 
IASB - International Accounting Standards Board 
 
IASC - International Accounting Standards Committee 
 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
 
SAB – Staff Accounting Bulletin 
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US GAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles 
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras vår bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion 
vilket resulterar i uppsatsens problemformulering. I kapitlet presenteras 
även syftet med uppsatsen samt dess avgränsning. 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Redovisning i stora företag går i riktning mot att innehålla allt fler komplexa 
transaktioner. En av anledningarna är att dagens försäljningar inkluderar 
flera komponenter förutom produkten, till exempel försäkringar och 
garantier. På så vis ökar komplexiteten och det blir svårare att upprätta en 
rättvisande redovisning för revisorer och företag. Olika försök har gjorts för 
att lösa detta men inget har varit framgångsrikt. 
 
Redovisningen styrs av reglering från USA:s nationella normgivare 
Financial Accounting Standards Board (FASB) och det internationella 
organet International Accounting Standards Board (IASB). De två 
normgivarna härstammar ur olika synsätt, IASB från det kontinentala och 
FASB från det anglosaxiska. I praktiken blir företagens finansiella rapporter 
olika om de inte redovisar enligt samma synsätt. Resultatet blir problem i 
jämförbarheten mellan företag när de påverkas av skillnader i 
normgivningen. 
 
 
1.1.1 Kontinental och anglosaxisk tradition 
 
De två normgivarna har påverkats av de grundläggande skillnaderna som 
härstammar från olikheterna i redovisningstraditionerna. Den kontinentala 
traditionen (västeuropeiska länderna med undantag för Storbritannien, Irland 
och Holland) som påverkar IASB har sin grund i civilrättsliga traditioner 
vilka i sin tur är baserade på nedskrivna lagar. Den anglosaxiska traditionen 
(Storbritannien, Irland, Holland, USA och de brittiska samväldesländerna) 
som påverkar FASB bygger däremot på sedvanerätt som kompletteras av 
prejudikat från domstol (Smith 2006). 
 
Vilken tradition normgivarna härstammar från ligger till grund för vad de 
anser vara en ”riktig” redovisning. Riktig redovisning enligt den 
kontinentala traditionen är en redovisning som stämmer överens med lagen. I 
den anglosaxiska traditionen är riktig redovisning en redovisning som ger en 
rättvisande bild av verkligheten. Ägarförhållandena skiljer sig åt mellan de 
olika traditionerna. Företag i kontinentala länder är vanligtvis finansierade 
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av staten, banker eller familjeintressen medan företag i den anglosaxiska 
traditionen har större ägarspridning och till större del är börsnoterade. 
Redovisningens koppling till skatten skiljer sig även åt mellan traditionerna. 
Den kontinentala traditionen har en stark koppling medan den anglosaxiska 
ofta benämns som frikopplad (Smith 2006). 
 
De fundamentala skillnaderna som de olika traditionerna står för bidrar till 
att normgivarna har utvecklat olika syn på bland annat intäktsredovisning. I 
en jämförelse som genomfördes av FASB under 1999 återfanns fler är 250 
viktiga skillnader i de fyra kategorierna erkännande, mätning, tillåtna 
alternativ och brist på krav eller vägledning (Leuz 2001).  
 
 
1.1.2 DaimlerChrysler 
 
En talande illustrering av problemet med bristande harmonisering är 
exemplet med DaimlerChryslers börsintroduktion i USA 1993. Enligt tyskt 
kontinentalt synsätt redovisade företaget en vinst på 615 miljoner tyska D-
mark1. När DaimlerChrysler noterades på New York-börsen var företaget 
tvungna att redovisa enligt amerikanskt anglosaxiskt synsätt och då blev 
resultatet istället en förlust på 1839 miljoner tyska D-mark. Skillnaderna 
berodde på skillnader i normgivningen hur redovisning skall och bör ske 
(Capital Ideas 2007).  
 
 
1.1.3 Konvergensprojektet 
 
I maj 2002 adderade FASB intäktsredovisningen till sin agenda över projekt. 
Inga omfattande riktlinjer hade nyligen utvecklats inom intäktsredovisningen 
i USA. Istället hade en mängd olika standardsättande organ med olika grad 
av auktoritet tagit upp problem inom intäktsredovisningen och presenterat 
egna lösningar på det specifika problemet. Resultatet har blivit att det 2002 
fanns mer än 140 olika normkällor relaterat till intäktsredovisning. I juni 
2002 involverades även IASB i intäktsredovisningsprojektet (FASB 2007a). 

                                                            
1 D-mark, Deutsche Mark, valutabeteckning DEM (äldre förkortning DM), tidigare 
tysk valuta. D-marken infördes den 20 juni 1948 i de tre västliga segrarmakternas 
(USA:s, Storbritanniens och Frankrikes) ockupationszoner i Tyskland. Därefter blev 
D-mark valutan i Västtyskland och efter valutaunionen den 1 juli 1990 även i 
Östtyskland samt den 3 oktober 1990 i det återförenade Tyskland. Den 1 januari 
2002 infördes euro som gällande valuta i Tyskland. Samtidigt upphörde D-marken 
att gälla som betalningsmedel. 
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FASB och IASB identifierade ett stort behov av ett gemensamt och enhetligt 
regelverk som skulle medföra flera fördelar. Därför startades i oktober 2002 
det gemensamma konvergensprojektet för att eliminera skillnaderna mellan 
befintliga regelverk samt arbeta för harmonisering i framtida normgivning. 
Detta utmynnade i ett dokument där riktlinjerna för ett framtida samarbete 
drogs upp, Norwalk Agreement (FASB 2007b). 
 
Normgivarna har tillsammans startat ett korttidsprojekt för att eliminera ett 
flertal skillnader mellan IASB:s reglering i International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och FASB:s motsvarighet i United States Generally 
Accepted Accounting Principles (US GAAP). IFRS inkluderar även 
International Accounting Standards (IAS) (IAS Plus 2007). Ett 
korttidsprojekt karaktäriseras av att det redan finns befintliga standarder att 
välja mellan. Där behövs inga omarbetningar utan bara ett fastställande av 
vilken standard som ska gälla i fortsättningen (FASB 2007b). 
 
När det stora konvergensprojektet mellan FASB och IASB drog igång i 
oktober 2002 inkluderades även projektet med intäktsredovisning i Norwalk 
Agreement fastän det redan hade dragit igång innan det stora 
konvergensprojektet (FASB 2007a). Enligt Rolf Rundfelt (Balans 2003) är 
intäktsredovisning ett besvärligt men viktigt område. Som tumregel hamnar 
de viktigaste och mest omfattande problemen i gruppen för långtidsprojekt 
och därmed även intäktsredovisning (IAS Plus 2007). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Olika normgivare resulterar i skillnader mellan finansiella rapporter och 
beroende på normgivarens synsätt kan exempelvis en finansiell rapport skilja 
sig på flera miljarder när det gäller resultatet för perioden. Intäkter är den 
enskilt största och viktigaste posten i finansiella rapporter. Bristerna i 
harmoniseringen gällande intäktsredovisningen mellan FASB och IASB 
påverkar därför i hög grad företagens finansiella rapporter. 
 
IASB har bland annat identifierat följande brister inom intäktsredovisningen: 

- Definitionen och igenkänningskriterierna för intäkter i IASB:s 
föreställningsram och IAS 18 stämmer inte överens med 
föreställningsramens definition av tillgångar och skulder.  

- IAS 18 är inte tillräckligt omfattande gällande transaktioner som 
involverar multikomponenter (IASB 2007b). 
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I USA identifierar FASB den totala avsaknaden av en omfattande standard 
för intäkter som en stor svaghet. Problem finns även gällande motstridiga 
definitioner av intäkter i FASB:s Concepts Statements som är den 
amerikanska standardsättarens övergripande normgivning. Ett ytterligare 
problem är den mångfald av normgivningsorgan som ger ut specifika 
rekommendationer för respektive bransch. 
 
Sedan projektet initierades 2003 har det utvecklats en tillgångs- och 
skuldmodell för igenkänningskriterier för intäkter. I modellen skall en enhet 
identifiera en intäkt på basis av förändringar i tillgångar och skulder utan att 
ta hänsyn till andra kriterier såsom inkomst och realisation. Fram till juni 
2005 hade styrelsen utvecklat en modell i vilken tillgångar och skulder ska 
värderas till rättvist värde.  
 
Delar av styrelsen oroade sig för att det rättvisande värdet på en 
prestationsförpliktelse ofta kan vara svår att uppskatta tillförlitligt. De var 
oroade över att för stora intäkter skulle bokas upp innan enheten hade utfört 
några av sina förpliktelser. Andra styrelsemedlemmar oroade sig över 
konsekvenserna av ett sådant angreppssätt, anledningen till detta är att 
intäkter skulle kunna uppstå i hur företag formar kontraktet. Därför beslutade 
styrelsen i juni 2005 att utforska en annan implementering av tillgångs- och 
skuldmodellen, kundövervägande-modellen. Modellen mäter 
prestationsförpliktelser genom att använda sig av en allokering av mängden 
kundövervägande hellre än det rättvisande värdet av en förpliktelse. 
 
Flera uppsatser har behandlat utvecklingen av konvergensprojektet med 
inriktning på intäkter. Preliminära beslut som tagits har analyserats och 
framtiden prognostiserats. En av dessa uppsatser som behandlat ämnet är 
”FASB:s och IASB:s projekt angående intäktsredovisning” vid 
Handelshögskolan i Göteborg, som skrevs under höstterminen 2005. Där 
tolkade författarna ”en relativt tydlig tendens för projektets slutgiltiga 
resultat”. 
 
I oktober 2006 beslutades att det bästa för projektets fortskridande vore om 
normgivarna slutförde utvecklingen av både rättvisande värde-modellen och 
kundövervägande-modellen innan arbetet går vidare med projektet. Nästa 
möte planeras till det fjärde kvartalet 2007. 
 
