
 

I 

 
 

INTÄKTSREDOVISNING 
– UNDER IFRS 15 OCH IAS 11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015: VT2015CE27 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Magnus Enberg  
Michael Hansson 

 

 



 

 II 

Förord 

 
Vi har haft privilegiet att tillgå en mycket kunnig och inspirerande handledare Kjell 

Johansson, jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi.  Vi vill tacka honom för den 

vägledning och de insiktsfulla diskussioner som vi genomgående haft under hela 

uppsatsprocessen. Vi vill även tacka våra familjer för den uppmuntring och det stöd som vi 

fått under uppsatsprocessen. 

 

BORÅS 2015-06-07 

 
 
 
 
Magnus Enberg    Michael Hansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 III 

Svensk titel: Intäktsredovisning – IFRS 15 och IAS 11 

 

Engelsk titel: Revenue Recognition – IFRS 15 and IAS 11 

 

Utgivningsår: 2015 

 

Författare: Magnus Enberg och Michael Hansson 

 
Handledare: Kjell Johansson 

 

Abstract 
 
In May 2014 the IASB and the FASB published IFRS 15, a new accounting standard for 

revenue recognition. IFRS 15 will replace the current standards on revenue recognition, IAS 

18 and IAS 11. The application of IFRS 15 may result in more or less extensive changes in 

revenue recognition. Revenue recognition and the effect resulting from the application of 

different standards and policies has long been a subject of discussion. The discussion stems 

from the different views regarding when the recognition of revenue take place, i.e. the 

necessary prerequisites which must exist for income to be included in the income 

statement/statement of comprehensive income.  

 

In this paper the necessary prerequisite for revenue recognition is applied in accordance with 

IFRS 15 and IAS 11 in order to highlight the effect in the income statement when the 

respective necessary prerequisites is applied in the context of construction contracts. The 

effect of the various necessary prerequisites for revenue recognition of construction contracts 

is analyzed by applying a model that illustrates the different information values arising from 

the application of the necessary prerequisites. 

 

Financial reports are designed to communicate information to stakeholders. The necessary 

prerequisites that underpin revenue recognition have a close connection to the information 

value that is obtained. Different stakeholders demand different information values in the 

financial statements. In some cases timeliness and relevance is rewarded, in other cases 

reliability. In this paper a stakeholder perspective is illustrated which is linked to the 

information value that the application of IAS 11 and IFRS 15 results in. Decision-usefulness 

and stewardship are the primary stakeholder perspectives that are analyzed in this study. 

 

The purpose of this study is to analyze the consequences on revenue recognition by applying 

IAS 11 and IFRS 15 on construction contracts. The information value resulting from the 

application of the standards is analyzed through an explanatory model with basis in the 

subject area. The findings shows that the application of the various necessary prerequisites 

can lead to information that appeals to different stakeholders based on their information 

needs. The application of IFRS 15 led in larger extent to various information values than the 

application of IAS 11. The findings also show that the necessary prerequisites for revenue 

recognition may give rise to different effects on the income statement.  

 

This paper is written in Swedish 

 

Keywords: revenue, revenue recognition, critical event, construction contracts, IFRS 15, 

IAS 11, decision-usefulness, stewardship. 



 

 IV 

Sammanfattning 
 

IASB och FASB utkom i maj 2014 med IFRS 15, en ny redovisningsstandard för 

intäktsredovisning. IFRS 15 kommer att ersätta de nuvarande standarderna för 

intäktsredovisning, IAS 18 och IAS 11. Tillämpningen av IFRS 15 kan resultera i mer eller 

mindre omfattande förändringar av intäktsredovisningen. Intäktsredovisning och effekten som 

följer av att tillämpa olika standarder och redovisningsprinciper har länge varit föremål för 

diskussion. Diskussionen bottnar i olika synsätt gällande när recognition av intäkter skall ske, 

det vill säga vilka rekvisit som skall föreligga för att en intäkt skall tas upp i 

resultaträkningen/rapport över totalresultat.  

 

I denna uppsats tillämpas rekvisitet för intäktsredovisning i enlighet med IFRS 15 och IAS 11 

för att belysa effekten i resultaträkningen när respektive rekvisit tillämpas i samband med 

entreprenaduppdrag. Effekten av de olika rekvisiten för intäktsredovisningen av 

entreprenader, analyseras genom att tillämpa en modell som belyser olika informationsvärden 

som uppstår till följd av att rekvisiten tillämpas. 

 

Finansiella rapporter syftar till att delge information till intressenter. Vilka rekvisit som 

underbygger intäktsredovisningen har en nära koppling till informationsvärdet som erhålls. 

Olika intressenter efterfrågar olika informationsvärden i de finansiella rapporterna. I vissa fall 

premieras aktualitet och relevans, i andra fall tillförlitlighet. I denna uppsats analyseras två 

intressentperspektiv kopplat till det informationsvärde som tillämpningen av IAS 11 

respektive IFRS 15 resulterar i. Decision-usefulness och stewardship utgör de primära 

intressentperspektiven som analyseras i denna studie.  

 

Syftet med denna studie är således att genom tillämpning av IAS 11 och IFRS 15, analysera 

konsekvenserna vid respektive tillämpning avseende intäktsredovisning av entreprenader. 

Vidare utvecklas en förklaringsmodell, underbygg med litteratur inom ämnesområdet, som 

konsekvent tillämpas för att analysera informationsvärdet som tillämpningen av respektive 

standard ger upphov till. Studien visar att tillämpningen av de olika rekvisiten kan ge upphov 

till information som tilltalar olika intressenter utifrån deras informationsbehov. Tillämpningen 

av IFRS 15 ledde i större utsträckning till varierande informationsvärden än tillämpningen av 

IAS 11. I studien framkommer även att rekvisiten för intäktsredovisning kan ge upphov till 

olika effekter i resultaträkningen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En ständigt aktuell debatt inom redovisning är vilka kriterier som ska ligga till grund för 

bedömningen av när recognition av intäkter skall ske (Liang 2001, s. 223). Myers (1959, s. 

532) konstaterade redan 1959 att “we need to give special attention to the development of a 

single theory for the timing of profit recognition”. Diskussionen kring intäkter har på senare 

år fått en större betydelse på grund av börskraschen i början av 2000-talet som orsakades av 

en osund intäktsredovisning (Wagenhofer 2014, s. 349). Debatten om intäktsredovisning har 

även aktualiserats av att företagsmodeller bygger på allt mer komplexa transaktioner av varor, 

tjänster och avtal med kunder (Wagenhofer 2014, s. 349). Enron-skandalen är ett exempel på 

vilka konsekvenser som en osund intäktsredovisning kan leda till vid komplexa 

affärsmodeller, avtal med kunder och transaktioner (Baker & Hayes 2005, ss. 20-21). Enron 

ökade sina intäkter med 558 % från år 1996 till år 2000, bland annat genom att tillämpa 

subjektiva mark-to-model
1
värderingar i kombination med att de beräknade framtida intäkterna 

av avtalen intäktsredovisades direkt när avtalen med kunder uppstod (Baker & Hayes 2005, s. 

19). 

 

International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards 

Board (FASB) har i egenskap av de mest framträdande normgivande organen inom 

redovisning och revision i Europa respektive USA, länge haft olika perspektiv på kriterier för 

recognition av intäkter. Skillnaden mellan IASB och FASB har föranletts av verksamheters 

olika art och omfattning inom respektive normgivares domän. Olika affärsidéer och 

verksamheter ger upphov till olika situationer där kriterierna skall tillämpas, vilket innebär en 

komplexitet i tillämpningen av respektive normgivares standarder. Intäktsredovisningen har 

blivit allt mer problematisk i takt med att ekonomierna förändras och nya frågor angående 

intäktsredovisning har uppstått till följd av detta (Wagenhofer 2014, s. 350). I USA har FASB 

utgett över 200 separata vägledningar och tolkningar för recognition av intäkter till följd av 

denna ökade komplexitet (Schipper, Schrand, Shevlin & Wilks 2009, ss. 55-56).  

 

För att bemöta komplexiteten började FASB i januari 2002 arbeta fram en ny standard för 

intäktsredovisning och i september samma år anslöt sig även IASB till följd av IASB och 

FASB gemensamma harmoniseringsarbete som initierades 2002 genom Norwalk-agreement. 

Innebörden av Norwalk-agreement var att IASB och FASB skulle öka sitt samarbete genom 

att gemensamt utge nya redovisningsstandarder för att förbättra resursallokeringen mellan de 

amerikanska och europeiska finansmarknaderna (IASB och FASB 2002). Intäktsredovisning 

ansågs av båda parter vara en prioriterad fråga för att uppnå en mer konsekvent 

intäktsredovisning. De nuvarande standarderna International Accounting Standards (IAS) och 

International Financial Reporting Standards (IFRS) från IASB samt United States General 

Accepted Accounting Principles (U.S GAAP) från FASB ansågs brista i detta avseende (IFRS 

15, IN.4, IN.5).   

 

                                                 
1
 Värdering till verkligt värde som bygger på uppskattningar (Hitz 2007, s. 326,327). Tillämpas när det inte finns 

något observerbart marknadsvärde och är den lägsta graden av tillförlitlighet som accepteras för att fastslå ett 

verkligt värde. Mark-to-model värderingar benämns som nivå 3 data enligt den hierarki av tre nivåer som ska 

tillämpas vid värdering till verkligt värde (IFRS 13 p. 72,87). 
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IASB tillämpar generellt en principbaserad vägledning vid utformningen av 

redovisningsstandarder (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749; Johansson 2010, s. 77). 

Enligt Johansson (2010, s. 77) kännetecknas en principbaserad regel ofta av att de avgörande 

rekvisiten är vaga. Innebörden av principbaserade standarder är således en mer sparsam 

förekomst av detaljerade vägledningar till förmån för det professionella omdömet som 

underbyggs med principer (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682; Bradbury & 

Schröder 2012, ss. 1-2). Avsaknaden av vägledning i kombination med komplexiteten 

gällande bedömningen av den kritiska tidpunkten har av IASB ansetts utgöra en brist som de 

avser åtgärda med den nya standarden. 

 

Previous revenue recognition in IFRS provided limited guidance and, 

consequently, the two main revenue recognition Standards, IAS 18 and IAS 11, 

could be difficult to apply to complex transactions.                     

                                                                                           (IFRS 15, IN4) 

 

Den nya gemensamma standarden publicerades slutligen 28:e maj 2014 efter flera års arbete. 

Standarden är benämnd IFRS 15 – Revenue from contracts with customers, och kommer börja 

gälla från och med den 1 januari 2018. IASB och FASB anger i IFRS 15 en målsättning att 

etablera principerna som företag ska använda för framtagandet av finansiella rapporter. 

Förhoppningen är att dessa principer ska leda till en förbättrad nytta av de finansiella 

rapporterna för användarna avseende information om intäkters och kassaflödens karaktär, 

belopp, tidpunkt och osäkerhet som uppkommer till följd av avtal med kunder (IFRS 15 p. 1). 

 

IFRS 15 bör analyseras mot bakgrund av vår tids komplexa och branschspecifika 

avtalsförhållanden mellan företag och dess kunder som i många branscher sträcker sig över 

flera år. Intäktsredovisningens utformning och valet av kriterier som den underbyggs med är 

av stor betydelse för vilken bild av företaget som förmedlas till omvärlden (Wagenhofer 

2014). Tänkbara konsekvenser för företagens intressenter i form av myndigheter, institutioner 

och ägare med flera bör tas i beaktning. 

