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Abstract 
Revenue recognition is one of the most important areas in accounting which 
regulators, accountants and auditors deal with. The current European and 
American standards for revenues are not based on the framework and 
contain little or no guidance for certain transactions. The need for a new 
revenue recognition standard has grown, not the least because business 
transactions have become more and more complex. During 2002 the IASB 
and FASB started the Revenue Recognition Project, with the aim of 
publishing a single, comprehensive standard for revenues. The project has 
now resulted in two revenue recognition models, where one will act as a 
model for the upcoming standard. The models are based on the asset / 
liability view, where changes in assets and liabilities produce revenues. 
According to the models, the accounting entities performance liability 
should be measured at fair value or customer value.  
 
Depending on the choice of model for revenue recognition different 
measurements and values will result on the income- and balance sheets. The 
purpose of accounting is to provide decision useful information to primarily 
investors and creditors. The information therefore needs to have certain 
qualities, where reliability and relevance are considered to be the most 
important.  
 
The thesis seeks to prove whether the Revenue Recognition Project will lead 
to more useful information for investors and creditors. The thesis is based on 
a qualitative research method, where we have interviewed respondents of 
different backgrounds. The conclusion is that the Revenue Recognition 
Project should lead to more decision useful information to the users and that 
the forthcoming standard ought to be based on the framework and economic 
theory.  
 
Working with the thesis we discovered a number of interesting areas for 
further research. One suggestion is to conduct a study of the consequences of 
different revenue recognition models for a specific transaction.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Revenue, Revenue Recognition, Revenue Recognition project, 
IASB, FASB, Fair Value, Customer Consideration Value, Performance 
measurement 
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Sammanfattning 
Redovisning av intäkter är ett av de största och viktigaste områden 
normgivare, redovisningsskyldiga och revisorer arbetar med. Den nuvarande 
europeiska och amerikanska regleringen för intäkter har brister i form av 
inkonsekventa och ofullständiga regler. Behovet av en ny intäktsstandard har 
växt fram, inte minst på grund av att företagens transaktioner blivit allt mer 
komplexa. Under 2002 påbörjade därför FASB och IASB ett samarbete med 
målet att nå en gemensam intäktsstandard. Projektet har nu nått så långt att 
de arbetar utifrån två olika modeller för att redovisa intäkter. Modellerna 
baseras på balansräkningsparadigmet där skillnader mellan tillgångar och 
skulder ger upphov till intäkter och kostnader. Enligt modellerna ska ett 
åtagande redovisas till verkligt värde alternativt till kundvärde.   
 
Valet av metod för intäkter ger olika värden på vissa poster såsom tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader i balans- och resultaträkningarna. Då 
redovisningens syfte är att förmedla beslutsanvändbar information till 
företagets intressenter krävs det att informationen har vissa egenskaper. 
Egenskaperna hos de finansiella rapporterna brukar bedömas utifrån ett antal 
kriterier där tillförlitlighet och relevans anses vara de centrala aspekterna.   
 
Uppsatsen avser att besvara huruvida intäktsprojektet som har sin 
utgångspunkt i ett balansorienterat synsätt, kommer att leda till ett bättre 
underlag för att fatta beslut utifrån aktieägarnas perspektiv. Uppsatsarbetet 
har bedrivits genom en kvalitativ metod där vi har genomfört djupintervjuer 
med respondenter vilka har olika erfarenheter av intäktsredovisning. 
Undersökningens slutsatser är att intäktsprojektets kommande standard torde 
leda till bättre beslutsunderlag för användarna och att den kommande 
intäktsstandarden i högre grad torde baseras på ramverken och ekonomisk 
teori.  
 
Under uppsatsarbetets gång upptäckte vi en rad intressanta frågeställningar 
och områden vilka vi anser skulle vara intressanta för vidare studier och 
forskning. Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en studie där 
forskaren utifrån en specifik transaktion visar konsekvenserna av olika 
intäktsmodeller.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Intäkter, Intäktsredovisning, Intäktsprojektet, FASB, IASB, 
Verkligt värde, Kundvärde, Prestationsmätning 
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Förord 
Uppsatsarbetet har gett oss en ny dimension på begreppet intäkter och det 
har medfört att vi fått en inblick i vilka problem som kan uppstå vid 
värdering av intäkter och vid fastställande av tidpunkt för när intäkter ska 
redovisas. Trots att vi lagt ner mycket tid på uppsatsarbetet har vi bara 
lyckats skrapa på ytan kring intäktsredovisning och den problematik som är 
kopplad till den. Det är förståeligt att FASB och IASB sedan 2002 arbetat 
utan att lyckas komma fram till ett konkret förslag för en ny intäktsstandard.  
 
Trots att arbetet varit krävande och vi stundtals varit osäkra på om vi skulle 
lyckas slutföra uppsatsen inom tidsramen är vi nöjda med resultatet. Vi vill 
tacka alla som har gjort detta möjligt. Framförallt vill vi rikta ett tack till 
våra handledare Pernilla Lundqvist och Sten-Eric Ingblad samt till våra 
respondenter. 
 
Vi önskar våra läsare en Trevlig läsning! 
 
 
Borås i maj 2007 
 
 
 
 
 
 
Andreas Colliander  Madelen Svensson 

 

 5



Innehållsförteckning 
INTRODUKTION.................................................................................................. 10 

1. BAKGRUND....................................................................................................... 12 
1.1. PROBLEMDISKUSSION ....................................................................................15 
1.2. FRÅGESTÄLLNING ..........................................................................................16 
1.3. SYFTE.............................................................................................................16 
1.4. AVGRÄNSNING...............................................................................................16 
1.5. MÅLGRUPP.....................................................................................................16 
1.6. UPPSATSENS AKTUALITET..............................................................................16 
1.7. UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION ...........................................................17 

2. METOD............................................................................................................... 19 
2.1. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ...........................................................19 

2.1.1. Teoribegreppet....................................................................................... 19 
2.1.2. Kunskapssyn .......................................................................................... 20 
2.1.3. Val av perspektiv.................................................................................... 23 
2.1.4. Kunskapsväg .......................................................................................... 23 
2.1.5. Forskningsstrategi ................................................................................. 25 

2.2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...................................................................................26 
2.2.1. Datainsamling........................................................................................ 26 
2.2.2. Analysmetod........................................................................................... 28 
2.2.3. Utvärderingsmetod ................................................................................ 29 

3. TEORETISK REFERENSRAM....................................................................... 31 
3.1. REDOVISNINGENS SYFTE OCH ANVÄNDARE....................................................31 

3.1.1. Primäranvändarnas informationsbehov ................................................ 34 
3.1.2. Användarnas ekonomiska beslut............................................................ 35 

3.1.2.1. Användarens prognosmodell .................................................................36 
3.1.2.2. Användarens beslutsmodell ...................................................................36 
3.1.2.3. Användarens kunskap............................................................................38 

3.1.3. Informationskriterier ............................................................................. 39 
3.1.3.1. Beslutsanvändbarhet ..............................................................................40 
3.1.3.2. Relevans ................................................................................................40 
3.1.3.3. Tillförlitlighet ........................................................................................41 
3.1.3.4. Jämförbarhet ..........................................................................................42 
3.1.3.5. Restriktioner för informationen .............................................................42 

Nyttan skall överväga kostnaden..........................................................................43 
Materialitet...........................................................................................................43 

3.1.4. Informationskriterierna i redovisningen................................................ 43 
3.2. PRESTATIONSMÄTNING ..................................................................................44 

3.2.1. Resultatbegreppet .................................................................................. 44 
3.2.2. Resultaträkningsparadigmet .................................................................. 46 

Realisationsprincipen ...........................................................................................46 
Matchningsprincipen............................................................................................46 
Försiktighetsprincipen..........................................................................................47 

3.2.3. Balansräkningsparadigmet .................................................................... 47 

 6



3.2.4. Paradigmens konsekvenser i praktiken.................................................. 48 
3.2.5. Standarder med utgångspunkt i Balansräkningsparadigmet ................. 49 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter ............................................................................49 
IAS 41 Jord- och skogsbruk .................................................................................50 

3.3. INTÄKTSPROJEKTET .......................................................................................51 
3.3.1. Intäktsredovisning enligt projektet......................................................... 52 

3.3.1.1. Fair value model (FVM)........................................................................54 
3.3.1.2. Customer Consideration Model (CCM).................................................55 

4. EMPIRI ............................................................................................................... 59 
4.1. PRESENTATION AV RESPONDENTER................................................................59 
4.2. INTERVJUER ...................................................................................................59 

5. ANALYS.............................................................................................................. 68 
5.1. ANALYS UTIFRÅN REDOVISNINGENS SYFTE....................................................68 
5.2. ÖVERGÅNGEN TILL BALANSRÄKNINGSSYNSÄTTET ........................................69 
5.3. ANALYS AV INFORMATIONENS KVALITATIVA EGENSKAPER ...........................73 

6. SLUTSATSER .................................................................................................... 79 
6.1. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................81 

7. KÄLLFÖRTECKNING..................................................................................... 82 

BILAGA 1. KONVERGENSPROJEKTETS AGENDA..................................... 86 

BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR – SENIOR MANAGER............................... 88 

BILAGA3. INTERVJUFRÅGOR......................................................................... 89 

BILAGA 4: KVALITATIVA INFORMATIONSEGENSKAPER .................... 92 
 

 7



Figurförteckning 
FIGUR 1: KOLB ET AL:S MODELL AV MÄNSKLIGT LÄRANDE. ................................. 22 
FIGUR 2: RELATIONEN MELLAN TEORI OCH VERKLIGHET .................................... 24 
FIGUR 3: ANVÄNDARNA OCH DERAS INFORMATIONSBEHOV ENLIGT IASB. ......... 32 
FIGUR 4: UTVÄRDERINGSMODELL ÖVER BESLUTSANVÄNDBARHET...................... 36 
FIGUR 6: IASB:S KVALITATIVA INFORMATIONSKRAV. .......................................... 40 
FIGUR 7: TRE RESULTATVÄRLDAR. ........................................................................ 45 
 

Tabellförteckning 
TABELL 1: FVM, CCM OCH REALISATIONSPRINCIPEN.............................................. 58 

 8



Förkortningslista 
 

AAA American Accounting Association 

CCM Customer Consideration Model 

ED Exposure Draft 

EU Europeiska Unionen  

FAS Financial Accounting Standards 

FASB Financial Accounting Standards Board 

FVM Fair Value Model 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards 

SEC Securities and Exchange Commission 

 9



Introduktion 
vsnittet ger en kortfattad redogörelse av de områden som uppsatsen 
behandlar. Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i de 

organisationer och begrepp som uppsatsen baseras på. 
 A

 
International Accounting Standards Board (IASB) är en fristående, 
oberoende normgivare för redovisningsstandarder. Organisationens mål är 
att utveckla en enhetlig samling av redovisningsstandarder som skall leda till 
finansiell rapportering av hög kvalitet. IASB består utav 14 ledamöter från 
nio olika länder och är baserade i London, England (IASB 2007). Under 
2002 beslutade EU att IASB:s normer; International Financial Accounting 
Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS), skall 
tillämpas inom Europeiska gemenskapen genom förordning 1606/2002/EG. 
EU behåller dock via sin ”godkännandemekanism” fortfarande det slutgiltiga 
mandatet eftersom alla IFRS/IAS standarder måste genomgå ett 
godkännande av EU kommissionen. Genom att EU godkänner en IFRS/IAS 
standard får den status av en förordning inom gemenskapen. Beslutet om att 
IFRS/IAS ska tillämpas inom EU innebar bland annat att noterade koncerner 
i Sverige från 1 januari 2005 skall upprätta sina finansiella rapporter enligt 
IFRS/IAS (Europaparlamentets och rådets förordning, 2002).  
 
Financial Accounting Standards Board (FASB) är en privat organisation 
baserad i USA som utvecklar redovisningsnormer för den Amerikanska 
marknaden (FASB b 2007). FASB:s normer; Financial Accounting 
Standards (FAS) skall följas av noterade företag i USA. Icke amerikanska 
bolag som är noterade på den amerikanska börsen eller är dotterbolag till ett 
amerikanskt bolag är också skyldiga att följa FAS. FASB har genom The 
Securities and Exchange Commission (SEC), viket är USA:s motsvarighet 
till Finansinspektionen, fått mandat för normeringen, liknande den 
konstruktion som råder mellan EU och IASB:s normer (FASB b, 2007).  
 
Normeringens natur och normerna för redovisning skiljer sig från land till 
land. Detta gör att den praxis och de regler och normer som gäller för 
redovisning i en specifik situation, tid och land kommer till uttryck genom 
”generellt accepterade redovisningsstandarder” eller Generally Accepted 
Accouting Principles (GAAP). GAAP är ett samlingsnamn för de normer 
och regler som gäller för en redovisningsskyldig (Belkaoui, 2004). Det finns 
exempelvis GAAP för banker, för ideella föreningar osv. Det finns även 
nationella GAAP, såsom US GAAP för USA och UK GAAP för 
Storbritannien. Med termen US GAAP avser man alltså den samling normer 
som gäller för redovisningsskyldiga i USA.  
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I september 2002 nådde FASB och IASB en överenskommelse om att 
gemensamt utarbeta globala redovisningsnormer. Målet med samarbetet är 
att (a) så snabbt som möjligt göra existerande normer kompatibla och (b) att 
utveckla framtida normer i samråd (IASB, 2006). Projektets långsiktiga mål 
är att utveckla en samling av normer för redovisning. På kort sikt syftar 
projektet till att US GAAP och IFRS/IAS skall kunna användas likvärdigt. 
Det finns ett stort behov av konvergens mellan regelverken främst på grund 
av att Europeiska företag vilka är noterade i USA eller har ett moderbolag i 
USA tvingas upprätta finansiella rapporter enligt US GAAP för den 
Amerikanska marknaden och enligt IFRS/IAS på den Europeiska marknaden 
(ibid.).  
 
Redovisning av intäkter utgör en viktig del av konvergensarbetet. 
Intäktsprojektet mellan FASB och IASB syftar till att ta fram en gemensam 
standard för redovisning av intäkter (IASB, 2006). Nuvarande normgivning 
för intäkter har ett flertal brister. För IASB del är IAS 18 inte konsekvent 
utformad efter ramverket och IAS 18 saknar även vägledning i ett antal 
viktiga redovisningsfrågor. I USA finns det 200 olika standarder och 
uttalanden för redovisning av intäkter och en förenkling av regelverket har 
länge efterfrågats (ibid.). 
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1. Bakgrund 
ap
ka

mellan

itlet behandlar dagens normgivning för redovisning ur ett 
pitalmarknadsperspektiv. Vidare diskuteras harmoniseringsprocessen 
 FASB och IASB:s normer och det konvergensprojekt som pågår 

mellan normgivarna. Ett av de större projekten för konvergens är 
intäktsprojektet. Bakgrunden behandlar intäktsredovisningens problematik, 
förutsättningar och diskuterar konvergensprojektets mål och slutsatser för 
redovisningen av intäkter. Utifrån bakgrunden formuleras uppsatsens 
problemområde och frågeställning.  

 K

 
Redovisning är inte ett fristående fenomen, utan måste ses som en del av sin 
miljö. Redovisningen existerar idag i den kapitalistiska marknadsekonomin 
där kapitalmarknaderna är den centrala marknadsplatsen för finansiering av 
företag. Hendriksen & Van Breda (1992) menar att de önskade 
konsekvenserna av redovisningsnormer är att informationen till investerarna 
och andra användare skall leda till sundare ekonomiska beslut, och att bättre 
beslut ska, genom kapitalmarknaderna, resultera i en resursallokering som 
ligger närmare det optimala. Det är utifrån detta kapitalmarknadsperspektiv 
nuvarande normgivning utarbetas av IASB och FASB, vilket framgår av 
respektive normgivares ramverk. Redovisningsinformation skall vara 
beslutsanvändbar och riktar sig primärt till investerare och kreditgivare 
(IASB 2001, FASB 1978). Med fastlagt att redovisningen skall utgöra 
underlag för att fatta ekonomiska beslut bör informationen, i så stor 
utsträckning som möjligt, spegla den ekonomiska verkligheten av företagets 
verksamhet. Redovisningen bör enligt kapitalmarknadsperspektivet alltså 
vara neutral och inte ta hänsyn till exempelvis sociala konsekvenser (ibid.). 
 
Kapitalmarknadsperspektivet har lett till krav på att redovisningen skall 
använda samma principer och metoder för att mäta företagens prestationer 
och finansiella ställning. Om företag använder olika principer och metoder 
för att mäta den ekonomiska verkligheten minskar informationens 
beslutsanvändbarhet. Den ökade internationaliseringen av världens 
ekonomier i termer av handel och kapitalflöden har lett till ett ökat behov av 
globalt enhetliga redovisningsnormer det vill säga ett behov av 
harmonisering (Belkaoui, 2004). Tanken är att en harmonisering skall leda 
till minskade transaktionskostnader, rörligare kapitalmarknader och därmed 
leda till en bättre resursallokering i samhället (ibid.). Harmoniseringens mål 
är enligt Tokar (2005) att redovisningsskyldiga på olika kapitalmarknader 
skall använda samma konventioner att mäta och rapportera deras finansiella 
resultat och ställning. 
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Som ett led i harmoniseringen enades FASB och IASB i september 2002 om 
att koordinera de båda organisationernas arbete för att gemensamt uppnå 
redovisningsstandarder av hög kvalité vilka skall leda till bättre finansiella 
rapporter (IASB 2006). En konvergens mellan US GAAP och IFRS är 
projektets långsiktiga mål. I nuläget har organisationerna enats om en 
kortsiktig konvergensplan. Målet är att till 2008 komma fram till en slutsats 
om vilka skillnader som existerar i nuvarande standarder, hur skillnaderna 
skall elimineras och försöka utarbeta gemensamma standarder för specifika 
redovisningsfrågor i de standarder som idag är av störst intresse för 
förbättring (ibid.). Ett av de viktigaste projekten på kort sikt är projektet för 
intäktsredovisning.  FASB och IASB har enats om att i slutet av 2007 
publicera dokument i den antagningsprocess (due process) som skall föreslå 
en gemensam standard för intäkter.  
 
Redovisningen av intäkter är ett av de viktigaste och största problemen som 
normgivare, redovisningsskyldiga och revisorer jobbar med. Intäkter är ett 
av redovisningens mest centrala och fundamentala begrepp.  Betydelsen av 
intäktsbegreppet kan belysas utifrån dess betydelse för resultatbegreppet. 
Enligt ekonomisk teori är företagets resultat under en period förändringen av 
nettotillgångarna förutom sådana förändringar som beror på tillskott eller 
uttag till ägarna (Solomons, 1961).  
 
Huvudproblematiken kring intäktsredovisning handlar om när en intäkt skall 
redovisas och kan belysas med följande exempel:  
 

Antag att en biltillverkare köper in material för 1000. Med 
hjälp av arbetskraft som kostar 100 omvandlar biltillverkaren 
materialet till en färdig bil som sedan säljs till en kund på kredit 
för 1500. Hela resursomvandlingsprocessen (från inköp av 
material till erhållen betalning av bilen) löper över 18 
månader.  
 
Vad är företagets resultat efter 12 månader, dvs. vilka intäkter 
och kostnader skall erkännas efter 12 månader av 
resursomvandlingsprocessen? 

 
Enligt ekonomisk teori kan frågan ovan besvaras tämligen enkelt, resultatet 
efter 12 månader är skillnaden mellan nettotillgångarna i början av perioden 
och i slutet av perioden. Huvudproblemet är dock att mäta förändringen. I 
redovisningen kan man lösa frågan i huvudsak på två sätt; antingen kan man 
följa den ekonomiska teorin och utarbeta metoder för att värdera 
nettotillgångarna vid början respektive slutet av perioden, eller så kan man 
angripa problemet utifrån ett transaktionsinriktat synsätt.  
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Den traditionella redovisningen har historiskt sett dominerats av ett 
transaktionsinriktat synsätt (Littleton, 1956). Redovisningen mäter företagets 
transaktioner med omvärlden under en period. Huvudprinciper för det 
transaktionsinriktade synsättet är realisations- och matchningsprincipen. 
Realisationsprincipen tar sikte på vilka objektiva förutsättningar som måste 
vara vid handen för att erkänna att en intäkt har kommit företaget till godo. 
Principen innebär att orealiserade värdeökningar som skett av företagets 
tillgångar under året inte redovisas eftersom det inte finns någon transaktion 
som kan verifiera värdeförändringen. När väl intäkterna för perioden har 
fastställts redovisas enligt matchningsprincipen de kostnader företaget haft 
för att erhålla intäkterna under perioden. Intäkter avgör alltså kostnaderna 
som i sin tur avgör periodens resultat. Intäkter är alltså den post som i störst 
utsträckning styr hur redovisningen mäter företagets prestationer under en 
period enligt det transaktionsinriktade synsättet (Gröjer, 2002).  
 
Angriper man istället problemet utifrån den ekonomiska teorin koncentrerar 
man sig på balansräkningen. Företagets resultat under en period är 
förändringen av nettotillgångarna som skett under samma period. Med detta 
balansräkningsorienterade synsätt erkänns orealiserade värdeförändringar i 
redovisningen eftersom det inte krävs några transaktioner för att fastställa 
resultatet. Problemet med synsättet ligger istället i hur man värderar 
nettotillgångarna vid respektive tidpunkt (Gröjer, 2002).  
 
Dagens normering kring intäkter utgör en blandning av konceptuella 
resonemang och en kodifiering av praxis. IASB:s normer för 
intäktsredovisning, främst IAS 18 och IAS 11, följer i huvudsak den 
transaktionsinriktade redovisningsmodellen (Würstemann & Kierzek, 2005). 
I US GAAP finns det för närvarande ca 200 olika standarder och 
rekommendationer för hur intäkter bör redovisas. Financial Accounting 
Standards Advisory Committe (FASAC), vilket är en rådgivande kommitté 
till FASB, menar att de främsta bristerna med dagens intäktsredovisning är 
att det inte finns någon vägledning till hur tjänsteinkomster bör redovisas 
och att det finns svårigheter med att skilja mellan värdeökningar och intäkter 
(FASAC, 2005).  
 
Normgivarnas tanke är att beslutsanvändbarheten av redovisnings-
informationen ökar av ett balansorienterat synsätt. Användarna är 
intresserade av företagets ekonomiska ställning och resultat. Ju bättre 
redovisningen kan avspegla den ekonomiska ställningen och resultatet desto 
större beslutsanvändbarhet har informationen. Normeringen tar idag alltså 
sin utgångspunkt i ett balansorienterat synsätt och den traditionella 
redovisningen där realisation och matchning har utgjort centrala principer 
har hamnat i skymundan.  Intäktsprojektet innebär ett skifte från dagens 
normer för intäkter till normer som istället baseras på ett 

 14



balansräkningssynsätt (IASB, 2006). Problematiken med 
balansräkningssynsättet ligger i hur man skall värdera intäkterna. Problemet 
har diskuterats sedan projektet påbörjades men man har nu enats om att 
arbeta vidare utifrån två värderingsmodeller; ”the customer consideration 
model” (CCM) och ”the fair value model” (FVM). FASB förespråkar CCM 
medan en klar majoritet inom IASB anser att FVM är att föredra för att 
värdera intäkter (Rundfeldt, 2005). 
 
Både CCM och FVM har sin utgångspunkt i att värdera tillgångar och 
skulder (nettotillgångar) och jämföra dessa med periodens ingående värden 
för att därigenom fastställa intäkterna för perioden. Modellerna tar hänsyn 
till företagets prestationer, det vill säga hur mycket av företagens åtaganden 
som fullgjorts. Det som skiljer modellerna åt är värderingen av företagets 
åtaganden. FVM värderar tillgångarna och skulderna till hur mycket 
företaget skulle behöva betala en utomstående part för att denne skulle 
fullgöra företagets åtagande. Medan CCM värderar företagets åtaganden 
efter hur mycket kunden behöver betala för att köpa varje del i prestationen 
separat (Würstemann & Kierzek, 2005).   
 