Den ursprungliga utgångspunkten för uppsatsen har varit att forska vidare 
gällande utvecklingen i projektet sedan höstterminen 2005. Sedan arbetet 
med uppsatsen fortskridit har vi dock märkt att inga egentliga bidrag ha 
tillkommit. Därför ställer vi oss istället frågande till projektets framtid. 
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1.3 Problemformulering 
 
Gällande frekvensen i konvergensprojektets möten mellan 2002-2006 ser vi 
en stor aktivitet i inledningen som mer och mer har avtagit. Tiden från det 
senaste mötet i augusti 2006 fram till nästa planerade under det sista 
kvartalet 2007 är anmärkningsvärt längre än tidigare i projektet. Detta i 
relation till hur långt harmoniseringsprojektet kommit i dagsläget leder fram 
till följande forskningsfrågor:  
 
Vad gör intäktsredovisning svårt i praktiken? 
 
Varför är harmoniseringsarbetet komplicerat? 
 
Kommer en eventuell slutprodukt av konvergensprojektet att kunna 
tillämpas i praktiken? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring svårigheter med 
intäkter och komplexiteten kring harmoniseringsprojekt med inriktning på 
intäktsredovisning. Vidare är syftet att resonera kring vad projektet kan 
mynna ut i och hur detta kan implementeras i redovisningspraktiken. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Med hänsyn till den tid och de resurser som är till förfogande har 
avgränsningen skett till att behandla området intäktsredovisning inom 
konvergensprojektet. 
 
Det centrala i denna rapport, konvergensprojektet med inriktning på 
intäktsredovisning, pågår just nu, och kommer så att göra även efter att 
uppsatsen är avslutad. Detta medför att en deadline för uppdateringar måste 
sättas. För att kunna färdigställa uppsatsen på ett tillfredsställande sätt är 
uppdateringen av dokument rörande konvergensprojektet satt till den 24 april 
2007. 
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Harmoniseringsprojektet i allmänhet och intäktsprojektet i synnerhet är 
komplexa och svåra att överblicka. Med detta i åtanke har intervjuobjekten 
begränsats till svenska redovisningsexperter med specialisering på 
internationell reglering. Respondenterna får ses som experter på området och 
med tanke på projektets tidsbegränsning blir det nödvändigt att bara 
intervjua personer med den yttersta spetskompetensen.  
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2 Metod 
 
I metodkapitlet presenteras vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
forskningsansats och angreppssätt. Här beskrivs även hur informationen för 
uppsatsen insamlats. Slutligen ges en överblick avseende primärdata 
respektive sekundärdata samt begreppen validitet och reliabilitet. 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vetenskapssynen domineras av två vetenskapliga perspektiv, vilka ser 
verkligheten ur två olika synsätt: positivism och hermeneutik. Positivismen 
går ut på att all vetenskapligt relevant forskning måste bygga på konkret 
observation där forskaren på ett objektivt sätt strävar efter att fastslå säkra 
fakta. Kvantitativ hypotesprövning är grundläggande inom detta synsätt och 
det är viktigt att forskaren inte använder sig av uppskattningar och egna 
bedömningar. Då objektiviteten är central förutsätts att forskaren kan 
utesluta sina personliga värderingar och åsikter (Holme & Solvang 1997). 
 
Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse. Det centrala inom 
förhållningssättet är att forskaren studerar, tolkar och försöker förstå olika 
problem (Andersen 1998). Inom hermeneutiken är den kvalitativa 
forskningsprocessen central. Den hermeneutiska spiralen är grundläggande 
för ett tolkande synsätt. Genom att pendla mellan förförståelse och förståelse 
samt mellan del och helhet ökar forskaren förståelsen (Holme & Solvang 
1997). 
 
Uppsatsarbetet har fokuserats på att öka förståelsen kring problematiken 
gällande harmonisering i allmänhet och intäktsredovisning i synnerhet. Vår 
huvudsakliga tolkande forskningsmetod visar därmed på ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. 
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2.2 Forskningsansats 
 
Forskaren Ib Andersen (1998) anser att det i princip finns två vägar att gå 
när syftet är att producera kunskap om samhället, organisationer eller 
mänskligt beteende. Den ena kallas för deduktion, bevisföringens väg, och 
den andra för induktion, upptäcktens väg. Både deduktion och induktion 
anger tillvägagångssättet utifrån vilka det går att dra vetenskapliga slutsatser.  
 
Deduktiva ansatser har sin utgångspunkt i generella principer varifrån 
slutsatser dras om enskilda händelser. Exempelvis utgår forskaren från 
teorier om organisationers struktur för att säga något om strukturen hos en 
eller flera konkreta organisationer. Induktiv forskning grundar sig i 
fallstudier för att beskriva det generella. Till exempel utgår en politisk 
opinionsundersökning i ett mindre urval av respondenter som skall säga 
något om hur den stora populationen kommer att rösta (Andersen 1998). 
 
Det finns även en tredje forsningsansats, abduktion. Ansatsen är ett samspel 
mellan deduktion och induktion som karaktäriseras av en växelverkan 
mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 
Uppsatsarbetet har präglats av en pendling mellan teori och empiri. 
Utgångspunkten har varit den teori som finns inom ämnet och att föra med 
den kunskapen till våra empiriska undersökningar. Efter utförda intervjuer 
kunde vi med nya insikter utveckla den teoretiska referensramen ytterligare. 
Kompletterande följdfrågor till intervjupersonerna som i efterhand ställts för 
att utveckla förståelsen för teorin pekar ytterligare på en abduktiv ansats. 
 
 
2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Vi tänker samla in kvalitativa data som grund för empirin. Kvalitativ metod 
är ett försök att göra något annorlunda än den naturvetenskapligt förankrade 
kvantitativa metoden med ett klart subjekt - objektförhållande mellan 
forskaren och det han/hon undersöker. Detta uppnår forskaren genom att 
försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se värden utifrån hans 
eller hennes perspektiv. Med utgångspunkt från detta försöker forskaren 
skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det som studeras 
(Holme & Solvang 1997). 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den utgår från en specifik 
händelse och lämpar sig bäst till att ta reda på vad en specifik grupp tycker 
om en viss fråga eller hur de upplever en särskild situation (Kvale 1979).  
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Vi tycker att den beskrivningen stämmer bra överens med vad vi vill uppnå 
med forskningen och därför lämpar det sig således bäst med den kvalitativa 
metoden. Grunden i vårt resonemang är att vi vill veta mycket om ett 
begränsat område och sätta oss in i hur yrkesverksamma på området 
resonerar om utvecklingen och framtiden inom detta specifika område. 
 
Det insamlade empiriska materialet kommer att avgränsas med koppling till 
avgränsningen för uppsatsen i sin helhet, det vill säga med tanke på tid, 
resurser och valt problemområde. Orsaken är att det vid insamling av 
kvalitativ data lätt kan bli utsvävningar utanför det specificerade 
problemområdet. Valt ämnesområde kan kräva en introduktion till 
konvergensprojektet i stort för att sedan trattas ner till det studerade specifika 
intäktsområdet. 
 
Metoden vi har valt för vår insamling av empirisk data är kvalitativ intervju. 
Anledningen till att vi väljer denna metod för intervjusituationen är att vi 
som intervjuare utövar den minsta möjliga påverkan på 
undersökningspersonerna. Strävan är tvärtom att låta intervjupersonerna få 
påverka samtalets utveckling (Holme & Solvang 1997) 
 
Struktureringsgraden för en kvalitativ intervju kan variera med olika fördelar 
och nackdelar beroende på var på skalan mellan ytterligheterna forskaren 
lägger sig. Vår intention är att lägga upp ramarna för intervjun inom vilka 
resonemanget kan sväva fritt. Förhoppningen är att vi på detta sätt förutom 
att utveckla kunskapen om det vi redan känner till även kan få nya influenser 
och infallsvinklar att se på intäktsredovisning i konvergensprojektet. 
 
 
2.3.1 Kritisk granskning av kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod för med sig att ett urval av respondenter får sin röst hörd 
och inte den stora mängden vilket behövs för att presentera ett resultat som 
går att generalisera till en större grupp.  
 
Den kvalitativa intervjun som genomförs med en strävan efter att styra 
samtalet så lite som möjligt och utöva minsta möjliga påverkan på 
intervjupersonen. Självklart kommer vi att ha en påverkan på 
intervjupersonen och risken att det kan få konsekvenser för respondentens 
svar finns. En annan risk är att tolkningen av svaren blir fel eller att det sker 
någon form av missförstånd i samband med svaren. Ytterligare en risk är att 
respondenten svarar men att det inte är just relevant information för 
uppsatsen. 
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2.4 Datainsamling 
 
2.4.1 Primärdata 
 
När forskaren själv eller en medhjälpare samlar in information om ett 
fenomen kallas det för primärdata. Det går att dela in primärdata enligt 
stimulidata och icke-stimulidata. Om undersökningspersonen varit utsatt för 
avsiktlig stimulanspåverkan från undersökarens sida i samband med 
datainsamlingen är det stimulidata. Alla övriga data kan kallas icke-
stimulidata (Andersen 1998). 
 
Primärdata i uppsatsen blir det empiriska materialet som samlas in i form av 
kvalitativa intervjuer med personer med kunskaper inom 
redovisningsområdet. Intervjuerna kommer att innehålla stimulidata i form 
av semikonstruerade intervjuer. En semikonstruerad intervju präglas av att 
vissa ramar för intervjun satts upp inom vilka samtalet skall flyta fritt. 
 
 
2.4.2 Sekundärdata 
 
Information som samlats in av andra personer, forskare, eller institutioner 
och som senare används i uppsatsen kallas för sekundärdata. Vi kan skilja 
mellan: 
 
- Processdata som produceras i anknytning till de löpande aktivisterna i 

samhället. Exempel på detta är olika dokument, brev, tv-program, bilder, 
rapporter, referat och tidningsartiklar. 

 
- Bokföringsdata som skapas i samband med registrering och styrning. 