 

1.2 Översikt av intäktsredovisningen under 1900-talet  

Synsätten på kriterierna för recognition av intäkter har genom tiden varierat såväl inom som 

mellan länder och kan se olika ut för olika typer av transaktioner (Wagenhofer 2014). De 

olika synsätten har en nära koppling till vad som anses och har ansetts vara syftet med 

redovisningen och dess huvudsakliga intressenter. Finansiella systemen har stor inverkan på 

redovisningens syfte eftersom redovisningen utformas efter dem och dess huvudsakliga 

intressenter (Nobes 1998, ss. 166,183). I detta sammanhang bör två typer av finansiella 

system nämnas, capital-market-based-system och credit-based-systems (Nobes 1998, s. 166; 

Zysman 1984 s. 55).  

 

Innan 1900-talet var credit-based-systems mer framträdande, det vill säga staten och/eller 

banker var de huvudsakliga intressenterna till de finansiella rapporterna (Liang 2001, s. 225). 

Under denna period var ägarna och ledningen ofta samma personer med god inblick i 

företagets verksamhet. Behovet av finansiella rapporter som informationskälla var därför mest 

centralt för stater och banker till grund för bedömning av kreditvärdigheten och företagens 

förmåga att uppnå sina förpliktelser att betala ränta och skatt (Fox, Grinyer & Russell 2003, s. 

170; Flegm & Kirk 1989, s. 93). Balansräkningen fick därmed mycket uppmärksamhet av 

kreditgivarna för att bedöma företagets finansiella position (Fox et. al 2003, s. 170). 
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Anskaffningsvärden var under denna period den mest utbredda värderingsgrunden med 

fortlevnadsprincipen och försiktighetsprincipen som centrala fundament för redovisningen 

(Liang 2001, s. 225). Detta är föga förvånande eftersom ett credit-based-systems intressenter i 

huvudsak efterfrågar tillförlitliga uppgifter till grund för taxering och utdelning (Nobes 1998, 

s. 169). 

 

Under 1900-talet växte capital-market-based-systems till följd av företagens ökade 

kapitalbehov. En ny intressentgrupp till redovisningen uppstod, nämligen ägare med 

begränsad inblick i företag som efterfrågade information om företags utveckling och underlag 

för att utvärdera företagsledningarnas prestationer (Fox et. al 2003, s. 170). Relevant 

information i de finansiella rapporterna om företagens resultat och kassaflöde fick en ökad 

betydelse när aktieägare med begränsad insyn i företagens verksamhet skulle fatta 

investeringsbeslut och utvärdera företagsledningars prestationer (Nobes 1998, s. 169; Fox et. 

al 2003, s. 170). När redovisningens syfte anses utgöras av att tillgodose nuvarande aktieägare 

med information för att utvärdera företagsledningens prestationer brukar det benämnas som 

ett stewardship synsätt (Gjesdal 1981, s. 208; Whittington 2008, s.144). För att tillgodose 

syftet med redovisning enligt stewardship synsättet växte nya redovisningsprinciper fram 

under 1900-talet, principer som än idag har inflytande över de finansiella rapporternas 

utformning.  

 

Några av de mest framträdande principerna under denna period var matchningsprincipen. 

Matchningsprincipens syfte var att förbättra redovisningen som underlag för utvärdering av 

företagsledningars prestationer under en viss period, intäkter matchades mot hänförliga 

kostnader och redovisades först när den kritiska tidpunkten för en transaktion var genomförd 

enligt till exempel Myers (1959) critical function theory. Den kritiska tidpunkten bedömdes 

genom realisationsprincipen, det vill säga recognition av intäkter skedde när vissa kriterier 

uppfyllts (till exempel betalning, försäljning m.m.) vilket ledde till en nettoökning av 

tillgångarna (Windal 1963, s. 36). Bedömningen av vilka kriterier som ska ligga till grund för 

recognition av en intäkt utgör därmed ett kritiskt moment som avgörs av vilken information 

som efterfrågas (Fox et. al 2003, s. 170; se Alexander 1962). Oavsett valet av kritisk tidpunkt 

var uppfattningen under denna period att redovisningens främsta syfte vara att matcha intäkter 

och kostnader för att förse intressenter med underlag för att bedöma företagsledningars 

prestation. American Accounting Association gjorde 1936 ett uttalande som fångar dåtidens 

syn på syftet med redovisningen.  

 

Accounting is thus not essentially a process of valuation, but the allocation of 

historical costs and revenues to the current and succeeding fiscal periods. 

(American Accounting Association 1936, s. 188) 

 

Principerna bakom stewardship synsättet utsattes av allt mer kritik under 1900-talets andra 

hälft. Bell (1961, s. 9) pekade på att dessa principer endast delger relevant information under 

vissa givna förutsättningar.  Förutsättningarna utgjordes av att inflation och prissättning av 

enskilda tillgångar skulle vara konstant samt att felfria prognoser av framtida risker vore 

möjligt. Bells (1961) kritik framlades i en tid då affärsmodeller blev allt mer komplexa och 

inflationen ökade i betydelse. Den ökade inflationstakten under 60, 70 och 80-talet skapade 

diskussioner kring relevansen av anskaffningsvärden som utgångspunkt för värdering av 

företags tillgångar och indirekt dess vinster. Det ansågs av framträdande ekonomer att 

anskaffningsvärden i kombination med realisations- och försiktighetsprincipen inte utgjorde 

en tillräckligt relevant grund för att värdera företagens tillgångar och mäta dess resultat 

(Edwards 1975; Bell 1961; Solomons 1961; Sterling 1967).  
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Under denna period växte intresset för ett antal snarlika alternativa metoder vars 

gemensamma nämnare var att få bukt med anskaffningsvärdenas brister. En av dessa modeller 

utvecklades av Chambers (1966) och underbyggdes med argument som enligt Deegan & 

Underman (2011, s.184) skulle bli framträdande under 2000-talet. Chambers (1966, s. 277) 

framlade flera argument för sin modell men ett centralt argument bestod i att redovisningen 

borde utgöra ett relevant beslutsunderlag som underlättar utvärdering av företags förmåga att 

anpassa sig (Chambers 1966, s. 277; Deegan & Unerman 2011, s. 183). Delgivandet av 

information till externa investerare baserat på aktuella värden, benämnt som current-cash-

equivalent av Chambers (1966, s. 92), istället för historiska, ansågs centralt av Chambers för 

att uppnå detta. Detta synsätt delades även av Edwards (1975, s. 244) som ansåg att aktuella 

värden istället för historiska var av stor relevans för att uppnå en god resursallokering för 

företag och industrier.  

 

Till följd av den ökade diskussionen gällande syftet med redovisning utkom American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) med Objectives of financial statements 

(1973) även kallad Trueblood-rapporten, som skulle bli tongivande under de kommande 

decennierna för synen på redovisning. I Trueblood-rapporten presenterades ett antal principer 

för redovisningen som underbygger ett synsätt där syftet med redovisningen anses utgöras av 

att tillgodose investerare och kreditgivare med information till grund för beslutsfattande. I 

Trueblood-rapporten görs dock ingen åtskillnad mellan kreditgivarnas och investerarnas 

informationsbehov (Beaver & Demski 1979, ss. 43-44; Parker 1975, s. 34; AICPA 1973). 

Synsättet har nu anammats av IASB i den nya reviderade referensramen där investerare och 

långivare är den primära målgruppen för information (IASB föreställningsram för utformning 

av finansiella rapporter 2010, OB.02). 

Kort efter att Trueblood-rapporten utkom utvecklade Beaver och Demski (1979) en teori som 

innebar att redovisningsinformation var en knapp resurs likt många andra produktionsfaktorer 

som tillhandahålls på en imperfekt marknad. Denna syn utvecklades under en tid då capital-

market-based-system blivit allt mer framträdande. År 1989 utkom IASC
2
 med 

föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter som sedermera fastställdes av 

IASB år 2001. I den stipuleras att de huvudsakliga intressenterna till de finansiella 

rapporterna är potentiella och nuvarande investerare som använder finansiella rapporter för att 

fatta investeringsbeslut (IASBs föreställningsram, 2001). Detta synsätt gällande intressenterna 

till finansiella rapporter brukar benämnas decision-usefulness (Wagner & Garner 2010, s. 37; 

Whittington 2008, s. 141). Betoningen av decision-usefulness i IASBs föreställningsram kan 

tolkas som att Trueblood-rapporten, Chambers (1966), Beaver och Demskis (1979) synsätt 

gällande syftet med redovisning och de finansiella rapporterna har fått genomslag. 

Whittington, tidigare medlem i IASB mellan åren 2001 till 2006, ansåg att decision-

usefulness syfte med finansiella rapporter tydligt framhävs i IASBs nuvarande 

föreställningsram, i synnerhet avseende investerare på kapitalmarknader (Whittington 2008, s. 

141). Whittington (2008, ss. 141-142) har uttalat följande angående framhävningen av 

decision-usefulness syftet med finansiella rapporter i IASBs föreställningsram. 

This was a bold step at the time, seeping away the traditionalist view that 

accounting is primarily for legal and stewardship purposes with decision 

usefulness as a useful possible additional benefit. 

(Whittington 2008, ss. 141-142). 

                                                 
2
 IASC (International Accounting Standards Committee) grundandes år 1973 och ersattes av IASB (International 

Accounting Standards Board) år 2001. 
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För att tillgodose investerarnas behov av att värdera företag, valde IASB att i sin 

föreställningsram betona att de finansiella rapporterna ska vara neutrala, det vill säga att de 

inte ska vara vinklade (IASBs föreställningsram 2001, p. 38). Med anledning av detta uppstår 

en konflikt med en central princip inom anskaffningsvärdering, nämligen 

försiktighetsprincipen vars innebörd som vi tidigare nämnt är att redovisningen till viss mån 

ska vara vinklad till fördel för mer restriktiva bedömningar.  

 

Det uppstår även en konflikt i frågan om de finansiella rapporternas relevans och 

tillförlitlighet där man något förenklat kan säga att decision-usefulness efterfrågas av 

intressenter som premierar relevant information för att värdera företag och stewardship 

efterfrågas av intressenter som premierar tillförlitlig information för att utvärdera 

företagsledningens prestationer (Wagenhofer 2014, ss. 360-361). Denna problematik uttrycks 

i IASBs föreställningsram för finansiella rapporter (2001, p. 43). 

 

Om publiceringen av information dröjer, kan informationen förlora relevans. 

Ledningen kan behöva väga nyttan av tidig rapportering mot nyttan av mer 

tillförlitlig information… Relevans måste vägas mot tillförlitlighet med 

målsättningen att på bästa sätt tillgodose användarnas behov av information för 

ekonomiska beslut. 

    (IASB föreställningsram 2001, p. 43) 

 

IASB noterar alltså att det finns en konflikt mellan relevans och tillförlitlighet som bör 

bedömas mot bakgrund av användarnas behov. Problematiken ligger i att IASB inte har valt 

att göra någon åtskillnad mellan intressenter som efterfrågar stewardship respektive decision-

usefulness. Intressenter som efterfrågar decision-usefulness, gynnas av en bättre relevans för 

att prognostisera och utvärdera. Intressenter som efterfrågar stewardship, gynnas av mer 

tillförlitlig information för att bedöma företagsledningens prestationer. Detta leder till att 

intressenter som efterfrågar decision-usefulness kan godta en högre grad av risk genom att 

intäktsredovisningen sker i ett tidigare skede jämfört med intressenter som efterfrågar 

stewardship (Wagenhofer 2014, ss. 360-361). 