Intäktsprojektet med CCM och FVM kommer att innebära en förändrad 
normering vad gäller intäkter. Projektet kommer att få konsekvenser för 
framförallt noterade bolag i Sverige vilka är tvingade att följa IFRS / IAS i 
sin koncernredovisning.   

1.1. Problemdiskussion 
Intäktsredovisning har en central betydelse för att mäta företagets 
prestationer. Redovisningsinformation skall vara beslutsanvändbar för 
framförallt investerare och kreditgivare på kapitalmarknaderna. Det ställer 
krav på att redovisningen skall vara neutral och spegla den ekonomiska 
verkligheten av företagets verksamhet. Redovisningsnormer är dock 
politiserade på så sätt att normgivare måste beakta de intressen som berörs 
av redovisningen. Existerande normer för intäktsredovisning är en blandning 
av konceptuella, teoretiska resonemang och en anpassning till existerande 
praxis. Intäktsredovisning har historiskt sett baserats på ett 
transaktionsinriktat synsätt där realisationsprincipen har haft en central roll. 
Konvergensprojektet innebär nu en förändring för hur intäkter skall 
redovisas. Normgivarna har övergett den konventionella 
transaktionsinriktade synen och har istället gått över till ett 
balansräkningsorienterat synsätt där man ser till vilka förändringar som skett 
i företagets tillgångar och skulder för att fastställa vilka intäkter som skall 
redovisas.  
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1.2. Frågeställning  
Med utgångspunkt i intäktsprojektet och den förändring av 
intäktsredovisning som projektet kommer att innebära, ställer vi oss följande 
frågor vilka uppsatsen syftar till att besvara: 
 

- Hur påverkas informationsvärdet av de finansiella rapporterna av 
den förändrade intäktsredovisningen? 

o Leder det balansorienterade synsättet, som intäktsprojektet 
baseras på, till att aktieägarna får ett bättre underlag för att 
fatta beslut?  

Med informationsvärde avser vi hur väl redovisningen speglar de faktiska 
förhållanden som råder på företagen. Utgångspunkten har varit att 
informationen ska ligga till grund för aktieägarnas beslut om fortsatt 
investering alternativt potentiella aktieägares beslut om att investera i 
företaget.  

1.3. Syfte 
Uppsatsen syftar till att analysera vilka förändringar intäktsprojektet kommer 
att leda till och hur förändringarna påverkar informationsvärdet av de 
finansiella rapporterna. Vårt mål är att utveckla förståelsen och innebörden 
av intäktsredovisning enligt den kommande standarden. Informationsvärdet 
bedöms utifrån dess beslutsanvändbarhet enligt IASB:s ramverk. 

1.4. Avgränsning 
Uppsatsen behandlar intäktsprojektet mellan IASB och FASB. Uppsatsen 
bygger på de diskussionspapper och mötesprotokoll kring projektet som 
FASB och IASB har gett ut samt de modeller för intäktsredovisning som de 
arbetar utifrån i dagsläget. Empirin hämtas från intervjuer med en revisor, en 
redovisningsspecialist och en företagsvärderare. 

1.5. Målgrupp 
Uppsatsen kräver att läsaren har vissa förkunskaper inom redovisning och 
riktar sig primärt till redovisare, revisorer, analytiker och studenter inom 
ämnesområdet. Uppsatsen kan även vara av intresse för övriga grupper och 
personer som har ett intresse av att ta reda på vad en förändring av 
intäktsredovisning innebär för noterade företags koncernräkenskaper. 

1.6. Uppsatsens aktualitet 
Som läsare av den här uppsatsen är det viktigt att vara medveten om att 
uppsatsen baseras på hur diskussionerna kring intäktsprojektet går just nu 
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mellan FASB och IASB. Eftersom intäktsprojektet ännu är i sin vagga, trots 
att det inleddes 2002, kan mycket förändras i framtiden. Detta kan betyda att 
projektet efter uppsatsens tryck kommer gå en helt annan väg och att de 
modeller för när och till vilket värde en tillgång och skuld ska värderas i 
samband med ett avtal kan förändras. De modeller vi presenterar här kan 
därmed bli inaktuella. Om detta blir fallet betyder det dock inte att uppsatsen 
är inaktuell. Fokus i uppsatsen ligger på det balansorienterade synsättet och 
det finns ingenting som talar för att FASB och IASB väljer ett annat synsätt i 
den kommande standarden.  

1.7. Uppsatsens fortsatta disposition 
Kapitel 2 

Här beskrivs hur uppsatsarbetet ska genomföras. Det ges en kort beskrivning 
av olika vedertagna synsätt på begreppen teori och kunskap samt olika 
metoder för att närma sig den empiriska verkligheten och att göra mätningar 
av den. Kapitlet avslutas med hur vi praktiskt kommer att gå tillväga vid 
datainsamling och analys. Det ges även en beskrivning av hur vi säkerställer 
studiens kvalitet och vilken kritik som kan riktas mot de källor som använts.      
 
Kapitel 3 

I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som utgör grunden för 
vår problemställning. Kapitlet inleds med en beskrivning av syftet med 
extern redovisning och vilka primära behov användare av 
redovisningsinformationen har. Vi kommer även att ta upp strukturen på 
normeringen samt vilka informationskriterier som ställs på de finansiella 
rapporterna. Vidare behandlar kapitlet prestationsmätning och olika synsätt 
på hur man får fram ett resultat. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
bakgrunden till intäktsprojektet samt vilka tankegångar FASB och IASB 
arbetar utifrån när det gäller hur och när en intäkt ska erkännas. 
  
Kapitel 4 

Kapitlet behandlar den empiriska studien och inleds med en presentation av 
de respondenter som ingår i studien. Fortsättningen av kapitlet innehåller en 
redogörelse av de svar respektive respondent lämnar på de frågor kring 
intäktsredovisning som kommer att ställas vid intervjutillfället.    
 
Kapitel 5 

Här analyseras resultatet från den empiriska studien utifrån den teoretiska 
referensramen. Redovisningens syfte, övergången till det balansorienterade 
synsättet, och analys av informationens kvalitativa egenskaper är de tre 
ämnesområden som behandlas.  
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Kapitel 6 

I det avslutande kapitelet presenteras de slutsatser uppsatsarbetet kommer att 
utmynna i. I kapitlet kopplas resultatet av analysen samman med 
frågeställningen som kommer att få ett svar. Avslutningsvis kommer vi att 
ge förslag på fortsatt forskning inom området.    
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2. Metod 
apitlet går igenom hur vi som författare till uppsatsen förhåller oss till 
verkligheten och vårt undersökningsområde. Vidare går vi igenom vår 
strategi för att finna svar på uppställda forskningsfrågor, vilka metoder 

vi har använt för att uppnå vår strategi samt diskuterar vilken data och 
information vi utgått ifrån och hur vi förhåller oss till denna.  

 K

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Belkaoui (2004) är forskningens roll inom redovisning att etablera 
generella regler som förklarar beteende, empiriska händelser och objekt som 
redovisningen är relaterad till för att därigenom möjliggöra en koppling 
mellan vår kunskap om separata händelser och en möjlighet att tillförlitligt 
kunna uppskatta framtida händelser som är av intresse. Hur forskaren 
förhåller sig till verkligheten, sin forskning och sitt undersökningsobjekt kan 
sammanfattas i vilket vetenskapligt förhållningssätt forskaren har.  

2.1.1. Teoribegreppet 
Enligt Holme & Solvang (1997) har teorier alla det gemensamt att de utgör 
abstraktioner av konkreta företeelser. Genom abstraktionerna kan vi bättre 
förstå, förklara och förutsäga företeelserna. För samhällsvetenskapen finns 
det en klyfta mellan den utvecklade teorin och konkreta empiriska 
undersökningar. Samhällsenliga förhållanden är komplexa och skiftande och 
samhällsvetenskapen har inte samma lagbundenhet som naturvetenskapen 
(ibid.). Andersen (1998) karaktäriserar teorier som bilder/avspeglingar av 
den verklighet som yttrar sig genom observationer och andra data. Han 
menar att teorier är förenklade bilder av en del av verkligheten, med en viss 
inre systematik, och uttalar vidare att teorier inte är något annat än egna och 
andras erfarenheter – mer eller mindre systematiserade, mer eller mindre 
empiriskt prövade. 
 
Artsberg (2003) presenterar en generell definition av begreppet teori:  
 

”systematiska studier av ett område med beprövade metoder för 
att erhålla samlad och översiktlig kunskap.” (s.18).  

 
Littleton (1953) menar att teori existerar för att kritiskt undersöka 
antaganden, seder och bruk, för att bringa klarhet och för att rikta 
uppmärksamhet mot tillkomsten och utfall av redovisningsarbete. Han menar 
vidare att teorins funktion är att utveckla och förlänga räckvidden och 
uppfattningen av erfarenheter. Teori söker att visa oss vad vi skall leta efter i 
verkligheten och lära oss vad som är relevant och betydelsefullt. Teori till 
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skillnad från praktik, anger orsaker till varför praktiken är vad den är, varför 
den inte är annorlunda eller varför den skulle kunna vara annorlunda. Det 
finns, menar Littleton, orsaker till varför vissa praktiker är bättre än andra 
och det finns orsaker till de orsakerna. Dessa orsaker bildar teori. Han menar 
att praktik utför, teori förklarar och är till för att tjäna praktiken. Teori är 
enligt Littleton användbar för att: 
 

1. Help us to examine what has been done so that we can see the 
reasons which direct that treatment or suggest another. 

2. Help us to find interconnecting threads, reasons and 
objectives between ideas and ideals. 

3. Help us to weigh alternative ideas, objectives and methods. 

4. Help us to be alert to relativity among ideas; to see that some 
ideas are more important than others; that some have strong 
ties to others while some are to be sharply distinguished. 

5. Help us to develop a capacity for working with ideas; to find 
ideas relevant to an issue, to resolve conflicts in ideas, to 
expand and amplify ideas. 

6. Help us to recognize the places where principles apply as 
easily as we arrange procedures to suit the circumstances 

 

Relaterat till uppsatsarbetet innebär redogörelsen ovan att teorin bör hjälpa 
praktiken med att fastställa vad, hur och när intäkter skall redovisas för att 
uppfylla det övergripande syftet att vara användbar för beslutsfattande. 

2.1.2. Kunskapssyn  
En forskares verklighetsuppfattning och sättet att studera denna verklighet på 
brukar omnämnas kunskapssyn (Johansson, 1993). När en forskare bedriver 
vetenskapligt arbete finns det vissa uppställda spelregler som forskaren ska 
följa. Valet av spelregler baseras i hög grad på vilken kunskapssyn forskaren 
har och kunskapssynen motiverar varför just dessa spelregler ska följas. Två 
vetenskapsteoretiska plattformar (kunskapssyner) med vitt skilda 
verklighetsuppfattningar är positivism och hermeneutik (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  
 
Det karaktäristiska för positivismen är att forskaren utifrån sin grundtanke 
ställer upp en eller flera hypoteser som forskaren sedan prövar empiriskt och 
utifrån undersökningarna byggs så småningom en teori upp (Carlsson, 1991). 
Vid studier av den sociala verkligheten förespråkas användning av 
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naturvetenskapliga metoder där det går att kvantifiera och utnyttja 
matematiska och statistiska beräkningar. En positivist menar att empiriska 
iakttagelser är grunden för vetenskapligt arbete och forskarens roll är att göra 
detta på ett objektivt sätt så att vetenskapen blir värdefri (ibid.). En forskare 
får inte genom sin närvaro störa forskningsobjektet utan endast förhålla sig 
som en observatör (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
I motsats till positivismen försöker inte en hermeneutiker hitta 
lagbundenheter utan forskaren beskriver särpräglade händelser och 
företeelser (Carlsson, 1991). Huvudsyftet inom hermeneutiken är att tolka 
och förstå hur människor upplever sin omvärld och hur denna uppfattning 
påverkar individernas beslut (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Carlsson 
(1991) registrerar inte bara forskaren ett visst beteende, utan försöker även 
att förstå vad beteendet innebär för den eller de som studeras. En 
hermeneutiker menar att enskilda fenomen endast kan förstås genom att man 
förstår det sammanhang i vilket fenomenet ingår (Lundahl & Skärvad, 
1999). En väsentlig skillnad mellan positivisterna och hermeneutikerna är att 
positivisterna gärna studerar forskningsobjektet bit för bit medan en 
hermeneutiker försöker se helheten i forskningsproblemet. Hermeneutikern 
pendlar mellan del och helhet, mellan att inta objektets och subjektets 
synvinkel och mellan sin egen förförståelse för att få en så fullständig 
förståelse som möjligt. Detta brukar betecknas den hermeneutiska cirkeln 
eller spiralen (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Vår kunskapssyn som forskare och författare till uppsatsen är hermeneutisk. 
Vårt syfte är att skapa förståelse för hur intäktsprojektet kommer att påverka 
redovisningen som beslutsunderlag. Forskningen kommer att innehålla en 
hel del tolkningsmoment då vår förståelse för ämnet kommer utvidgas 
genom att vi studerar litteratur och gör empiriska studier. I de empiriska 
studierna kommer vi nära inpå våra studieobjekt genom att vi genomför 
intervjuer. Intervjuerna kommer sedan att tolkas och analyseras och på så 
sätt kommer vår förståelse för intäktsredovisning öka.  
 
För att få en så stor förståelse som möjligt för hur vår kunskap växt fram 
genom den här uppsatsen anser vi att det är bra att känna till hur vi 
människor tar in ny kunskap och lär oss nya saker. I en kunskaps- och 
läroprocess är det viktigt att vara medveten om hur kunskap uppstår och vad 
kunskap är. Det finns naturligtvis många skilda meningar kring hur denna 
process går till men vår uppfattning kring detta överensstämmer med Kolb et 
als (Se Belkaoui, 2004) uppfattning. Han har utformat en modell över 
människans lärande och denna framgår av figur 1 nedan. Enligt modellen är 
människans lärande en total process som går genom information, vetenskap, 
metodologi och visdom.  
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Konkret erfarenhet 

Observation & 
reflektion 

Testa koncept i 
nya situationer 

Utveckla 
abstraktioner och 
generaliseringar 

”Kunskap om” 

”Kunskap att” ”Kunskap hur” 

”Praktisk kunskap 
hur”

 
Figur 1: Kolb et al:s modell av mänskligt lärande. 
Källa: Översatt och bearbetad från Belkaoui (2004, s.300). 
 
Det första steget från erfarenhet till observation och reflektion leder till en 
”Kunskap om” eller personlig kunskap. Det andra steget, från observation 
och reflektion till utvecklandet av abstraktioner och generaliseringar 
genererar en ”kunskap att”. Metodologin vi använder för att röra oss från 
abstraktionerna och generaliseringarna till att testa koncepten, genererar en 
”kunskap hur”. Det sista steget, från att testa koncepten till konkret 
erfarenhet genererar en praktisk ”kunskap hur” (Belkaoui, 2004).  
 
I vår uppsats har den personliga kunskapen utgjorts av de förkunskaper vi 
hade innan uppsatsarbetet startade. Förkunskaperna utgjordes av den 
kunskap vi skaffat oss genom våra år som studenter på 
Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. Kunskaperna var 
begränsade till IASB:s regler kring intäktsredovisning då föreläsningarna 
inte fokuserat på FASB:s regelverk. Detta var den kunskap vi hade om 
intäktsredovisning vid uppsatsens början. Genom att vi studerade litteratur i 
ämnet, läste tidningsartiklar samt hämtade elektroniska dokument från FASB 
och IASB:s hemsidor kring intäktsprojektet skapade vi oss en teoretisk 
kunskap som sa att så här ska företagen redovisa sina intäkter. För att kunna 
uttala oss om hur en intäktsstandard med utgångspunkt i ett balansorienterat 
synsätt kommer att påverka beslutsunderlaget för aktieägarna ansåg vi att vi 
behövde göra empiriska undersökningar. Metodologin vi använde oss av för 
att förflytta oss från det teoretiska planet till det empiriska redogör detta 
kapitel för (kapitel 2) och detta skapar en kunskap om hur vi ska närma oss 
den empiriska verkligheten. I det sista steget tog vi reda på vilken 
problematik det finns i dag kring intäktsredovisning utifrån dagens 
standarder samt vilka konsekvenser den nya standarden eventuellt kommer 
att få. Genom att analysera denna kunskap utifrån den teoretiska plattformen 
genererade vi en praktisk kunskap om hur intäktsprojektet kommer att 
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påverka beslutsunderlaget för aktieägarna.   

2.1.3. Val av perspektiv 
När man bedriver studier av ett fenomen gör man detta ur ett perspektiv. Ett 
perspektiv kan liknas vid ett par glasögon forskaren tar på sig för att betrakta 
sitt valda undersökningsobjekt. Ett perspektiv fångar vissa delar av 
verkligheten, men kan aldrig vara verkligheten. Människor kan genom olika 
perspektiv uppfatta samma verklighet på olika sätt. Ju mer komplex 
verkligheten är, desto större spridning av olika uppfattningar torde existera. I 
vår studie ingår en mängd aktörer som alla på något sätt kan relateras till vårt 
studieobjekt. Aktörerna kan utgöras av exempelvis; redovisare, användare, 
revisorer, staten och forskare.  
 
Utifrån undersökningens syfte använder vi oss av ett 
kapitalmarknadsperspektiv. Perspektivet innebär att vi utgår ifrån samma 
perspektiv som normgivningen utgår ifrån (se IASB 2001). 
Redovisningsinformation är i första hand till för kapitalmarknadens aktörer 
där investerare och kreditgivare intar en central plats. De är i första hand 
intresserade av att kunna bedöma företagets framtida kassaflöden. Vi har valt 
att fokusera på aktuella och potentiella aktieägare. Perspektivet utesluter 
därmed andra användare av redovisningen såsom anställda, staten och 
leverantörer men också andra aspekter på redovisningsinformationen som 
exempelvis dess sociala konsekvenser.  

2.1.4. Kunskapsväg 
Med kunskapsväg avser vi det angreppssätt som forskaren använder för att 
närma sig den empiriska verkligheten. Enligt Patel & Davidson (2003) är 
just hur forskaren ska relatera teori och verklighet med varandra ett av de 
centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete. Johansson (1993) talar om 
olika angreppssätt i termer såsom induktion och deduktion. Patel & 
Davidson (2003) redogör även för abduktion som ett alternativt sätt att 
relatera teori och empiri.  
 
Den induktiva metoden har sin utgångspunkt i empirin i syfte att bygga upp 
ny teori och kunskap (Artsberg, 2003). Forskaren utgår från något som är 
känt och givet, exempelvis ett antal observationer, och utifrån dessa enskilda 
företeelser drar forskaren generella slutsatser som gäller för ett större antal 
företeelser än som har observerats (Danemark et al. 1997). Teorin blir 
därmed resultatet av en forskningsansats (Bryman, 2006). 
 
I motsats till induktion utgår forskaren enligt den deduktiva metoden från 
generella principer för att dra slutsatser om enskilda händelser (Andersen, 
1998). Forskaren tar utgångspunkt i befintlig teori och försöker sedan att 
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testa (förstärka, omkullkasta, tillämpa eller utveckla) teorin (Artsberg, 2003). 
Enligt Bryman (2006) representerar deduktion den vanligaste uppfattningen 
om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller samhällskunskap. 
Utifrån de förkunskaper man har inom ett visst område formulerar forskaren 
en eller flera hypoteser som används vid empirisk granskning. Utifrån 
resultatet bekräftas eller förkastas hypoteserna och detta leder till en 
omformulering av teorin.   
 
En växelverkan mellan induktion och deduktion har fått benämningen 
abduktion. Den har växt fram på grund av att vissa forskare anser att det 
finns begränsningar med att enbart använda sig av en metod. Abduktion 
innebär ett empiriskt prövande av hypotetiska förklaringar. En hypotetisk 
förklaring kan ha sin grund i antingen teorin eller empirin (Johansson, 1993). 
Första steget kännetecknas av att vara induktivt då forskaren utgår från ett 
enskilt fall. I nästa steg prövas teorin eller hypotesen på andra fall 
(deduktion) och på så sätt utvidgas den ursprungliga hypotesen eller teorin 
till att bli mer generell (Patel & Davidson, 2003). I figuren nedan illustreras 
sambandet mellan teori och empiri enligt den induktiva, deduktiva och 
abduktiva metoden.   
  

                 

Teori Teori Teori 1 Teori 2

Verklighet 

Induktion Deduktion Abduktion

Från teori dras 
slutsatser om 
enskilda fall 

Denna teori 
testas på 
nya fall 

Teorin 
utvecklas 

Från enskilda 
fall formuleras 

en teori 

Från enskilda fall 
formuleras en 
preliminär teori 
(inte aktuellt i 

 vårt fall) 
 

 
Figur 2: Relationen mellan teori och verklighet 
Källa: Patel & Davidsson (2003, s. 25) 
 
Uppsatsens kunskapsväg har främst varit induktiv men har även inslag av 
deduktion och betecknas därmed som abduktiv. Det deduktiva inslaget 
består i att vi utifrån teorin kring intäktsprojektet gått ut i empirin och till 
exempel undersökt vilken problematik det finns kring nuvarande 
intäktsstandarder och huruvida det finns ett behov av en ny intäktsstandard. 
Den induktiva vägen består i att vi utifrån de empiriska iakttagelserna har 
formulerat en teori som utvecklar förståelsen för intäktsredovisning och 
intäktsprojektet. Enligt Johansson (1993) kan den hypotetiska förklaringen, 
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som vi tidigare skrivit, antingen ha sin grund i teorin eller empirin. I vårt fall 
har den sin grund i teorin och därmed har vi inte utifrån enskilda fall 
formulerat en preliminär teori.  

2.1.5. Forskningsstrategi 
När vi talar om forskningsstrategi syftar vi till hur forskaren väljer att 
generera, bearbeta och analysera den insamlade informationen. Enligt Patel 
och Davidsson (2003) är formuleringen av undersökningsproblem avgörande 
för vilken strategi forskaren väljer. Lite förenklat menar de att om forskaren 
är intresserad av svar på frågorna ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är 
relationerna?” så bör forskaren använda en kvantitativ metod.  Är frågorna i 
stället av karaktären ”Vad är detta? Vilka är det underliggande mönstren?” 
det vill säga om problemet handlar om att tolka och förstå, bör forskaren i 
stället använda en kvalitativ metod.  
 
Den kvantitativa forskningsstrategin utmärks av en empirisk forskning vars 
syfte är att kartlägga, analysera eller förklara forskningsområdet med hjälp 
av variabler (Befring, 1994). Datainsamlingen utgörs av mätningar och 
bearbetnings- och analysmetoderna är statistiska (Patel & Davidsson, 2003). 
I kvantitativa undersökningar betonas värdet av att hålla en viss distans 
mellan forskaren och undersökningsobjektet då forskaren utifrån, så 
objektivt som möjligt, ska observera och registrera en händelse eller ett 
fenomen (Carlsson, 1991). Det är vanligt att man förknippar kvantitativ 
forskningsstrategi med ett deduktivt synsätt och en positivistisk kunskapssyn 
(Bryman, 2006).  
 
Den kvalitativa forskningsstrategin handlar till skillnad från den kvantitativa 
om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller en händelse genom 
att ha en närhet till forskningsobjektet och studera det/den inifrån (Carlsson, 
1991). Kvalitativ metod lämpar sig i första hand för frågeställningar som 
syftar till att förstå hur grupper, individer förhåller sig till olika fenomen. 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur 
människor upplever sig själva, sin omgivning och överhuvudtaget det 
sammanhang de ingår i (Lundahl & Skärvad, 1999). Datainsamlingen 
fokuserar på mjuka data till exempel i form av intervjuer och analyserna av 
materialet bygger oftast på tolkning (Patel & Davidsson, 2003). En vanlig 
koppling till en kvantitativ forskningsstrategi är att forskaren har ett 
induktivt synsätt och en hermetisk kunskapssyn (Bryman, 2006).  
 