Exempel på detta är företagsredovisningar, produktionsstatistik inom 
företag, offentliga och privata registerdata. 

 
- Forskningsdata, det vill säga data som samlats in av andra forskare (Ib 

Andersen 1998). 
 
Vi kommer att använda oss av processdata och forskningsdata. Det är 
relevant att titta på tidigare uppsatser och artiklar inom samma område för 
att få en grund till problemställningen. Exempel på sekundärdata som 
kommer att användas i uppsatsen hemsidor, böcker, uppsatser, artiklar och 
uppslagsverk som till exempel FAR. 
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2.4.3 Källkritik 
 
Källkritik är viktigt att beakta och det finns det ett par faktorer att tänka extra 
på. I uppsatsen förekommer flera källor från Internet som kan vara opålitliga. 
Internetkällorna kan vara opålitliga eftersom informationen kan försvinna 
samt att det oftast saknas en känd upphovsman som ligger bakom 
publikationen. Uppsatsen bygger främst på information hämtad från IASB:s 
och FASB:s hemsidor och vilket vi bedömer som trovärdiga källor.  
 
 
2.4.4 Validitet 
 
Hög validitet innebär att mätning sker av det som avses att mäta. Validiteten 
handlar om att data ska vara giltig och relevant. Giltighet säger något om den 
generella överensstämmelsen mellan det teoretiska och det empiriska 
begreppsplanet. Relevans säger något om hur relevant det empiriska 
begrepps- eller variabelurvalet är för vår problemställning (Andersen 1998). 
 
Val av respondenter med lång erfarenhet på området styrker att den 
insamlade informationen håller hög validitet. Material till uppsatsen har 
insamlats från olika redovisningsorgans hemsidor, böcker och artiklar. Data 
har hämtats från ursprungskällor vilket ökar uppsatsens validitet. 
 
 
2.4.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en 
mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi mäter det 
som vi faktiskt mäter – oavsett vad vi avser att mäta (Andersen 1998).  
 
För att minimera risken för feltolkningar vid intervjuerna förde vi separata 
anteckningar under intervjun. Efter intervjuerna gjordes separata 
sammanställningar som sedan jämfördes. Vid brister i överensstämmelsen 
kontaktades respondenten igen för att reda ut problemen. Utkasten har även 
granskats i sin helhet av respondenterna för att säkerställa en hög reliabilitet. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av FASB och IASB samt respektive 
standardsättares regelverk. Därefter redogörs för skillnader mellan 
synsätten, harmonisering samt forskning och framtid. 
 
3.1 Internationella normgivare 
 
3.1.1 FASB 
 
FASB har sedan 1973 varit den utpekade organisationen i den privata 
sektorn för etablering av standarder för finansiell redovisning och 
rapportering i USA. Dessa standarder styr förberedelsen av finansiella 
rapporter och är officiellt erkänd som behörig myndighet av Securities and 
Exchange Commission (SEC) och American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA). Dess standarder är väsentliga för ekonomins 
effektiva funktion eftersom investerare, långivare, revisorer och andra 
intressenter förlitar sig på trovärdig, transparant och jämförbar finansiell 
information (FASB 2007c). 
 
 
3.1.2 FASB:s regelverk 
 
FASB driver ett flertal tekniska projekt inom redovisningsområdet med 
målet att förbättra redovisningsregleringen. Slutprodukten av ett tekniskt 
projekt är Statement of Financial Accounting Standards, även kallat Concept 
Statements. Två centrala ur intäktsredovisningens perspektiv är Concept 
Statements är nummer fem och sex (FASB 2007d). 
 
Concept Statement nummer 5 
Intäkter och förtjänster för ett företag under en viss period mäts generellt av 
bytesvärdet av tillgången eller skulden som är involverad. Identifiering 
involverar beaktande av två faktorer (a) realiserad eller realiserbar och (b) 
intjänad (FASB 2007d). 
 
Concept Statement nummer 6 
Intäkter är inflöden eller andra ökningar av tillgångar eller en minskning av 
skulderna (eller en kombination av båda) för en enhet, som härrör sig i att 
leverera eller tillverka varor, tillhandahållande av tjänster eller andra 
aktiviteter som utgör enhetens centrala verksamhet (ibid). 
 

12 

 



I Concept Statement nummer fem baseras intäkter på realisation och 
fullgörande av intjänandeprocessen, medan nummer sex definerar intäkter 
som förändringar av tillgångar och skulder. Skiljaktigheterna resulterar i att 
rekognitionskriterierna i Concept Statements nummer fem ibland upphäver 
definitionerna i nummer sex. Exempelvis kan en tillämpning av kriterierna 
resultera i att intäkter skjuts upp och tas upp i balansräkningen som en 
tillgång, trots att ingen förpliktelse, och därmed ingen skuld, existerar 
(FASB 2007a). 
 
 
3.1.3 IASB 
 
IASB har sitt huvudkontor i London, startade sin verksamhet 2001 och tog 
över efter International Accounting Standards Committee (IASC) som 
grundades 1973. IASB initierades med hjälp av bidrag från de stora 
redovisningsföretagen, privata finansiella institut samt internationella 
industriföretag och banker. Styrelsen består av ett antal medlemmar från 
olika länder och bakgrunder (IASB 2007a). 
 
IASB:s uppgift är att utveckla högkvalitativa, globala 
redovisningsstandarder i allmänhetens intresse som kräver transparant och 
jämförbar information i finansiella rapporter. För att uppnå detta mål 
samarbetar IASB med nationella standardsättare på redovisningsområdet, för 
att uppnå konvergens mellan redovisningsstandarder runt om i världen 
(ibid). 
 
 
3.1.4 IASB:s regelverk 
 
Regelverket består av standarder på olika finansiella områden samt av en 
grundläggande föreställningsram. Standarderna går under namnet 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och inkluderar även de 
tidigare International Accounting Standards (IAS) som ännu inte blivit 
uppdaterade till IFRS. Den aktuella standarden för rapporten heter ”IAS 18 – 
Intäkter”. Föreställningsramen behandlar begrepp och grundprinciper för 
utformningen av finansiella rapporter. Syftet är bland annat att vägleda 
normgivare i arbetet med att utforma internationella och nationella 
redovisningsstandarder och främja utvecklingen av harmoniseringsarbetet 
(FAR 2006). 
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3.1.5 IAS 18 
 
Intäkter definieras i IAS 18 som:  
”Intäkt är det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i företagets 
ordinarie verksamhet under en redovisningsperiod och som ökar företagets 
egna kapital med undantag från ökningar som beror på tillskott från 
ägarna” (FAR 2006). 
 
Denna standard skall tillämpas vid redovisning av intäkter från följande 
typer av transaktioner och händelser:
a) Försäljning av varor.
b) Utförande av tjänsteuppdrag.
c) Annans utnyttjande av ett företags tillgångar, som ger upphov till ränta, 
royalty eller utdelning (ibid). 
 
Intäkter skall värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas (ibid).
 
Kriterierna för intäktsredovisning i IAS 18 tillämpas normalt på varje 
transaktion för sig. I vissa situationer är det dock nödvändigt att tillämpa 
kriterierna på de delar av en transaktion som kan identifieras separat för att 
den ekonomiska innebörden i transaktionen skall återges i redovisningen. 
När exempelvis en produkts försäljningspris inkluderar ett identifierbart 
belopp för service och underhåll, periodiseras detta belopp och intäkten 
redovisas under den eller de perioder som arbetet utförs. Omvänt tillämpas 
kriterierna på två eller fler transaktioner tillsammans när de hör samman på 
ett sådant sätt att de utgör en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte 
kan förstås utan beaktande av hela serien med transaktioner. Exempelvis kan 
ett företag sälja varor och samtidigt ingå en överenskommelse att köpa 
tillbaka varorna vid ett senare datum, vilket upphäver den ekonomiska 
effekten av den första transaktionen. I ett sådant fall redovisas de två 
transaktionerna tillsammans (ibid). 
 
Intäkter från försäljning av varor skall redovisas när samtliga villkor nedan 
är uppfyllda: 
a) Företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som 
är förknippade med varornas ägande. 
b) Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar 
inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna. 
c) Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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d) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 
transaktionen kommer att tillfalla företaget. 
e) De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (ibid). 
 
Enligt IAS 18 uppstår intäkter i företagets ordinarie verksamhet i form av ett 
bruttoflöde av ekonomiska fördelar. Intäkten redovisas i resultaträkningen 
och bidrar till att öka det egna kapitalet. Med andra ord blir balansräkningen 
beroende av resultaträkningen, tillgångar och skulder är därmed beroende av 
hur intäkter värderas. Intäkter får på grund av detta ett 
resultaträkningsperspektiv2. 
 
 
3.1.6 IASB:s Föreställningsram 
 
IASB:s föreställningsram beskriver en intäkt enligt följande:  
”En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en 
redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av tillgångars 
värde, eller minskning av skulder med en ökning av det egna kapitalet som 
följd, förutom sådana ökningar som kommer av tillskott från ägarna”. 
(Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006) 
 
Föreställningsram behandlar begrepp och grundprinciper för utformning av 
finansiella rapporter avsedda för externa användare. Syftet med 
föreställningsramen är att: 
 
a) vägleda IASCs styrelse i arbetet med att utforma framtida internationella 
redovisningsstandarder (IAS) och i arbetet med att omarbeta dessa, 
b) vägleda IASCs styrelse i arbetet med att främja utvecklingen mot en 
harmonisering av redovisningsreglering, standarder och metoder för att 
presentera finansiell information. Dokumentet tillhandahåller en grund som 
gör det möjligt att minska antalet alternativa redovisningsprinciper som 
tillåts i IAS, 
c) vägleda normgivare i arbetet med att utforma nationella 
redovisningsstandarder, 
d) vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och 
hantera frågor som ännu inte behandlas i någon IAS, 
e) vägleda revisorer då de skall bedöma om de finansiella rapporterna är 
upprättade i enlighet med IAS, 

                                                            
2 Pär Falkman Redovisningsspecialist Ernst & Young, intervju den 17 april 2007 

15 

 



f) vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter som 
upprättats i enlighet med IAS samt att 
g) ge dem som är intresserade av IASCs arbete kunskap om tankegångarna 
bakom innehållet i IAS (Ibid). 
 