 

The issue is the degree of remaining risk that is acceptable before revenue and 

income are recognised. Hence, late recognition tends to have fewer disadvantages 

than in a decision-usefulness context, whereas for stewardship purposes later, but 

more precise, information is often more useful. 

(Wagenhofer 2014, ss. 360-361) 

 

Som tidigare nämnts baseras intäktsredovisningen på den kritiska tidpunkten då betydande 

risker av transaktionen har avklarats. Det ska tilläggas att intäktsredovisningen i en decision-

usefulness och stewardship kontext i grunden delar denna princip för intäktsredovisning 

(Wagenhofer 2014, s. 361). Skillnaden mellan synsätten bottnar i graden av godtagbar 

risknivå som accepteras i synsätten och av denna anledning kan det vara problematiskt att 

uppnå en universell standard för redovisning av intäkter (Wagenhofer 2014, ss. 359, 361).  
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1.3 Problemdiskussion 

Problematiken med att uppnå en övergripande intäktsredovisning avspeglas även i dagens 

standarder för intäktsredovisning, IAS 18 och IAS 11, som bygger på flertalet olika principer 

som något förenklat kan delas in i två ansatser. Ansatserna med tillhörande principer har sin 

grund i två olika perspektiv som i mer än ett sekel har influerat synen på när 

intäktsredovisning skall ske. IAS 18 underbyggs med en balansräkningsansats vilket innebär 

att standardens främsta syfte är att beskriva företagets nettotillgångar (eget kapital) genom att 

recognition av intäkter och kostnader sker till följd av händelser som påverkar företagets 

tillgångar och skulder (Wagenhofer 2014, s. 362). Innebörden av balansräkningsansatsen är 

därmed att recognition och värderingen av tillgångar och skulder bestämmer 

intäktsredovisningen. IAS 11 underbyggs med en resultaträkningsansats vilket innebär att 

standardens främsta syfte är att beskriva företagets resultat genom att matcha intäkter mot 

tillhörande kostnader. Anskaffningsvärden är den mest utbredda värderingsgrunden i en 

resultaträkningsansats där balansräkningen anses utgöra ett residualvärde för tillgångar och 

skulder som ännu inte realiserats genom att tillämpa matchnings- och realisationsprincipen.  

 

IAS 18 och IAS 11 med tillhörande ansatser förenas i bemärkelsen att tillämpningen av 

standarderna innebär att den kritiska tidpunkten för recognition måste fastställas (Wagenhofer 

2014, s. 362). Beroende på när denna tidpunkt inträffar kan skillnaden mellan balansräknings- 

och resultaträkningsansatsen vara av varierande betydelse (Wagenhofer 2014, s. 362). Som ett 

led i en tydligare intäktsredovisning har IASB valt att delvis frångå den rådande synen på den 

kritiska tidpunkten som är gällande för IAS 18 och IAS 11. Enligt nuvarande IAS 11 ska 

intäktsredovisning ske när utfallet av ett entreprenaduppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt (IAS 11 p. 22). En tillförlitlig beräkning är möjlig om det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna som är förknippade med uppdraget kommer att tillfalla uppdragstagaren (IAS 11 p. 

27). Samma kriterier för recognition av intäkter stipuleras i IAS 18 p. 14 med tillägget att 

betydande risker, fördelar, engagemang och kontroll, förknippat med ägandet av en vara 

överförts från säljaren till köparen. Den nya standarden för intäktsredovisning, IFRS 15, 

bygger på en balansräkningsansats där rekvisitet för recognition utgörs av ett kontrollbegrepp. 

(Wagenhofer 2014, s. 362; IFRS 15 p. 31). 

 

An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance 

obligation by transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. 

An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset. 

(IFRS 15 p. 31)   

 

Definitionen av kontroll i IFRS 15 är förmågan att styra användningen av en tillgång samt att 

tillgodogöra sig fördelarna av en tillgång och förhindra andra att ta del av dess fördelar, där 

fördelar anses utgöras av ett förbättrat kassaflöde (IFRS 15 p. 33). IASB motiverar 

användandet av kontrollbegreppet baserat på tre argument där de bland annat framhåller att 

balansräkningsansatsen i IFRS 15 och IASBs definition av tillgångar står i bättre 

överensstämmelse med kontrollbegreppet samt hur det tillämpas i övriga standarder (IFRS 

Foundation 2011a, s. 38).  

 

Många av respondenterna till 2010 års exposure draft instämde med IASBs argument för att 

tillämpa kontrollbegreppet, dock tillades det att betydande risker och fördelar i många fall kan 

vara en bra indikator för när kontrollen överförts (IFRS Foundation 2011a, s. 38). Av denna 

anledning förekommer även betydande risker och fördelar som en indikator i IFRS 15 för att 

avgöra om kontrollen övergått från säljaren till köparen. Kontrollbegreppets innebörd är dock 
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inte helt oproblematiskt, det finns många aspekter som kan inrymmas i begreppet. Är det 

kontroll enligt civilrätten eller den ekonomiska innebörden som avgör när kontrollen övergått 

från köparen till säljaren? Johansson (2010, s. 488) har uttalat följande angående 

dimensionerna av kontroll. 

 

En av förutsättningar för att kunna konstituera en tillgång i redovisningen är enligt 

min mening att tillgången kontrolleras med någon form av juridisk rättighet. 

Kontroll utgör en nödvändig förutsättning för den ekonomiska verkligheten och 

en delmängd av den juridiska verkligheten. 

       (Johansson 2010, s. 488) 

 

Mot bakgrund av detta kommer vi att tillämpa IFRS 15 för att analysera effekten av rekvisitet 

kontroll som föreskrivs i IFRS 15. Vidare bör effekten av rekvisitet kontroll analyseras mot 

bakgrund av dagens standard för intäktsredovisning av entreprenader, IAS 11, för att belysa 

eventuella konsekvenser som bör beaktas vid övergången från IAS 11 till IFRS 15. Ulrika 

Anjou (2014, s. 26), redovisningsspecialist på PwC, har konstaterat att ”överföring av kontroll 

är inte detsamma som överföring av betydande risker och förmåner och det behöver inte 

heller vara detsamma som den kumulativa intjänandeprocessen som vi är vana vid i successiv 

vinstavräkning enligt dagens regler”. En analys av IAS 11 och IFRS 15 är av särskild vikt 

eftersom det potentiellt kan uppstå nya redovisningsmässiga frågeställningar till följd av 

standardernas olika ansatser och rekvisit för recognition av intäkter. 

 

1.4 Forskningsfrågor  

 

Vilka konsekvenser för intäktsredovisning av entreprenader uppstår vid tillämpningen av 

IFRS 15 och IAS 11 avseende: 

 

 Den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter? 

 Informationsvärdet till intressenterna? 

 

Vilka eventuella skillnader kan tänkas uppstå i resultaträkningen under entreprenadtiden för 

ett företag vid tillämpning av IFRS 15 och IAS 11? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom tillämpning av IAS 11 och IFRS 15, analysera 

konsekvenserna vid respektive tillämpning avseende intäktsredovisning av entreprenader. 

Vidare utgörs syftet av att genom en förklaringsmodell konsekvent analysera 

informationsvärdet som tillämpningen av respektive standard ger upphov till.  

 

1.6 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa studien till att endast beröra IAS/IFRS ur ett svenskt perspektiv med 

en begränsad bredd till fördel för ett större djup avseende svenska entreprenader. Vidare 

behandlar denna studie endast effekten i resultaträkningen. Mot bakgrund av studiens 

omfattning har vi inte behandlat situationer som regleras i IFRIC 15 samt principal agent 
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reglerna i IFRS 15. Vi reserverar oss för eventuella ändringar som uppkommer efter 2015-02-

01 avseende IFRS 15. Det bör noteras att IASB i maj 2015 har beslutat att senarelägga 

tillämpningsdatumen från 2017-01-01 till 2018-01-01. 

 

1.7 Terminologi 

 

Vår insamlade litteratur har nästintill uteslutande varit skriven på engelska. Detta har föranlett 

ett behov av vissa ställningstaganden vid översättningen av ämnesspecifika ord för att fånga 

dess innebörd så tydligt som möjligt på svenska. I de fall en meningsfull svensk översättning 

inte förelegat har vi valt att konsekvent tillämpa den engelska termen. Med meningsfull 

svensk översättning avses att ett motsvarande ord inte existerar inom svenska språket, en 

översättning har riskerat att resultera i oklarheter avseende termens innebörd alternativt ökat 

risken för missuppfattningar när den engelska litteraturen lästs. Nedan presenteras de mest 

centrala begreppen som vi anser föranlett ett behov av ställningstaganden och förtydliganden.  

 

Recognition avser den process då en intäkt uppfyller kraven för att tas upp i resultaträkningen 

(Johansson 2010, s.49). Den engelska termen recognition tillämpas konsekvent för att 

minimera risken för oklarheter avseende termens innebörd och missförstånd vid läsning av 

den engelska litteraturen. 

 

Intäktsredovisning sker över en tidsperiod eller vid en tidpunkt och innebär att intäkter tas upp 

i resultaträkningen till följd av att kravet för recognition av intäkter är uppfyllt. 

 

Kritiska tidpunkten avser den tidpunkten då kraven för recognition är uppfyllda. Myers (1959) 

använder den engelska termen critical event som syftar till den tidpunkt då företag avklarat 

det mesta kritiska momentet i sina ansträngningar för att erhålla intäkter. Myers (1959) menar 

att när critical event avklarats, kan recognition av intäkter ske. Myer (1959) använde termen 

för att diskutera tidpunkten då recognition av intäkter skall ske. Även Wagenhofer (2014, s. 

359) tillmäter critical event denna innebörd men använder även termen i en något vidare 

bemärkelse i avseende att illustrera den händelse som ger upphov till att recognition av 

intäkter kan påbörjas, det vill säga då intäktsredovisning över en tidsperiod eller vid en 

tidpunkt kan ske. I denna uppsats används begreppet kritisk tidpunkt med avseende på den 

tidpunkt då recognition av intäkter kan påbörjas. Den kritiska tidpunkten är således den 

tidpunkt då företaget uppnått ett visst stadie i sin verksamhet för att kunna påbörja 

intäktsredovisningen.  

 

Entity är ett vanligt förkommande begrepp i IFRS 15. Det kan översättas till enhet eller 

redovisningsenhet, men för att underlätta för läsaren och för att åstadkomma ett bättre 

textflöde har vi valt att genomgående använda ordet företag. Vår bedömning är att en den 

svenska termen i detta fall återger innebörden av den engelska termen i IFRS 15. 