Uppsatsens empiriska studie utgörs av en kvalitativ studie i form av 
djupintervjuer. Uppsatsen avser att besvara hur informationsvärdet i de 
finansiella rapporterna kommer att påverkas av den förändrade 
intäktsredovisningen samt om ett balansorienterat synsätt leder till ett bättre 
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beslutsunderlag för aktieägarna. Vårt problem handlar om att tolka och 
förstå. Förståelsen förenklas om vi som forskare kommer nära inpå 
studieobjekten därför faller det sig naturligt att vi använder oss av en 
kvalitativ metod.  

2.2. Tillvägagångssätt 
I kommande kapitel redogör vi för de metoder vi har använt för att samla in 
data och analysera den. Kapitlet avslutas med en utvärdering kring 
uppsatsens kvalitet och källkritik.  

2.2.1. Datainsamling 
Undersökningens syfte och frågeställning styr vilken data forskaren samlar 
in om det fenomen som studeras. Holme & Solvang (1997) menar att en 
kvalitativt inriktad datainsamling kännetecknas av att informationen 
anpassas till informatörens egen situation. Detta eftersom den kvalitativa 
metoden syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 
livssituation. Olika typer av data kräver olika typer av tekniker för att samlas 
in.  
 
Val av respondenter 

Intervjupersonerna har valts på olika kriterium. Vi har valt att intervjua tre 
personer från olika bakgrunder för att få fler perspektiv på uppsatsens 
forskningsområde. Vi har valt att intervjua en auktoriserad revisor, en Senior 
Manager som arbetar med företagsvärdering och en redovisningsspecialist.  
 
Revisorn har valts på grund av att han/hon arbetar med redovisningsfrågor 
och har de nödvändiga kunskaper som krävs för att förstå frågorna. 
Revisorer arbetar med redovisare och har därmed möjlighet att ge en bild 
från flera perspektiv. Revisorer har kunskaper om vad en ny norm innebär 
och har antagligen erfarenheter av liknande situationer sedan tidigare. 
 

Vi valde även att intervjua en Senior Manager som arbetar med 
värderingsfrågor för att få ett mer användarinriktat perspektiv på den 
kommande intäktsnormen och vilka konsekvenser den kommer att få. Vid 
värderingssituationer arbetar respondenten med finansiella rapporter, 
bedömningar och skattningar av framtida kassaflöden. Han har även de 
nödvändiga kunskaper som krävs för att förstå frågorna och arbetar snarlikt 
såväl som kreditgivaren som investeraren och bidrar med 
användarperspektivet på intäktsredovisningen. 

Slutligen valdes en redovisningsspecialist på grund av att denne arbetar 
dagligen med redovisningsfrågor av skiftande karaktär och har erfarenhet av 
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redovisningsproblem och lösningar. Redovisningsspecialisten är väl insatt i 
redovisningsteori och i IASB:s och FASB:s synsätt och arbete. Från 
redovisningsspecialisten får vi ett mer redovisningsteoretiskt perspektiv på 
frågeställningen.  

 
Intervjuteknik 

Intervjuerna kännetecknas av att de är ostrukturerade utan fasta 
svarsalternativ. Intervjustunden med varje respondent kan liknas vid ett 
samtal som inte följer någon på förhand given struktur. Respondenterna har 
styrts så till vida att de har blivit presenterade för uppsatsens ämne och 
frågeställning, samt vilket område intervjufrågorna kommer att beröra. 
Intervjuerna kan liknas vid det Andersen (1998) kallar för ”den delvis 
strukturerade intervjun” samt den ”öppna intervjun”. Enligt Andersen är den 
öppna intervjun lämplig då forskaren behöver en djupare förståelse av en 
persons beteende, motiv och personlighet, när han vill tränga in i 
intervjupersonens livsvärld. Valet att använda djupintervjuer motiveras 
utifrån att uppsatsen avser att besvara vilka effekter intäktsprojektet får för 
användarna. Utifrån den frågeställningen behövs en djupare förståelse för 
respondenternas värld. Den delvis strukturerade intervjun kännetecknas 
enligt Andersen av att forskaren har en viss förhandskunskap och insikt om 
fenomenet intervjun skall beröra, samt att det ofta är fråga om att belysa ett 
eller flera fenomen genom intervjuerna.  
 
Primär och sekundärdata 

De genomförda intervjuerna utgör uppsatsens primärdata, vilket är data som 
samlats in av forskaren själv (Andersen, 1998). Sekundärdata är data som 
samlats in av andra personer, institutioner, forskare och så vidare (ibid.). 
Uppsatsens sekundärdata består utav den insamlade teorin som framkommer 
genom böcker och artiklar samt de normer, regler och principer som utges av 
IASB, FASB och EU kommissionen.  
 
Källmaterialet vi använt oss av kan delas in i två grupper; dels det material 
som berör konvergensprojektet och normgivningsfrågor och dels material 
som behandlar redovisnings- och vetenskapsteori. Det förra materialet har 
hämtats från respektive normgivare via publicerade böcker, artiklar, 
rapporter och via deras officiella hemsidor. Såväl IASB som FASB 
publicerar löpande dokument kring intäktsprojektet som omfattar 
mötesprotokoll, ljudupptagningar, sammanfattningar och övriga rapporter. 
Urvalet kring detta material har gjorts så till vida att vi samlat in material 
som berör intäktsprojektet samt det material som berör konceptuella 
redovisningsresonemang från normgivarna som är relevant för uppsatsens 
arbete. Till det senare räknar vi bland annat de ramverk och rapporter som är 
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anknutna till dem som respektive normgivare har gett ut. Eftersom 
intäktsprojektet pågår löpande har vi utgått ifrån att den senast daterade 
versionen ger uttryck för normgivarnas vilja och arbete i de fall flera 
dokument lämnar motstridiga uppgifter.  
 
Redovisningsstandarder från FASB har hämtats från deras hemsida. 
Standarderna från IASB har hämtats från boken: ”Internationell 
redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2005”. Boken är ett samlingsverk 
av de normer IASB gett ut och är översatt till svenska. Förändringar har skett 
av standarderna sedan boken gavs ut, men inte några förändringar som berör 
standarder för intäkter eller förändringar av ramverket.  
 
Den andra gruppen är det material som behandlar redovisningsteori och 
vetenskapsteori. Detta material har hämtats in genom publicerade böcker och 
artiklar som författats i huvudsak av ledande auktoriteter inom respektive 
ämnesområde. De artiklar vi har använt oss utav har hämtats från 
vetenskapliga databaser. Främst har databasen: ”Business Source Premier” 
använts. Databasen innehåller artiklar från i huvudsak samtliga tidskrifter av 
dignitet inom redovisningsområdet. De flesta av artiklarna härstammar från 
tidskrifter såsom; Accounting Horizons, Accounting Review, Accounting in 
Europe, och Accounting, Organizations & Society. Samtliga är erkända och 
respekterade akademiska tidskrifter där varje artikel genomgår en fastslagen 
antagningsprocess innan publicering.  
 
I databaserna har vi använt oss av följande sökord för att få fram relevanta 
artiklar:  
 
Revenue recognition, Income determination, Economic income, Income 
concept, IASB, FASB, samt Performance measurement.  
 
Utifrån sökresultaten har vi granskat abstrakten översiktligt för att sedan 
välja ut de artiklar som vi ansett vara mest intressanta för vår undersökning.  

2.2.2. Analysmetod 
Enligt Andersen (1998) syftar all analys till att kategorisera insamlad empiri 
för att beskriva vad forskaren har kommit fram till. Analys innebär att 
urskilja de enskilda delarna i en helhet och att undersöka deras relation till 
varandra och till helheten. Holme & Solvang (1997) talar om systematisk 
analys. Analysen går tillbaka till intervjumaterialet och analyserar de delar 
som är relevanta för de problemområden forskaren vill undersöka närmare. 
Metoden innebär att intervjumaterialet struktureras efter problemområdet 
som undersöks. Holme & Solvang liknar arbetet med att lägga ett pussel, att 
forskaren måste flytta olika bitar och pröva sig fram innan bilden faller på 
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plats. Huvudsyftet är att få en djupare förståelse för det problemområde som 
undersöks.  
 
Vårt syfte med intervjuanalysen är att få en djupare kunskap om vilka 
konsekvenser en förändrad intäktsredovisning kommer att innebära för 
redovisningens användare i form av aktuella och potentiella aktieägare. 
 
Vi har transkriberat intervjumaterialet i nära anslutning till varje 
intervjutillfälle. Transkriptionen har bedrivits genom att vi skriftligt 
dokumenterat ljudupptagningarna som skett vid varje intervjutillfälle. De 
skriftliga dokument som sammanställts har sedan utgjort underlag för 
analysarbetet. Sammanställningen av intervjuerna gjordes genom att vi 
kategoriserade svaren i ämnesområden utifrån de frågor som ställdes vid 
intervjutillfällena. I många fall sammanföll svaren från flera frågor och då 
valde vi att redovisa dessa under samma rubrik. Analysen av den empiriska 
datan har gjorts utifrån den teoretiska referensramen med syftet att ta fram 
underlag för att kunna bevara frågeställningen. Den gemensamma nämnaren 
genom hela analysarbetet har varit att utifrån det empiriska materialet 
analysera hur de kvalitativa egenskaperna hos de finansiella rapporterna 
kommer påverkas av ett nytt sätt att redovisa intäkter.  

2.2.3. Utvärderingsmetod 
I kvalitativa studier omfattar kvalitet hela forskningsprocessen vilket skiljer 
sig från kvantitativa studier där kvalitet handlar om graden av säkerhet i den 
insamlade informationen. Kvalitén bedöms bland annat utifrån validiteten 
vilket betyder att forskaren undersöker det han/hon avser att undersöka och 
reliabiliteten vilket innebär att forskaren genomför undersökningen på ett 
tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003). En hög reliabilitet innebär att 
mätningarna är pålitliga genom att flera oberoende mätningar i stort sett gett 
identiska resultat. En hög reliabilitet uppnås genom att de olika leden i 
mätprocessen är precisa (Halvorsen, 1992). Validitet och reliabilitet anses 
vara så nära sammanflätade i kvalitativa studier att kvalitativa forskare sällan 
använder begreppet reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Även Bryman 
(2006) är av den uppfattningen att reliabiliteten oftast blir aktuell vid 
kvantitativa studier. Vi kommer därmed inte gå djupare in på reliabiliteten 
som ett självständigt begrepp utan ger i stället en djupare och bredare 
förklaring kring begreppet validitet.     
 
Validitet 

Validitet är enligt Bryman (2006) ett av de viktigaste forskningskriterierna. 
Vidare förklarar han att:  
 

”..validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som utvecklats 
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från en undersökning hänger ihop eller inte.” (s. 43)  
 

Patel och Davidsson (2003) talar om kongruensen mellan vad forskaren 
säger att han/hon ska undersöka och vad han/hon faktiskt undersöker. 
Forskaren måste kunna visa att hans eller hennes empiriska undersökningar 
och analyser är förankrade i sådant som är relevant och verkligt 
(Denscombe, 2004) För att säkerställa validiteten har vi en 
problemdiskussion som på ett tydligt sätt belyser vårt upplevda problem 
vilken följs av ett välformulerat syfte och en frågeställning.  Detta gör det 
möjligt för läsaren att avgöra om den empiriska undersökningen och 
slutligen uppsatsens slutsatser besvarar dess frågeställning och motsvarar 
dess syfte.  
 
Genom att bygga intervjusituationen på respondenternas premisser stärker 
man validiteten på intervjuerna. Bland annat innebär det att ge 
respondenterna möjlighet att uttrycka sig på det sätt som bäst passar honom 
eller henne. Forskaren bör bygga upp intervjun så att den ger utrymme för 
både allsidiga frågeställningar och svarssätt. Det är viktigt att forskaren är 
neutral och inte påverkar respondentens svar (Befring, 1994). För att stärka 
validiteten på intervjuerna har vi genomfört dessa på respondenternas 
arbetsplatser, eftersom detta är en plats där de känner sig hemma. 
Intervjufrågorna var fastställda innan intervjutillfället för att vi inte 
omedvetet skulle påverka respondenternas svar.  Intervjufrågorna 
formulerades med öppna svarsalternativ för att inte påverka respondenternas 
möjlighet att fritt uttrycka sig.  
 
Vid transkribering av intervjuer är det viktigt att forskaren inte påverkar 
underlaget för analysen, vilket ofta sker mer eller mindre medvetet. Det är 
därför viktigt för validiteten att forskaren är medveten om denna problematik 
och reflekterar över de val som görs vid hanteringen av informationen (Patel 
& Davidsson, 2003). För att säkerställa validiteten vid transkriberingen har 
vi spelat in intervjuerna på band och direkt efter varje intervju transkriberat 
materialet. Inspelningen har minskat risken för att material gått förlorat. Vi 
anser att den omedelbara transkriberingen gjorde att validiteten ökade 
eftersom vi då tydligt kom ihåg respondenternas kroppsspråk och 
sinnesstämning.  
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3. Teoretisk referensram 
apitlet redogör för den teori vilken uppsatsen baseras på. Kapitlet är 
uppdelat i tre delar. I första delen behandlas teori som berör 

redovisning och redovisningsinformation som helhet. I andra delen 
behandlas teori gällande prestationsmätning.  I den tredje delen behandlas 
det projekt som FASB och IASB tillsammans arbetar med vars mål är att 
generera en gemensam intäktsstandard.  

 K

3.1. Redovisningens syfte och användare 
Externredovisning syftar till att förmedla information till användare och 
främst användare utanför företaget. FASB (1978) menar att redovisningens 
syfte i samhällsekonomin är att producera information som är användbar för 
att fatta ekonomiska beslut. Att spara eller investera i produktiva resurser 
(kapitalsamling) anses vara en nödvändighet för att öka levnadsstandarden i 
en ekonomi. I den utsträckning redovisningen förser ekonomin med 
information som hjälper till att identifiera relativa effektiva och ineffektiva 
resursanvändare fungerar redovisningsinformation som ett medel i ekonomin 
för effektiv kapitalallokering och därmed ett effektivt resursutnyttjande. 
 
En annan aspekt på redovisningens funktion framgår av Paton & Littleton 
(1940) vilka menar att redovisningens syfte kan förstås genom uppkomsten 
av storföretag. Författarna menar att behovet av externredovisning främst 
förklaras genom separationen mellan förvaltning och ägande av företag. 
Företagsledare utses som representanter för frånvarande ägare och genom att 
ägarna är uppdragsgivare till företagsledningen skapas ett behov från ägarna 
att kontrollera ledningens förvaltning av företaget. Den frånvarande ägaren 
har ingen möjlighet att själv samla in information om företagets utveckling 
och ekonomiska ställning utan måste förlita sig på företagets redovisning. På 
grund av att företagsverksamhet till sin natur är komplex och att redovisning 
av företagsverksamhet kan manipuleras och vinklas för att uppnå ett givet 
syfte, behövs normer för hur olika transaktioner och händelser skall 
redovisas för att i första hand skydda företagets ägare. 
 
Gröjer (2002) motiverar behovet av redovisning på tre abstraktionsnivåer: På 
den mest abstrakta nivån syftar redovisningen till att producera så mycket 
välfärd som möjligt för samhället. På mellannivån syftar redovisningen till 
att: 
 

- Öka tilliten vid affärer 

- Upprätthålla det ekonomiska systemet 
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- Bedöma organisationers existensberättigande 

- Skapa underlag för beskattning 

 
På en mer konkret nivå består behovet av att långivare och kreditgivare skall 
kunna bedöma betalningsförmåga och att ägarna skall kunna bedöma hur 
duktig organisationen är att göra det den enligt målen skall göra (Gröjer, 
2002). 
 
Från normgivarna råder idag en gemensam uppfattning om redovisningens 
syfte, vilket framgår av respektive normgivares ramverk. IASB (2001) anger 
följande användare och deras informationsbehov i sitt ramverk: 
 

 

Användare 

Investerare, nuvarande och 
potentiella 

Anställda 

Långivare

Övriga kreditgivare 

Kunder 

Statliga myndigheter 

Samhället i övrigt 

Informationsbehov

Information till grund för beslut om de 
skall köpa, behålla eller sälja aktier. 
Information om utdelningskapacitet 

Information om stabilitet och lönsamhet 

Företagets förmåga till betalning av 
räntor och amorteringar 

Betalningsförmåga på kort sikt

Fortlevnadsförmåga

Information till grund för reglering av 
företagets verksamhet; Fastställa 
skattepolitik; Föra statistiska uppgifter 

Företagets ekonomiska förhållanden och 
verksamhetsinriktning 

Figur 3: Användarna och deras informationsbehov enligt IASB. 
Källa: Artsberg (2003) s. 167 
 
Såväl IASB som FASB menar att redovisningsinformation främst riktar sig 
till investerare och kreditgivare. Normgivarna har en bred definition av 
grupperna och de innefattar såväl nuvarande som potentiella investerare och 
kreditgivare. Normgivarna menar att den information som är av intresse för 
investerare och kreditgivare även är av intresse för övriga användargrupper 
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(IASB 2001). IASB förutsätter att investerarnas och kreditgivarnas 
informationsbehov täcker in övriga användargruppers informationsbehov.  

FASB (1984) anger att redovisningsinformation skall uppfylla följande 
funktioner: 
 

- Redovisningsinformation skall vara användbar för nuvarande och 
potentiella investerare och kreditgivare för att hjälpa dem att fatta 
rationella investerings- och kreditbeslut (punkt 34 – 36). 

 
- Informationen skall hjälpa investerare, kreditgivare och andra att 

bedöma storlek, timing och säkerhet av framtida kassaflöden 
eftersom deras utsikter till avkastning från investeringar och lån 
är beroende av företagets förmåga att generera framtida positiva 
kassaflöden (punkt 37-39). 

 
- Redovisning skall lämna information om företagets ekonomiska 

resurser samt de effekter, transaktioner, händelser och 
omständigheter vilka leder till förändringar av företagets resurser 
och förpliktelser (punkt 40). 

 

Enligt Artsberg (2003) råder det ingen gemensam uppfattning om 
redovisningens syfte bland samtliga av de användargrupper som i någon mån 
påverkas av redovisningen. Eftersom att redovisning påverkar beteenden i 
samhället är redovisningen politisk. Det är därför naturligt att man inte har 
enats om redovisningens syfte. Oenigheten kan också förklaras av att olika 
användare har olika perspektiv och uppfattningar om redovisningens 
omgivning i vilken den verkar (Hendriksen & Van Breda, 1992).  

FASB och IASB menar båda att redovisningen primärt syftar till att fungera 
som informationsunderlag vid ekonomiskt beslutsfattande. Utöver denna 
funktion skall redovisningen även visa på företagsledningens förmåga att 
sköta företaget (IASB, 2001 & FASB, 1978). Stadgandet hänför sig till att 
redovisningen har en kontrollfunktion. Detta kan förklaras genom att 
företagets verksamhet styrs av företagsledningen och därför har samtliga 
användargrupper ett behov av att kontrollera ledningens förvaltning av 
bolaget. I det traditionella redovisningssystemet var redovisningens syfte 
främst att utgöra ett kontrollmedel för frånvarande ägare. Därav 
kännetecknas det traditionella redovisningssystemet bland annat av att mäta 
objektiva och verifierbara händelser, anskaffningsbaserad värdering och 
principer såsom realisation och matchning (Paton & Littleton, 1940). Under 
senare tid skiftade redovisningens syfte från att förse företagsledning och 
kreditgivare med information, till att istället rikta sig mot investerare och 
aktieägare (Hendriksen & Van Breda, 1992). Enligt Hendriksen & Van 
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Breda får skiftet följande konsekvenser: 

- Balansräkningen får en mer underordnad roll 

- Resultaträkningen får en mer betydande roll 

- Det uppstår ett ökat behov av fullständig information om 
företagets verksamhet med mer kompletta finansiella rapporter 
och fotnoter. 

- Betydelsen av konsekvent utformad redovisning ökar, speciellt i 
resultaträkningen. (ss. 98 – 99).  

Under senare tid har alltså redovisningens syfte kommit att skifta från ett 
kontrollperspektiv till stadgandet att informationen skall vara 
beslutsanvändbar. Men normgivarna menar att redovisningen fortfarande 
uppfyller en kontrollfunktion och att denna funktion i sin tur är en del av att 
göra informationen beslutsanvändbar. Hendriksen & Van Breda (1992) 
menar att det finns problem med att redovisningen skall uppfylla syftet att 
vara beslutsanvändbar. Författarna menar att även om redovisningen kan 
användas för att fatta ekonomiska beslut, är det inte säkert att det finns skäl 
eller anledning till att göra beslutsanvändbarhet till redovisningens primära 
syfte: 

”The main difficulty with an emphasis on the accounting 
process and the conventional reporting structure is that 
accounting terms, such as net income and revenue, and 
measurements, such as historical cost, have little or no 
interpretational significance to real-world phenomena. These 
terms are the artifacts of accountants  and, although it may be 
possible for such artifacts to be useful in making predictions of 
real-world phenomena, the evidence does not support the 
validity of making the structure of accounting its basic 
objective.” (s. 126.) 
 

Från normgivarnas sida menar man att redovisningens kontrollfunktion är av 
intresse för användarna. Att investerare och kreditgivare kan utläsa hur 
företagsledningen har förvaltat företaget är avgörande för att fatta de 
ekonomiska beslut vilka normgivarna menar att redovisningsinformationen 
skall uppfylla.  

3.1.1. Primäranvändarnas informationsbehov 
Investerare antas främst vara intresserade av att bedöma företagets framtida 
kassaflöden, dess risk, timing och storlek (IASB, 2001 & FASB, 1978). De 
olika finansiella rapporterna såsom balans- och resultaträkningarna antas ge 
användarna det underlag som krävs för att bedöma företagets framtida 
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kassaflöden. IASB (2001) anger exempelvis att information om de 
ekonomiska resurser ett företag kontrollerar (balansräkningen) och dess 
förmåga att utnyttja dem (resultaträkningen) har betydelse för bedömningen 
av företagets förmåga att i framtiden generera likvida medel. FASB (1978) 
anger att även om investerare främst är intresserade av att bedöma företagets 
framtida förmåga att generera kassaflöden baseras deras bedömningar på 
företagets historiska utveckling. Normgivarna utgår ifrån att information om 
tidigare affärstransaktioner och händelser är av intresse för investerare vid 
bedömningar om företagets framtida utveckling. FASB anger att de 
finansiella rapporterna inte syftar till att visa bolagets värde utan att 
användas som underlag för sådana bedömningar. 

Investerarnas och kreditgivarnas bedömningar av framtida händelser är en 
grund för de beslut som fattas. Användarna efterfrågar därför information 
som hjälper dem att skatta framtida händelser. De flesta ekonomiska beslut 
innefattar en bedömning av framtiden, men eftersom framtiden är okänd 
finns ett riskmoment. Om redovisningsinformation kan förbättra 
användarnas prognoser om framtiden är informationen värderelevant 
(Artsberg, 2003). Redovisningsinformation kan minska användargruppernas 
riskaversion. Exempelvis grundas en kreditbedömning på kredittagarens 
förmåga att i framtiden betala räntor och amorteringar. Ett beslut om köp och 
försäljning av aktier grundas på beslutsfattarens uppfattning om den framtida 
händelseutvecklingen på aktiemarknaden och utvecklingen för företaget. 
Kreditbeslutet och investeringsbeslutet grundar sig i sin tur på företagets 
förmåga att generera likvida medel i framtiden. Företaget behöver ett positivt 
kassaflöde för att kunna betala räntor, amorteringar och utdelningar (ibid).  