Föreställningsram är inte en IAS och behandlar således inte frågor som rör 
värdering eller upplysningar på enskilda områden. Innehållet är inte 
överordnat innehållet i enskilda IASer (Ibid). 
 
Utgångspunkten i föreställningsramen är att förändringen i balansräkningen 
ligger till grund för själva intäkten. Detta gör värderingen av tillgångar och 
skulder viktig. I motsats till IAS 18 blir här istället intäkter den beroende 
faktorn, intäkter beror på förändringen av tillgångar eller skulder. I 
föreställningsramen ses alltså intäkter ur ett balansräkningsperspektiv3.  
 
 
3.2 Orsaker till internationella skillnader 
 
3.2.1 Redovisningstradition 
 
Anglosaxisk och kontinental tradition dominerar i industrialiserade länders 
utveckling av redovisning. Ur vilken tradition FASB och IASB härstammar 
från ligger till grund för vad respektive normgivare anser vara en ”riktig” 
redovisning. Riktig redovisning enligt den kontinentala traditionen är en 
redovisning som stämmer överens med lagen. I den anglosaxiska traditionen 
är riktig redovisning en redovisning som ger en rättvisande bild av 
verkligheten (Smith 2006).  
 
I den anglosaxiska redovisningstraditionen har sedvanerätten en stark 
influens vilket leder det till att regelverket försöker ge ett svar till ett 
specifikt fall snarare än att generella riktlinjer. Företagsregleringen skapar 
liksom sedvanerätten inte övergripande regler för företagens finansiella 
rapporter. Istället produceras rekommendationer och normer för att styra 
redovisningspraxis (Nobes & Parker 2000). 
 
De skilda ägarskapsstrukturerna skapar andra signifikanta skillnader mellan 
redovisningstraditionerna. I den kontinentala traditionen kommer kapitalet 
ofta från banker eller staten, men vanligt är även familjeföretag med kapital 
från ledningen. Eftersom dessa ägare vanligtvis har tillgång till intern 
information, riktar sig den externa finansiella rapporteringen in sig på att 
                                                            
3 Pär Falkman Redovisningsspecialist Ernst & Young, intervju den 17 april 2007 
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skydda kreditgivarna och ge information till staten. I länder som influeras av 
den anglosaxiska traditionen finansieras många företag av privata aktieägare 
eller institutionella investerare. Denna typ av ägarskap utan tillgång till 
intern information skapar ett större behov av att ge ägarna information och 
skapa transparens (ibid). 
 
En annan stor skillnad mellan de två stora redovisningstraditionerna ligger i 
relationen mellan redovisning och beskattning. Värderingen av tillgångar 
och skulder i den kontinentala traditionen härstammar ur sakrätten och 
skatterätten. Sakrätten sätter ofta den övre gränsen för vad en tillgång får 
värderas till. Det ena skälet är för att skydda kreditgivarens intressen och det 
andra skälet är för att hindra företagen att övervärdera sina tillgångar för att 
ge en skev bild av företagets vinstutveckling. Skattelagstiftningen sätter 
vanligtvis det lägsta värdet till vilket en tillgång får tas upp. Detta förebygger 
att företagen undervärderar sina tillgångar för att undvika att betala höga 
skatter. Det är vanligt att företagen väljer att värdera till det lägsta tillåtna 
värdet för att minska skattekostnaderna (Smith 2006).  
 
Eftersom informationen från finansiella rapporter huvudsakligen används 
som underlag för taxering i den kontinentala redovisningstraditionen är 
skattelagstiftningen dominerande i dessa länder. Inom den anglosaxiska 
traditionen har det alltid funnits en frikoppling mellan redovisning och skatt, 
vilket har gjort att den finansiella rapporteringen på ett bättre sätt har kunnat 
möta marknadens informationsbehov (Nobes & Parker 2000). 
 
 
3.2.2 Övriga orsaker 
 
Förutom ovan nämnda huvudsakliga faktorer kan det även finnas andra 
aspekter som spelat in i utvecklingen av olika redovisningspraxis. I vissa 
länder har redovisningsprofessionen själv vart involverad i att utarbeta 
reglering. Exempelvis har skillnader i hur olika länder hanterat inflationen 
historiskt sett skapat skillnader mellan olika länder. I anglosaxiska länder har 
olika redovisningskommittéer varit involverade i striden mot inflationen 
medan detta inom den kontinentala traditionen sköttes enbart via respektive 
lands reglering (ibid). 
 
En annan skillnad är att den akademiska redovisningsteorin har skapat olika 
skolor vilka ser vissa frågor inom redovisningen på olika sätt. Vidare har 
reglering utvecklats i olika utsträckning som svar på ekonomiska och 
politiska händelser. Ett bra exempel på detta är den amerikanska 
börskraschen som under sent 1910-tal hade en stor påverkan på den moderna 
redovisningens utveckling i USA (ibid).  
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3.3 Harmonisering 
 
3.3.1 Historik kring harmonisering 
 
Redan 1973 hade problemet med olika nationella standarder 
uppmärksammats. Flera länder gick då samman och bildade International 
Accounting Standards Committee (IASC) med syftet att arbeta för en mer 
enhetlig normgivning (Nobes & Parker 2000). 1980 publicerades en 
forskning som hade som mål att identifiera internationella 
redovisningsproblem. Forskningen pekade på att det bland experter ansågs 
vara svårt att tolka redovisningsrapporter när det var så stor skillnad i 
standarderna mellan länderna (Most 1984).  
 
Länge har det funnits problem med att det finns många skilda nationella 
standarder. På 1980- och 90-talet gjordes flera försök att klassificera in 
länder under vissa övergripande regelverk för att lösa problematiken men 
inget försök har dock visat sig lyckosamt. Anledningar som nämns är bland 
annat svårigheter att dela in länder på grund av olika kulturer, religioner och 
statsskick. Kritik har även riktats mot hur klassificeringen har gått till 
(Nobes & Parker 2000).  
 
Under åren har kritiken mot olika internationella och nationella regelverk 
ökat samtidigt som globaliseringen av företag tilltagit (Most 1984). I takt 
med den ökade kritiken och internationaliseringen har användare och 
utgivare av finansiell information påtalat behovet av en enhetlig 
normgivning. IASC ingick bland annat 1992 i ett samarbete med andra 
ickepolitiska organ där syftet med detta samarbete var att skapa en global 
normgivning (Nobes & Parker 2000). Samtidigt som IASC riktade in sig på 
den europeiska marknaden började FASB under 1980-talet få ett större 
inflytande över den amerikanska marknaden. De två normgivarna kom med 
tiden att bli dominerande standardsättare på respektive område (Most 1984). 
 
Under sent 1990-tal kom en reaktion inom EU (Europeiska Unionen). Flera 
medlemsstater tyckte att USA, Storbritannien och FASB dominerade 
redovisningsregleringen på ett otillfredsställande sätt. En plan utformades 
som gick ut på att utveckla EU-standarder för redovisning, men idén lades 
snabbt ner. EU beslutade istället om att stödja IAS- och IFRS-standarderna 
fullt ut och implementera dessa från och med 2005. Idag står konkurrensen 
mellan IASB och FASB om vilket organ som skall bli dominerande 
standardsättare i världen (Epstein & Mirza 2003). 
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US GAAP innefattar ett stort antal specifika regler. Det regelbaserade 
angreppssättet har ökat de senaste 30 åren som en reaktion på den ökade 
komplexiteten bland affärstransaktionerna. Många regler har implementerats 
i syfte att blockera försök att hitta luckor i tidigare standarder. Tyvärr har 
försöken att förhindra ”kreativ bokföring”4 sällan visat sig framgångsrika, 
eftersom uppkomsten av fler och fler specifika regler i praktiken gjort det 
lättare att hitta vägar runt reglerna. Över tid har US GAAP förändrats från att 
vara ett system baserat på redovisningsprinciper till att bestå av strikta 
specifika regler (ibid). 
 
Efter redovisningsskandalerna med Enron och WorldCom under tidigt 2000-
tal har det amerikanska regelbaserade angreppssättet kritiserats. Experter har 
argumenterat för att skandalerna hade kunnat undvikas om en mer 
principbaserad ansats, likt den som tillämpas av IASB, hade använts. IASB 
syftar med sina standarder till att erbjuda generella riktlinjer snarare än att 
skapa detaljerade regelverk. Företagsledningar i Enron och WorldCom 
skulle ändå kunna undvika att följa dessa principer på samma sätt som de 
undvek att rätta sig efter US GAAP. Det är oklart huruvida bedrägerier 
gjorda av företagsledningar skulle kunna undvikas även om 
redovisningsstandarderna baseras på principer. Sarbanes-Oxley Act (SOX)5 
identifierade ett behov av att SEC utreder om USA skall anta ett 
principbaserat redovisningssystem eller inte (ibid). 
 
En förändring från ett regelbaserat till ett principbaserat angreppssätt kan ha 
en positiv effekt på de finansiella rapporternas kvalitet skriver FASB på sin 
hemsida 2002. Detaljerade redovisningsstandarder ses som kostsamma och 
svåra att tillämpa i praktiken. Samtidigt kan principbaserade 
redovisningsstandarder lämna för mycket plats för individuella bedömningar 
för företag och revisorer och även komplicera jämförbarheten hos den 
finansiella informationen. En förändring från regler till principer hos US 
GAAP anses inte troligt, däremot är det mycket sannolikt att nya standarder 
som produceras i framtiden kan anta ett mer principbaserat angreppssätt 
(ibid). 
 