 

I IFRS 15 är performance obligations ett centralt begrepp. Vi har valt att översätta det till 

prestationsförpliktelser eftersom vi anser att en svensk översättning inte leder till oklarheter 

avseende begreppets innebörd samt att det står i överensstämmelse med den engelska termens 

innebörd. Vidare ville vi undvika en allt för omfattande användning av engelska termer för att 

uppnå ett bättre textflöde. 
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Performance obligations satisfied over time är ett centralt och vanligt förekommande begrepp 

i IFRS 15. Begreppet avser prestationsförpliktelser där företag överför kontrollen över av en 

tillgång över en tidsperiod (IFRS 15 p. 35). Vi anser att en svensk översättning återger den 

engelska termens innebörd, det vill säga prestationsförpliktelse som uppfylls över en 

tidsperiod. Vidare har vi översätt termen performance obligation satisfied at a point in time 

till prestationsförpliktelse som uppfylls vid en tidpunkt med samma motivering. 

 

Ett av de mest centrala begreppen vid insamlingen av vår empiri utgjordes av den engelska 

termen contracts, vilken återfinns i IFRS 15. Vi valde att översätta den engelska termen till 

den svenska termen avtal med grund i att vi anser att avtal bäst återger dess innebörd så som 

den engelska termen tillämpas i IFRS 15. Vi anser att den svenska termen avtal är mindre 

förknippat med formkrav än termen kontrakt. 

 

Decision-usefulness avser ett synsätt på redovisningens funktion eller informationsvärde som 

redovisningen syftar till att uppnå. Eftersom en svensk översättning inte finns att tillgå, valde 

vi att tillämpa den engelska termen. 

 

Stewardship avser ett synsätt på redovisningens funktion eller informationsvärde som 

redovisningen syftar till att uppnå. Eftersom en svensk översättning inte finns att tillgå, valde 

vi att tillämpa den engelska termen. 

 

Fair Value View är ett begrepp som används av Whittington (2008) och som avser ett synsätt 

kopplat till syftet med finansiella rapporter med nära anknytning till decision-usefulness. 

Whittingtons (2008) begrepp skall inte förväxlas med värderingsgrunden fair value. 

Whittingtons engelska term har inte översatts med anledning av att motsvarande svensk term 

inte finns att tillgå. 

 

För att förtydliga för läsaren vill vi återge vår syn på varför det föreligger en meningsfull 

åtskillnad avseende begreppen recognition, intäktsredovisning och kritisk tidpunkt. 

Recognition avser de krav som skall vara uppfyllda för att intäktsredovisningen skall ske. 

Termen recognition avser således de underliggande kriterier som skall vara uppfyllda för att 

en intäkt skall tas upp i resultaträkningen. I vår uppsats är termen recognition ett universellt 

uttryck för kraven som skall uppfyllas för intäktsredovisning. Eftersom vi tillämpar två 

standarder anser vi det meningsfullt att använda ett enhetligt begrepp som i olika kontexter 

kan ge uttryck för kraven som återfinns i respektive standard. Intäktsredovisningen är den 

efterföljande redovisningen av intäkter som får upptas i resultaträkningen till följd av att 

kraven för recognition av intäkter är uppfyllt. Den intäktsredovisning som uppstår till följd av 

kraven för recognition är uppfyllt, kan ske över en tidsperiod eller vid en tidpunkt, recognition 

utgör förutsättningen för detta.  

 

I sällsynta fall förekommer att ett litterärt verk i sin helhet utgör källan. En hänvisning till 

specifika sidor skulle därmed ge en mindre korrekt hänvisning. I dessa fall har ett litterärtverk 

refererats till i sin helhet. En hänvisning i stil med Andersson (2008) är såldes ett uttryck för 

att Anderssons litterära verk i sin helhet utgör källan.  

 

1.8 Studiens disposition 

 

Studien är i fortsättningen disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskriver vi vår metod 

genom val av forskningsansats och undersökningsmetod. Vi redogör även för datamaterialet 



 

 - 10 - 

och dess insamling, urvalet av typfall och valet av källor. Vidare diskuteras studiens 

trovärdighet och de modeller som tillämpats. Kapitel 3 innefattar den teoretiska referensramen 

där vi diskuterar begreppet kontroll och de områden som kan påverka tillämpningen av IFRS 

15. Vidare redogörs det för intressenters informationsbehov, IASB kvalitativa egenskaper i 

föreställningsramen samt de modeller som tillämpats vid analysen. Kapitel 3 innefattar även 

aspekter som är av betydelse för en god förståelse inom ämnet. I kapitel 4 presenteras empirin 

genom en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i standarderna IFRS 15 och IAS 11 

samt empirin i form av typfall som analyseras. I kapitel 5 presenteras våra slutsatser och vi 

besvarar våra forskningsfrågor. I kapitel 6 belyser vi en diskussion som kan föras utifrån 

studiens slutsatser. Avslutningsvis i kapitel 7 gör vi en återkoppling till aspekter som är av 

relevans för ämnet, vi ger förslag till framtida forskning och redogör för studiens praktiska 

bidrag. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet vid uppbyggnaden av vår studie. Inledningsvis 

presenteras vår forskningsansats och undersökningsmetod. Efter detta redogörs för 

datamaterialet, datainsamlingen och urvalet av områden som typfallen behandlar. 

Avslutningsvis går vi igenom valet av källor, studiens trovärdighet samt en diskussion kring 

de modeller som tillämpats. 

  

2.2 Forskningsansats 

 

Studiens forskningsansats är av induktiv karaktär med en iterativprocess liknande abduktion 

(Bryman & Bell 2011, s. 13; Patel & Davidson 2011, s. 24). De teoretiska förkunskaperna 

som ackumulerats under studietiden på Högskolan i Borås (hösten 2011 till vintern 2015), låg 

till grund för studiens ämnesval men ingen konkret frågeställning eller hypotes uppställdes till 

följd av de teoretiska förkunskaperna. Studien kan således betraktas utifrån ett induktivt 

angreppssätt med inslag av deduktion eftersom forskningsfrågorna utvecklades i takt med 

insamlandet av empirin. Den iterativa processen som uppstod mellan teori och empiri där 

kombinationen av induktion och deduktion syftade till att åskådliggöra frågeställningen, har 

av Patel och Davidsson (2011, s. 24) samt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) benämnts 

som abduktion.  

 

Det har påpekats av Alvesson och Sköldberg (1994, s. 42) att abduktion är vanligt 

förekommande i samband med fallstudier. Mot bakgrund av studiens syfte och iterativa 

process, kan likheter med en fallstudie urskönjas eftersom studien utmynnar i ett antal typfall 

som djupgående studeras ur ett antal aspekter (Eriksson & Wiedersheim 2011, s. 127). Vidare 

återfinns inslag av en komparativ utformning eftersom syftet med studien även utgörs av att 

illustrera olika informationsvärden där en jämförelse av de olika informationsvärdena till viss 

del förekommer.  

 

2.3 Undersökningsansats 

 

Metoden är studiens redskap som används för att besvara frågeställningen och komma fram 

till ny kunskap inom ett ämne (Holme & Solvang 1997, s. 13). Inom samhällsvetenskaplig 

forskning sker en uppdelning av kvalitativa och kvantitativa metoder även om de flesta 

samhällsvetenskapliga studierna inte uteslutande tillhör den ena eller andra kategorin 

(Bryman & Bell 2011, s. 628). Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat av att den 

tillämpas då syftet är att skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen (Patel & Davidsson 

2011, s. 199). Detta bekräftas även av Bryman (1999, ss. 35-36, 41) som anser att 

tillämpningen av kvalitativa metoder ofta resulterar i idiografiska slutsatser, det vill säga 

resultat som gäller i en viss tid och i ett specifikt rum. Den kvantitativa metoden resulterar, 

enligt Bryman (1999, s. 41), i nomotetiska slutsatser, det vill säga resultat som etablerar 

generella, lagliknande förhållanden som förväntas gälla oavsett tid eller rum. Bryman (1999, 

s. 42) tillägger även att detta främst skall ses som typiska drag för respektive metod, det gäller 

således inte för samtliga fall av kvantitativa och kvalitativa metoder. 
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Syftet med studien är en djupare analys av effekten vid tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15 

avseende intäktsredovisning av entreprenader. Mot bakgrund av detta bedömde vi att den 

kvalitativa metoden var en lämplig undersökningsansats eftersom studiens resultat är av 

idiografisk karaktär. Vi eftersträvade således inte ett generaliserbart resultat till förmån för en 

djupare förståelse i en viss kontext, det vill säga effekten vid tillämpning av 

redovisningsstandarderna. 

 

2.4 Datamaterial 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning definieras två begrepp, primär- och sekundärdata, vars 

innebörd är att primärdata har insamlats av forskaren och sekundärdata utgörs av uppgifter 

som redan finns insamlat (Eriksson & Wiedersheim 2011, s. 88). Primär- och sekundärdata 

ger således uttryck för forskarens närhet till informationslämnaren (Patel & Davidsson 2011, 

s. 69). Syftet med uppdelningen av primär och sekundärdata blir därmed att åskådliggöra 

forskarens närhet till empirin, det vill säga forskarens förmåga att förstå och ifrågasätta 

empirin. Primärdata i form av exempelvis intervjuer som forskaren själv har genomfört, torde 

vara lättare för forskaren att förstå och bedöma trovärdigheten än intervjuer som någon annan 

har genomfört. Vi förespråkar därför en analog tolkning av begreppens innebörd och syfte 

som är att beskriva forskarens förhållning till empirin och förmåga att förstå och bedöma 

empirins trovärdighet. Det ligger således i läsarens ögon att avgöra om data skall anses vara 

primär eller sekundär. En redogörelse av studiens empiri är därav centralt för att möjliggöra 

läsarens tolkning av empirin. Nedan redogörs vårt förhållningssätt till empirin gällande primär 

och sekundärdata. 

 

Datamaterialet i studien utgörs i stor utsträckning av redovisningsstandarder och publikationer 

från IASB, svensk lagstiftning och branschspecifika standardavtal. Dessa källor kan betraktas 

som primärdata men det kan även argumenteras för att de skulle utgöra sekundärdata. Vårt 

ställningstagande kring dessa källor är att vi själva har samlat in dem, vilket enligt Eriksson & 

Wiedersheim, (2011, s. 88) talar för att de är primärdata. Vidare utgörs datamaterialet även av 

vetenskapliga artiklar, publikationer från erkända revisionsbyråer och läroböcker. Detta 

datamaterial kan betraktas som sekundärdata och användes även för att öka det teoretiska 

djupet vid analysen. Inom ramen för abduktion går det enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s. 

42) att använda tidigare teorier som inspiration vid analysen av empirin. Vårt förhållningssätt 

till sekundärdata är att informationen betraktas som insamlad av en tredje part där vi har tagit 

del av den tredje partens insamlade datamaterial. Därav kan data enligt Eriksson & 

Wiedersheim (2011, s. 88) betraktas som sekundärdata och vi har till följd av detta granskat 

datas trovärdighet med en restriktiv utgångspunkt och endast inkluderat datamaterial som är 

av relevans för studien och där trovärdigheten bedömdes som tillfredsställande. I källkritiken 

redogörs utgångspunkten för bedömningen av datamaterialets trovärdighet. 

 

 

2.5 Datainsamling 
 

Insamlandet av datamaterialet genomfördes i tre steg. Det första steget var en noggrann 

genomgång av IAS 11 och IFRS 15 samt IASBs föreställningsram (2001). Det andra steget 

var att genom databaser söka fram de vetenskapliga källor som kunde relateras till vårt ämne 

för att frambringa en teoretisk utgångspunkt varpå modellerna utvecklades. Det andra steget 

innefattade även en genomgående litteraturstudie för att kartlägga paradigm och aktuella 

debatter inom redovisning som var av relevans för studien. Det tredje och avslutande steget 
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var att identifiera data som typfallen underbyggdes med. Det tredje steget innefattade främst 

data av branschspecifik karaktär gällande entreprenader, rättskällor och publikationer från 

erkända revisionsbyråer. 