3.1.2. Användarnas ekonomiska beslut 
Normgivarna anger inte explicit vilka metoder användarna antas använda för 
att fatta ekonomiska beslut. Kam (1989) presenterar en utvärderingsmodell 
(se figur 4) av redovisningsinformation givet att den skall vara 
beslutsanvändbar. Modellen ska visa vilken information som är relevant för 
användaren och därav vilka produkter redovisningssystemet borde generera. 
Detta påverkar i sin tur vilka produkter den övergripande redovisningsteorin 
borde leverera. 
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Övergripande 
redovisningsteori 

Individuellt 
redovisningssystem 

Användarens 
prognosmodell 

Användarens 
beslutsmodell 

Figur 4: Utvärderingsmodell över beslutsanvändbarhet. 
Källa: Taget från Kam (1989, s.49). 

3.1.2.1.Användarens prognosmodell 
Normgivarna anger inte vilka prognosmodeller som redovisningsinformation 
bör användas till. Vilka prognosmodeller man använder beror på vilken typ 
av bedömning man vill göra. När det gäller en företagsvärdering anger 
Nilsson, Isaksson & Martikainen (2002) bland annat följande 
prognosmodeller: 
 

- Kassaflödesvärdering 

- Utdelningsbaserad värdering 

- Substansvärdering 

- Residualvinstvärdering 

- Komparativ värdering 

- P/E tals värdering 

 

Av vad som framgår av normgivarnas ramverk kan antas att 
kassaflödesbaserade värderingsmodeller intar en central prognosmodell hos 
användarna. Modellen baseras i huvudsak på bedömningar av företagets 
framtida nettokassaflöde diskonterat med en lämplig diskonteringsfaktor.  

3.1.2.2.Användarens beslutsmodell 
Enligt Artsberg (2003) är dagens kunskap om användarnas beslutsmodeller 
ofullständig. Normgivarna anger inte heller explicit vilka metoder 
användarna antas nyttja för att fatta ekonomiska beslut, utan anger endast att 
beslutsfattarprocessen innehåller, eller kan innehålla; skattningar, 
jämförelser och utvärdering av företagets verksamhet. Exempelvis uttrycker 
IASB:s (2001) ramverk: 
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”De beslut i ekonomiska frågor som de finansiella rapporternas 
användare fattar kräver en bedömning av företagets förmåga 
att generera likvida medel, inkluderade när det kan ske och med 
vilken säkerhet.” (Punkt 15) 

 
Om man anser att den bästa mätningen av företagets verksamhet är den 
mätning som har den bästa förmågan att skatta framtida händelser bör 
redovisningsinformation enligt synsättet utvärderas efter hur väl den förmår 
att förutse framtida händelser.  
 
Det finns ett flertal olika aspekter på ett företags ekonomiska ställning och 
förmåga att generera likvida medel. Kam (1990) anser att de mest väsentliga 
aspekterna är: 
 

- Lönsamhet 

- Finansiell ställning 

- Soliditet 

- Likviditet 

- Kapitalstrukturens risk 

- Företagets operativa förmåga 

- Företagets anpassning till omgivningen 

- Finansiell flexibilitet 

 
Aspekterna är inte ömsesidigt uteslutande utan påverkar varandra och bör 
bedömas i relation till företagets totala verksamhet. Exempelvis bör god 
lönsamhet leda till en bättre finansiell ställning som i sin tur påverkar 
företagets soliditet, finansiella risk och flexibilitet. Kam menar vidare att 
investerare och kreditgivare efterfrågar information om företagets 
ekonomiska ställning och förutsättningar. De önskar information framförallt 
om företagets lönsamhet och soliditet. För att uppfylla användarnas 
önskemål har redovisningen identifierat tre principiella typer av aktiviteter; 
lönsamhet (resultaträkningen), finansiering (balansräkningen) och 
investering (kassaflödesanalys) tillsammans antas rapporterna uppfylla 
användarnas informationsbehov av att bedöma företagets framtida 
kassaflöden.  
 
Redovisningsinformationen fungerar som en input i de modeller användarna 
nyttjar för att fatta beslut. Enligt AAA (1966, se Artsberg 2003) finns det 
åtminstone fyra sätt som redovisningsdata kan fungera som input i 
användarnas beslutsmodeller: 
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- Vid direkta prognoser och skattningar som görs av 

företagsledningen 

- Indirekt kan historiska data användas genom att användaren själv 
gör skattningar utifrån informationen med trendanalyser 

- Centrala indikatorer såsom exempelvis skuldsättningsgrad 
förutsätts vara kända och pålitliga och kan därför användas som 
utgångspunkt för bedömningar.  

- Bekräftande information, som exempelvis ökande 
avkastningsförmåga vid ett byte av företagsledning.  

 
Olika användare har, som vi tidigare nämnt, olika informationskrav och 
olika förutsättningar för beslutsfattande. FASB (1980) anger att varje 
beslutsfattare bedömer vilken information som är användbar och 
bedömningen grundar sig på faktorer såsom: 
 

- Vilket beslut som skall fattas 

- Vilken förhandsinformation användaren besitter 

- Beslutsfattarens kapacitet och kunskap (ensam eller med 
professionell hjälp) att behandla informationen. (Punkt 36).  

 
FASB anger vidare att den informationen som är bäst för en användare inte 
nödvändigtvis är bäst för någon annan. Redovisningsinformation skall alltså 
vara beslutsanvändbar i en rad olika situationer och för en rad olika prognos- 
och beslutsmodeller. 

3.1.2.3.Användarens kunskap 
Normgivarna ställer krav på användarnas kunskaper för att förstå 
informationen. Såväl IASB (2001) som FASB (1978) menar att 
informationen skall vara begriplig för dem som har en rimlig kunskap om 
affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt är beredda att studera 
informationen med rimlig noggrannhet. Kam (1990) kritiserar FASB för 
deras ställningstagande. Enligt Kam uttrycker FASB ingen sympati för den 
naive, okunniga användaren. Enligt FASB:s synsätt har redovisare ett ansvar 
att förse användarna med informationen, medan de åligger användarna att 
lära sig att använda informationen adekvat. Kam menar att FASB antagligen 
förutser att redovisningsprocedurerna i framtiden kommer bli allt mer 
komplexa och därför har de valt en realistisk utgångspunkt gällande 
användarnas kunskapsnivå. FASB (1978) menar att redovisningen främst är 
ett verktyg och som alla verktyg kan de användas olika väl. Att använda 
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redovisningsinformation fullt ut torde vara en omöjlighet, då användarna 
väljer information utifrån sitt syfte. Redovisningsinformation kan användas 
till en mängd olika syften såsom exempelvis; bedöma företagets prestationer, 
finansiella ställning, anställningsförmåga, avkastningsförmåga, 
skatteförmåga etc. Redovisningen är endast ett underlag för att bedöma 
ovanstående. Hur bra bedömningarna slutligen blir beror på redovisningens 
informationsvärde och bedömarnas kunskaper.  
 
En annan aspekt på användarnas kunskap är relaterat till företagets 
verksamhet. Redovisningen skall spegla företagets verksamhet och är 
verksamheten i sig komplex blir redovisningen också komplex. De senaste 
åren har företagsverksamhet kommit att bli allt mer komplicerad att förstå. 
Företag agerar på en global marknad med avancerade produkter och där 
komplexa avtal rörande försäljning, finansiering och distribution blir allt 
vanligare. Den snabba utvecklingen får till följd att kunskapsnivån hos 
redovisningsanvändarna måste följa samma utveckling. Begriplighetskravet 
på redovisningsinformationen är relaterad till den generella kunskapsnivån 
hos användarna vid en viss tidpunkt.  

3.1.3. Informationskriterier 
Redovisning är flerdimensionell till sin natur, varje händelse inom eller i 
anslutning till företagets omgivning innefattar attribut och egenskaper som 
kan vara av värde för beslutsfattande. 
 
För att redovisningen skall vara beslutsanvändbar krävs att informationen 
har vissa egenskaper. FASB (1980) menar att relevans och tillförlitlighet är 
de två primära informationsegenskaperna för att informationen skall vara 
beslutsanvändbar. Relevans definieras som informationens förmåga ”att göra 
skillnad” i beslutsfattarprocessen hos användarna. Tillförlitlighet definieras 
som kvalitén på informationen vilket försäkrar användarna att den är korrekt, 
ej vinklad och att den avbildar det den skall avbilda.  
 
Såväl FASB som IASB menar att relevans och tillförlitlighet utgör centrala 
informationsegenskaper. Enligt FASB innefattar relevans aspekterna 
prognosrelevans och återföringsrelevans. Prognosrelevans innefattar att 
informationen skall vara relevant för de prognoser investerare på 
aktiemarknaden gör för att skatta företagets framtida kassaflöde. 
Återföringsrelevans handlar om att informationen skall kunna kontrollera 
riktigheten i tidigare prognoser (Smith, 2000). Begreppet ”prognos” skall 
inte förväxlas med dess användning inom statistik. Prognos i ramverkets 
mening innebär att informationen har ett prognosvärde om användare kan 
använda informationen för att göra egna prognoser om eventuella händelser 
och deras påverkan på företagets kassaflöde. Prognosvärde i en statistisk 
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mening avser den förmåga data har att förutsäga framtida värden. IASB 
menar att informationen har ett prognosvärde om informationen är 
användbar som input i användarnas prognoser (FASB, 1980). 
 
Med utgångspunkt att redovisningsinformation skall vara beslutsanvändbar 
bör redovisningspraktik utvärderas efter hur väl den uppfyller sitt mål. Den 
önskvärda redovisningslösningen är den som, i förhållande till kostnaden att 
ta fram informationen, producerar mest användbar information för 
användarnas beslutsfattande (FASB 1980).  

3.1.3.1.Beslutsanvändbarhet 
Enligt informationsteori existerar information endast om data (1) är relevant 
(exempelvis om informationen reducerar osäkerheten som är kopplad till ett 
ekonomiskt beslut), och (2) kan förstås av användarna (att användarna kan 
tolka data korrekt). Av ovanstående följer att redovisningsinformation är 
relevant om det påverkar osäkerhetsfaktorn som följer av ekonomiska beslut 
för vilken den används. Relevans är därför inte specifikt definierat till 
beslutsfattaren utan istället definierat i termer av beslutsmodellen. Det är 
alltså möjligt att uppnå relevans och begriplighet var för sig, medan bägge 
kriterium måste vara uppfyllda för att uppnå beslutsanvändbarhet (Morton, 
1974). 

Begriplighet 

Relevans Tillförlitlighet Jämförbarhet 

Tillbakablickande 
information

Framåtblickande 
information

Väsentlighet 

Korrekt bild 

Innebörd före 
form

Neutralitet

Över tiden 

Mellan företag 

Försiktighet

Fullständighet
 

Figur 5: IASB:s kvalitativa informationskrav. 
Källa: Artsberg (2003) s.168. 

3.1.3.2.Relevans 
Redovisningsinformation anses av IASB och FASB vara relevant när den 
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kan antas påverka användarnas beslutsfattande, antingen genom utvärdering 
av historiska händelser, bedömningar av nuvarande förhållanden, eller 
skattning av framtida händelser (Artsberg, 2003). FASB (1980) menar att för 
att informationen skall vara relevant krävs det att den är aktuell och har ett 
prognos- och/eller en återkopplande funktion. Informationens framåt- och 
tillbakablickande roll anses höra samman. IASB menar att information om 
tidigare händelser är av betydelse för att skatta framtida händelser genom 
prognoser (IASB 2001). Framåtblickande information definieras av FASB 
(1980) som kvaliteten på informationen vilken ökar sannolikheten för 
användarna att förutse utgången av nuvarande och framtida händelser. 
Återkopplingskravet definieras genom att informationen bör hjälpa 
användarna att verifiera och justera sina tidigare bedömningar. FASB menar 
vidare att informationen är relevant om den minskar osäkerheten om en 
situation. Uttalandet hänför sig till framförallt antagandet om att aktieägare 
har riskaversion. Beslut om köp och försäljning av aktier har konsekvenser 
som inte är kända, det vill säga det finns ett riskmoment. Tanken är att 
genom redovisningsinformation kan investeraren reducera risken (Artsberg, 
2003).   

3.1.3.3.Tillförlitlighet 
Att redovisningsinformation måste uppfattas av användarna som tillförlitlig 
är av central betydelse för deras beslutsfattande. Enligt FASB (1980) vilar 
begreppet tillförlitlighet (eng. reliability) på den avbildningsförmåga av 
verkligheten informationen är tänkt att utgöra tillsammans med ett krav på 
verifierbarhet. Informationen anses tillförlitlig om den avbildar de aspekter 
av företagets verksamhet den syftar till att avbilda och kan göra det inom en 
nivå av accepterad osäkerhet. Validitet innebär att det finns en 
överrensstämmelse mellan språk och verklighet. Validitet inom redovisning 
tar sikte på att motverka att informationen påverkas av förutbestämda syften. 
Ett sådant syfte kan vara att informationen anpassas för att ge en bild som 
företaget vill visa utåt snarare än den bild man egentligen tror på (Smith, 
2002). IASB (2001) listar följande informationsegenskaper vilka inverkar på 
informationens reliabilitet (se figur 6) korrekt bild, innebörd före form, 
neutralitet, försiktighet och fullständighet. Kraven kan sägas ingå i begreppet 
validitet. Vad som är ”rätt” avbildning av verkligheten är svårt om inte 
omöjligt för redovisningen att avgöra. ”Rätt” avbildning tar snarare sikte på 
att informationen visar på den verklighet som framkommer genom att man 
använder sig av metoder som är allmänt accepterade.  
 
Neutralitet definieras av IASB (2001) som information vilken genom urval 
eller presentation påverkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett 
förutbestämt resultat eller mål (punkt 36). Neutralitetskravet har sin grund i 
synen att redovisningen bör spegla företagets ekonomiska verklighet i så stor 
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utsträckning som möjligt. Redovisningen skall användas som underlag för 
användarna att göra bedömningar och inte styra vilka bedömningar och 
beslut som fattas.  
 
IASB (2001) anger ytterligare ett informationskriterium vilket är nära 
besläktat med neutralitetskravet, nämligen kravet på innebörd och form. 
Kravet innebär att händelser och transaktioner skall spegla den ekonomiska 
verkligheten och inte exempelvis den juridiska (punkt 35). Kravet blir 
aktuellt exempelvis i samband med leasingavtal där den ekonomiska 
innebörden av avtalet kan liknas vid ett avbetalningsköp medan den juridiska 
innebörden liknar ett hyreskontrakt. Enligt kriteriet innebörd och form bör 
leasingen redovisas efter den ekonomiska innebörden och inte den juridiska. 
Neutralitetskravet är alltså riktat mot att det är ekonomiska händelser som 
bör redovisas neutralt.   

3.1.3.4.Jämförbarhet 
IASB anger att jämförbarhetskravet tar sikte på (1) jämförbarhet mellan 
företag och (2) jämförbarhet över tid. Det sistnämnda kravet innebär att 
informationsvärdet antas minska för användarna om exempelvis de metoder 
man använder för att mäta ändras frekvent. Redovisningsinformation måste 
utformas konsekvent för användarna. Det innebär att såväl normgivarna som 
de redovisningsskyldiga bör beakta konsekvenserna av en ny 
redovisningsmetod. De bör ställa de fördelar en ny redovisningsnorm kan 
antas innebära i relation till att redovisningsinformationen ändras och 
därmed blir inkonsekvent vid jämförelser över flera redovisningsperioder. 
IASB ställer genom IAS 8 därför höga krav på redovisningsskyldiga ifall de 
önskar att byta till en redovisningsprincip eller regel som därmed förändrar 
deras informationsgivning.  
 
Jämförbarhet mellan företag är en viktig informationsegenskap eftersom en 
jämförelse mellan företag antas ingå som en viktig del vid användarnas 
ekonomiska beslutsfattande. Redovisningen bidrar härmed också till en 
effektiv kapitalallokering i samhället. Kriteriet innebär att lika händelser och 
tillstånd skall redovisas på samma sätt. Det innebär alltså inte att olika 
omständigheter och händelser skall redovisas på samma sätt (Smith, 2000). 
En mindre strikt definition av jämförbarhetskriteriet mellan företag är att 
användarna av informationen ska upplysas om vilka spelregler företaget 
rättat sig efter. Om användarna får information om hur och varför en 
redovisningsmetod skiljer sig mellan företag, upprätthålls fortfarande 
informationsvärdet som beslutsunderlag (ibid.). 

3.1.3.5.Restriktioner för informationen 
Omfattningen av redovisningsinformationen måste avgränsas i någon mån 

 42



för att informationen skall vara beslutsanvändbar. Redovisningen kan inte 
avbilda samtliga aspekter av företagets verksamhet och det är heller inte 
önskvärt att den gör det (FASB, 1980).  

Nyttan skall överväga kostnaden 
FASB (1980) menar att samhället behöver redovisningsinformation, men att 
nyttan av informationen för ett företag eller en individ inte är mätbart. 
Kravet på att nyttan med informationen skall överväga kostnaden innefattar 
ett grundläggande krav på all ekonomisk aktivitet. Liksom all ekonomisk 
aktivitet måste kostnaden för att ta fram informationen sättas i relation till 
den nytta den genererar.  

Materialitet 
FASB (1980) definierar materialitet som: omfattningen av underlåtenhet att 
ge information eller att ge fel redovisningsinformation som under 
omständigheterna möjliggör att ett beslut av en förnuftig person, som förlitar 
sig på informationen, skulle ha varit annorlunda på grund av 
informationsbristen. Materialitet är nära besläktat med kvalitativa 
egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Aspekten tar sikte på vilken 
gränsdragning av företagets verksamhet som bör göras. Antag exempelvis att 
ett bolag som omsätter 1 miljard har köpt in 10st saxar till 
personalavdelningen. Användarna av företagets finansiella rapporter har 
inget intresse av att saxarna redovisas, omfattningen av transaktionen (att 
köpa 10 saxar) är för liten för att kunna påverka en investerares beslut. 
Materialitetsaspekten är relativ till företagets verksamhet. Vad som bör vara 
gränsen för transaktioner i fråga om omfattning och värde för ett bolag är 
annorlunda för ett annat bolag. Bedömning måste göras från fall till fall. 

3.1.4. Informationskriterierna i redovisningen 
FASB (b 2005) har utvecklat en modell för redovisningen utifrån de 
kvalitativa informationsegenskaperna man angett. Modellen framgår i bilaga 
4. Modellen visar på processen från att en händelse ingår i ett företags 
verksamhet till att den presenteras i de finansiella rapporterna och är 
beslutsanvändbar. Modellen är uppdelad i två delar, den första delen 
behandlar urvalet av de händelser som är beslutsanvändbara och således bör 
tas med i de finansiella rapporterna. Den andra delen innefattar hur de 
utvalda händelserna skall summeras och slutligen presenteras. Modellen 
visar på hur de olika informationsegenskaperna är besläktade och hur de 
påverkar varandra.  
 
Utöver informationskriterier från normgivare presenterar Johansson & 
Östman (1995) fyra kriterier för att utvärdera redovisningsinformation: 
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- Effect criteria, What are the effects of information? 

- Representational criteria. Does the information present 
events and units in a striking manner? 

- Measurement systems criteria, As a measurement system, 
how satisfactory is the production and use of accounting 
numbers, for example with regard to verifiability and 
internal consistency? 

- User criteria, Is the information appropriate with regard to 
the user’s attributes and prerequisites? 

 
Författarna menar att ett övergripande kriterium är att informationen skall 
stimulera företag som är kapabla att utvecklas så de kan uppfylla 
marknadens krav och därigenom överleva konkurrensen. 

3.2. Prestationsmätning  
Resultatets roll kan enligt Smith (2002) ses ur två perspektiv; ägarnas och 
andra intressenters. För ägarna är resultatet ett uttryck för hur värdefull 
verksamheten har varit under en period. Resultatet talar om vilken 
förbättring alternativt försämring som har skett ur deras perspektiv. Är 
resultatet positivt betyder det att ägarnas egna kapital ökar vilket gör att 
ägarnas förmögenhet i företaget ökar, vilket även möjliggör för uttag. Att 
beräkna ett framtida resultat är av intresse för både de som avser att starta ett 
företag och för företag som redan är etablerade. Alla företag oavsett ålder 
och storlek är på lång sikt beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna 
(Smith, 2002).   
 
Andra intressenter har ett intresse av resultatet då de direkt eller indirekt 
påverkas av det. Staten har ett direkt intresse då resultatet ligger till grund 
för hur mycket skatt företaget ska betala in. Leverantörer, kreditgivare och 
företagets anställda (så länge lönen inte är baserad på resultatet) är inte 
direkt beroende av hur stort resultat ett företag lyckas generera men de har 
ett intresse av att företaget överlever (ibid.).  

3.2.1. Resultatbegreppet 
Resultatet kan definieras som skillnaden mellan intäkter (producerade 
produkter) och kostnader (förbrukade produktionsresurser). I Hicks klassiska 
resultatdefinition definieras resultatet som det värde till vilket en person kan 
konsumera för under en period men ändå vara lika förmögen vid periodens 
slut som han var vid periodens början (Gröjer, 2002). Resultat är ett begrepp 
som är beroende av intäkter och kostnader. Littleton (1957) redogör för 
begreppet nedan: 
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“Net income is not so much the measure of a force in its own 
rights as it is a measurement of a relationship – a relationship 
between input that has been conditioned by a corresponding 
output, and output that has been conditioned by a 
corresponding input. There is something deeply fundamental in 
this conception”.  

 
“Thus is appears that while net income is important for its own 
sake, its underlying constituent elements are more important 
still since net income can be what it is only because of what 
costs and revenues are….” (ss.21,22) 

 
Ofta används pengar som ett mått på resultat men enligt Fisher (se Gröjer, 
2002 s.44) är även upplevelseresultat och reellt resultat två grundläggande 
resultatmått. Upplevelseresultat avser sinnesintryck från den yttre världen 
medan reellt resultat är påtagliga händelser. Utifrån dessa tre resultatmått går 
det att definiera upplevelseredovisning vilken baseras på människors 
sinnesintryck av organisationens verksamhet, reell redovisning som baseras 
på påtagliga aktiviteter i en organisation och ekonomisk redovisning som 
baseras på in och utflöde av pengar i en organisation (Gröjer, 2002).  
 

               
Figur 6: Tre resultatvärldar. 

Upplevelser 

Akti- 
viteter

Monetära 
effekter 

Inre värld

Yttre värld Modell 
 värld 

Källa: Gröjer (2002) s.45 
 
Utgångspunkten för externredovisning är att redovisa ett resultat för en 
period i förfluten tid. Resultatet kan antingen ses som  
 

- summan av ekonomiska aktiviteter under en viss given 
tidsperiod (reell redovisning) 

- skillnad i ekonomiskt tillstånd vid periodens slut och 
början (monetär redovisning) (Gröjer, 2002) 

Dessa två sätt att se på resultatmätning kommer vi fortsättningsvis att 

 45



benämna resultaträkningparadigemet (reell redovisning) och balansräknings-
paradigemet (monetär redovisning). Upplevelseresultat används inte i 
praktisk redovisning därför väljer vi att inte ge en djupare förklaring till 
begreppet. Redovisningens fokus avgörs av vilken av dessa paradigm man 
ansluter sig till då det i ena fallet är balansräkningen och i andra fallet är 
resultaträkningen som utgör den dominerade rapporten (Falkman, 2001).  