                                                            
4 Utnyttja brister i regelverket för ge en bättre bild av företaget. 

5 Amerikansk lag som kom fram efter de första redovisningsskandalerna med Enron 
och WorldCom. Lagen ställer krav på noggrann dokumentation och uppföljning av 
det finansiella flödet för att säkerställa att företagen har kontroll och styrning.
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3.3.2 Vad är harmonisering 
 
Harmonisering är ett ord som kan ha många olika betydelser, därför är det 
viktigt att reda ut vilka definitioner av harmonisering som har gjorts i 
tidigare forskning. Det finns ofta en förvirring gällande orden harmonisering 
och standardisering. Det förstnämnda, harmonisering, innebär ”att arbeta 
fram en samling av redovisningslösningar utifrån några få tillgängliga 
metoder, med mål att uppnå harmoni”. Standardisering definieras som ”en 
strikt anslutning till ett regelverk för att uppnå enhetlighet i praktiken”. 
Utifrån dessa förklaringar kan slutsatser dras att harmoniseringsarbetet 
handlar om att komma överens om gemensamma lösningar, snarare än att 
producera strikta regler och standarder som skall följas (Tay & Parker 1990). 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är de två olika sorters harmonisering som 
förekommer i forskningslitteraturen, de facto- och de jure-harmonisering. 
Det förstnämnda refererar till harmonisering i praktiken och det senare till 
syftar på redovisningsreglering (ibid).  
 
Harmonisering av redovisningsstandarder ses som ett viktigt steg för att 
underlätta för företag, detta på grund av att fler och fler länder involveras i 
den globala dagliga handeln. Kommunikationen av finansiell information 
över gränser skulle utan tvekan vara lättare med ett gemensamt regelverk. 
Detta är speciellt sant för stora, multinationella företag där en uppsättning av 
regler hade underlättat intern styrning, granskning, redovisning och den 
externa granskningen (Walton et al. 1998). Det höjs även röster emot 
harmonisering och elimineringen av skillnader mellan länder. Kritikerna 
lyfter fram att reglering skapad av multinationella standardsättningsorgan 
kan skapa problem för lokala investerare eller det inhemska skattesystemet 
(Tay & Parker 1990). 
 
 
3.3.3 Anledningar till harmonisering 
 
En åsikt bland många personer som representerar alla typer av användare av 
finansiella rapporter är att det finns definitivt ett behov av harmonisering av 
redovisningsstandarder. Argumenten som presenterats bygger på att liknande 
standarder är lättare att förstå och kan skydda investerare, eftersom både 
investerare och analytiker idag måste vara kunniga på området för att tyda 
finansiella rapporter från internationella företag. Därför är det viktigt att 
dessa rapporter är tillförlitliga och jämförbara (Nobes & Parker 2000). 
 
En harmoniserad redovisning skulle även göra det mycket enklare och 
billigare för internationella företag att producera finansiella rapporter. Som 
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det är nu måste företag som verkar över gränserna producera ett flertal olika 
rapporter, alla beroende på redovisningsregleringen i respektive land. 
Exempelvis måste ett svenskt företag med verksamhet i Japan och som 
samtidigt är noterade i USA producera tre olika rapporter (ibid).  
 
AB Volvo måste från och med år 2006 upprätta en årsredovisning enligt 
SOX och en enligt IFRS. Detta på grund av att företaget är noterade både i 
USA och Europa. Följden har blivit att revisionskostnaderna har ökat från 
124 miljoner kronor för år 2005 till 165 miljoner kronor för år 2006 (AB 
Volvos årsredovisning för år 2006). Olika standarder kan till och med 
resultera i att företaget rapporterar en vinst i ett land och samtidigt en förlust 
i ett annat. Ett exempel på detta är fallet med Daimler Chrysler som tidigare 
nämnts (Epstein & Mirza 2003). 
 
Även själva redovisningsprofessionen skulle tjäna stort på harmonisering 
som skulle underlätta och göra revisionsprocessen enklare och mindre 
tidskrävande. Andra grupper som skulle kunna tjäna på harmonisering är till 
exempel skattemyndigheterna som idag måste ta skillnaden i mätningen av 
vinsten i beaktning när de har med utländska inkomster att göra. Dessa 
svårigheter skulle minska stort med harmonisering (Nobes & Parker 2000). 
 
 
3.3.4 Hinder för harmonisering 
 
Ett hinder för harmonisering är den stora mängden skillnader i 
redovisningspraxis som finns mellan olika länder. Många ifrågasätter 
möjligheten till harmonisering när de finansiella intressenternas intressen är 
väldigt vitt skilda. På ena sidan finns de finansiella redovisningsanvändarna, 
såsom aktieinnehavare och deras krav på tillförlitlig och jämförbar 
information och på andra sidan finns den mer konservativt inriktade synen 
med fokus på skatter. Nationalism och politiska intressen kan resultera i 
hinder för att samarbeta eller anpassa sig till en enhetlig standard (ibid). 
 
En annan svårighet kan vara bristen på starka lokala professionella 
redovisningsorganisationer i vissa länder, vilket kan göra det svårare för 
internationella organ såsom IASB att vara effektiva. Dock är inte detta 
relevant för USA eller EU eftersom båda områden har starka redovisnings- 
och revisionsprofessioner som i hög grad involveras i 
standardsättningsprocessen (ibid). 
 
Ytterligare ett hinder som definitivt kan försvåra en fullständig 
harmonisering av redovisningsstandarder är åsikten att alla skillnader inte 
skall överbyggas. Det kan till och med finnas ett uttryckt behov av två 
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finansiella ställningstaganden, en på inhemsk nivå och en annan på en 
internationell nivå, på grund av nationella skillnader och krav (ibid). 
 
Riahi-Belkaoui (2005) lyfter fram ytterligare tre områden där hinder 
föreligger vilket försvårar internationell harmonisering. För det första är det 
skatter i olika länder som är den främsta anledningen till efterfrågan på 
redovisningstjänster. På grund av att skatter varierar internationellt leder det 
till tvister mellan olika redovisningsprinciper och system som olika länder 
använder. Vidare används redovisningspolitiken för att nå politiska eller 
ekonomiska mål. Ett fenomen som är så tätt förenat med ett lands 
ekonomiska eller politiska system är väldigt svårt att förändra utan 
konflikter. Ett tredje hinder för internationell harmonisering har skapats av 
revisorer själva genom strikta nationella licenskrav. Ett exempel från 
Frankrike 1976, där det franska revisorssamfundet krävde att utländska 
revisorer som skulle jobba i landet var tvungna att genomgå en muntlig 
examination. 
 
 
3.4 Konvergensprojektet mellan IASB och FASB 
 
3.4.1 Norwalk Agreement 
 
Då det finns ett stort behov och många fördelar med ett enhetligt regelverk 
inledde IASB och FASB i september 2002 ett konvergensarbete för att 
uppnå denna enhetlighet. Det upprättades ett dokument, mer känt som 
Norwalk Agreement, som klargör hur IASB och FASB på smidigaste sätt 
ska kunna genomföra konvergensen. Huvuddragen i dokumentet går ut på 
att: 
- Deras existerande standarder ska så snart som möjligt bli kompatibla.  
- Koordinera deras framtida arbeten för att upprätthålla samstämmigheten  
(FASB 2007a). 
 
Norwalk Agreement markerar ett tydligt steg mot en formaliserad 
konvergens mellan IASB och FASB. Därefter har en internationell 
arbetsgrupp formats som har till uppgift att identifiera frågor som skall 
bearbetas samt medverka i arbetet med att utforma harmoniserande 
standarder för hur finansiell information skall presenteras (IASB Insight 
2005). 
 
Normgivarna har klargjort att både IFRS och US GAAP kommer att ha sin 
plats på marknaden och att en fullständig konvergens mellan de båda 
regelverken kan bli svår att genomföra i praktiken. Därför är målet att 
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utveckla så många enhetliga standarder som möjligt och i övriga frågor 
komma så nära varandra som möjligt (FASB 2007a). 
 
Normgivarna har identifierat följande fördelar med en harmonisering av 
regelverken: 
- Investerare kan lättare och på ett mer rättvist sätt kan jämföra och utvärdera 
olika företags finansiella rapporter. Denna fördel kan endast uppkomma om 
den finansiella redovisningen är konsekvent. 
- Utländska företag på amerikanska börser som har sin redovisning enligt 
IFRS måste göra om den i enlighet med U. GAAP. Detta gäller även 
utländska företag som följer sina nationella standarder. Denna problematik 
försvinner med konvergensen (ibid). 
 
 
3.4.2 Arbetsgången med konvergensen 
 
IASB och FASB har strukturerat konvergensprocessen genom att dela in den 
i olika projekt som i sin tur behandlar olika problem. Projekten är indelade i 
tre grupper:  
 

- Korttidsprojekt 
- Långa projekt som kan lösas på kort tid 
- Långtidsprojekt 

 
I ett korttidsprojekt hamnar standarder där IASB och FASB kan välja mellan 
olika idag, redan befintliga standarder. Det behövs inga omarbetningar utan 
bara ett fastslagande av vilken standard som skall gälla. Indelningen till de 
andra två grupperna beror på hur långt ifrån varandra nuvarande 
normgivning anses stå och hur viktig frågan är för att få en rättvis bild i 
redovisningen. De viktigaste och mest omfattande problemen hamnar i regel 
i gruppen för långtidsprojekt (ibid). Ett projekt som finns under 
långtidsprojekt är intäktsredovisning (IAS Plus 2007a). 
 
I juni 2002 tog IASB och FASB ett beslut om ett samarbete angående 
projektet som handlar om intäktsredovisning. Bakgrunden till beslutet var:  
 

- Det finns brister i överensstämmelsen gällande definitionen av 
intäkter i IASB:s ramverk och en i IAS 18 - Intäkter. Det 
huvudsakliga problemet är hur en transaktion ska hanteras när den 
innehåller flera moment, så kallade multikomponentkontrakt. 
Redovisningslösningen av sådana arrangemang har varit en av de 
mest omdiskuterade i intäktsredovisningen.  
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- FASB har två definitioner på intäkter och det är oklart vilken som är 

den gällande. 
 