 

De mest frekventa sökord vi använde oss av under det andra steget i datainsamlingen var 

revenue recognition. Detta begrepp utgjorde det enskilt mest frekventa sökordet varpå steg två 

i datainsamlandet genomfördes. Vidare användes sökorden conceptual framework, IFRS 15, 

decision-usefulness, asset-liability approach, revenue-expense approach och stewardship. I 

valet av nyckelord beaktade vi avvägningen mellan sökning på specifika och generella termer 

som leder till varierande grad av sökträffar. Sökningar på specifika termer kan belysa 

insiktsfulla diskussioner inom smalare respektive bredare forskningsområden för sökningar på 

generella termer. Datamaterial har även insamlats ifrån bibliotek och viss data har kommit oss 

till del genom vår handledare Kjell Johansson som bidragit med relevant litteratur inom 

redovisningsområdet. 

 

2.6 Urval 

  
Innehållet i IFRS 15 är omfattande och behandlar som tidigare nämnt alla transaktioner som 

ger upphov till intäkter till följd av avtal med kunder. Ett strategiskt urval av typfall var 

därmed tvunget mot bakgrund av studiens omfattning och syfte (Holme & Solvang 1997, s. 

101; Halvorsen 1992, s. 102). Det strategiska urvalet innebär en begränsning av antalet typfall 

till förmån för en mer detaljerad illustration i de enskilda typfallen. Urvalet har inspirerats av 

publikationer från erkända revisionsbyråer och av IASB. 

 

Mot bakgrund av detta kommer typfallen att i huvudsak illustrera följande: 

 

 Identifiering av prestationsförpliktelser. 
 Uppfyllande av prestationsförpliktelser över en tidsperiod eller vid en tidpunkt. 
 Kontrollbegreppet. 

 

2.7 Studiens trovärdighet 

 

Reliabiliteten i vår studie bedömer vi som hög, med bakgrund mot att den enkelt kan 

återupprepas. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 41) är det möjligheten att återupprepa en studie 

som är det huvudsakliga vid bedömningen av reliabiliteten. Datamaterialet som insamlats 

finns att tillgå via offentliga databaser, bibliotek eller betaltjänster. Data som ligger till grund 

för vår empiri finns att tillgå i sin ursprungliga form utan någon inverkan av oss. Eftersom 

resultatet är av idiografisk karaktär, bör det betraktas utifrån de förutsättningar som gäller 

under studiens genomförande. Tillkommande ändringar av IFRS 15 efter studiens 

genomförande kan givetvis påverka studiens relevans genom en försämrad reliabilitet till följd 

av eventuella ändringar i IFRS 15. Studiens reliabilitet eller tillförlitlighet bedömde vi som 

god, mot bakgrund av att både IFRS 15 och IAS 11 finns att tillgå vid en eventuell 

återupprepning av studien.  
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2.8 Studiens validitet 

 

Validiteten utgörs av att vi befinner oss på två plan under uppsatsprocessen, teoriplanet och 

empiriplanet (Halvorsen 1992, s. 41). Teoriplanet utgörs av att bearbeta 

problemformuleringen och tolka resultatet av empirin, empiriplanet är stadiet då empirin 

insamlas och bearbetas (Halvorsen 1992, s.41). Validiteten av en studie bedöms på 

integriteten gällande slutsatserna som framkommit i studien (Bryman & Bell 2011, s. 42). En 

delmängd i denna bedömning utgörs av begreppsvaliditeten, det vill säga hur väl begreppen 

som används står i överensstämmelse med det som framkommit i empirin. I detta 

sammanhang vill vi beakta att IFRS 15 endast återfinns på engelska. Detta innebär att vi har 

översatt delar av empirin till svenska termer för att avspegla de engelska termer som återfinns 

i empirin, det vill säga IFRS 15.  

 

Eftersom syftet med studien utgörs av att tillämpa en standard, det vill säga tillämpa den 

ordalydelse som framgår i empirin, är begreppsvaliditeten av stor vikt för att säkerställa 

studiens validitet. Med begreppsvaliditet avses i detta sammanhang hur väl empirin är i 

överensstämmelse med de svenska termer som tillämpats. Vi vill uppmärksamma läsaren på 

de begrepp som bedömts vara centrala för studiens genomförande, vilka återfinns i 

terminologiska frågor. En bedömning av studiens begreppsvaliditet bör således ske mot 

bakgrund av hur de begrepp som framkommit i empirin, tillämpats på det teoretiska planet för 

att formulera en problemformulering och tillämpa standarderna.  

 

Vi bedömer att begreppsvaliditet för studien i sin helhet är tillfredsställande. De två centrala 

delarna av empirin, IAS 11 och IFRS 15 har analyserats med stor beaktning av 

begreppsvaliditeten. Eftersom IAS 11 återfinns på svenska och har tillämpats för 

intäktsredovisning av entreprenader sedan 1995, kan begreppsvaliditet säkerställas med 

mycket god tillförlitlighet. Avseende IFRS 15 har en genomgående undersökning av 

publikationer från revisionsbyråer och normgivandeorgan legat till grund för att säkerställa en 

god begreppsvaliditet vid tillämpningen. 

 

Validitet inrymmer även frågor om huruvida resultat är generaliserbart och i vilken mån 

resultatet avspeglar vardagliga förhållanden (Bryman & Bell, 2011, s. 64). Eftersom studiens 

syfte inte utgörs av att uppnå ett generaliserbart resultat. Har denna aspekt av validitet inte 

beaktats vidare. Vi vill uppmärksamma läsaren på att studiens resultat endast bör ses i 

kontexten av de förhållanden som anges i denna studie. 

 

2.9 Studiens modeller 

 

Mot bakgrund av studiens syfte har vi utvecklat två modeller, den teoretiska modellen som 

underbyggs av IASBs förställningsram (2001) samt en kartläggning av två paradigm gällande 

synen på intressenter informationsbehov. Den teoretiska modellen underbyggde i sin tur den 

tillämpade modellen som användes vid analysen. De två första stegen i vår datainsamling 

utgjorde därmed grunden för de modeller som utvecklades. Under vår litteraturstudie 

identifierades ett antal intressanta aspekter som var av relevans för studien och föremål för en 

teoretisk utgångspunkt. Vår uppfattning är att litteraturstudien sammantaget gav uttryck för 

olika aspekter som inte återfanns i en enhetlig förklaringsmodell. Mot bakgrund av studiens 

syfte utvecklades därför två modeller som på ett konsekvent sätt tillämpats. Vidare är det vår 

uppfattning att analysen vore svåröverskådlig utan en enhetlig modell där våra resultat lyftes 

fram på ett konsekvent sätt. 
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Modellernas trovärdighet bedömer vi som mycket god eftersom grunden till modellen utgörs 

av ett samband mellan relevans och tillförlitlighet som återfinns i IASBs föreställningsram 

(2001 p. 43), benämnt som tidsaspekten. Genom denna utgångspunkt vävdes det generella 

sambandet mellan tid och risk som illustrerats av Myers (1959) samt Wagenhofer (2014 s. 

358) in. Detta utgjorde grunden för modellerna.  

 

Det invävdes även ett intressentperspektiv som närmast följde naturligt av de underliggande 

sambanden mellan tid och risk till följd av att vissa intressenter efterfrågar aktualitet och 

därmed godtar en lägre grad av tillförlitlighet, andra intressenter efterfrågar en högre grad av 

tillförlitlighet och godtar därmed en lägre grad av aktualitet (Wagenhofer 2014, ss.360- 361). 

Informationsvärdet som modellen illustrerar uttryckets i termer av prognosrelevans och 

återkopplingsrelevans som ger uttryck för graden av tillförlitlighet och aktualitet (Lönnqvist 

2012, s. 31). 

 

Modellen skall betraktas som en förklaringsmodell, med syfte att illustrera ett generellt 

samband mellan risk och tid samt det informationsvärde som tidig kontra sen rapportering 

resulterar i (IASBs föreställningsram 2001, p. 43). Vi bedömer modellens trovärdighet som 

hög, det vill säga att den illustrerar de samband som den avser, det kan i forskningstermer 

uttryckas som att den interna validiteten anses god. Tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15 

analyserades därmed genom den tillämpade modellen. 

 

2.10 Källkritik 

 

Insamlandet av datamaterial och källor kan lätt bli föremål för en mer eller mindre tillförlitlig 

sållningsprocess som i förekommande fall är relativt slumpmässig (Holme & Solvang 1997, s. 

131). Vi har beaktat denna aspekt genom att tillämpa konsekventa sökord som vi ansåg 

relevanta för studiens syfte. Vidare har samtliga vetenskapliga artiklar varit föremål för en 

konsekvent granskning avseende peer-review, journalens ranking, antal citat och ålder. Peer-

review innebär att artikeln varit föremål för granskning av en sakkunnig inom området som 

artikeln berör (Vetenskapsrådet 2015). De vetenskapliga artiklarna valdes på basis av detta. 

Äldre artiklar har använts då de bedömts vara av stor relevans för studien. De äldre artiklarna 

är citerade artiklar som publicerats i journaler med gott renommé. Vidare användes de äldre 

artiklarna för att kartlägga paradigm inom intäktsredovisning.  

 

Källornas ursprung har i samtliga fall observerats bortsett från ett undantag. Vi har beaktat att 

det i detta fall uppstått svårigheter med att återfinna ursprungskällan till artikeln vi har läst. 

Artikeln avser Fox et. al (2003) där Fox har hänvisat till Alexander (1962). I detta fall har vi 

tillämpat en mycket restriktiv bedömning om huruvida det är lämpligt att behålla källan som 

vi studerat utan att observera ursprungskällan. Vi bedömde att Fox et. al (2003) var en 

trovärdig källa av betydelse för problemdiskussionen.  

 

Det har beaktats vid läsning av den äldre litteraturen att det förutsatte en viss förståelse av 

miljön i vilken källan skrevs (Holme & Solvang 1997, s. 134). Därav har flertalet äldre källor 

använts för att skapa en referensram för att betrakta de äldre källorna i sin kontext. Vi har 

även beaktat källans trovärdighet utifrån dess användbarhet mot bakgrund av studiens syfte 

(Holme & Solvang 1997, s. 135). Med detta avses att vi har analyserat samband som 

förstärker enskilda slutsatser vilket sammantaget ger upphov till en god trovärdighet. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av kontrollbegreppet vilket är av stor betydelse för 

IFRS 15. Därefter redogörs det för vilka juridiska personer som ska tillämpa IFRS och hur 

standardavtalet AB 04 påverkar entreprenader. Efter detta beskrivs två paradigm kring 

intressenters informationsbehov samt en redogörelse av kvalitativa egenskaper i IASBs 

föreställningsram. Avslutningsvis presenteras de modeller som används vid analysen av 

empirin.  

 

3.2 Kontrollbegreppet 

3.2.1 Kontrollbegreppet i IFRS 15 

 

Begreppet kontroll är av stor betydelse i IFRS 15, då det föreskrivs i standarden att 

recognition av intäkter ska ske när en prestationsförpliktelse uppfylls. 