3.2.2. Resultaträkningsparadigmet 
Under apporternas mål att mäta 

Realisationsprincipen 
bestämma vilka inkomster och utgifter från tidigare, 

Matchningsprincipen 
det två huvudfrågor kring matchningsprincipen: 

- vilka intäkter har uppkommit under redovisningsperioden?  

resultaträkningsparadigmet är de finansiella r
företagets prestationer definierade utifrån effektiviteten och skillnader i 
effektivitet jämfört med föregående redovisningsperioder. Vinsten mäts 
utifrån hur väl företaget lyckas generera intäkter utifrån de relaterade 
kostnaderna. Detta anses vara en central indikator på företagets effektivitet. 
Huvudprinciperna utifrån detta paradigm är att intäkter ska tas upp när varan 
eller tjänsten har byts mot pengar eller blivit en kundfordran 
(realisationsprincipen) och att kostnader ska matchas mot intäkter 
(matchningsprincipen) (Würstemann & Kierzek, 2005). Resultatet ges 
genom att man summerar redovisningens intäkter respektive kostnader och 
beräknar skillnaden mellan dem (Gröjer, 2002). Vid upprättandet av 
finansiella rapporter ska den redovisningsskyldige enligt IASBs 
föreställningsram beakta försiktighetsprincipen. Försiktighet ses som ett 
kriterium på tillförlitlighet. 

En stor svårighet är att 
innevarande och kommande perioder som ska belasta innevarande period. 
Detta problem benämns periodiseringsproblem. I praktiken är det i 
normalfallet realisationsprincipen som är styr och principen har därför en 
central betydelse för redovisningen (Gröjer, 2002). Realisationsprincipen 
kan ses som en avvägning mellan validitet och verifierbarhet där resultatet 
ska avspegla företagets verklighet samtidigt som det ska vara tillförlitligt. 
Om redovisningen endast beaktade validiteten vore det brukbara att redovisa 
resultatet under hela produktions och försäljningsprocessen medan om man 
enbart beaktar verifieringskriteriet skulle inget resultat redovisas förrän 
företaget fått betalt av kunderna. Försäljningstidpunkten har i normalfallet 
fått representera avvägningen mellan dessa två tidpunkter (Smith, 2000). 

Enligt Gröjer (2002) finns 
 

- vilka har kostnaderna varit för att erhålla dessa intäkter?  
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atchningsprincipen innebär att kostnader skall tas upp i samma period som 

ellan två eller flera redovisningsprinciper bör han 

roblemet i resultaträkningsparadigmet är periodiseringen, det vill 

digmet definieras som: 

den resultatorienterade synen värderas tillgångarna till historiska 

I bala rapporternas mål att ge 

M
de intäkter man kan associera till dem. I vilken period intäkterna skall tas 
upp styrs i sin tur av vilken princip som används. Principen innebär att hitta 
ett orsak- verkan samband mellan kostnader och intäkter.  

Försiktighetsprincipen 
Om redovisaren väljer m
välja den som är mest rättvisande utifrån aktieägarnas perspektiv. Generellt 
handlar försiktighetsprincipen om att inte värdera tillgångarna för högt och 
skulderna för lågt. Försiktighetsprincipen förespråkar att den 
redovisningsskyldige generellt ska ha en pessimistisk inställning vid val av 
redovisningsprinciper som påverkar de finansiella rapporterna (Belkaoui, 
2004).  
 

uvudpH
säga vilka kostnader och intäkter som kan härröras till redovisningsperioden. 
I vissa fall har företaget gjort en utbetalning av hyra för lokal som avser 
nästa period. Denna utbetalning ska inte belasta företagets resultat 
innevarande period. Förskottsbetalningar från kunder för prestationer som 
ännu inte är utförda tillhör inte heller perioden och ska därför inte räknas in i 
periodens intäkter (Gröjer, 2002).  
  

esultat enligt resultaträkningsparaR
 
 
 
Resultat = summan av de ekonomiska aktiviteterna under en given tidsperiod 

I 
anskaffningsvärden och detta har varit den metod som redovisningen 
traditionellt baserats på. Två argument till användandet av historiska värden 
är antagandet om kontinuitet och de faktiska fördelar som är förknippade 
med denna värderingsmetod. Användningen av anskaffningsvärden ger 
objektiva, mätbara och reviderbara värden på tillgångarna och om då en 
verksamhet förväntats fortleva finns det ingen anledning att värdera 
tillgångarna till verkligt värde (Falkman, 2001).   

3.2.3. Balansräkningsparadigmet 
nsräkningsparadigmet är de finansiella 

information om företagets finansiella position som sedan kan tolkas för att 
ge indikationer på företagets förmögenhet. Tillgångar och skulder definieras 
som resurser och förpliktelser och anses vara de primära indikationerna på 
förmögenheten. Intäkter och kostnader definieras indirekt genom 
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förändringar i tillgångar och skulder vilket följaktligen leder till att vinsten 
utgör ökningen i företagets förmögenhet (Würstemann & Kierzek, 2005).  
 
Definitionerna på intäkter och kostnader i IASB:s föreställningsram (2001) 
utgår från balansräkningsparadigmet.  
  

”En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en 
redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av 
tillgångars värde, eller en minskning av skuldernas värde med 
en ökning av eget kapital som följd, förutom sådana ökningar 
av eget kapital som kommer av tillskott från ägarna” (punkt 
70a).  
 
”En kostnad är en minskning av det ekonomiska värdet under 
en redovisningsperiod till följd av utbetalningar eller minskning 
av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning 
av eget kapital som följd, förutom sådana minskningar av det 
egna kapitalet som utgörs av överföringar till ägarna.” (punkt 
70b) 

 
Resultatet framkommer genom en jämförelse mellan det egna kapitalet vid 
redovisningsperiodens slut och början (Gröjer, 2002).   
 
Resultat definieras enligt balansräkningsparadigmet som: 
 
 
 
 

Resultat = Eget kapital ÅR1 - Eget kapital ÅR 0 + Uttag - Insättningar  

 
Om resultatet blir vinst eller förlust är beroende av hur tillgångar och skulder 
värderas (Gröjer, 2002). Den balansorienterade redovisningen är ofta 
kopplad till mätning av verkligt värde men detta utesluter inte att 
realisationsprincipen eller matchningsprincipen är relevant för när 
förändringar i tillgångar och skulder som ett resultat av en transaktion ska 
erkännas (Würstmann & Kierzek, 2005). Huvudproblemet med 
balansräkningsparadigmet är hur tillgångar och skulder ska värderas och 
problematiken rör i huvudsak vad som ska inbegripas i termen verkligt värde 
(Falkman, 2001).  

3.2.4. Paradigmens konsekvenser i praktiken  
Distinktionen mellan det resultatorienterade synsättet och det 
balansorienterade är inte enbart intressant rent akademiskt utan snarare leder 
de till olika behandling av redovisningen i praktiken (Würstmann & Kierzek, 
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2005). För att illustrera detta tar Würstmann och Kierzek (2005) upp ett 
exempel där en byggnad uppförs med hjälp av statsbidrag. 
Byggnadsföretaget har inget krav att färdigställa byggnaden trots att det 
erhålligt bidrag. Enligt resultaträkningsparadigmet ska intäkter erkännas och 
härröras till den period/de perioder som företaget har kostnader för projektet. 
Detta innebär att kostnaderna matchas mot intäkterna vilket ger ett jämnare 
resultat över perioden. Skälet till periodiseringen är att inte förvränga 
jämförbarheten mellan perioders vinster. Under balansräkningsparadigmet 
kommer i stället hela summan erkännas som en intäkt vid betalningstillfället 
då det inte i detta fall finns någon förpliktelse förknippad med statsbidraget. 
(Det vill säga företaget har ingen skyldighet att färdigställa byggnaden) 
(ibid.). Företaget kommer därmed att redovisa hela intäkten år 1 och enbart 
redovisa kostnader för projektet kommande år.   
 
Dagens redovisning kan ses som en blandning mellan den balansorienterade 
redovisningsformen och den resultatorienterade. Tillgångar värderas 
generellt till historiska värden men det blir allt vanligare att fler och fler 
typer av tillgångar värderas till verkligt värde (Falkman, 2001).   

3.2.5. Standarder med utgångspunkt i 
Balansräkningsparadigmet 

IASB utgår redan i dag från en balansorienterad synsätt i vissa IFRS / IAS 
standarder. Av de senast utgivna rekommendationerna har IASB valt ett 
balansorienterat synsätt i exempelvis IAS 39, 40 och 41. Det är ett tydligt 
tecken på att IASB baserar sin normgivning på ekonomisk teori där 
exempelvis värdeförändringar på tillgångar går över resultaträkningen. Det 
förekom debatt innan IAS 39, 40 och 41 gavs ut och många ifrågasatte 
marknadsvärdering av tillgångar som går över resultaträkningen. Synsättet 
innebär större fluktuationer i exempelvis konjunkturcykler, det blir särskilt 
tydligt för fastighetsbolag där deras fastighetsbestånd som tidigare 
värderades till anskaffningsvärde numera värderas till marknadsvärde. Dessa 
förändringar blir naturliga om redovisningen syftar till att spegla företagets 
ekonomiska verksamhet eftersom att denna verksamhet leder fluktuationerna 
(Edenhammar, 2004). 
 
Nedan presenteras två standarder som utgår från just detta synsätt. Detta kan 
ge en förståelse för hur den nya intäktsstandarden kan komma att utformas.  

IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
En förvaltningsfastighet ska vid förvärvet tas upp till anskaffningsvärde. I 
detta värde ska transaktionskostnader, inköpspris samt kostnader som är 
direkt hänförliga till köpet inräknas. Om det saknas jämförbara 
marknadstransaktioner för en tillgång, exempelvis om företaget bytt in 
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tillgången, kan det verkliga värdet anses vara tillförlitligt om spridningen av 
de rimliga uppskattningarna av det verkliga värdet för tillgången inte är 
betydande. Om betalningen för en förvaltningsfastighet äger rum efter 
förvärvet utgörs anskaffningsvärdet av nuvärdet av betalningen. Skillnaden 
mellan nuvärdet och den nominella köpeskillingen ska redovisas som en 
räntekostnad under kreditperioden.  
 
Efter det första redovisningstillfället kan företagen välja att värdera 
förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Om företaget väljer att värdera 
förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärde är det dock ett krav att de 
även måste göra en värdering till verkligt värde i upplysningssyfte. Det bästa 
uttryckssättet för verkligt värde erhålls från aktuella priser på en aktiv 
marknad för likvärdiga fastigheter.  I avsaknad av detta ska företaget bland 
annat beakta uppgifter såsom aktuella priser på en aktiv marknad för 
fastigheter av ett annat slag, aktuella priser för likvärdiga fastigheter men på 
en mindre aktiv marknad eller nuvärdesberäkna uppskattade framtida 
betalningsströmmar. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt 
sätt ska företaget värdera förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärde i 
enlighet med IAS 16. Detta inträffar endast när jämförbara 
marknadstransaktioner är ovanliga och andra metoder att fastställa ett 
verkligt värde inte är tillgängliga.  
 
En vinst eller förlust som uppkommer vid förändring i en 
förvaltningsfastighets verkliga värde skall redovisas i resultaträkningen för 
den period i vilken vinsten eller förlusten uppkommer.    

IAS 41 Jord- och skogsbruk 
En biologisk tillgång skall, när den redovisas första gången och per varje 
balansdag, värderas till verkligt värde med avdrag för uppskattade 
försäljningskostnader. Enda undantaget från värdering till verkligt värde är 
om värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Om det saknas en aktiv 
marknad för biologiska tillgångar eller jord- och skogsprodukter ska det 
senaste marknadsvärdet (om det inte skett en väsentlig förändrig av 
omständigheterna) eller marknadspriser för liknade tillgångar alternativt 
jämförelseindex för sektorer ligga till grund för beräkningen.  
  
En vinst eller förlust som uppkommer när en biologisk tillgång eller jord- 
och skogsprodukter första gången redovisas till verkligt värde, efter avdrag 
för uppskattade försäljningskostnader och vid en ändring av en biologisk 
tillgångs verkliga värde med avdrag för uppskattade försäljningskostnader 
ska inkluderas i resultatet för den period i vilket den uppkommer. En förlust 
kan uppkomma när en biologisk tillgång redovisas första gången eftersom 
uppskattade försäljningskostnader ska dras av närt det verkliga värdet 
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fastställs. En vinst kan uppkomma när en biologisk tillgång eller jord- och 
skogsprodukter redovisas första gången exempelvis när en kalv föds eller till 
följd av skörd. 
 
Enligt standarden ska ett villkorslöst statligt bidrag hänförligt till en 
biologisk tillgång som värderas till verkligt värde efter avdrag för 
uppskattade försäljningskostnader redovisas som en intäkt först när det 
statliga bidraget utbetalas. Om det statliga bidraget är behäftat med villkor 
skall ett företag redovisa det statliga bidraget som intäkt först när villkoren 
för det statliga bidraget uppfyllts. 

3.3. Intäktsprojektet 
Under 2002 enades FASB och IASB om att gemensamt utveckla en ny 
standard för redovisning av intäkter. Projektet skall leda till att nuvarande 
normer för intäkter ersätts med en enskild standard vilket skulle leda till en 
harmonisering mellan IFRS och US GAAP.  För FASB:s del var motiven till 
projektet att intäktsredovisningen enligt US GAAP innehåller mer än 200 
olika standarder, vägledningar och uttalanden samt att en del existerande 
normer var inkonsekventa till varandra och till ramverket. IASB:s motiv var 
att IAS 18 och 11 inte är utformade efter ramverket samt att det saknas 
vägledning på flera viktiga frågor, bland annat för kontrakt som innehåller 
flera komponenter (IASB, 2006). Redovisningsskyldiga som följer 
IFRS/IAS har hittills genom IAS 8:12 haft möjligheten att tillämpa FASB:s 
regler då vägledning från IFRS/IAS har saknats. Både IAS 18 och 11 är 
relativt föråldrade normer då företagens affärsmodeller har utvecklats sedan 
normerna gavs ut. IAS 18 innehåller realisationskrav för att redovisa intäkter 
vilket inte är konsekvent efter ramverkens definitioner av tillgångar och 
skulder (ibid.).    
 
Under de senaste åren har styrelserna med representanter från FASB och 
IASB utvecklat en modell för intäktsredovisning baserad på en 
balansräkningssyn. Enligt modellen ska en redovisningsskyldig erkänna en 
intäkt på basis av förändringar i tillgångar och skulder utan att ta hänsyn till 
ytterligare kriterier såsom realisation (IASB 2006). Fram till juni 2005 
utvecklade styrelserna en intäktsmodell där tillgångar och skulder mäts till 
verkligt värde, den så kallade verkligt värde modellen (FVM). En del 
ledamöter uttryckte att det förelåg vissa svårigheter med att värdera 
åtaganden till verkligt värde samt att värderingen skulle leda till att 
redovisningsskyldiga redovisade intäkter i ett tidigt skede. På grund av 
synpunkterna beslutade styrelserna att utveckla en ytterligare modell för 
intäktsredovisning; kundvärdemodellen (CCM). Enligt CCM värderas 
åtaganden genom att använda ett kundperspektiv, där värderingen sker 
genom en allokering av kundens prestationer, snarare än av åtagandets 
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verkliga värde (IASB, 2006). 
 
I oktober 2006 beslutade styrelsen att bägge modellerna skulle utvecklas och 
färdigställas innan beslut fattades om vilken modell som skall fungera som 
utgångspunkt för den kommande intäktsstandarden (IASB, 2006). Fram tills 
att modellerna har utvecklats har något möte inte planerats.  
 
IASB (b 2006) har en fastlagd process för utveckling av nya standarder. 
Processen innehåller följande steg: 
 

1. Setting the agenda 

2. Project planning 

3. Development and publication of discussion paper 

4. Development and publication of exposure draft 

5. Development and publication of IFRS 

6. Procedures after an IFRS is issued 

 
Intäktsprojektet befinner sig för närvarande i steg 2 Project planning och 
målet är att utveckla och presentera en diskussionsrapport i slutet av 2007. 
En diskussionsrapport innehåller en beskrivning av ämnet och dess bakgrund 
samt de ställningstaganden som gjorts av IASB och hur projektet är tänkt att 
slutföras. Syftet med rapporten är att fungera som ett diskussionsunderlag 
där utomstående för en möjlighet att föra fram åsikter om projektet (ibid.).  

3.3.1. Intäktsredovisning enligt projektet 
Sedan intäktsprojektets början har styrelsen diskuterat en intäktsredovisning 
som baseras på ett balansorienterat synsätt. Intäkter ska baseras på 
förändringar av tillgångar och skulder vilka sedan inte överskrids av krav på 
realisation såsom nuvarande normer. En intäkt definieras för närvarande i 
IAS 18 som:  
 

”intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som 
uppstår i ett företags ordinarie verksamhet under en period, 
och som ökar företagets eget kapital, med undantag för 
ökningar som beror på tillskott ifrån aktieägare” (IAS 18:7). 
 

IAS 18 innehåller dock långtgående krav på realisering för att erkänna och 
redovisa en intäkt. Exempelvis ställs följande krav vid försäljning av varor: 

 
”Intäkten från försäljning av varor skall redovisas när samtliga 
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villkor nedan är uppfyllda: 
1. Företaget har till köparen överfört de väsentliga risker 

och förmåner som är förknippade med varornas ägande 
2. 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 

3. Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
4. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 

förknippade med transaktionen kommer att tillfalla 
företaget 

5. De utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.” (IAS 18:14). 

 
Således innehåller IAS 18 realisationskrav vilka underminerar definitionen 
av en intäkt. IASB (2006) menar att realisationskravet kan leda till konflikt 
med definitionerna av tillgångar och skulder på grund av att vissa händelser 
involverar interimsposter vilka inte uppfyller kraven på en tillgång 
respektive skuld men ändå redovisas i balansräkningen.  
 
I intäktsprojektet har IASB och FASB valt en balansorienterad 
redovisningsform för redovisning av intäkter. Anledningen till att de valt en 
balansräkningssyn snarare än en resultaträkningssyn hävdar IASB (2006) är 
på grund av: 
 

- Konflikten mellan realisationskrav och definitionerna av 
tillgångar och skulder 

- Det saknas fortfarande en definition av realisation och 
intjänandekriterier vilka kan användas konsekvent över 
flera typer av industrier.  

- Det är svårt att fastställa när realisation sker i kontrakt som 
innehåller flera komponenter (såsom en blandad 
försäljning av en vara och en tjänst).  

- Nuvarande normer gör inte till tillräcklig åtskillnad mellan 
intäkter och värdeökningar, vilket är relevant information 
för investerare och kreditgivare. 

 

Styrelserna har hittills fattat följande beslut: 

Intäkter kan uppkomma genom (a) företaget har en ovillkorlig rätt att erhålla 
prestation och (b) genom en reducering av företagets prestationsåtaganden 
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gentemot dess kunder (ibid.). 
 
Ett företag skall inte erkänna intäkter för prestationer som utförs av tredje 
part om dessa åtaganden är legalt bindande för den tredje parten. I alla andra 
fall skall företaget erkänna intäkter för prestationer av tredje part. 
Överlåtelse till en tredje part innebär att det företag som kunden ingått avtal 
med vänder sig till en tredje part för att den senare ska ta över hela eller 
delar av åtagandet gentemot kunden. Ett exempel är en kund som ingår ett 
avtal om att köpa en cykel till vilken det är kopplat en stöldförsäkring. I detta 
fall kan det vara så att en tredje part är intresserad av att ta över prestationen 
kring stöldförsäkringen mot en ersättning (ibid). 

3.3.1.1.Fair value model (FVM) 
Definitionen av intäkter ska göras, vilket vi tidigare nämnt, utifrån en 
tillgång- och skuldsyn och relateras till aktiviteter med kunder. Mätningen av 
tillgångar och skulder ska göras direkt till verkligt värde (FASB, 2005).  
 

”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har intresse av att transaktionen genomförs.” (IRS, 2006)      

 
 Verklig värde av ett åtagande definieras enligt FASB:s Statement 15X som: 
 

“Fair value of a liability is the amount the seller would pay another 
entity with a similar ability to perform to take over the obligation to 
the customer (a seller-to-seller exchange amount; directly measures 
the expected cash outflows).” 

 
Intäkter ska enligt FVM tas upp när avtalet ingås om prestationen innebär att 
tillgångarna överstiger den/de åtaganden som är förknippade med 
prestationen. Om tillgångarna som är förknippade med prestationen inte 
överstiger värdet på åtagandena ska en intäkt tas upp när företaget inte 
längre har en förpliktelse till kunden och/eller när det verkliga värdet ökar 
(FASB, 2005).   
 
Vid kontrakt som innehåller flera komponenter ska varje komponent 
redovisas separat. Om kunden förskottsbetalar samtidigt som kontraktet 
upprättas redovisas en intäkt om köpeskillingen är högre än summan av de 
åtaganden företaget har gentemot kunden (Würstmann & Kierzek, 2005). 
 
Fördelar med FVM 

• Potentiellt lättare att praktiskt tillämpa än de nuvarande reglerna då 
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det gäller att identifiera tillgångar och skulder. Enligt FVM behöver 
man inte ta hänsyn till realisation eller matchning.  

• Mer konsekvent behandling för alla typer av transaktioner vilket 
utgår från den balansorienterade redovisningsformen.  

• Företagets förmåga att uppfylla marknadens vinstförväntningar 
redovisas i takt med att företaget presterar, snarare än att fördelas 
över kontraktsperioden och därmed går vinsten lättare att identifiera. 

• FVM ger mer information om företagets prestationer. 
- Slutförda aktiviteter då kontraktet ingås kommer inte att 

redovisas som åtaganden (exempelvis aktiviteten att förse 
kunden med tillgång och bekvämligheter för affären) 

- Upplupna kostnader som inte är tillgångar kommer inte att 
redovisas som tillgångar 

- Då information om företagets framtida kassaflöden ska 
relateras till de pågående intäktsaktiviteterna på balansdagen. 
(Att redovisa en avsättning för uppskjutna intäkter på 11.000 
ger inte mycket information). 

      (FASB, 2005) 
 

 Problem förknippade med FVM 

• Identifiera tillgångar och skulder och avgöra vilka komponenter som 
eventuellt ska redovisas separat. (Problemet är inte unikt för FVM) 

• Avgöra när ett åtagande är fullföljt eller när ett åtagande som inte är 
fullföljt ska värderas om. (Inte unikt för FVM) 

• Om det verkliga värdet av åtagandet överstiger kontraktspriset, hur 
ska detta då redovisas? 

• Få marknader finns för prestationsåtaganden därför kommer det 
verkliga värdet sällan baseras på marknadsvärdet. 

• Identifikations- och mätnings fel kan inkluderas i 
intäktsredovisningen då kontraktet ingås. (tidig intäktsredovisning) 

• Omvärderingar av skulder kan anses som korrigeringar av tidigare 
fel. 

     (FASB, 2005)  
 

3.3.1.2.Customer Consideration Model (CCM) 
CCM och FVM baseras båda på en balansorienterad redovisningsform. 
Enligt CCM uppkommer en intäkt när varje del av ett kontrakt 
(prestationsåtagande) är levererad eller utförd. Alla legala rättigheter som 
överförs till kunden ger upphov till en beståndsdel av intäkter.  
 
Företagets prestationsåtaganden skall delas upp och specificeras utifrån 
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kundens perspektiv, baserat på huruvida prestationerna har någon nytta för 
kunden. Prestationsåtagandet har nytta för kunden när: (a) det säljs separat 
av någon annan eller om det kan säljas separat av kunden på en 
referensmarknad, eller (b) det binder företaget till en skyldighet att förse 
kunden med varor, tjänster eller andra händelser om specificerade händelser 
inträffar (IASB, 2006) 
 
Varje enskild del i ett kontrakt skall mätas genom en fördelning av kundens 
prestationer. Generellt skall fördelningen baseras på ett ”stand alone” 
försäljningspris av den underliggande varan, tjänsten eller rättigheten. 
Försäljningsvärdet för en produkt som säljs eller kan säljas borde mätas 
genom de mest tillförlitliga och tillgängliga bevisen; i första hand (a) 
nuvarande priser som företaget har för sina varor på en aktiv marknad; (b) 
nuvarande priser som ett annat företag har för sina varor på en aktiv 
marknad; (c) nuvarande priser som företaget har på sina varor på en inaktiv 
marknad; (d) företagets inputs vilka reflekterar företagets egna antaganden 
och data (ibid). 
 