- Eftersom ingen omfattande standard finns som behandlar 
intäktsredovisning finns det ett betydande gap mellan de Concepts 
Statements som FASB har och de detaljerade riktlinjerna som finns i 
annan normgivning. Det är viktigt att fortsätta arbetet med 
konvergensen och att utveckla gemensamma standarder när det 
gäller definitioner och kriterier för en intäkt. FASB har beslutat att 
sätta intäktsredovisningen som ett högprioriterat projekt.  
 
Frågorna som berör intäktsredovisning och definitioner av intäkter 
är ett av de svåraste områdena i praktiken och därmed även ett av de 
svåraste problemen standardsättare och redovisningsteoretiker ställs 
inför (FASB 2007d). 

 
Målet med projektet är att utveckla ett gemensamt koncept med principer för 
intäktsredovisning. Som ett led i arbetet med att försöka skapa enhetlighet i 
sina egna regelverk gick SEC in och tog på sig detta ansvar. SEC har skapat 
ett projekt för att fylla gapet mellan de Concepts Statements som FASB ger 
ut och de normer som olika myndigheter ger ut. Detta projekt ledde bland 
annat till en standard som kallas Staff Accounting Bulletin (SAB) 104, 
Revenue Recognition. I standarden fastslås att en transaktion som faller 
inom ett specifikt område som behandlas i en viss normgivning ska följa 
denna. Finns inget speciellt regelverk ska intäktsredovisningskriterierna i 
Concept Statements nr 5, som ges ut av FASB, följas. I Concept Statements 
nr 5 fastslås att en intäkt inte får redovisas innan den är intjänad, realiserad 
eller realiserbar (ibid). 
 
Förutom de nämnda kriterierna stöder SEC den amerikanska 
sammanslutningen av auktoriserade revisorers AICPA, grundkrav för 
intäktsredovisning:  

 
- Bevis för att händelsen har inträffat  
- Leverans har skett 
- Säljarens avgift ska vara fastslagen 
- Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt vis (ibid). 
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3.5 Skandalexempel 
 
3.5.1 Enron 
 
Enron Corporation var ett amerikanskt energiföretag baserat i Houston. 
Företaget skapades 1985 genom samgåendet mellan två naturgasbolag, 
Houston Natural Gas och InterNorth. Företaget gick i konkurs 2001 som den 
största konkursen i USA:s historia och var innan dess ett av världens största 
el-, naturgas- och kommunikationsföretag med cirka 21 000 anställda. 
Företaget utsågs till USA:s mest innovativa företag sex år i rad av Fortune 
Magazine och var strax innan kollapsen USA:s sjunde största företag 
(Forbes 2007). 
 
År 2001 kulminerade den så kallade Enronskandalen efter avslöjanden om 
avancerade och välplanerade brott mot diverse företagslagar, bland annat 
insiderhandel, bokföringsbrott och korruption. Med hjälp av avancerade 
affärsupplägg, där intäkter och tillgångar tillföll enheter som inkluderades i 
Enronkoncernens resultat medan kostnader och skulder exkluderades, 
skapades en väsentligt förskönad bild av koncernens resultat och ställning. 
Enron rapporterade stora vinster när koncernen i verkligheten gick med 
förlust som en följd av ingångna, ej redovisade, kontrakt (ibid). 
 
Det som fick Enrons aktiepris att stiga kraftigt var dock inte tillgångs- 
och skuldbilden utan den extremt stora ökningen av intäkterna. På fem 
år mellan 1996 och 2000 rapporterade man en ökad försäljning från 
13,3 miljarder dollar till 100,8 miljarder dollar. Strax innan konkursen 
2001 gick företaget ut och deklarerade att man återigen trodde sig 
kunna fördubbla försäljningen (ibid). 
 
Manipuleringen av intäkterna gick ut på att Enron började redovisa sina 
energikontrakt enligt en missvisande ”bruttometod”. I korthet går den ut på 
att direkt ta upp hela kontraktsvärdet som en intäkt och belasta resultatet 
med en beräknad kostnad istället för att värdera vinsten eller förlusten som 
gjorts på kontraktet när den blivit realiserad. I praktiken innebär detta att 
vinsten blir lika stor oavsett metod, men enligt bruttometoden får företaget 
betydligt större intäkter. En tillämpning av bruttometoden har emellertid 
kunnat genomföras då redovisningsreglerna inte tagit upp detta specifikt 
(CNN Money 2007). 
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3.5.2 Prosolvia 
 
Prosolvia statade som ett litet konsultbolag i början av 90-talet specialiserat 
på numeriska analyser av industriella projekt. Efter några trevande konsultår 
satsade Prosolvia på programvaror för datasimuleringar och började växa 
med rekordfart i mitten av 90-talet. Virtual Reality var framtidens teknik och 
intresset för Prosolvia ökade. Sommaren 1997 sattes Prosolvia på börsen 
(Nyteknik 2007). 
 
Månaderna efter börsnoteringen sommaren 1997 var bolagets ledning helt 
fokuserade på faktureringen, att visa höga tillväxtsiffror var viktigare än att 
driva långsiktiga affärer. Till och med de egna revisorerna var oroade över 
den dåliga uppföljningen av affärerna och kundhanteringen. I större delen av 
de affärer som åklagaren tagit med i åtalet har Prosolvia på ett eller annat 
sätt också ingått som part på den köpande sidan. Vanligtvis gick det till så att 
man tillsammans med en eller flera partners kom överens om att starta center 
baserade på Prosolvias mjukvara. Detta nätverk av planerade centers växte 
snabbt både i Sverige och utomlands under 1997 (Affärsvärlden 2007). 
 
Så fort Prosolvia fått en tänkt partner att skriva på ett avtal skickades ett 
antal CD-skivor till "kunden" även om denna inte skulle använda 
programmen i sin egen verksamhet utan centret skulle drivas i ett nytt 
partnerbolag. Därefter följde också en faktura på betydande belopp. En stor 
del av faktureringen kom sent i december 1997 (ibid). 
 
Trots att många kunder ställde sig frågande till faktureringen innan vare sig 
bolag, finansiering, lokaler, datorer eller personal var på plats så intäktsförde 
Prosolvia affärerna under 1997 (ibid). 
 
Den 3 april 1998 publicerade Dagens Industri en första artikel som tog upp 
tveksamheter i Prosolvias sätt att hantera sina räkenskaper. Intäkterna blåses 
upp och kostnaderna döljs. Samtidigt publicerar fondmäklarfirman Enskilda 
en kritisk analys av Prosolvia och Dagens Industri följer upp med det ena 
avslöjandet efter det andra om luft i Prosolvias bokföring (Nyteknik 2007).  
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Efter Dagens Industris reportage blir den glödheta Prosolviaaktien iskall och 
kursen faller som en sten. I oktober 1998 går Industrifonden in med pengar i 
ett försök att rädda skutan, men pengarna är bortkastade. I december samma 
år försätts Prosolvia i konkurs. Flera hundra anställda förlorar sina jobb och 
8 000 aktieägare förlorar sina pengar, däribland Industrifonden som förlorar 
150 miljoner kronor (ibid).  
 
I efterhand har man konstaterat att Prosolvias omsättning 1997 hade blåst 
upp med 35 procent till 434 miljoner. Den rätta siffran är enligt åtalet 277 
miljoner. Effekten på resultatet var dramatisk. Vinsten som angavs till 80 
miljoner var i själva verket en förlust på 62 miljoner (ibid.). 
 
Enligt Ekobrottsmyndighetens åtal mörklade Prosolvia sin sviktande 
ekonomi. Genom missvisande bokföring, där förluster redovisades som 
vinst, lurades aktieägare och långivare - allt för att påverka priset på 
Prosolvia-aktierna. En förlust på 35,6 miljoner kronor 1997 gömdes enligt 
åtalet undan genom att framtida intäkter bokfördes de sista dagarna år 1997. 
Mycket av rättegången handlade om när en intäkt är realiserad och hur 
verksamhet ska redovisas (SVT 2007).  
 
 
3.5.3 WorldCom 
 
Efter en av de största konkurserna i USA:s historia, Enron, skakas de 
internationella finansmarknaderna av det största företagsbedrägeriet i 
nationens historia, Internetföretaget WorldCom. Förenligt för WorldCom 
och Enron var att de båda hade samma revisionsfirma Arthur Andersen, som 
även var finansiell rådgivare till WorldCom, vilket innebar en tydlig 
intressekonflikt (Analyskritik 2007).  
 
I syfte att hålla upp aktiekursen och gynna aktieägarintresset redovisade 
WorldCom 36 miljarder kronor högre intäkter före skatter och avdrag än vad 
som fanns i verkligheten. Vinstmarginalen på 43 procent var bara luft och 
företaget har sålunda gått med förlust sedan år 2001 eller ännu tidigare. 
(ibid). 
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WorldCom meddelade att man ämnade revidera sin finansiella redovisning 
för 2001 och första kvartalet 2002. Som resultat av en intern granskning av 
redovisningen av kapitalkostnader bedömdes att vissa överföringar från 
trafikkostnader till kapitalkonton inte gjorts i enlighet med accepterad 
redovisningssed (US GAAP). Beloppet på dessa överföringar var 3,055 
miljarder dollar under 2001 och $797 miljoner för första kvartalet 2002. 
Utan dessa överföringar skulle ebita6 minskats till $ 6,339 miljarder 2001 
och $ 1,368 miljarder för första kvartalet 2002. Resultatet hade blivit att 
företaget rapporterat en nettoförlust för 2001 och första kvartalet 2002 
(Global MCI 2007). 
 
 

                                                            
6 ebita - (earnings before interest, taxes and amortization) - rörelseresultat före 
goodwillavskrivningar. 
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4 Empiri 
 
Här återges våra gjorda intervjuer med Jan Hanner och Pär Falkman 
och en kort presentation av respondenterna. Intervjuerna återges i 
sammanhängande text. 