Prestationsförpliktelserna uppfylls genom att företaget levererar varor eller tjänster och 

kunden erhåller kontroll över dessa. Definitionen av kontroll i IFRS 15 är förmågan att styra 

användningen av en tillgång samt att tillgodogöra sig fördelarna av en tillgång och förhindra 

andra att ta del av dess fördelar, där fördelar anses utgöras av ett förbättrat kassaflöde (IFRS 

15 p. 33) 

 

I IFRS 15 ges inga tydliga kriterier för kontroll men det ges indikatorer för att bedöma om 

kontrollen övergått från säljaren till köparen. I IAS 11 tillämpas istället begreppet 

tillförlitlighet som grund för att bedöma när intäktsredovisning skall ske. När ett 

entreprenaduppdrags utfall kan beräknas på ett tillförlitligt sätt skall intäktsredovisning ske. 

Ett entreprenaduppdrag anses kunna beräknas tillförlitligt baserat på om fyra kriterier är 

uppfyllda (IAS 11 p. 23). Innebörd av kontrollbegreppet i IFRS 15, omfattar även en aspekt som 

lyfts fram i IAS 11, avseende att tillgodo göra sig fördelarna av ett entreprenaduppdrag. 

Kontrollbegreppet i enlighet med IFRS 15 omfattar dock fler indikatorer. Om det i avtalet finns 

klausuler som ger företaget rätt till återköp måste även dessa tas i åtanke när det utvärderas 

om kontrollen övergått till kunden (IFRS 15 p. 34). Detta eftersom denna typ av arrangemang 

innebär att kunden inte kan tillgodogöra sig alla fördelarna från tillgången, och i vissa fall 

kommer dessa arrangemang följa andra standarder.  

 

I kriterierna för prestationsförpliktelser över en tidsperiod, står det att förtaget ska ha 

rättmätiga befogenheter att utkräva betalning för de delar av förpliktelsen som uppfyllts. En 

betalningsplan för avtalet behöver dock inte nödvändigtvis spegla företagets rättmätiga 

befogenheter att utkräva betalning (IFRS 15 p. B13) 

 

Vid bedömningen av företagets rättmätiga befogenheter ska företaget beakta avtalets villkor 

och även annan lagstiftning eller prejudikat som skulle kunna komplettera eller ersätta 

avtalets villkor (IFRS 15 p. B12). Detta innefattar en bedömning av: 

 

a) Lagstiftning, praxis eller prejudikat som tilldelar företaget rättmätiga befogenheter 

även om de inte föreligger i avtalet. 

b) Relevanta prejudikat som indikerar att liknade rättmätiga befogenheter i liknade avtal 

inte har någon bindande lagaverkan. 
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c) Företagets sedvanliga affärspraxis av att inte välja att genomdriva sina rättmätiga 

befogenheter vilket resulterat i att rättigheten inte kan utkrävas.   

(IFRS 15 p. B12 a-c)    

Ett av kriterierna för prestationsförpliktelser som uppfylls vid en tidpunkt är att kunden har 

accepterat tillgången. Detta kriterium är av betydelse om företaget inte på ett objektivt sätt 

kan avgöra om varorna eller tjänsterna i avtalet har tillhandahållits till kunden enligt 

specifikationerna i avtalet. Utan kundens acceptans kan inte företaget avgöra om kunden kan 

styra användningen och tillgodoräkna sig fördelarna av varorna och tjänsterna. (IFRS 15 p. 

B85) 

 

3.2.2 Kontrollbegreppets innebörd i relation till juridiska aspekter 

Kjell Johanssons redovisningsrättsliga studie (2010) problematiserar och exemplifierar 

kontrollbegreppets innebörd genom ett antal typfall. Enligt Johansson (2010, s. 488) består 

kontrollbegreppet av en ekonomisk och en juridisk innebörd. I detta sammanhang blir den 

civilrättsliga utgångspunkten för äganderättsövergången en delmängd i att bedöma huruvida 

kontrollen övergått från köparen till säljaren och ett nödvändigt rekvisit att ta ställning till vid 

bedömningen om en tillgång eller skuld ska konstitueras i balansräkningen (Johansson 2010, 

s. 427, 488). Mot bakgrund av detta bör civilrätten beaktas när kontrollbegreppet i enlighet 

med IFRS 15 tillämpas. Nedan redogörs de mest centrala aspekterna av civilrätten som är av 

relevans för studien. 

 

Äganderättsövergången enligt civilrätten anger inte någon specifik tidpunkt då äganderätten 

anses ha övergått (Johanson 2010, s. 427). Det ska tilläggas att äganderätten som sådan inte är 

ett klart definierat begrepp men enligt Ramberg & Sigeman (2012, s. 62) anses äganderätten 

utgöras av ett rättsfaktum samt de rättsföljder som kan göras gällande av den som äger 

tillgången. Det kan uttryckas som att äganderätten föreligger den som med stor frihet (givet 

vissa begränsningar för allmän ordning, expropriation etc.) kan disponera över och besluta om 

tillgångens användning samt göra ersättningsanspråk gällande om någon skadar tillgången 

(Ramberg & Sigeman 2012, s. 62). Eftersom äganderättsövergången inte har någon uttalad 

tidpunkt har Johansson (2010, s. 122) beskrivit äganderätten som “ett knippe av rättigheter, 

som överförs successivt vid olika tidpunkter och med olika rättsföljder”. Detta har av 

Martinson (2008, ss. 670-672, 683) benämnts som ett funktionellt synsätt på 

äganderättsövergången. I redovisningen krävs, till skillnad mot civilrättens funktionella 

synsätt, att en specifik tidpunkt anges i civilrättens ägandeövergång för att ange när en 

tillgång respektive skuld konstitueras (Johansson 2010, s. 427). 

 

Civilrättsligt regleras äganderätten inom förmögenhetsrätten, vilken bland annat består av 

avtalsrätt och sakrätt. Avtalsrätten reglerar förhållandet mellan två parter som står i ett 

avtalsrättsligt förhållande (eller tvistar därom) och sakrätten reglerar utomkontraktuella 

förhållanden gentemot tredjeman (Ramberg & Sigeman 2012 s. 42). Civilrättsligt tillämpas 

traditionsprincipen för lös egendom respektive avtalsprincipen för fast egendom vid 

bedömningen om köparen erhållit sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer (Johansson 

2010, ss. 421-422). Äganderätten presumeras även tillhöra den som har egendomen i sin 

besittning (Ramberg & Sigeman 2012, s. 65). Därav torde även besittning utgöra ett 

nödvändigt rekvisit för att bedöma kontrollbegreppets civilrättsliga innebörd (Johansson 

2010, s. 133). 
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Enligt avtalsrätten råder avtalsfrihet inom Sverige vilket ger personer och företag rätt att 

avtala om vad de vill, givet vissa undantag som till exempel tvingande lagstiftning enligt 

konsumentköplagen (Ramberg & Sigeman 2012, s. 57). Standardiserade avtal är vanligt 

förekommande som till exempel kollektivavtal (Ramberg & Sigeman 2012, s. 86). För 

entreprenader tillämpas standardavtalet AB 04 som framtagits av Föreningen Byggandets 

Kontraktskommitté som består av företrädare för olika aktörer inom byggbranschen. AB 04 

reglerar bland annat ersättningen, betalningsplanen, slutbesiktningen och garantitider (AB 04 

4 kap. 7 §, 6 kap. 12-17 §§, 19 §, 7 kap. 12 §). När slutbesiktningen av entreprenad är 

genomförd inträffar ett antal viktiga händelser, bland annat överlämnas entreprenaden vilket 

innebär att beställaren får ta entreprenaden i bruk och överta risken för skada på 

entreprenaden genom olyckshändelser (AB 04 5 kap. 1 §, 7 kap. 12 §). Samtliga dessa 

avtalsrättsliga förutsättningar kan sättas i relation till kontrollbegreppet för att bedöma om en 

tillgång respektive skuld konstituerats i balansräkningen. 

 

Kontrollbegreppets innebörd kan även sättas i relation mot jordabalkens definition av fast 

egendom i de fall som IFRS 15 ska tillämpas på entreprenaduppdrag. Kopplingen till 

jordabalken gällande fast egendom är av betydelse för att bedöma när kontrollen övergått från 

beställaren (köparen) till uppdragstagaren (säljaren). Enligt JB 1 kap. 1 § utgör fast egendom 

jord, vilken är indelad i fastigheter. Till fastigheten hör byggnader, stängsel, ledningar och 

andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (JB 2 kap. 1 §). 

Med byggnad innefattas även byggnadens fasta inredning som inretts för stadigvarande bruk, 

även maskiner, inventarier och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas för 

industriell verksamhet utgör en del av fastigheten (JB 2 kap. 1-3 §§). Enligt JB 2 kap. 5 § 

gäller följande: 

 

Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor att överlåtaren har rätt att 

återtaga föremålet, om förvärvaren åsidosätter vad som åligger honom att enligt 

överlåtelseavtalet, eller att äganderätten till föremålet skall förbli hos överlåtaren 

till dess betalning erlagts. Eller annan förutsättning uppfyllts, får villkoret ej göras 

gällande sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så att det enligt JB 2 

kap. 1 § och 2 § tillhörande fastigheten.  

        (JB 2 kap. 5 §)  

 

Innebörden av JB 2 kap. 5 § är således att föremål som uppdragsgivaren har installerat i 

beställarens fastighet ska anses tillhöra fastigheten om föremålet utgör ett fastighetstillbehör 

enligt JB 2 kap. 1-2 §§ (se även Johansson 2010, s. 335). 

 

3.3 Juridiska personer som ska tillämpa IFRS 15 

 

Enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, ska 

redovisningsstandarderna IAS samt IFRS tillämpas av juridiska personer vars värdepapper är 

noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat inom Europeiska Unionen och som 

upprättar en koncernredovisning (ÅRL 4 kap. 32 §). Enligt ÅRL 4 kap. 32 § ska företaget som 

omfattas av artikel 4 endast tillämpa delar av ÅRL. Andra företag än de som omfattas av 

artikel 4 får dock tillämpa IAS och IFRS enligt ÅRL 4 kap. 33 §. I de fall som företaget 

frivilligt väljer att tillämpa IFRS och IAS ska företaget även tillämpa delar av ÅRL som anges 

i 4 kap. 32 §. 
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3.4 AB 04 

 

Med undantag av konsumenttjänstlagen finns ingen lag som reglerar entreprenader. Det har 

sin förklaring i att aktörerna på marknaden utvecklat allmänna bestämmelser som ansetts så 

pass gedigna att det inte föreligger något behov av lagstiftning inom området (Rådberg 2011, 

s. 7). Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är en ideell förening med representanter från 

olika aktörer inom byggsektorn som utger allmänna bestämmelser för entreprenader (AB 04, 

s. 3; Rådberg 2011, s. 7). BKK utgav i oktober år 2004 nya bestämmelser som ersatte AB 92 

från år 1992 (Liman 2004, s. 7). De nya bestämmelserna benämndes Allmänna Bestämmelser 

för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader (AB 04) och reglerar många 

aspekter vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Nedan redogörs för ett 

antal begrepp med koppling till AB 04 som är av relevans för studien. 