Skillnaden mellan summan av kundens prestationsvärde och priset kunden 
betalar för varan eller tjänsten, bör fördelas efter prestationer på en pro rata 
basis (ibid.).  
 
Problem förknippade med CCM 

• Identifiera tillgångar och skulder och avgöra vilka komponenter som 
eventuellt ska redovisas separat.  

• Bestämma vilken nivå av summering respektive uppdelning som 
behövs i de finansiella rapporterna. 

• Kan innebära påtryckningar att redovisa uppskjutna kostnader som 
tillgångar för att erhålla en komfortabel redovisning. 

• Även om det generellt är lättare att få fram prissättningen för 
transaktioner mellan köpare - säljare i förhållande till verkligt värde, 
kan det vara svårt att få ett rättvisande värde för en enskild 
prestation i en kombinerad försäljning.  

• Skillnaderna mellan det kontrakterade priset och det totala 
prestationsvärdet sett ur ett kundvärdesperspektiv måste lokaliseras 
och bestämmas utifrån vissa regler.  
           (FASB, 2005) 
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Kommer redovisningen enligt CCM fungera bättre än FVM? 

För: 
• Fler marknadsbaserade data är tillgängliga för kundprestationsvärde 

än för verkligt värde. 
• CCM kommer leda till mindre bekymmer kring att intäkter tas upp 

för tidigt. 
• CCM innebär en mindre radikal förändring jämfört med nuvarande 

reglering (FASB, 2005). 
Emot: 

• En lokalisering av skillnaderna mellan det kontrakterade priset och 
kundvärdet baseras på godtyckliga uppskattningar och kommer 
därför att minska tillförlitligheten kring beräkningar av framtida 
kassaflöden.  

• CCM ger mindre information om företagets förmåga att uppfylla 
marknadens vinstförväntningar. 

• CCM kan innebära att företagen känner en påtryckning att redovisa 
kostnader som inte uppfyller definitionen på tillgång som just 
tillgångar (ibid.) 

 
Det föreligger dock större skillnader mellan modellerna än vilka 
mätningsattribut man använder för att värdera transaktioner och åtaganden. 
För CCM beslutade styrelserna i de båda organen att företagets prestationer 
ska identifieras baserat på kundnyttan av händelsen. CCM innebär en 
värdering utifrån kundnyttan vid såväl identifiering av de olika 
prestationerna i avtalet som vid värdering av varje prestation. Styrelserna har 
ännu inte beslutat vilken värderingsmetod FVM bör baseras på, men har 
framfört synpunkter på att de bör skilja sig ifrån CCM modellens perspektiv. 
Således kan värderingen vid första transaktionstillfället skilja sig mellan 
modellerna. Både FVM och CCM har sina anhängare i de båda styrelserna 
och någon klar majoritet för endera modellen finns idag inte. 
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Skillnader mellan FVM, CCM och realisationsprincipen 

FVM CCM Realisation  

Vad ger upphov 

till intäkt? 

Ökning av netto- 

tillgångar när före-

taget ingår ett avtal 

med en kund.  

Ökning av netto-

tillgångar när före-

taget ingår ett avtal 

med en kund.  

Realiserade 

intäkter. 

Värderingsprincip Verkligt värde. Nytta för kunden, 

dvs. vad 

prestationen kan 

säljas för om den 

säljs separat. 

Nytta för kunden, 

dvs. vad 

prestationen kan 

säljas för om den 

säljs separat. 

Omvärdering Ja Nej Nej 

När ska en intäkt 

redovisas? 

När avtalet ingås 

om netto-

tillgångarna ökar. 

Därefter när det 

verkliga värdet ökar 

respektive när 

åtagandet upphör.  

När åtagandet 

upphör. 

När intäkten är 

realiserad.  

Praktiska 

konsekvenser 

Beroende på hur 

principen 

tillämpas kan 

resultatet bli 

likartat det som 

gäller för CCM. 

Lönsamheten av 

olika delar av ett 

avtal tydliggörs. 

Företagets 

effektivitet kan 

jämföras med 

marknaden. 

Lönsamheten av 

olika delar av ett 

avtal tydliggörs. 

Lönsamheten 

kommer till uttryck 

genom en jäm-

förelse med före-

tagets kostnader. 
Tabell 1: FVM, CCM och realisationsprincipen 
Källa: Rundfelt (2005 s. 46) 
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4. Empiri  
edan presenteras undersökningens respondenter, deras bakgrund samt 
när och hur intervjun genomfördes. Vidare presenteras 

undersökningens empiri som hämtats genom de intervjuer vi genomfört. 
Intervjumaterialet är disponerat efter olika ämnesområden utifrån de frågor 
som ställdes vid intervjutillfällena.  

 N

4.1. Presentation av respondenter 
Samtliga respondenter arbetar inom några av Sveriges största 
revisionsbyråer. Eftersom intäktsprojektet riktar sig till 
koncernredovisningen i noterade företag valde vi att intervjua respondenter 
bland de största revisionsbyråerna i Sverige, vilka har börsnoterade bolag 
som klienter. Nedan presenteras varje respondent och intervjutillfälle. 

Respondent A: Senior Manager 

Respondent A-son arbetar som Senior Manager vid en av Sveriges största 
revisionsbyråer. I arbetsuppgifterna ingår att värdera olika typer av bolag vid 
olika typer av situationer. Vid en företagsvärdering används ofta 
årsredovisningshandlingar som informationskälla för de olika typer av 
bedömningar en företagsvärdering kräver. Intervjun genomfördes via telefon 
den 23 april 2007.  

Respondent B: Auktoriserad Revisor 

Respondent B-son arbetar sedan många år som auktoriserad revisor vid en av 
Sveriges största revisionsbyråer. B-son är för närvarande revisor för såväl ett 
antal noterade som onoterade företag. Intervjun genomfördes den 8 maj 
2007. 

Respondent C: Redovisningsspecialist 

Respondent C-son arbetar som redovisningsspecialist på en av Sveriges 
största revisionsbyråer. Han har tidigare arbetat som revisor utomlands och 
har lång erfarenhet av redovisningsfrågor. Intervjun genomfördes den 10 maj 
2007.  

4.2. Intervjuer  
Kapitlet är disponerat efter olika ämnesområden utifrån de intervjufrågor 
som ställdes till respondenterna. Mot bakgrund av respondenternas skilda 
erfarenheter och arbetsuppgifter har en del av intervjufrågorna varit specifika 
för varje intervju. 
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Dagens intäktsreglering och behovet av en ny intäktsrekommendation 

Respondent C-son anser att det behövs en ny intäktsnormering. C-son 
påpekar att IAS 18 och 11 är gamla standarder vilka tillkom för många år 
sedan och att mycket har hänt sedan dess såväl i praktiken som i 
normeringen. B-son menar att man klarar sig väl med dagens normer och att 
dagens praxis fungerar ganska bra. B-son menar att risken alltid finns att 
standarderna sätts ur spel avsiktligt och att de inte kan påverkas av nya 
intäktsnormer. Han menar att det är företagsledningen som utformar 
redovisningen och att det är de som kan sätta reglerna ur spel. Därför måste 
man enligt B-son vara uppmärksam som revisor på hur intäktsredovisningen 
har bedrivits, att företaget har följt rätt policy framförallt i samband med 
årsbokslutet. Han tror att mycket av behovet av att utveckla nya 
redovisningsnormer kommer från USA där redovisning av intäkter länge 
varit ett problem. Även C-son menar att det finns ett skäl till att ta ett 
helhetsgrepp om intäktsredovisning främst mot bakgrund av den 
amerikanska utvecklingen: 
 

”Det har ju också visat sig i USA att det största problemet de 
senaste sju åren har varit intäkter. Det är det största 
redovisningsproblemet, så där finns ju skäl till att också titta på 
det, mer helhetsgrundande…” (C-son.) 
 

C-son påpekar att det är viktigt att ha proportionerna klart för sig när man 
diskuterar intäktsproblemen i USA. Han menar att USA har mellan 60 000 
och 70 000 företag vars aktier är föremål för publik handel jämfört med 
Sveriges ca 300 företag. Han menar att även Sverige har haft fall där 
företagen inte har redovisat sina intäkter korrekt och att det i förhållande till 
den amerikanska marknaden är proportionellt jämförbart. 
 
C-son menar att de senaste standarderna som kommit från IASB ger mer 
vägledning och innehåller mer exempel än tidigare standarder och att man 
därför kan vänta sig att den nya intäktsstandarden kommer vara mer 
omfattande och ge mer vägledning.  
 
C-son ställer sig frågan om det är så enkelt att få vägledning av IAS 18 i 
dagsläget. Han menar att IAS 18 är allmänt hållen och talar i principiella 
termer om hur olika händelser och transaktioner bör redovisas: 
 

”Då måste den [den nya standarden] vara skriven så att 
principerna går att använda, alltså att man kan förstå och 
tillämpa dem och att de ger någon slags vägledning om man nu 
vill göra rätt. Det är väl där man är lite tveksam just när det 
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gäller IAS 18, alltså; är det så lätt att få vägledning 
egentligen?” (C-son)  

 
C-son menar att om man väljer att följa en principbaserad normering för 
redovisning av intäkter krävs det att principerna tydligt framgår och att 
vägledning ges för hur principerna bör omsättas i praktiken. B-son menar att 
US GAAP innehåller mer detaljreglering medan IAS / IFRS är mer 
principbaserat. B-son anser att en principbaserad redovisning är att föredra 
men att det behövs tydlig guidning om hur man skall tillämpa principerna i 
normerna.  
 

”Jag tror att IAS 18 är väldigt svår att läsa för de flesta 
redovisare. Vad betyder den egentligen? Den talar i väldigt 
principiella termer…så jag tror att i praktiken så har man ett 
sätt att göra det och man lär sig hur man gör så att säga i det 
företaget, i varje företag och bransch snarare än att titta i 
standarden och säga ja just det, så här skall vi göra… Jag tror 
inte den [IAS 18] hjälper så mycket i praktiken vilket jag tror är 
ett problem.” (C-son) 

 
B-son menar att IAS / IFRS tillåter mindre variation för redovisning av 
intäkter än exempelvis Bokföringsnämndens normering och att det leder till 
en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. B-son påpekar att 
det framförallt rör reglerna kring tjänsteavtal där principerna om löpande 
räkning och fastprisuppdrag inte alltid ger en rättvisande bild.  
 
Såväl B-son som C-son framhåller att svårigheterna med intäktsredovisning 
beror på situation och bransch. För många transaktioner är 
intäktsredovisningen okomplicerad. Såväl B-son som C-som tar exemplet 
med dagligvaruhandeln där försäljningen av produkter sker vid kassan. För 
de transaktionerna sammanfaller realiseringen och värderingen vid 
betalningstillfället i kassan – där finns det inga oklarheter eller 
gränsdragningsfrågor med nuvarande normer. Problem uppkommer dock vid 
vissa transaktioner och i vissa branscher. C-son tar exemplet med försäljning 
av flygplan där kontrakten kan innehålla återköpsrätter, garantiavtal och där 
leveranser och åtaganden delas mellan olika redovisningsenheter. C-son 
menar att svårigheterna uppkommer framförallt då det inte finns något 
statistiskt underlag att basera sina bedömningar på. Även om företag har 
komplicerade avtal och försäljningsprocesser som kräver mycket 
bedömningar och gränsdragningar för att redovisa intäkter så har företagen 
stor erfarenhet av transaktionerna och oftast goda interna 
rapporteringsfunktioner där det finns statistik att utgå ifrån. C-son menar att 
de främsta problemfrågorna för intäktsredovisning handlar om unika 
händelser och transaktioner.  
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”Jag tror att större företag med väldigt många transaktioner 
har bra statistiskt underlag för att göra sådana här 
bedömningar, jag tror det kan vara mycket svårare i företag 
som har få transaktioner.” (C-son) 
 
”…många gånger är det bedömningsfrågor som är svåra. För 
att man skall gå in och analysera och på något sätt göra en 
bedömning som är korrekt och det är svårt tror jag för 
företagen ibland… och det kan vara svårt för revisorerna också 
att ta del av informationen och hitta alla delar.” (B-son) 

 
C-son påpekar också att om redovisarna kommer att ha svårigheter med att 
redovisa transaktioner kommer även revisorerna ha problem med att revidera 
transaktionerna. 
 
A-son menar att det generellt sett har tillkommit mer information i 
årsredovisningarna efter införandet av IFRS men framhåller att det har blivit 
svårare att bedöma företagets egna prestationer än det var tidigare. Han 
menar att användningen av marknadsvärden i årsredovisningen ställer större 
kunskapskrav på användaren av informationen. Han tar som exempel upp att 
medias förmåga att tolka redovisningsinformation.  
 
A-son menar att de flesta intäktstransaktioner idag redovisas till 
marknadsvärden genom dagens normer och att posterna inte behöver justeras 
om det inte finns särskilda skäl.  
 
Att bedöma ett företags verksamhet utifrån de finansiella rapporterna och 
de kunskaper som krävs från användare och redovisningsskyldiga 

A-son framhåller att en företagsvärdering görs på två plan; dels görs en 
värdering av företagets prestationer vilket inte inkluderar värdeförändringar 
och annat som ligger utom företagets kontroll och dels görs en värdering av 
företagets tillgångar och åtaganden som ligger inom företagets kontroll. Han 
menar vidare att årsredovisningen är intressant främst som en bekräftelse av 
att interna uppgifter och bedömningar är rimliga och riktiga. Eftersom 
årsredovisningsinformation är reviderad har den en viktig bekräftande roll 
enligt A-son.  
 
B-son menar att det krävs mycket redovisningskunskap för att tolka 
redovisningsinformation.  
 

”Det krävs oerhört mycket redovisningskunskap och det skulle 
jag vilja säga överhuvudtaget idag om du tar ett noterat bolags 
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årsredovisning och läser den från pärm till pärm. Det kan jag 
säga att vi har ju svårt själva vi revisorer som jobbar med det 
att tyda och tolka allt…tar du de största bolagen så är det 
krångliga redovisningsprinciper många gånger.” (B-son) 
 

B-son menar att redovisningsnormerna är teoretiska och vållar problem då 
de skall tillämpas i praktiken. Han efterfrågar därför mer enhetliga 
redovisningsprinciper och en förenkling av principerna. Han menar att det 
blir för svårt att ta till sig annars, även för revisorer som arbetar med 
frågorna dagligen.  
 
C-son tror inte att användarna av årsredovisningen reflekterar mycket över 
hur företagen redovisar sina intäkter. Han tror inte den nya 
intäktsnormeringen kommer att innebära stora skillnader för användarna. 
Han påpekar dock att det beror på situation och bransch. För vissa företag 
och branscher kommer intäktsredovisningen påverkas i stor utsträckning, då 
menar C-son att användarna kanske kommer att reflektera mer i hur 
företagen gör för att redovisa sina intäkter.  
 
C-son menar att de större börsnoterade företagen är bra på 
redovisningsnormerna och att de är väl insatta i de bakomliggande 
tankesätten för hur intäkter bör redovisas. Han menar att mindre bolag inte 
har samma kunskaper och resurser och han tror därför att de mindre bolagen 
kommer att köpa in de tjänsterna av utomstående experter.  
 
A-son menar att om det inte finns skäl till att ifrågasätta de 
marknadsvärderingar som är gjorda i årsredovisningarna utgår man ifrån 
dem vid en värderingssituation. A-son framhåller dock att varje 
värderingssituation är unik och att den anpassas efter företagets verksamhet 
och omständigheterna kring värderingstillfället.  
 
Intäktspostens roll vid en bedömning av företagets framtida kassaflöden 

A-son menar att intäktsposten är central vid en företagsvärdering eftersom 
de värderingsmodeller man använder sig av idag oftast är baserade på 
företagets omsättning. Han framhåller att vid behov kallas 
redovisningsexperter in för att bedöma årsredovisningens olika poster. Han 
menar även att en företagsvärderare behöver grundläggande kunskaper inom 
redovisning för att genomföra värderingen.  
 
Angående övergången av att redovisa intäkter enligt ett resultatorienterat -
kontra ett balansorienterat synsätt 

B-son menar att dagens regler och krav på realisering fungerar ganska bra i 
praktiken. Han framhåller dock att marknadsvärdering av transaktioner och 
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händelser i många fall ger en mer rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat. B-son menar att marknadsvärdering är bra på vissa 
redovisningsfrågor men anser att när det gäller intäkter är det att gå ett steg 
för långt att överge nuvarande ordning för att istället övergå till att värdera 
till verkligt värde. B-son påpekar att det är kvalitén i värderingarna som 
avgör kvalitén på intäktsredovisningen ifall man övergår till ett 
balansorienterat synsätt.: 
 

”Skall man ta fram så mycket information och det är osäkerhet i 
värderingarna så kanske det är bättre att ha 
försiktighetsprincipen som vi har idag... Någonstans finns det 
en gräns för trovärdigheten i alla dessa värderingar, det är där 
man hamnar på nåt sätt…det blir ju inte enklare, och en läsare 
skall kunna dra rätt slutsats av detta” (B-son) 

 
C-son menar att intäktsprojektet kommer att innebära mer logiskt, 
konsekventa regler. Han menar att IASB har en önskan av att få 
redovisningen logiskt och teoretiskt korrekt.  
 

”Den stora fördelen är att allting hänger ihop, teoretiskt 
hänger det ihop och det är någonting som IASB vill.” (C-son) 

 
C-son menar att dagens redovisning innehåller en blandning av olika 
principer och synsätt vilket leder till att grunderna i redovisningen blir rörig. 
Han påpekar att IAS / IFRS har ett balansorienterat synsätt för många 
transaktioner och tar som exempel upp IAS 39, 40 och 41.  
 
C-son menar att den stora fördelen som man uppnår genom ett 
balansorienterat synsätt är det som FASB påpekat, nämligen att lika 
transaktioner och händelser redovisas lika oberoende av dess juridiska form. 
Detta menar C-son ökar jämförbarheten av företag.  
 

”Så om man två transaktioner som ekonomiskt sett är fyrkanter 
så kommer de att redovisas som fyrkanter, även om juridiskt 
sett, den ena är en triangel och den andra en cirkel.” (C-son) 
 

Såväl B-son som C-son menar att problemet ligger i praktiken. C-son menar 
att företagen måste kunna hantera intäktsredovisningen rimligt. Givet att 
standarden leder till en rimlig hantering i företagen tror C-son att 
jämförbarheten ökar av redovisningsinformationen. B-son instämmer och 
menar också att företagen måste kunna hantera omställningen, vilket han 
dock ställer sig frågande om de kommer att kunna göra. B-son menar att 
problemet främst ligger hos de mindre börsnoterade bolagen vilka antagligen 
kommer att behöva expertkunskaper och resurser för att hantera 
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omställningen. B-son tycker det är att gå ett steg för långt att 
marknadsvärdera företagets samtliga åtaganden i avtal och kontrakt. Han 
menar att det visserligen finns ett balansorienterat synsätt redan idag på ett 
flertal områden, men ställer sig frågan om de typer av transaktioner som 
intäktsprojektet omfattar behöver marknadsvärderas: 
 

”… i vissa fall är det klart att det [verkligt värde] kan ge en mer 
rättvisande bild, självklart än vad ett gammalt historiskt värde 
har. Man tydliggör ju värdena på ett annat sätt. Så på vissa 
områden så köper jag att verkligt värde är bra. Men det kräver 
en hel del…” (B-son) 
 
”Vad är det man vill uppnå med redovisningen? Vill man 
avspegla transaktioner eller vill man avspegla tillgångar och 
skulder? Jag har inget bra svar på det…Men det visar ju också 
hur svårt det här är, hur svårt det är att få det logiskt 
konsekvent.” (C-son) 

 
På frågan om ett balansorienterat synsätt gör det lättare för användarna att 
bedöma företagets framtida kassaflöden svarar C-son att det är ett teoretiskt 
riktigt argument. C-son menar att argumentet är baserat på att verkliga 
värden är nuvärden av framtida kassaflöden, frågan är vilken koppling 
verkliga värden har till framtida kassaflöden. C-son menar att det finns två 
synsätt. Ett sätt är att bedöma framtida kassaflöden är att titta på historiska 
flöden och sedan basera sina bedömningar på dessa, ett annat sätt är att i 
nutiden beräkna marknadsvärden och sedan anta att dessa avspeglar 
diskonterade, framtida kassaflöden. Vilken av metoderna man använder och 
vilka svårigheter som finns att använda dem menar C-son beror på situation.  
 

”…problemet är att företagen skall avspegla en ekonomisk 
verklighet som de aldrig vet om. Det är lätt att teoretiskt 
definiera värdet av ett företag som värdet av framtida 
kassaflöden men det är väldigt svårt att i praktiken säga; okej, 
vad är värdet?” (C-son) 

 
Angående företagens inställning till ny intäktsnormering 

B-son tror att de mindre noterade bolagen kommer att uppleva svårigheter 
med en övergång till en balansorienterad intäktsredovisning. Han menar att 
det kommer att kräva en hel del av företagen och att det kommer att uppstå 
ett behov från företagens sida att köpa in expertkunskapen utifrån.  
 

”För många bolag så tror jag man får börja om på nytt och att 
man får lära sig detta och hitta stöd och bygga upp det här 
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därefter. Så det kräver nog en hel del av företagen också att 
kunna redovisa på det här sättet.” (B-son) 

 
C-son tror inte att svenska företag idag känner till intäktsprojektet och därför 
är likgiltiga inför den förändrade normeringen. Han menar vidare att det 
alltid finns ett motstånd mot förändringar och att företagen i början av 
förändringen kommer att vara negativt inställda: 
 

”…Det här var ju konstigt, men det fattar man ju att dom i 
London kan hitta på vad som helst…det kommer dom att säga. 
Men så säger dom alltid, så det är inget specifikt för intäkter, 
det tror jag inte.” (C-son) 

 
C-son tror inte att företagen bryr sig om ifall redovisningen är logisk och 
teoretisk sammanhängande, de är mer pragmatiska och anpassar sig efter de 
krav som kommer från normgivare.  
 
IASB:s och FASB:s intäktsmodeller 

B-son tror att den typen av marknadsvärdering som man har diskuterat i 
projektet som utgår ifrån ett kundperspektiv (CCM modellen) innebär 
enklare hantering för företagen: 
 

”…att dela upp vad man tar betalt för de olika bitarna, det tror 
jag företagen har bra koll på. Jag menar, har man totalpriset så 
är det inte svårt att dela upp de olika bitarna. Det tror jag är 
lite enklare” (B-son). 

 
C-son anser att om man skall gå mot ett balansorienterat synsätt för 
intäktsredovisning får man gå den vägen som projektet för närvarande 
diskuterar. C-son menar att det kan finnas praktiska skäl till att man börjat 
diskutera CCM modellen istället för FVM. Han menar att företagen 
antagligen har bättre koll på vad kundvärdet är för olika tjänster och 
produkter snarare än marknadsvärdet. C-son tar även upp att det kan finnas 
andra skäl bakom framtagandet av CCM. C-son menar att FASB och IASB 
inte vill blanda in vinstpåslag i värderingarna. Genom CCM har man en 
önskan om att basera värderingen på kostnaderna.  
 
Om kostnads- och nyttoaspekten av en ny intäktsnorm 

C-son tror inte att en ny intäktsnorm kommer att innebära några högre 
kostnader för företagen. Han menar att man måste skilja på 
övergångskostnader och på de löpande kostnaderna efter det att förändringen 
har skett. När intäktsrekommendationen skall börja tillämpas tror C-son att 
företagen kommer få ökade kostnader men han tror inte att standarden 
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kommer leda till högre kostnader efter förändringsperioden. 
 