 
4.1 Jan Hanner 
 
Jan Hanner arbetar som redovisningsspecialist hos Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers i Göteborg. Han har arbetat där sedan 1982, varav 
15 år som auktoriserad revisor och 5 år som redovisningsspecialist. 
Arbetsuppgiften kan beskrivas som en slags supportfunktion och rådgivare åt 
revisorer i speciellt komplicerade frågor inom redovisning och revision. Han 
är relativt insatt i konvergensprojektet och läser kontinuerligt de månatliga 
utkast som publiceras från möten mellan IASB och FASB. 
 
Nedan återges intervjun som gjordes med Jan Hanner den 17 april 2007. 
 
 
4.1.1 Intervju 
 
Jan Hanner bedömer intäktsredovisningen som det svåraste 
redovisningsområdet. Dels på grund av att det faktiskt är ett komplext 
område, dels eftersom intäktsredovisningen befinner sig i en uppvaknande 
fas. Med det menas att standardsättarna nyligen kommit underfund med att 
det är ett svårt område som är i behov av en översyn. 
 
Han identifierar problemet med svårigheter med gränsdragningen mellan 
entreprenadavtal och ren varuförsäljning. Traditionellt uppkommer intäkten 
när betalning sker, men nutidens mer och mer komplexa transaktioner 
krånglar till redovisningen. Ett exempel är skillnaden mellan en fritidsbåt 
och en Volvobil. Båda fallen gäller en standardiserad produkt med vissa 
valmöjligheter för kunden, men enligt praxis redovisas försäljningen på olika 
sätt. Volvobilen betraktas som en ren varuförsäljning och behandlas i IAS 
18. Försäljningen av fritidsbåten betraktas däremot som ett entreprenadavtal 
vilket tas upp i IAS 11. Det finns en stor skillnad i hur intäktsredovisningen 
skall gå till beroende på vilken standard som tillämpas. En försäljning enligt 
IAS 18 intäktsförs direkt då försäljningen är realiserad eller realiserbar. 
Intäkterna från ett entreprenadavtal skall däremot fördelas över tiden då 
arbetet med produkten pågår. Var går gränserna med hänsyn till kostnader, 
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betalning, leverans och kringprodukter? Jan Hanner talar om en teori som är 
svart och vit men en verklighet som är pragmatisk och mellangrå.  
 
Enligt respondenten finns det fundamentala skillnader mellan IASB och 
FASB. Ramverket lämnar mer utrymme för sunt förnuft men kan samtidigt 
skapa mer osäkerhet, medan FASB:s normgivning är mer detaljstyrd. 
Utvecklingen visar att IASB mer närmar sig FASB än viceversa. Jan Hanner 
tror även att företag i USA i högre grad utformar sina kontrakt efter hur de 
senare kommer att redovisas. Han tycker inte att det finns några större 
skillnader mellan svensk normgivning och IASB:s normgivning. 
 
Jan Hanner är tveksam till om det går att genomföra en vettig 
överenskommelse mellan IASB och FASB. Han betonar risken att 
normgivarna gör en eventuell lösning för teoretisk, att den blir svår att 
tillämpa i praktiken. Samtidigt välkomnar han en eventuell förädling av 
reglerna då han anser att detta behövs, då täckningen inom intäktsområdet 
inte är tillfredställande. Ett nytt och svårt område är IT-produkter och 
 -tjänster som inte behandlats tillräckligt i befintlig normgivning. Hur skall 
vi redovisa databaser, support, dataprogram och liknande produkter som 
köps på licens? Skall vi använda successiv vinstavräkning eller inte? Hur 
fördelas våra kostnader? 
 
Han tycker att tendensen går mot en mer balansinriktad intäktsredovisning 
med andra balansposter som speglar fasta kontrakt men tycker att en sådan 
utveckling känns främmande. Frågan om en av konvergensprojektet 
producerad lösning kan komma att bli lyckosamma delar han in i två 
nyckelfrågor: 
1. Kan IASB och FASB komma överens - strävar alla åt samma håll? 
2. Klarar de av att sälja in lösningen till praktikerna då alla inte är teoretiker? 
 
 
4.2 Pär Falkman 
 
Pär Falkman arbetar som redovisningsexpert på Ernst & Young i Göteborg 
sedan 1998. Han arbetar på byråns Technical Department med i huvudsak 
IFRS-frågor och har som uppgift att stödja revisorer som stöter på svårare 
problem. Han har bedrivit utredningsverksamhet inom ramen för Rådet för 
kommunal redovisning, inklusive skrivning av rekommendationer, författat 
böcker och artiklar ibland annat Balans och Kommunal ekonomi.  
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Nedan återges intervjun som gjordes med Pär Falkman den 17 april 2007. 
 
 
4.2.1 Intervju 
 
Det stora problemet med intäktsredovisning är så kallad bundling. Det går ut 
på att försäljningen inte bara består av själva varan utan även av olika 
kringprodukter såsom garantier, försäkringar med mera. Nyckeln ligger i att 
dela upp dessa försäljningar, så kallad unbundling, för att ge en rättvisande 
bild av försäljningen. Unbundling behandlas inte i dagens regelverk och 
vissa företag gör lite som de vill medan andra inte bryr sig om det. Hur skall 
vi redovisa en försäkring som vi tar betalt för idag men som eventuellt kan 
innebära en kostnad för företaget i framtiden? Pär Falkman exemplifierar 
med en vanlig mobiltelefonförsäljning som säljs för 0 kr med abonnemang. 
Telefonen har ett större värde än 0 kr och frågan är hur intäkterna ska 
fördelas i proportion till kostnaderna. Ett problem är svårigheter med 
matchningen när det gäller olika kostnadskomponenter, vilken intäkt som 
ska matchas mot vilken kostnad. 
 
Ett generellt problem är enligt respondenten hur komplex verksamheten är 
och på vilket sätt företag bakar ihop olika intäkter. Just nu finns endast en 
standard för intäkter och därför kallar Pär Falkman intäktsredovisningen för 
ett oprioriterat område. Det vore rimligare om det fanns en standard per 
intäktstyp, men normgivarna har istället haft fokus på kostnader. En standard 
per intäktstyp skulle underlätta och vara till hjälp för att på ett bättre sätt 
kunna ge en rättvisande bild av transaktionen. 
 
Pär Falkman tycker att och framtiden för konvergensprojektet är oviss och 
konsekvenserna av det är osäkra. Han tror inte att konvergensprojektet 
kommer att ge så mycket och att resultatet med en ny IAS 18 är klart tidigast 
år 2011-12. Dock tror han att det kommer att ske förändringar när det gäller 
uppdelningen av intäkter vilket blir allt vanligare. Han tror att en sådan 
förändring i regleringen kommer att uppröra många svenska företag. 
Anledningen är att den svenska modellen med fokus på resultaträkningen 
hamnar i konflikt med det nya angreppssätt IASB kan komma att 
implementera med större fokus på tillgångar och förpliktelser, alltså 
balansräkningen. 
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5 Analys och reflektioner 
 
I kapitlet redogörs för vår analys, där empirin ställs mot teorin och 
vår tolkning kommer till uttryck. I kapitlet återges författarnas 
reflektioner löpande i texten. 
 
Det är ingen tvekan om att intäkter är ett svårt och komplicerat område inom 
redovisning. Genom konvergensprojektet försöker IASB och FASB att göra 
regleringen på området mer enhetlig och enklare att tillämpa.  
 
Analysen är disponerad utifrån de tre forskningsfrågorna. Genom att koppla 
empirin till den teoretiska referensramen och utifrån detta göra egna 
reflektioner ämnar vi komma till intressanta slutsatser. 
 
 
5.1 Vad gör intäktsredovisning svårt i praktiken? 
 
Längre tillbaka i tiden fanns det i princip bara tillverkning och försäljning av 
varor. Företagen hade inga större problem att redovisa de intäkter som 
uppkom i samband med affärsuppgörelserna. En försäljning av en vara 
kunde på ett enkelt sätt intäktsföras i redovisningen. I takt med att samhället 
har blivit mer komplext har även företagens verksamhet utvecklats på 
samma sätt. Produkterna har blivit mer och mer avancerade, olika sorters 
kringprodukter har tillkommit och marknadsförning har utvecklats och 
innehåller ofta erbjudanden och rabatter. Resultatet har blivit att dagens 
försäljningar är mycket mer än enbart en vara som säljs. Samtidigt har 
företagen blivit allt större och intäktsposterna har kommit att bli mer och 
mer betydelsefulla.  
 
Vår uppfattning är att normgivarna inte har hängt med i utvecklingen och 
sett förändringarna komma. Jan Hanner talade om att intäktsredovisningen är 
i en slags ”uppvaknande fas” vilket är en talande beskrivning av situationen. 
Normgivarna reagerade inte direkt när utvecklingen tog fart utan istället 
hamnade de efter. Det blir både tidskrävande och kostsamt att försöka 
komma ikapp. Komplexiteten i verkligheten har sprungit ifrån de 
gammalmodiga redovisningsstandarderna gällande intäkter.  
 
Vi anser det märkligt att normgivarna undgått att se förändringarna komma 
eftersom det inte direkt skett över en natt utan är en ständigt pågående 
process. Ett talande exempel på detta är bristerna gällande redovisningen för 
olika IT-produkter som Jan Hanner nämner. 
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Vi tycker att det är intressant att se meningsskiljaktigheterna mellan 
respondenterna gällande vad som gör intäktsredovisningen svår. Jan Hanner 
sätter fokus på gränsdragningsproblematiken mellan vad som är en 
försäljning och vad som är ett entreprenadavtal. Då läggs tyngdpunkten på 
skillnaderna mellan IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter. Beroende 
på vilken standard företaget anser att försäljningen går in under redovisas 
intäkterna på helt olika sätt.  
 