 

3.4.1 Ersättningsformer 

 

Ersättningsformen för entreprenaduppdrag kan utgöras av fast pris för hela uppdraget, 

timdebitering på löpande räkning eller incitaments avtal (Rådberg 2011, s. 79). Ersättningen i 

ett incitaments avtal är i grunden en ersättning på löpande räkning som kompletteras med 

ytterligare ersättning om entreprenören uppnår vissa riktmärken (Rådberg 2011, s. 79). Ofta 

utgörs riktmärket i ett incitaments avtal en riktkostnad där ersättning utgår till entreprenören 

om utfallet av självkostnaderna blir lägre än den prognostiserade riktkostnaden (Rådberg 

2011, s. 79).  

Arbetet kan ersättas enligt den så kallad självkostnadsprincipen, vilket ger entreprenören rätt 

till ersättning för bland annat (AB 04 6 kap. 9 §): 

1. Kostnader för material och varor 

2. Kostnader för arbetsledning 

3. Kostnader för arbetare 

4. Kostnader för hjälpmedel 

5. Kostnader för underentreprenader 

6. Kostnader för försäkring i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt 

lag och till företagarorganisationer 

7. Övriga kostnader 

8. Entreprenörens arvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7. 

 

3.4.2 Ansvar och garanti 

 

Entreprenören ansvarar för skada på ej avlämnad del av entreprenaden under 

entreprenadtiden, det vill säga från den tid då entreprenaden påbörjas till dess att den 

godkänns (AB 04 5 kap. 1 §; AB 04 2004, s. 3). Entreprenaden är godkänd efter 

slutbesiktningen (AB 04 7 kap. 12 §). Garantitiden är fem år för arbetsprestationer och 2 år 

för material och varor (AB 04 4 kap. 7 §). 
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3.4.3 Slutbesiktning 

 

Vid godkänd slutbesiktning inträffar ett antal viktiga händelser varav några redogörs nedan: 

 Garantitiden påbörjas (AB 04 4 kap. 7 §). 

 Entreprenadtiden är slut (AB 04 2004, s. 4). 

 Entreprenaden avlämnas till beställaren (AB 04 7 kap. 12 §). 

 Kontraktssumman förfaller till betalning, viss del av kontraktssumman har beställaren 

rätt att innehålla för avhjälpande av fel till dess att felet avhjälpts, dock högst i två 

månader efter godkänd slutbesiktning (AB 04 6 kap. 15-16 §§). 

 Risken för skada på entreprenaden till följd av olycksfall övergår från entreprenören 

till beställaren (AB 04 5 kap. 1 §). 

 

3.5 Intressenternas informationsbehov 

 

I föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter (IASB 2001) uppges att 

finansiella rapporter ska upprättas med syftet att tillhandahålla information som är användbar 

vid ekonomiskt beslutsfattande (IASBs föreställningsram 2001, p. 12). Användarna, 

hädanefter kallade intressenterna, har överlappande men till viss dela olika preferenser 

avseende information som efterfrågas (Whittington 2008, ss. 144-145, 160; Gjesdal 1981, s. 

208). De olika intressenterna som identifieras i föreställningsramen (IASB 2001, p. 9) är 

följande: 

 

 Investerare  

 Anställda  

 Långivare 

 Leverantörer och andra kreditgivare 

 Kunder  

 Statliga myndigheter  

 Samhället i övrigt 

 

IASBs föreställningsram (2001, p. 10) konstaterar att alla intressenters informationsbehov inte 

kan tillgodoses men vissa behov är gemensamma för alla intressenter. Vidare anges att 

information som är av intresse för investerare, till stora delar även är av intresse för övriga 

intressenter eftersom investerarna tillför riskkapital (IASB föreställningsram 2001 p. 10). 

IASBs föreställningsram (2001, p. 14) anger även att de finansiella rapporterna ger 

information om företagsledningars prestationer. De finansiella rapporterna skall därför ge 

intressenterna möjlighet att utvärdera företagsledningars prestationer för att fatta ekonomiska 

beslut som att exempelvis köpa, sälja eller behålla aktier i företag (IASB föreställningsram 

2001, p. 14). 

 

Den breda definitionen av intressenter som följer av antagandet om intressenternas 

informationsbehov och som framkommer i IASBs föreställningsram (2001, p. 10), 

förespråkades även i AICPAs Trueblood-rapport (1973, s. 20) där följande kan utläsas. 

 

...the information needs of creditors and investors are essentially the same. Both 

groups are concerned with the enterprise’s ability to generate cashflows to them 
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and with their own ability to predict, compare, and evaluate the amount, timing 

and related uncertainty of these future cash flows. 

   (AICPA, Objectives of financial statements 1973, s. 20) 

 

Mot bakgrund av citatet ovan stipuleras i Trueblood-rapporten att ett mål med de finansiella 

rapporterna utgörs av att tillhandahålla information som är användbar för investerare och 

långivare för att prognostisera, jämföra och utvärdera kassaflöden med avseende på tid och 

osäkerhet (AICPA, objectives of financial statements 1973, s. 20). Detta är ett mål som 

återfinns i IASBs föreställningsram från år 2001 och som förstärkts i IASBs nya, reviderade, 

föreställningsram från år 2010 (IASB föreställningsram 2001, p. 15; IASB föreställningsram 

2010, OB.03). 

 

Intressenternas informationsbehov är en långtgående och vidsträckt debatt som har engagerat 

ett flertal ekonomer som exempelvis Chambers (1966), Whittington (2008), Gjesdal (1981), 

Wagenhofer (2014), Lennard (2007), Hitz (2007) med flera. Debattens aktualitet har på senare 

år ökat till följd av IASBs arbete med att ersätta den nuvarande föreställningsramen, oro har 

uttryckts för att vissa intressenters informationsbehov kan komma att förstärkas på bekostnad 

av andra intressentgruppers informationsbehov (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & 

Holmes 2010, ss. 109-110). Detta framkommer i en rapport från European Financial 

Reporting Advisory Group
3
 (EFRAG) som utkom år 2007, benämnd 

“Stewardship/Accountability as an objective of financial reporting”. Sammantaget ger 

debatten uttryck för två paradigm
4
 som kartlagts av bland andra Barlev & Haddad (2003, s. 

383) samt Whittington (2008, s. 139). I den redovisningsmässiga kontexten definierar Hitz 

(2007, s. 327) ett paradigm som en uppsättning av gemensamma uppfattningar gällande syftet 

med finansiella rapporter och de redovisningsprinciper som de upprättas efter. 

 

De två paradigmen har till vissa delar en olik syn på intressenters preferenser gällande vilken 

redovisningsinformation som efterfrågas. Gjesdal (1981, s. 208) belyser detta genom att 

referera till decision-making respektive stewardship efterfrågan. Gjesdal (1981, s. 208) menar 

att decision-making efterfrågas av investerare i en bred bemärkelse och stewardship 

efterfrågas av aktieägare som vill utvärdera företagsledningens prestationer. Whittington 

(2008, ss. 140-141) har definierat huvuddragen och innebörden av respektive paradigm för att 

tydliggöra och underlätta debatten inom ämnet.  

 

Whittingtons (2008) distinktion av paradigmen bygger på litteratur inom redovisningsområdet 

samt hans egna erfarenheter som medlem i IASB mellan år 2001 till 2006 (Whittington 2008, 

s. 140). Whittingtons (2008, s. 140) distinktion av paradigmen sker därför mot bakgrund av 

debatten som förekommer inom IASB. Som medlem i IASB skrev Whittington ett flertal 

motiveringar i samband med att utfallet av en votering, gällande en redovisningsstandard, inte 

gav uttryck för hans åsikt. Dessa motiveringar benämns som alternative-view, vilket 

Whittington (2008, ss. 157-159) valde att benämna paradigmet med närmast anknytning till 

                                                 
3
 EFRAG grundandes år 2001 på rekommendation av europeiska kommissionen med 

uppdraget att delta i utvecklingen av IASBs IFRS standarder samt bistå den europeiska 

kommissionen med expertutlåtande och rådgivning gällande redovisningsfrågor (EFRAGs 

hemsida). 
 
4
 Paradigm kan beskrivas som en uppsättning värdering och övertygelser som delas inom en gemenskap (Hitz 

2007, s.327) 
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stewardship. Paradigmet med anknytning till decision-usefulness har Whittington valt att 

benämna som fair-value-view
5
.  

 

Motivet till att benämna paradigmen som alternative-view respektive fair-value-view är att 

belysa att alternative-view utgör ett alternativt synsätt till fair-value-view. Fair-value-view är 

det synsätt som har influerat IASBs föreställningsram från år 2001 samt fått ett större 

genomslag i den nya föreställningsramen från 2010 (Whittington 2008, s. 157). Nedan följer 

en redogörelse av centrala aspekter av Whittingtons (2008) distinktion av fair-value-view och 

alternative-view. 

 

Fair-value-view 

 

 Användbarhet för ekonomiskt beslutsfattande är det enda syftet med finansiella 

rapporter. 

 Nuvarande och potentiella aktieägare samt kreditgivare är de huvudsakliga 

intressenterna. 

 Möjligheten att snabbt prognostisera kassaflöde är det huvudsakliga 

informationsbehov som efterfrågas av dessa intressenter. 

 Relevans är den mest centrala redovisningsprincipen för dessa intressenter. 

 Tillförlitligheten är mindre viktig och ersätts gärna med begreppet rättvisande 

bild vilket antyder en preferens för att avbilda den ekonomiska innebörden på 

bekostnad av observerbar data. 

 Idealt avspeglar redovisningsinformationen framtiden istället för det förflutna. 

Tidigare händelser (transaktioner) är därav av mindre relevans. 

 Marknadspriser bör ge ett välgrundat underlag för att bedöma framtida 

kassaflöden utan att vara specifikt kopplat till ett visst företag. Marknaden är 

oftast tillräckligt omfattande och effektiv för att resultera i en rättvisande bild av 

företaget, om marknadspriser används som mätinstrument. 

       (Whittington 2008, ss. 157-158) 

 

Ovan angivna punkter är fundamentet som underbygger fair-value-view, vars innebörd bland 

annat leder till att stewardship efterfrågan anses tillgodogöras tillsammans med övriga 

investerares efterfrågan (Whittington 2008, s. 158). Vidare får nuvarande aktieägare ingen 

speciell status bland intressenterna till de finansiella rapporterna och försiktighetsprincipen 

betraktas som mindre önskvärd eftersom den till viss del begränsar en rättvisande bild av 

företaget (Whittington 2008, s. 158).   

 

Alternative-view 

 

 Stewardship efterfrågan, det vill säga aktieägares behov av att utvärdera 

företagsledningars prestation, utgör ett specifikt informationsbehov och måste 

erkännas och ges lika stor betydelse som övriga investerares (decision-

usefulness) informationsbehov. 

 Nuvarande aktieägare har en speciell status som intressenter till de finansiella 

rapporterna. 

 Tillförlitlighet är en central redovisningsprincip eftersom finansiell rapportering 

minskar informationsasymmetrin. 

                                                 
5
 Se terminologi avsnittet. Fair-value-view skall inte förväxlas med värderingsgrunden fair-value. 
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 Återkoppling från aktieägare och marknader kan leda till att företagsledningars 

beslut påverkas. 

 Tidigare händelser och transaktioner är viktig information för att tillgodose 

stewardship efterfrågan och för att prognostisera kassaflöden. 