B-son tror att övergången mot ett balansorienterat synsätt för intäkter 
kommer att leda till ökade kostnader. Han tror att många företag skulle 
uppleva kostnaderna som omotiverade och onödiga men framhåller att det 
även kan finnas företag som har motsatt uppfattning. B-son menar att 
marknadsvärderingar av den här typen kräver mycket resurser och tror att 
förändringen skulle innebära att framförallt de mindre noterade bolagen 
rådfrågar revisorerna om intäktsredovisningen.   
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5. Analys 
edan presenteras författarnas analys av teorin och empirin. Kapitlet är 
uppdelat efter ämnesområden gällande redovisning av intäkter och 

intäktsprojektet. Eftersom IASB och FASB idag inte har kommit fram till 
vilken modell de skall basera intäktsrekommendationen på, eller hur denna 
rekommendation skall utformas mer specifikt, är det för tidigt att uttala vilka 
konkreta skillnader det kommer att bli jämfört med dagens situation. 
Analysen baseras därför på hur projektet ser ut just nu, vilket vi redogjort 
för i teoriavsnittet.  

 N

5.1. Analys utifrån redovisningens syfte 
Redovisningens syfte härleds ur användarnas behov. Enligt såväl IASB som 
FASB syftar redovisningen till att producera beslutsanvändbar information 
till främst investerare och kreditgivare. Trots redovisningens uttalade syfte är 
dagens kunskap om hur användarna gör för att fatta beslut ofullständig.  
 
Redovisningens syfte på den högsta abstraktionsnivån är att producera 
välfärd i samhället. Om redovisningen fungerar som underlag för 
användarna att utvärdera och jämföra resursanvändare (företag) uppstår 
effektiv kapitalallokering och därmed ett optimalt resursutnyttjande ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Enligt C-son ökar jämförbarheten av 
företagens prestationer om man väljer att redovisa intäkter enligt ett 
balansorienterat synsätt. Övergången är därmed motiverad ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv då användarna kan jämföra olika 
resursanvändare i ekonomin bättre och enklare. Detta uppnås genom att det 
balansorienterade synsättet behandlar transaktioner lika oberoende av den 
juridiska formen.  
 
Normgivarna utgår ifrån att användarnas främsta syfte är att bedöma 
företagets framtida kassaflöde och dess storlek, när det inträffar och med 
vilken säkerhet. Uttalandet visar att redovisningens grund baserar sig på 
ekonomisk teori om att marknadsvärden är nuvärdet av framtida 
kassaflöden. Respondent A-son menar att man som bedömare av framtida 
kassaflöden utgår ifrån marknadsvärden ifall det inte föreligger specifika 
skäl till att inte göra det. Redovisningsinformation vilken baserar sig på 
marknadsvärden snarare än på historiska värden ger därmed användarna mer 
direkt och påtaglig information. Givet att marknadsvärderingarna är korrekta 
uppfyller intäktsmodellerna i projektet balansräkningsparadigmet och 
således även redovisningens primära syfte.  
 
Syftet med redovisningen är att spegla företagets ekonomiska verklighet, 
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eftersom verkligheten fluktuerar och är konjunkturberoende är det naturligt 
att redovisningen fluktuerar i samma utsträckning. Synsättet från IASB och 
FASB är att användarnas beslutsfattande förbättras av att redovisningen 
speglar den ekonomiska verkligheten och att detta i sin tur leder till bättre 
resursallokering i samhället. Intäktsprojektet kommer att innebära att 
redovisningen bättre speglar företagets ekonomiska verklighet, oavsett 
vilken av intäktsmodellerna som kommer att ligga till grund för standarden. 
Tidigare har realisationsprincipen inneburit att redovisningen ibland frångått 
företagets ekonomiska verklighet mot fördelen av att det varit mer 
tillförlitligt att mäta händelserna och transaktionerna. En synpunkt är att 
företagets ledning inte på ett trovärdigt sett kan stå för redovisningen om inte 
denna också speglar företagets verksamhet på ett bra sätt. En 
balansräkningssyn torde vara grunden för de flesta företags interna 
redovisning. Ju mindre gapet är mellan företagets interna och externa 
information, desto bättre beslutsunderlag för användarna eftersom de då 
lättare kan jämföra och utvärdera företagsledningens förvaltning och 
företagets förmåga att i framtiden generera positivt kassaflöde.  
 
Om exempelvis företaget ingår ett kontrakt där de skall utföra en rad tjänster 
vilka löper över flera redovisningsperioder kan detta enligt nuvarande regler 
redovisas linjärt över prestationsperioden, vilket inte speglar den 
ekonomiska verkligheten. Det kan exempelvis vara att företaget utför en 
nyckelprestation under en viss period vilket i sin tur påverkar företagets 
resterande prestationsåtaganden. FVM och CCM kommer att innebära att 
kontraktet delas upp och redovisas vartefter tjänsterna genomförs, vilket 
bättre kommer att spegla den ekonomiska verkligheten som i sin tur kommer 
att göra att företagets resultat i en period överrensstämmer mer med den 
ekonomiska verkligheten. Som har visat sig enligt tidigare teori och i 
empirin ligger problemet med angreppssättet inte i teorin, utan i praktiken. 
Det är naturligt att problem kommer att uppstå med redovisningen till dess 
att förändringen har skett och har använts. Ju mer erfarenhet företagen, 
revisorerna och användarna har av det nya synsättet, desto bättre kommer 
redovisningen att spegla företagets verksamhet. För användarna torde 
intäktsprojektet innebära förändringar i framförallt vissa bolag vilka ingår 
kontrakt som löper över flera perioder och där företaget utför olika 
prestationer vartefter kontraktet löper ut. För användarna torde det innebära 
en viss anpassningsperiod då standarden utkommer.  

5.2. Övergången till balansräkningssynsättet 
Nuvarande och potentiella aktieägares (i fortsättningen investerares) behov 
är att få information om företaget som kan ligga till grund för beslut om att 
behålla, sälja eller köpa aktier. Investerare antas främst vara intresserade av 
att bedöma framtida kassaflöden, dess risk, timing och storlek. Därför 
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efterfrågar man information som hjälper till att skatta framtida händelser. C-
son anser att ett balansorienterat synsätt utifrån ett teoretiskt perspektiv gör 
det lättare för investerare att bedöma framtida kassaflöden. Vid en 
företagsvärdering gör man enligt A-son en beräkning för att alla poster i 
balansräkningen är värderade till verkligt värde. Om den nya 
intäktsstandarden kommer att innehålla värdering till verkligt värde kommer 
standarden alltså att svara upp till investerarnas behov teoretiskt.  
 
Vissa av dagens standarder bygger på ett balansorienterat synsätt medan 
andra bygger på ett resultatorienterat. Flera parallella synsätt kan naturligtvis 
skapa problem för dem som praktiskt ska använda sig av reglerna. 
Respondent B-son håller inte med om det utan han har den uppfattningen att 
dagens regler och krav på realisation fungerar bra i praktiken och anser inte 
att marknadsvärdering är bra när det gäller redovisning av intäkter. Han 
anser att kvalitén på intäktsredovisningen blir helt beroende av hur väl 
företaget lyckas värdera sina tillgångar och skulder. Han förespråkar därför 
att man håller kvar vid försiktighetsprincipen. C-son däremot är av en annan 
åsikt. Han menar att om intäktsredovisningen kommer att baseras på en 
tillgång- och skuldsyn kommer det att innebära att reglerna blir mer logiska 
och konsekventa.  
 
En övergång från resultatorienterat till balansorienterat synsätt innebär att 
problematiken inte längre ligger i vilka intäkter och kostnader som ska 
härröras till redovisningsperioden utan till vilka värden tillgångarna och 
skulderna ska tas upp. I projektet diskuteras just nu två modeller för 
intäktsredovisning, CCM och FVM. Båda modellerna bygger på att avtalet 
med kunden ska specificerad upp i vilka prestationer företaget utför vilket i 
sin tur ger upphov till tillgångar och skulder. Dessa tillgångar och skulder 
ska enligt FVM värderas till verkligt värde och per varje balansdag 
omvärderas för de prestationer som inte är avslutade. C-son anser att det 
finns en praktisk problematik kopplad till värdering till verkligt värde, då 
företag måste spegla en ekonomisk verklighet som de aldrig med säkerhet 
kan veta hur den ser ut. Den andra modellen CCM, sågs från början som en 
alternativ modell till FVM och innebär att tillgångar och skulder som 
uppkommer när företaget ingår ett avtal ska värderas till kundvärdet. En av 
anledningarna till utvecklandet av modellen var att marknadsvärdet i vissa 
fall kan vara svårt att fastställa. CCM kan ses som en mer försiktig ansats 
jämfört med FVM då tillgångarna och skulderna enligt CCM inte 
omvärderas. Respondenterna anser att CCM kommer att vara enklare att 
hantera för företagen eftersom värderingen utgår från de kostnader företaget 
har för varje prestation. C-son menar att FASB och IASB är helt rätt ute när 
de undersöker möjligheten att värdera intäkterna enligt CCM. Eftersom 
CCM inte innebär en omvärdering slipper man problematiken kring hur man 
ska gå tillväga om det verkliga värdet överstiger kontraktspriset samt hur 
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man ska hantera intäkter som uppkommer på grund av värdeökningar.     
 
Om IASB och FASB väljer verkligt-värde modellen som värderingsmodell i 
den nya standarden anser vi att det är väldigt viktigt att det tydligt framgår 
hur företag bör redovisa i de fall då det föreligger svårigheter att fastställa 
”verkligt värde”. IASB har i exempelvis IAS 40 bestämmelser som bland 
annat anger i punkt 53 att i de fall företaget inte kan fastställa det verkliga 
värdet skall de redovisa till anskaffningsvärdet i enlighet med IAS 16. En 
liknande ”trappa” menar vi kommer att krävas i den kommande 
intäktsrekommendationen. Eftersom balansräkningssynens förmåga att 
generera beslutsanvändbar information till användarna i slutändan bygger på 
hur väl de värderingarna i redovisningen speglar verkligheten krävs det 
tydliga regler för hur företag skall gå till väga då svårigheter med att 
fastställa verkligt värde uppkommer. Detta är också viktigt för revisorer 
eftersom en otydlig vägledning torde innebära större spridning i praxis vilket 
minskar jämförbarheten och leder till mindre beslutsanvändbar information. 
Det är idag för tidigt att uttala sig hur denna ”trappa” i bedömningsfrågor 
kan komma att utformas men vi menar att man kan jämföra med utkomna 
standarder som IAS 39, 40 och 41. Intäktsrekommendationen torde också 
innebära att mer utförlig information skall lämnas i noterna eftersom fler 
bedömningar kommer att krävas. För att användarna skall kunna dra rätt 
slutsatser av de bedömningar företaget har gjort kommer antagligen företaget 
vara tvungna att redovisa hur de gjort sina bedömningar i noterna.   
 
Det är viktigt att poängtera att många transaktioner idag, som vi tidigare 
nämnt, redovisas till marknadsvärden eller s.k. verkligt värde. För 
exempelvis konsumentföretag som säljer varor över disk innebär ett 
balansorienterat och resultatorienterat synsätt i huvudsak samma 
redovisning. Skillnaden mellan resultat- och balansorienterat synsätt 
framkommer framförallt för exempelvis garantiåtaganden vilka löper över 
flera perioder. Intäktsrekommendationen skall gälla för noterade bolags 
koncernredovisning och alltså inte i juridisk person. För andra användare än 
investerare och kreditgivare torde förändringen vara marginell.  
 
I och med att flera av de standarder som IASB:s och FASB:s gett ut bygger 
på ett balansorienterat synsätt anser vi att det är en stor fördel om nya 
standarder i fortsättningen innehåller samma syn eftersom grunden i 
redovisningen då inte blir rörig. Respondenterna tror att IASB och FASB 
önskar att få regelverket teoretiskt och logiskt konsekvent. Givet att 
standarden leder till en rimlig hantering i företagen tror respondenterna att 
jämförbarheten kommer öka i de finansiella rapporterna. Dock är B-son och 
C-son överens om att den balansorienterade synen kan skapa problem i 
praktiken då det ställs krav på att de redovisningsskyldiga kan hantera 
omställningen och intäktsredovisningen rimligt. Problemen kommer, enligt 
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respondenterna, bli störst hos mindre noterade företag. Kan inte alla företag 
klara av att hantera omställningen kommer inte jämförbarheten för 
användarna att öka.  
 
A-son menar att det generellt sett har tillkommit mer information i 
årsredovisningarna efter införandet av IFRS men framhåller att det har blivit 
svårare att bedöma företagets egna prestationer än det var tidigare. A-son 
menar vidare att användningen av marknadsvärden i årsredovisningen ställer 
större kunskapskrav på användaren av informationen. Mer information om 
företagets prestationer är dock något som FASB och IASB anser att FVM 
kommer att uppnå. Enligt FVM blir det en skarpare gränsdragning mellan 
vad som ska anses vara tillgångar. Exempelvis ska upplupna kostnader som 
inte uppfyller definitionen på en tillgång inte heller redovisas som en. 
Modellen kommer även att ge mer information till användarna om vilka 
åtaganden företaget har, då prestationer som redan är utförda inte ska 
redovisas som åtaganden. 
 
En övergång från det resultatorienterade synsättet till det balansorienterade 
kommer att innebära en del fördelar respektive nackdelar för investerare. En 
sammanställning i punktform av dessa avslutar detta analysavsnitt. 
 
Fördelar med en intäktsstandard som baseras på 
balansräkningsparadigmet: 

- Ger konsekventa och logiska standarder då IASB:s ramverk, ett 
flertal IAS:er och  intäktsstandarden kommer bygga på samma 
synsätt. 

- Ger större fluktrationer i resultatet mellan perioder då 
marknadsvärdena påverkas av konjunkturen vilket speglar 
företagens verklighet.  

- Problematiken kring periodisering försvinner. 
- Investerare får lättare att bedöma framtida kassaflöden om 

tillgångar och åtaganden värderas till verkligt värde. 
- Transaktioner och händelser kommer att redovisas lika oberoende 

av vilken juridisk form företaget har.  
- Ger mer information om företagets prestationer då varje avtal 

specificeras upp.  
- Många intäktstransaktioner redovisas redan i dag till 

marknadsvärde.  
 
Nackdelar med en intäktsstandard som baseras på 
balansräkningsparadigmet:  

- Problematiken kring inkonsekventa regler ligger främst på ett 
teoretiskt plan, därför kan en ny intäktsstandard utifrån företagets 
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synvinkel anses vara omotiverad.   
- Kvalitén på intäktsredovisningen blir helt beroende av hur väl 

företagen lyckas värdera sina tillgångar och åtaganden.  
- Kan skapa problem när den praktiskt ska tillämpas då kunskap 

kring denna typ av värdering saknas på ett flertal företag.  
- Försiktighetsprincipen kan motiveras vid redovisning av avtal 

som innehåller flera prestationer och följaktligen flera 
värderingsmoment. Ju fler värderingsmoment desto större risk för 
felvärdering.  

- Användningen av anskaffningsvärden ger objektiva, mätbara och 
reviderbara värden på tillgångarna.   

- Ställer större krav på investerarna.  
 
Fördelar med om intäktsstandarden kommer att bygga på FVM i stället för 
CCM: 

- Underlättar för investerare då de värderar företaget.  
- Ger mer information om företagets prestationer.  
- Ger mer information om företagets förmåga att uppfylla 

marknadens förväntningar.  
 
Nackdelar med om intäktsstandarden kommer att bygga på FVM i stället 
för CCM:  

- Värdering till verkligt värde kan innebära problem i de fall då det 
saknas ett tillförlitligt marknadsvärde.  

- En omvärdering av tillgångar och skulder innebär en problematik 
i vad som i intäktsposten härrör sig till företagets prestation och 
vad som är en följd av ett ökat marknadsvärde.  

- Saknas regler för hur företagen ska gå tillväga om verkligt värde 
överstiger kontraktspriset.  

- Innebär en risk att intäkter tas upp för tidigt. 
- Svårare för de redovisningsskyldiga att hantera.     

5.3. Analys av informationens kvalitativa egenskaper 
I bilaga 4 presenteras IASB:s modell för normeringen utifrån olika 
informationsegenskaper. Modellen är uppdelad i två flöden; dels input vilket 
behandlar urvalet för redovisningsinformation och dels output vilket tar sikte 
på hur de finansiella rapporterna skall utformas utifrån de data företaget har 
valt som input. Modellen visar på hur olika informationsegenskaper är 
sammankopplade och hur de påverkar utformningen av de finansiella 
rapporterna. Modellen visar även på vilka omfattande bedömningsfrågor 
som uppkommer i arbetet med normeringen och vilka krav som en ny norm 
skall uppfylla. 

 73



Enligt teorin bör redovisningsinformation vara relevant och tillförlitlig för att 
vara beslutsanvändbar. En övergång till att redovisa intäkter enligt ett 
balansorienterat synsätt innebär större påfrestningar för 
tillförlitlighetsaspekten av informationen än nuvarande regler i IAS 11 och 
18. Ett balansräkningssynsätt innebär fler bedömningsfrågor än en 
resultaträkningssyn vilken mäter företagets transaktioner med omgivningen. 
Om företagen skall värdera sina åtaganden och prestationer till antingen 
marknadsvärden (FVM) eller till värdet för kunden (CCM) uppkommer 
större bedömningsfrågor vilket i sin tur påverkar tillförlitligheten. Dagens 
regler vilka innehåller krav på realisation, innebär större tillförlitlighet i 
informationen än vad som kan uppnås med någon av intäktsmodellerna 
eftersom realisationsprincipen kräver att en händelse eller transaktion skall 
ha inträffat. Naturligtvis är det enklare och mer tillförlitligt att värdera en 
händelse som har skett än en framtida händelse som antas kommer att 
inträffa.  Om IASB endast hade önskemålet om att öka tillförlitligheten av 
företagens intäktsredovisning antar vi att intäktsprojektet inte hade 
uppkommit. Det är framförallt relevansen på informationen IASB siktar på 
att förbättra med den nya intäktsrekommendationen. Frågor av den här typen 
kräver en avvägning mellan de två informationsegenskaperna. Man kan 
uppnå relevans och tillförlitlighet var för sig men för att informationen skall 
vara beslutsanvändbar krävs båda egenskaperna. Med den nya 
intäktsrekommendationen gör IASB och FASB mer avkall på 
tillförlitlighetsaspekten för att istället öka relevansen av informationen. Den 
vanligaste metoden för att värdera företag idag är genom olika modeller där 
grunden utgör företagets kassaflöden. Om redovisningsinformationen direkt 
kan användas som input i användarnas modeller ökar informationens 
relevans.  
 
För unika kontrakt vilka innehåller flera avtalsparter med delade åtaganden 
kan det i praktiken komma att bli svårt att fastställa marknadsvärdet av 
företagets genomförda och framtida åtaganden. Om svårigheterna är för 
omfattande och godtyckligheten blir för stor minskar tillförlitligheten och 
därmed även relevansen av informationen. Bilaga 4 visar en modell över 
normeringen utifrån redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper.  
 
Relevans 

Normgivarna utgår ifrån att historisk information om företagets verksamhet 
är av betydelse för att skatta framtida kassaflöde. Informationen bör därför 
ha såväl en tillbaka- som framåtblickande funktion. Framåtblickande 
information är information med vilken användarna kan bedöma och förutse 
utgången av nuvarande och framtida händelser. Vi menar att 
intäktsmodellerna kommer att innebära mer framåtblickande information än 
nuvarande regler där realisationsprincipen styr. Realisationsprincipen 
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innebär att endast realiserade åtaganden och prestationer redovisas medan 
intäktsmodellerna kommer att innebära att även orealiserade prestationer och 
åtaganden kommer att redovisas. Antag att ett företag ingår ett avtal om att 
utföra tjänster över flera redovisningsperioder. Totalt löper kontraktet över 
tre redovisningsperioder. Företaget utför ett antal av tjänsterna under den 
första redovisningsperioden och således återstår två redovisningsperioder av 
kontraktet. Med den redovisning som idag diskuteras inom IASB och FASB 
kommer användarna att erhålla information om vilket värde de återstående 
prestationerna har (antingen det verkliga värdet, eller kundvärdet) och 
därmed också värdet på de utförda tjänsterna. Om projektet går i den riktning 
som hittills diskuterats skall användaren kunna utläsa bland annat vilken 
vinstmarginal företaget har haft i avtalet fram till bokslutsdagen samt det 
återstående värdet av företagets prestationer. Med denna information torde 
användarna bättre kunna bedöma företagets framtida åtaganden och dess 
påverkan på företagets resultat och finansiella ställning.  
 
Normgivarna utgår i intäktsmodellerna från att marknadsvärden ger uttryck 
för tillgångarnas framtida kassaflöden vid tidpunkten för värderingen. 
Eftersom användarnas prognos- och beslutsmodeller bygger på samma teori 
anser vi att intäktsmodellerna stämmer bättre överens med användarnas 
behov än dagens regler och praxis. Frågan man bör ställa sig är vad man vill 
uppnå med redovisningen: vill man avspegla transaktioner eller vill man 
avspegla företagets tillgångar och skulder? Båda synsätten ger upphov till 
värdefull information för användarna. Vi menar att IASB och FASB 
framförallt siktar på att redovisningen skall avspegla företagets tillgångar 
och skulder. Om företagets tillgångar och skulder värderas till verkligt värde 
(eller en variant av verkligt värde) och att verkligt värde ger uttryck för 
tillgångarnas framtida kassaflöden bör synsättet vara mer relevant för 
användarna.  
 
Eftersom att IAS 11 och IAS 18 är äldre standarder torde en ny 
intäktsrekommendation även innebära att mer utförlig information om 
företagets åtaganden och prestationer skall lämnas i noterna än tidigare. 
Givet att användarna kan tillgodogöra sig informationen och tolka den 
korrekt bör intäktsrekommendationen leda till mer relevant information för 
användarna. Av bilaga 4 punkt 1 och 2 framkommer att relevans innefattar 
ett urval av händelser och transaktioner som ligger i företagets intressesfär. 
Genom intäktsprojektet menar vi att normgivarna utvidgar området till att 
beröra händelser och transaktioner vilka tidigare inte tagits med i 
redovisningen på grund av kravet på realisation. Att normgivarna väljer att 
utvidga intressesfären till att exempelvis även behandla orealiserade 
värdeförändringar torde ur ett användarperspektiv vara ett bättre 
beslutsunderlag än nuvarande normer.  
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Intäktsstandarden kommer att öka relevansen i informationen eftersom: 
  

- Informationen både har en framåt och bakåtblickande funktion 

- Den tydliggör företagets prestationer 

- Marknadsvärden svarar bättre upp till aktieägarnas behov 

Tillförlitlighet 

Om redovisningen av intäkter skall spegla den ekonomiska verkligheten 
snarare än att avspegla historiska transaktioner uppkommer 
tillförlitlighetsproblem. Tillförlitlighet definieras av FASB som 
informationens förmåga att avbilda det som den skall avbilda. En 
intäktsredovisning enligt projektet kommer att innebära fler 
bedömningsfrågor uppkommer i framförallt värderingssituationerna. I 
situationer där värderingen är särskilt svår finns det risk för minskad validitet 
av informationen. Det kan vara situationer där en värdering är särskilt svår 
att göra tillförlitligt, exempelvis då det inte finns någon marknad, 
produkterna och tjänsterna är unika och/eller avtalssituationen är unik. 
Eftersom fler bedömningssituationer uppstår finns det också en högre risk 
för att informationen vinklas mot ett förutbestämt mål.  
 