Pär Falkman anser däremot att så kallad bundling, varor som säljs kopplat 
till exempelvis garantier och försäkringar, är den svåra delen. Då sätts fokus 
på hur intäkterna skall delas upp mellan olika delprodukter. I dagsläget 
behandlas inte bundling i regleringen. Att olika praktiker identifierar olika 
saker som nyckeln till problemet tyder på att problemet är invecklat och att 
det inte finns någon enkel lösning. 
 
 
5.2 Varför är harmoniseringsarbetet komplicerat? 
 
Som redogjorts för i den teoretiska referensramen finns ett flertal skillnader 
mellan IASB och FASB som komplicerar arbetet med harmoniseringen. De 
grundläggande skillnader som genomsyrar de två normgivarna härstammar 
från de olika redovisningstraditionerna, vilket avspeglas i det angreppssätt 
respektive normgivare använder sig av för att reglera redovisningen. IASB 
har en öppnare princip med riktlinjer som kompletteras med sunt förnuft 
medan FASB har en mer detaljstyrd reglering.  
 
Pär Falkman pekar på en obalans i normgivningen. Det finns många 
standarder för olika kostnadstyper, men endast en för intäkter. Utifrån detta 
konstaterar han att intäkter inte är ett prioriterat område hos IASB. Det vore 
mer rimligt att ha en jämn fördelning med ett flertal standarder som 
behandlar olika intäktsslag. Vi tolkar det som att Pär Falkman i denna fråga 
anser att IASB bör frångå sina principer, genom att göra en reglering som 
behandlar intäktsredovisning mer omfattande och detaljstyrd. 
 
För att harmoniseringsprojektet med inriktning på intäkter skall bli 
lyckosamt krävs att båda normgivarna lämnar sina utgångspunkter och är 
villiga att kompromissa för att nå målet. Jan Hanner anser att IASB närmar 
sig FASB mer än vice versa, vilket kan tyda på att IASB är mer villiga att 
lämna sina grundprinciper. Skulle båda parter inte vara villiga att 
kompromissa med sina grundprinciper försvåras arbetet med harmonisering.  
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Vi tror att en förutsättning för ett lyckat harmoniseringsarbete är att båda 
standardsättarna kan rucka på sina traditionella synsätt. I flera problematiska 
frågor kan lösningen finnas någonstans mellan deras utgångspunkter. Den 
optimala lösningen på ett problem kanske är mer konkret och detaljerad än 
IASB:s riktlinjer men samtidigt friare och öppnare för egen tolkning än 
FASB:s strikta reglering. För att kunna nå en sådan lösning gäller det att 
båda inblandade parter kan utveckla sina preferenser och börja 
kompromissa. Vi tror att den enda vägen till ett lyckat harmoniseringsprojekt 
är att IASB och FASB kan lägga sin status åt sidan och fokusera på vad som 
är bäst för projektet.  
 
 
5.3 Kommer en eventuell slutprodukt av 
konvergensprojektet att kunna tillämpas i praktiken? 
 
Pär Falkman bedömer framtiden för konvergensprojektet med inriktning på 
intäkter som oviss både med avseende på när projektet kan slutföras och om 
det leda till en förbättring. Han tror inte att projektet kommer att slutföras 
inom en femårsperiod. Vi tycker att detta känns rimligt med tanke på hur 
svår intäktsredovisningen är och hur komplicerat harmoniseringsarbetet är.  
 
Även Jan Hanner är tveksam till om normgivarna kan komma fram till en 
vettig överenskommelse. Han betonar risken med att en lösning skulle bli för 
teoretisk och därmed svår eller omöjlig att tillämpa i praktiken. En sådan 
lösning skulle inte innebära något steg framåt i utvecklingen av 
intäktsregleringen. Risken med att försöka applicera en reglering som är 
svart och vit på en mellangrå verklighet blir att den inte går att tillämpa. 
 
Som ett resultat av att respondenterna identifierade olika saker som det stora 
problemet med intäktsredovisning kan vi se två annorlunda förväntade 
slutprodukter av projektet. Jan Hanner betonade problemet med att avgöra 
om en försäljning skall regleras av IAS 11 eller IAS 18. Han tror att en 
lösning med fler balansposter kan komma att bli aktuell. Pär Falkman tyckte 
att det stora problemet med intäktsredovisning var så kallad bundling. Han 
förväntar sig förändringar i regleringen som behandlar hur dessa 
sammankopplade försäljningar skall delas upp i redovisningen.  
 
Det är intressant att se att båda respondenterna förväntar sig komplikationer 
när nya lösningar skall introduceras i praktiken. Jan Hanner är lite mer 
försiktig och menar att en mer balansinriktad syn på intäkter känns 
främmande medan Pär Falkman går ett steg längre när han säger att en sådan 
förändring kommer att uppröra många svenska företag.  
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Respondenternas skilda förväntningar tolkar vi som ännu ett bevis på att 
intäktsredovisningen är ett svårlöst problem vilket består av flera 
komplicerade delar. Kombinationen med att en lösning ligger långt fram i 
tiden gör att resultatet blir svårt att förutspå. Jan Hanner har rätt i när han 
betonar nyckelfrågorna för att projektet skall kunna genomföras och en 
lösning skall kunna bli användbar. 
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6 Slutsatser 
 
Här återges våra slutsatser i form av svar på de uppställda 
problemformuleringar som presenterades i inledningskapitlet. Vidare 
ges förslag på fortsatt forskning på området. 
 
6.1 Slutsatser och slutdiskussion 
 
6.1.1 Vad gör intäktsredovisning svårt i praktiken? 
 
Det är tydligt att intäktsredovisningen har varit ett oprioriterat område. 
Normgivningen har inte följt med i utvecklingen vilket har gjort regleringen 
gammalmodig och svår att tillämpa idag. Unbundling är ett område där 
företagen gör lite som de vill, eftersom det inte finns någon klar och 
övergripande reglering på området. Oklarheter finns även gällande 
gränsdragningen mellan varuförsäljning och entreprenadavtal.  
 
Samtliga ovan nämnda orsaker ligger till grund för att intäktsområdet är 
svårt och komplicerat. Ytterliggare en komplicerande faktor är de olika 
motsättningarna inom normgivarna. IASB har konflikter mellan 
föreställningsramen och IAS 18, medan FASB har oenigheter mellan 
Concept Statement nummer 5 och nummer 6. 
 
 
6.1.2 Varför är harmoniseringsarbetet komplicerat? 
 
Den teoretiska referensramen identifierar olika grundläggande skillnader 
mellan de två standardsättarna. Det finns skillnader som grundar sig i 
respektive redovisningstradition, framför allt gällande lagarnas angreppssätt, 
ägarstrukturerna i företagen och kopplingen mellan redovisning och skatt.  
 
Standardsättarna skiljer sig även åt gällande huvudsakligt angreppssätt inom 
redovisningen, där IASB lämnar riktlinjer med utrymme för egna tolkningar 
medan FASB använder sig av en mycket mer detaljstyrd reglering. Dessa 
skillnader är fundamentala och omöjliga att förena. För att komma fram till 
en harmoniserad lösning krävs att IASB och FASB är villiga att lämna sina 
traditionella ståndpunkter och närma sig varandra.  
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Vi tycker som Pär Falkman att det vore rimligt med en standard per 
intäktstyp och att en sådan utveckling skulle underlätta intäktsredovisningen. 
IASB har inte prioriterat intäktsredovisning, vilket står i kontrast mot 
FASB:s ingående reglering på området.  
 
Sammantaget tror vi att harmoniseringsarbetet försvåras av de 
grundläggande skillnader som finns mellan normgivarna och 
standardsättarnas olika prioritering på intäktsområdet. En nyckelfråga för 
harmoniseringsarbetet blir viljan att kompromissa. 
 
 
6.1.3 Kommer en eventuell slutprodukt av konvergensprojektet att 
kunna tillämpas i praktiken? 
 
Respondenterna delar uppfattningen att konvergensprojektet med inriktning 
på intäkter är osäkert. De är tveksamma till om projektet kommer att 
slutföras och tror att det kommer att ta tid att nå en slutgiltig lösning.  
 
Risken finns att en slutprodukt av konvergensprojektet blir för teoretisk och 
svår att använda i praktiken. Det är viktigt att tänka på att alla inom 
redovisningen inte är teoretiker och att regleringen skall kunna användas i 
verkligheten.  
 
Både Jan Hanner och Pär Falkman tror att det kommer att höjas en del röster 
från svenska företag om det blir en förändring. Anledningen är den klara 
differens som finns mellan svensk intäktsredovisning med inriktning på 
resultaträkningen och FASB:s balansinriktade intäktsredovisning. För att 
kunna åstadkomma en förbättrad intäktsredovisning tror vi att det blir 
avgörande att övertyga praktikerna som skall använda sig av den nya 
regleringen. Klarar normgivarna av att sälja in en sådan lösning kan 
resultatet av konvergensprojektet innebära en förbättring i framtiden. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Konvergensprojektet med inriktning på intäkter har en bra bit kvar innan en 
lösning på harmoniseringsproblemet kan presenteras. Det kan fram till dess 
vara av intresse att diskutera vad projektet kan komma att utmynna i när nya 
tendenser börjar dyka upp. 
Vidare vore det intressant att se vad projektet får för konsekvenser när det är 
klart. Hur fungerar en lösning i praktiken? En utvärdering av projektets 
effekter relaterat till målet med konvergensen skulle vara av intresse. Lyckas 
standardsättarna uppnå en högre grad av harmonisering? 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Här återges våra frågor till intervjurespondenterna. Nedan är våra 
utgångsfrågor men det har under intervjuerna uppkommit följdfrågor vilka 
inte presenteras här 
 
 
Frågor 
 

1. Vad anser du är största problemet med intäktsredovisning? 
 

2. Tycker du att det behövs en förändring av intäktsregleringen? 
 

3. Hur tycker du dagens rekommendationer för intäkter fungerar? 
 

4. Tror du att en harmonisering är genomförbar? 
 

5. Tror du att en eventuell lösning är praktisk tillämpbar? 
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