Realisationsprincipen har tidigare inneburit förhållandevis okomplicerade 
värderingsfrågor, utan problem har legat i periodiseringen av företagets 
åtaganden. Ansvaret för redovisningen ligger hos företagsledning och 
styrelsen. Revisorn skall därutöver på grundval av sin revision uttala sig 
huruvida redovisningen stämmer överens med gällande normer och regler. 
De intäktsmodeller som diskuterats torde innebära en utökad 
revisionsgranskning av företagets värderingar eftersom det här föreligger 
hög risk för att informationen är vinklad. För att en tillräcklig hög grad av 
validitet skall uppstå krävs det framförallt kunskaper hos redovisarna och 
revisorerna. Vad redovisaren bör göra då det inte går att fastställa ett verkligt 
värde eller ett kundvärde återstår att se i intäktsrekommendationen. Vi tror 
att FASB och IASB kommer att använda sig av en liknande 
”bedömningstrappa” som i IAS 39, 40 och 41, det vill säga om ett verkligt 
värde alternativt kundvärde inte kan uppnås kan en anskaffningsbaserad 
värdering genomföras. 
  
Som tidigare nämnts kommer de intäktsmodeller som diskuterats i projektet 
innebära att intäkter redovisas mer efter den ekonomiska verkligheten än nu 
gällande ordning. En konsekvens av detta är att olika transaktioners och 
händelsers juridiska form får en mindre påverkan på 
redovisningsinformationen. C-son uttrycker det som att fyrkanter redovisas 
som fyrkanter oavsett om de juridiskt sett är cirklar. Informationen till 
användarna blir bättre eftersom de är intresserade av företagets ekonomiska 
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verklighet och inte dess juridiska avtal. Detta torde också innebära att 
företagens möjlighet att lägga händelser och transaktioner utanför 
redovisningen (s.k. ”off balance sheet” transaktioner) begränsas av de nya 
reglerna. Genom att transaktionernas ekonomiska verklighet får en ökad 
betydelse ökar jämförbarheten mellan företag. För användarna är detta en 
central informationsegenskap eftersom en jämförelse mellan företag eller 
mellan branscher ingår som en viktig del vid en bedömning av företagets 
verksamhet, ställning och utsikter. Slutligen menar vi att 
tillförlitlighetsaspekten kommer att öka av den nya 
intäktsrekommendationen beroende på intäktsredovisningen kommer att 
spegla företagets ekonomiska verklighet i större utsträckning än idag. Men 
för att informationen skall bli ett bättre beslutsunderlag för användarna 
måste värderingarna som görs avspegla ”verkligheten”. Detta torde i de 
flesta fall inte bli något problem i praktiken men för vissa situationer kan 
svårigheter uppstå. Hur den nya intäktsrekommendationen och hur praktiken 
hanterar svårigheterna är idag svårt att uttala sig om. Vi menar att man kan 
jämföra med IAS 39, 40 och 41 för att få vägledning.  

 

Fördelar med en ny intäktsstandard: 

- Avspeglar den ekonomiska verkligheten i större utsträckning 

o Den juridiska formen för transaktioner och händelser för 
minskad betydelse 

o Företagens möjligheter till att lägga händelser och 
transaktioner utanför redovisningen torde minska 

o Jämförbarhet av företag och dess prestationer ökar 

Nackdelar med en ny intäktsstandard: 

- Kräver fler bedömningsfrågor och öppnar därmed upp för 
validitetsproblem 

- Kräver mer kunskap hos redovisarna, revisorerna och användarna 

 

Kostnad – nyttoaspekten av förändringen 

B-son menar att en ny intäktsstandard kommer att innebära ökade kostnader 
för framförallt de mindre noterade bolagen och att de antagligen kommer att 
behöva köpa in expertkunskap för att uppfylla reglerna. Detta tror C-son 
endast är under övergångsperioden. Vi tror att den nya 
intäktsrekommendationen kommer att innebära högre kostnader för 
framförallt vissa bolag, beroende på vilken verksamhet de bedriver. För 
konsumentföretag vilka bedriver försäljning i butik och liknande torde 
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förändringen inte innebära några speciellt ökade kostnader. Däremot för 
företag vilka regelbundet ingår långa, komplicerade avtal om försäljning av 
såväl vara som tjänst torde förändringen bli mer kostsam. C-son tar exemplet 
med försäljning av flygplan vilket kan innefatta en mängd avtalade villkor 
vilket gör värderingen av företagets prestationer svår att genomföra i 
praktiken. Det torde ställas särskilt höga krav på företagens 
ekonomiavdelningar och ekonomisystem. Efter att övergångsfasen är 
avslutad tror vi att kostnaderna marginellt kommer att öka för företagen. Det 
beror på hur intäktsrekommendationen slutligen utformas och vilken 
information som redovisarna åläggs att ge ut. Vi menar att man kan anta att 
en ny rekommendation kommer att innebära att mer utförlig information 
kommer att krävas i notapparaten. Efterhand övergången har skett och 
redovisarna, användarna och revisorerna har anpassat sig torde kostnaderna 
för redovisningen av intäkter att sjunka till en nivå som motsvarar den i 
dagsläget. Nyttoaspekterna av informationen ökar som vi tidigare nämnt 
främst genom att användarna erhåller bättre information om företagets 
ekonomiska verklighet än tidigare. Därav torde balansen mellan kostnad och 
nytta vara i stort sett oförändrad av intäktsprojektet, dock är det för tidigt att 
uttala sig mer specifikt av vilka kostnaderna kommer att bli.  
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6. Slutsatser 
enom analysarbetet har vi kommit fram till följande slutsatser vilka 
presenteras nedan, där även forskningsfrågorna besvaras. Vidare ges 

även förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
 G

 
Uppsatsarbetet visar att intäktsprojektet har sin utgångspunkt i ramverken 
och ekonomisk teori i större utsträckning än nuvarande intäktsnormer vilka 
ofta följer realisationsprincipen. FASB:s och IASB:s främsta syfte med 
intäktsprojektet är bland annat att få en mer teoretiskt riktig behandling av 
intäktsredovisningen utifrån användarnas behov och redovisningens syfte. Vi 
anser att de två intäktsmodellerna (FVM och CCM) uppfyller projektets 
syfte och leder till en mer konsekvent och fullgod redovisning av intäkter 
enligt teorin. Vad som tydligt framkom av den empiriska undersökningen 
var uppdelningen mellan förväntade problem enligt teorin å ena sidan och 
förväntade problem i praktiken å andra sidan. Vad som enligt nuvarande 
regler i praktiken innebär en fullgod redovisnings av intäkter följer inte den 
teoretiska grunden för redovisningen i övrigt. Realisations- och 
försiktighetsprinciperna fungerar bra i praktiken menar en av respondenterna 
men menar samtidigt att det enligt teorin och ramverket kan ge en mindre 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Förändringen från 
nuvarande reglering av intäkter till ett mer balansorienterat synsätt innebär 
att fler bedömningsfrågor kommer att uppstå vilket kan få inverkan på 
redovisningsinformationens relevans och tillförlitlighet. Vi har kommit fram 
till att intäktsrekommendationen kommer att kräva mer kunskaper än 
tidigare hos användarna för att tolka informationen på rätt sätt och därmed 
göra informationen beslutsanvändbar.  
 

- Hur påverkas informationsvärdet av de finansiella rapporterna av 
den förändrade intäktsredovisningen? 

Vi anser att tillförlitligheten i viss mån får stå tillbaka till förmån av att 
redovisningsinformationen blir mer relevant. Relevansen i redovisnings-
informationen kommer att öka eftersom redovisningen kommer att bygga på 
både historiska och framtida händelser. Eftersom investerare ofta baserar 
sina beslut på beräkningar av framtida kassaflöden kommer informationen i 
framtiden att bli mer relevant då investerarna får marknadsvärdena serverade 
direkt i balansräkningen. Även jämförbarheten kommer att öka med en ny 
intäktsstandard då transaktioner oavsett juridisk form kommer att redovisas 
likvärdigt. Nackdelarna med den nya standarden är att den kommer att 
innebära fler bedömningar från företagens sida vilket kan leda till att 
tillförlitligheten i informationen kan komma att minska. Standarden kräver 
även mer kunskap hos redovisningsskyldiga, revisorer och användare. Om 
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användarna saknar denna kunskap kan den nya intäktsstandarden i stället 
leda till att informationsvärdet minskar. 

- Leder det balansorienterade synsättet, som intäktsprojektet baseras 
på, till att aktieägarna får ett bättre underlag för att fatta beslut? 

 
Ja, det anser vi att det gör eftersom det balansorienterade synsättet är 
anpassat efter teorin om användarnas informationsbehov, beslutsfattande och 
prognosmodeller. Investerare har ett behov av att företagets prestationer 
tydliggörs och prestationernas marknadsvärden presenteras eftersom det 
underlättar vid en bedömning av framtida kassaflöden. Detta svarar den nya 
intäktsredovisningen upp till då den i högre grad avspeglar den ekonomiska 
verkligheten. Vi anser att en balansräkningssyn borde vara grunden för de 
flesta företags interna redovisning och om gapet mellan företagets interna 
och externa information minskar eller försvinner blir beslutsunderlaget bättre 
för användarna. De kan då lättare jämföra och utvärdera företagsledningens 
förvaltning och företagets förmåga att i framtiden generera ett positivt 
kassaflöde. Den information som kommer ur det balansorienterade synsättet 
fungerar även bättre som input i olika kassaflödesmodeller eftersom 
marknadsvärdering antas vara mer relevant för de bedömningar användarna 
gör. Nuvarande intäktsnormer är tämligen åldrade varför vi antar att en ny 
intäktsrekommendation kommer leda till utökade krav på presentation i 
framförallt notapparaten. Konsekvensen blir då att användarna får mer 
information för att bedöma företagets resultat och ställning, men samtidigt 
torde bedömningarna kräva mer kunskaper av användarna än tidigare.  
 
Om intäkter i framtiden kommer att redovisas enligt FVM, CCM eller 
kanske en helt ny modell återstår att se. Båda modellerna har fördelar och 
nackdelar. Ett av de starkaste argumenten till varför värdering enligt CCM är 
mest lämpligt är att verkligt värde i vissa fall kan vara svårt att fastställa då 
det saknas en aktiv marknad. Ett kundvärde däremot är lätt för företaget att 
fastställa då det bygger på de kostnader företaget har för produkten/tjänsten. 
Värdering enligt FVM innebär även att prestationer som inte är avslutade 
värderas om, vilket i praktiken kan leda till att det verkliga värdet i 
balansräkningen överstiger vad kunden betalat för prestationen. Hur ett 
sådant fall ska hanteras har inte IASB och FASB kommit fram till ännu. 
Värdering enligt CCM har dock en klar nackdel då kundvärdet inte ger en 
lika bra information om företagets förmåga att uppfylla marknadens 
förväntningar. Vi anser likt majoriteten i FASB att en värdering enligt CCM 
har klara fördelar framför en värdering enligt FVM om vi ser ur de 
redovisningsskyldigas perspektiv. För företag som säljer kombinerade 
uppdrag kommer redovisning enligt FVM innebära en hel del 
värderingsmoment vilket både tar tid och pengar i anspråk. Vi kan inte se att 
den kostnaden är motiverad utifrån användarnas perspektiv. En redovisning 
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som i hög grad baseras på antaganden och orealiserade vinster anser vi inte 
ger ett ökat informationsvärde för investerarna. Vår slutsats är därför att 
CCM vilken ändå baseras på en balansräkningssyn (dock en försiktigare 
värdering än FVM) är den bästa modellen av de två utifrån investerarnas 
perspektiv. Det återstår dock att se vilken väg IASB och FASB väljer att gå 
för fall då det verkliga värdet inte går att fastställa. Som vi anser kan IASB 
och FASB välja två vägar, en teoretiskt mer korrekt väg där olika 
ekonomiska modeller skall användas för att fastställa det verkliga värdet, 
eller som ibland annat IAS 40 och IAS 41, att då det verkliga värdet inte går 
att fastställa kan företaget välja att redovisa efter anskaffningsvärde. 
Avslutningsvis innebär intäktsprojektet intressanta kommande förändringar, 
säkert är att standarden kommer att utformas mer i enlighet med ramverken 
samt den ekonomiska teorin ramverken baseras på, hur normgivarna väljer 
att hantera de praktiska svårigheterna med förändringen återstår att se.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsarbetets gång har vi upptäckt en rad intressanta 
frågeställningar och områden som vi anser skulle vara intressanta för vidare 
studier och forskning. I takt med att intäktsprojektet slutförs kan ett antal 
intressanta undersökningar genomföras. Ett förslag är att genomföra en 
studie där man utifrån en specifik transaktion visar konsekvenserna av olika 
intäktsmodeller. Givet de tankegångar som nu finns i intäktsprojektet om att 
redovisningen alltmer skall spegla företagets ekonomiska verklighet 
uppkommer frågan om olika juridiska upplägg för transaktioner kommer att 
påverkas.  
 
Många frågeställningar uppkommer efter att den påtänkta 
intäktsrekommendationen har börjat användas i praxis. Exempelvis kan man 
genomföra en komparativ studie av årsredovisningar för ett urval av företag 
som visar på vilka konsekvenserna blev för redovisningen. En annan aspekt 
är om och hur en ny intäktsredovisning påverkar aktiemarknaden, företagens 
börskurser och utdelningspolitik. En annan studie kan genomföras där man 
tittar på vad konsekvenserna blev för exempelvis, företagen, revisorerna eller 
för användarna.  
 
Ytterligare en aspekt som kan studeras är hur företagen förhåller sig till 
förändringar av redovisning och hur de hanterar en ny 
intäktsrekommendation i praktiken, vilka kunskaper och resurser krävs? 
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Bilaga 1. Konvergensprojektets agenda 

Topics already on an Active Agenda   

 Convergence 
topic   

 Current status 
on the FASB 

Agenda    

 Current status 
on the IASB 

Agenda   
 Progress expected to 
be achieved by 2008   

 1. Business 
combinations   

 On agenda – 
deliberations in 

process   

 On agenda – 
deliberations in 

process   

 To have issued converged 
standards (projected for 2007), 
the contents andeffective dates 
of which to be determined after 
taking full account of comments 

received in response to the 
Exposure Drafts.   

 2. Consolidations    On agenda – 
currently inactive   

 On agenda – no 
publication yet   

 To implement work aimed at the 
completed development of 

convergedstandards as a matter 
of high priority.   

 3. Fair value 
measurement 

guidance    

 Completed standard 
expected in the first 

half of 2006   

 On agenda – 
deliberations in 

process   

 To have issued converged 
guidance aimed at providing 

consistency in the application of 
existing fair value requirements.1 

 4. Liabilities and 
equity distinctions   

 On agenda – no 
publication yet   

 On agenda (will 
follow FASB’s lead)  

 To have issued one or more due 
process documents relating to a 

proposed standard.   

 5. Performance 
reporting   

 On agenda – no 
publication yet   

 Exposure draft on a 
first phase   

 To have issued one or more due 
process documents on the full 
range of topics in this project.   

 6. Post-retirement 
benefits (including 

pensions)   

 On agenda – 
deliberations 

underway on the first 
phase of multi-phase 

project   

 Not yet on the 
agenda   

 To have issued one or more due 
process documents relating to a 

proposed standard.   

 7. Revenue 
recognition   

 On agenda – no 
publication yet   

 On agenda – no 
publication yet   

 To have issued one or more due 
process documents relating to a 

proposed comprehensive 
standard.   

 Topics already being researched, but not yet on an Active Agenda   
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 1. Derecognition   
 Currently in the pre-

agenda research 
phase   

 On research agenda 
 To have issued a due process 
document relating to the results 

of staff research efforts.   

 2. Financial 
instruments 

(replacement of 
existing standards)   

 On research agenda 
and working group 

established   

 On research agenda 
and working group 

established   

 To have issued one or more due 
process documents relating to 

the accounting for financial 
instruments.  

 3. Intangible 
assets    Not yet on agenda  

 To have considered the results 
of theIASB’s research project 

and made a decision about the 
scope and timing of a potential 

agenda project.   

 On research agenda 
(led by a national 
standard-setter)   

 To have considered and made a 
decision about the scope and 
timing of a potential agenda 

project.   

 On research agenda 
(led by a national 
standard-setter)   

 Pre-agenda 
research underway   4. Leases   

Källa: IASB/FASB (2006) A roadmap for convergence between IFRSs and US 
GAAP 2006-2008. 27 February. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor – Senior Manager 
 
I valet mellan balansräkningen och resultaträkningen, vilken information 
använder ni er mest av vid en företagsvärdering? 
 
Vilken vikt bedömer du att företagens redovisning har vid en ”normal” 
företagsvärdering?  
 
Vilken roll spelar företagets redovisade intäkter (intäktsposten i 
resultaträkningen) när ni genomför en företagsvärdering? 
 
Undersöker ni hur företaget har redovisat sina intäkter? 
Behöver man som företagsvärderare specifika redovisningskunskaper? 
 
Anser du (generellt sett) att intäktsposten ger uttryck för företagens 
intjäningsförmåga och är ett bra mått för framtida kassaflödesprognoser? 
Eller annorlunda uttryckt; Tycker du företagens resultaträkningar ger uttryck 
för ”verkligheten”? Vilka brister finns? Vilken information saknas? 
 
Hur tror du att er företagsvärdering kommer att påverkas om 
marknadsvärden används i högre utsträckning vid värdering av intäkter och 
kostnader i redovisningen än nuvarande ordning? 
 
Vilka problem ser du uppkommer på grund av att redovisningsinformation 
baserar sig på marknadsvärden vid en företagsvärdering?  
 
Antag exempelvis att någon ”marknad” egentligen inte finns på grund av 
specialiserade produkter och dylikt. Hur påverkas en företagsvärdering av att 
de värden som ges i redovisningen kan vara estimat gjorda av 
företagsledningen snarare än verifierbara, inträffade transaktioner?  
 
Vid en DCF värdering – Vilka skattningar av kassaflöden gör ni, och hur 
mäter ni dessa? (Utgå från ett idealfall). Exempelvis; gör ni bedömningar av 
risk och när i tiden kassaflödet inträffar? I så fall; påverkar dessa 
bedömningar den slutgiltiga värderingen av bolaget? 
 
Anser ni att utvecklingen mot att redovisa orealiserade värdeökningar i 
resultaträkningen är positiv utifrån ett värderingsperspektiv?  
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Bilaga3. Intervjufrågor 
 
 
1. Anser Ni att redovisning av intäkter idag innehåller några brister 

eller problem generellt? Vi önskar att ni besvarar frågan ur både ett 
redovisnings perspektiv och utifrån ett revisionsperspektiv.  

 
• Om ja, blir denna problematik särskilt tydlig vid några 

speciella transaktioner?  
• Får denna problematik konsekvenser för BR och RR vilket i 

sin tur försämrar årsredovisningens roll som beslutsunderlag 
för användarna? (vi avser nuvarande och potentiella 
aktieägare) 

• Anser ni att det är motiverat med en ny intäktsnormering? – 
Är det på tiden att de gamla intäktsrekommendationerna 
byts ut? 

 
2. Vilket behov anser Ni att redovisningsskyldiga har när det gäller 

stöd och vägledning i hur intäkter ska redovisas? 
 

• Anser Ni att dagens normer (standarder, uttalanden etc) 
svarar upp till dessa behov? Om Ni anser att det finns brister 
vilka är dessa?  

• Vilka åsikter/önskemål upplever Ni att de 
redovisningsskyldiga har när det gäller att redovisa intäkter? 
Vad tror Ni är orsaken till dessa?  

 
3. IASB anger att en anledning till intäktsprojektet är att IAS 18 och 11 

saknar vägledning för redovisning av flerkomponentskontrakt där 
det ingår såväl varor som tjänster och som löper över flera perioder. 
Ett exempel är garantiservice avtal. 

 
• Vad anser ni om dagens regler för hur sådana typer av avtal 

redovisas? 
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- Vilka önskemål finns det för revisorer och för de 
redovisningsskyldiga kring att basera intäkter på antingen ett 
realisationsperspektiv eller på ett balansorienterat synsätt? 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case: 
 
X är återförsäljare för elektronikprodukter. X säljer TV apparater för 2500kr 
som han köper in för 1 500 kr från leverantören. Som andra återförsäljare, säljer 
också X en garantitjänst ihop med Tv-apparaterna. Garantin förlänger den 
normala produktgarantin på 1 år till 3 år. Avtalet om garantiförlängningen är 
bindande från det att kunden ingår kontraktet. För garantiåtagandet måste 
kunden betala 500 kr. 
 
X kan antingen utföra garantiåtagandena själv, eller sälja det legala 
garantiåtagande till en tredje part mot ersättning. Statistik visar att för 1 av 10 
TV-apparater inträffar det ett fel under den 2 åriga, förlängda garantiperioden 
och kostnaden för reparationen för felet är 1 200 kr. En tredje part är villig att 
överta garantiåtagandet för X mot en ersättning på 250 kr per kontrakt. Den 1 
juni 2002 säljer X 10 st Tv-apparater med förlängda garantiåtaganden och 
erhåller betalningen för samtliga Tv-apparater och garantikontrakt.  
 
Vilka intäkter bör X redovisa 1 juni 2002? 

 
4. Hur redovisas transaktioner likt den ovanstående idag i 

koncernredovisningen för bolag som följer IFRS / IAS? 
 

• Vad anser Ni är fördelarna med att redovisa transaktionen 
enligt nuvarande standarder? 

• Hur pass spridd är praxis för redovisning av intäkter när det 
gäller liknande avtal enligt Er? Är den mer spridd än för 
intäkter generellt sett?  

 
5. Ett alternativ är att redovisningsskyldiga istället baserar 

redovisningen av intäkter utifrån ett balansorienterat synsätt och 
således värderar företagets olika prestationer i ett kontrakt till 
verkligt värde. Vilket innebär en omvärdering vid varje 
bokslutstillfälle för de prestationer som ännu inte är avslutade.  

 
• Kan Ni se några fördelar respektive nackdelar med att 

redovisa intäkter enligt metoden? 
• Hur tror Ni att informationsinnehållet i företagens 

årsredovisning påverkas av en värdering till verkligt värde?  
• Vilka konsekvenser kan Ni se att metoden skulle medföra 

för de redovisningsskyldiga och aktieägarna? 
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6. Ytterligare ett alternativ är att de redovisningsskyldiga värderar 

företagets olika prestationer i ett kontrakt utifrån ett kundperspektiv, 
det vill säga värderar prestationerna efter hur mycket kunden skulle 
få betala om han/hon köpte varje prestation separat. Enligt denna 
modell görs ingen omvärdering av prestationer som inte är 
avslutade. 

 
• Kan Ni se några fördelar respektive nackdelar med att 

redovisa intäkter enligt den metoden? 
• Hur tror Ni att informationsinnehållet i företagens 

årsredovisning påverkas?  
• Vilka problem kan Ni se att metoden skulle medföra för de 

redovisningsskyldiga och aktieägarna? 
 

7. Vad anser ni om att en utveckling mot en mer balansorienterat 
synsätt (marknadsvärdering etc) möjliggör en bättre bedömning av 
företagets framtida kassaflöden? 
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Bilaga 4: Kvalitativa informationsegenskaper 

 
Källa: IASB (2005) Information for observers: 22 sept. 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i 
samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila utbildningar 
har dock sitt ursprung redan i den 
Tekniska Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en 
nationell högskola med studenter 
från hela landet. Högskolan i Borås 
ger utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är 
en expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta 
arbete är en nära samverkan med 
företag, statliga myndigheter och 
kommuner både i Sverige och 
utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar 
inom följande två områden: ekonomi 
och informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, 
Dataekonomutbildning 120/160 
poäng, Systemarkitektur-utbildning 
120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. Fastighetsmäklarutbildning 
80 poäng, Event Management 80 
poäng, Magisterutbildning i 
entreprenörsskap och affärsdesign, 
Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik 
och informatik.  
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