 Det föreligger ett behov av information som är företagsspecifikt eftersom 

marknaden ger upphov till företagsspecifika möjligheter. 

(Whittington 2008, s. 159) 

 

Ovan angivna punkter är centrala fundament för alternative-view vars innebörd bland annat 

betonar att nuvarande aktieägares informationsbehov bör tillgodoses (Whittington 2008, s. 

159). Tillförlitliga beräkningar är ett nödvändigt rekvisit för att uppnå tillförlitlighet som 

anses förstärkas av att tillämpa försiktighetsprincipen (Whittington 2008, s. 159). I detta 

sammanhang anses tidigare händelser och transaktioner utgöra relevanta uppgifter 

(Whittington 2008, s. 159) 

 

Sammanfattningsvis anger Whittington (2008, s. 160) att de två paradigmen ger uttryck för 

intressenters informationsbehov. Fair-value-view tillämpar IASBs nuvarande och breda 

definition av investerare med ett prognostiserade, framåtblickande perspektiv där kassaflödet 

är centralt. Alternative-view tillämpar också en bred definition av investerare med tillägget att 

aktieägare är en prioriterad intressentgrupp där tillhandahållandet av information som 

motsvarar stewardship efterfrågan ges ett särskilt utrymme (Whittington 2008, s. 160) 

 

Fair-value-view paradigmet associeras med decision-usefulness som kan härledas till 

Trueblood-rapporten (Hitz 2007, ss. 327-328). Relevans anges som ett framträdande argument 

för fair-value-view och tillförlitligheten används ofta som motargument (Hitz 2007, s. 328). I 

en kontext där decision-usefulness efterfrågas har informationens aktualitet en stor betydelse 

för dess relevans eftersom investerare kan använda informationen för snabbare beslutsfattande 

(Wagenhofer 2014, s. 360). Dock påverkas aktualiteten av hur tidigt en rapportering kan ske. 

Tidigare rapporteringar, det vill säga mer aktuella uppgifter, är ofta mer osäkra (Wagenhofer 

2014, s. 360). Mot bakgrund av stewardship efterfrågan anser Gjesdal (1981, s. 209) att ett 

mål med de finansiella rapporterna därmed blir att förse information om kontrollen och 

användandet av resurser till de som anförtrott resurserna, vilket även Rosenfield (1974, ss. 

123-124) konstaterat. Gjesdal (1981, s. 209) menar att detta kan ses som en definition på 

stewardship. Lennard (2007, s. 58) instämmer med denna beskrivning av stewardship som 

innehåller klara referenser till den välkända principal-agent
6
 teorin som ofta används för att 

motivera redovisningen, detta framkommer även i EFRAGs rapport (2007, p 1.5). Lennard 

(2007, ss. 58-59) ger även stewardship en något vidare innebörd och tillägger att stewardship 

även är en fråga om att uppnå dialog mellan nuvarande aktieägare och företagsledningar. 

Lennards definition av stewardship lyder enligt följande: 

 

...to enable management to account to investors on the state of the entity’s 

financial affairs and changes in those affairs, to assist in assessing the results 

achieved under management’s stewardship and the strategies employed and risks 

undertaken that have led to those results. 

(Lennard 2007, s. 59) 

 

                                                 
6
 Principal-agent teorin används för att förklara två aspekter som uppkommer när en part (principal) anförtror en 

annan part (agent) med resurser och ges behörighet samt befogenhet att fatta beslut i principalens ställe. Den 

första aspekten tar sikte på eventuella intressekonflikter mellan principalen och agenten, den andra aspekten 

berör principalens behov att verifiera och granska agentens handlande (Eisenhardt 1989, s.58). 
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Denna definition står i överensstämmelse med EFRAGs (2007, p. 4.3) definition som 

framkommer i deras rapport. Mot bakgrund av denna kontext blir historiska händelser och 

transaktioner en tydlig preferens när stewardship efterfrågas (Gjesdal 1981, s. 209). 

Försiktighetsprincipen och tillförlitlig information (vilket ofta innebär en senare rapportering) 

premieras i stewardship sammanhang (Wagenhofer 2014, s. 361, 365). 

 

Lennard (2007) har även bidragit med en insiktsfull distinktion av decision-usefulness och 

stewardship som i många avseenden är gemensam med Whittingtons (2008) distinktion. 

Lennard (2007, s. 61) exemplifierar en konkret åsiktsskillnad som illustrerar diskussionen 

inom IASB, vilken bottnar i de två paradigmens överlappande men till viss del olika syn på 

intressenternas informationsbehov. Lennard (2007, s. 61) lyfter fram synen på huruvida 

transaktionskostnaden skall vara föremål för recognition som en kostnad eller adderas till 

anskaffningsvärdet när ett företag köper en tillgång. Motivet för recognition av 

transaktionskostnaden som en kostnad är att den inte kan återfås vid försäljningen av 

tillgången. Om transaktionskostanden bokförs som en tillgång leder det till att tillgångens 

anskaffningsvärde överskattas. Utifrån ett stewardship synsätt innebär en omedelbar 

recognition av kostnaden att framtida vinster överskattas eftersom avkastningen på tillgången 

är överskattad. Kostnaderna för att förvärva tillgången borde avspegla intäkterna som 

tillgången genererar under de följande redovisningsperioderna (Lennard 2007, s. 61) 

 

Sammanfattning av huvuddragen inom stewardship respektive decision-usefulness 

 

Stewardship 

 Historiska händelser och transaktioner är av betydelse för att utvärdera 

företagsledningars prestationer. Återkopplingsrelevans föredras. 

 Tillförlitlighet och försiktighetsprincipen premieras 

 

Decision-usefulness 

 Tidig rapportering som leder till en högre aktualitet och prognosvärde föredras. 

 Relevans premieras. 

 

 

3.6 De kvalitativa egenskaperna i IASBs föreställningsram 

 

Innan vi redogör för de kvalitativa egenskaperna i IASBs föreställningsram (2001) kan det 

vara relevant att kort redogöra för föreställningsramens syfte. IASBs motsvarighet inom USA, 

FASB, har gjort följande definition av sin motsvarande förställningsram: 

 

The Conceptual Framework is a coherent system of interrelated objectives and 

fundamental concepts that prescribes the nature, function, and limits of financial 

accounting and reporting and that is expected to lead to consistent guidance. 

  (FASB Statement of Financial Accounting Concepts No2 1980, CON2-4) 

 

IASBs föreställningsram (2001, p. 1-8) anger att syftet är att vägleda normgivare och de som 

upprättar finansiella rapporter genom att stipulera de finansiella rapporternas syfte och 

omfattning i vid mening. IASB skriver på sin hemsida att “the Conceptual Framework sets 

out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements”. 

Christensen (2010, s. 296) instämmer med detta och konstaterat att en föreställningsram kan 
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ses som en konstitution, vilken definierar generella principer för utvecklingen av 

redovisningsstandarder och informationen som framkommer i de finansiella rapporterna. 

 

Mot bakgrund av intressenternas informationsbehov och syftet med de finansiella rapporterna 

som uttrycks i IASBs föreställningsram (2001, p. 1, 9-11) har IASB definierat ett antal 

kvalitativa egenskaper (IASB föreställningsram 2001, p. 24). De kvalitativa egenskaperna 

utgör ett kvalitetskrav i de finansiella rapporterna och syftar till att de finansiella rapporterna 

skall ge användbar information till dess intressenter (IASB föreställningsram 2001, p. 5, 24). 

IASBs förställningsram (2001 p. 24-26, 29, 31, 33, 35-39) anger 10 kvalitativa egenskaper 

och betonar att de fyra viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. De olika egenskaperna har en överlappande innebörd, i läroböcker förekommer 

därför ofta en indelning av redovisningens kvalitativa egenskaper i huvud och underkategorier 

även om detta inte uttryckligen framgår i IASBs föreställningsram (2001) (Smith 2006, s. 24; 

Lönnqvist 2012, s. 30). För att underlätta för läsaren har vi valt att i detta avsnitt redogöra de 

kvalitativa egenskaperna indelat i separata stycken vilket avslutas med en sammanfattande 

illustration för att avspegla egenskapernas syfte. Vidare är en utförlig redogörelse av samtliga 

kvalitativa egenskaper utanför ramen för denna uppsats. Redogörelsen av de kvalitativa 

egenskaperna kommer således att ske mot bakgrund av studiens syfte och avgränsning. 

 

3.6.1 Relevans  

 

Som tidigare nämnts utgör relevans en av de viktigaste kvalitativa egenskaperna för 

utformning av finansiella rapporter (IASB föreställningsram p. 24, 26). Informationen är 

relevant om den som beslutsunderlag för användarna underlättar och påverkar bedömningen 

av inträffade, aktuella och framtida händelser (IASB föreställningsram 2001, p. 26). 

Relevansen innefattar även att informationen kan bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar (IASB föreställningsram 2001, p. 26). Relevansen innefattar således en 

framåtblickande och en bekräftande roll (IASB föreställningsram 2001, p. 27). Detta har av 

Smith (2006, ss. 25-26) och Lönnqvist (2012, s. 31) benämnts som prognosrelevans och 

återkopplingsrelevans
7
. Prognosrelevansen avser det prognostiserade, framåtblickande 

perspektivet av relevans och återkopplingsrelevansen avser relevans i bemärkelsen att 

bekräfta och korrigera tidigare bedömningar. Wagenhofer (2014, ss. 360-361) refererar till 

återkopplingsrelevansen som confirmatory-value och ger den följande innebörd: 

 

The confirmatory value stems from allowing users to assess the credibility of prior 

information, such as management or analyst forecasts in a decision-usefulness 

setting or to management budgets or targets in a stewardship setting. 

(Wagenhofer 2014, ss. 360-361) 

 

Denna beskrivning av återkopplingsrelevansen, eller confirmatory-value som Wagenhofer 

(2014 ss. 360-361) benämner det, kan tjäna som en definition av begreppet och innehåller 

således aspekter som är av relevans för decision-usefulness samt stewardship. Det framlyfts 

ofta att för att informationen ska vara relevant, måste den vara aktuell (Smith 2006, s. 26; Ijiri 

1980, s. 43). Detta framgår av tidsaspekten i IASBs föreställningsram (2001, p. 43) där det 

anges att företagsledningen bör väga fördelarna av tidig rapportering mot informationens 

tillförlitlighet. Aktualitet utgör således en delmängd av den kvalitativa egenskapen relevans i 

                                                 
7
 Smith (2006, s. 25-26) använder termen återföringsrelevans, vi har valt att tillämpa Lönnqvists (2012, s.31) 

definition avseende relevansens bekräftande roll. 
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IASBs föreställningsram (2001). Wagenhofer (2014, s. 361) lyfter fram att skillnaden mellan 

återkopplingsrelevansen för stewardship respektive decision-usefulness är graden av 

osäkerhet som respektive grupp accepterar eftersom stewardship premierar tillförlitlighet och 

decision-usefulness aktualitet. Denna aspekt har en nära koppling till tidpunkten för 

recognition av redovisningsposter, vilket vi återkommer till och utvecklar vidare i senare 

avsnitt (Wagenhofer 2014, s. 361). 

 

3.6.2 Tillförlitlighet 

 

För att informationen ska vara användbar måste den vara tillförlitlig i bemärkelsen att 

informationen inte är vinklad och fri från väsentliga felaktigheter (IASB föreställningsram 

2001, p. 31). Intressenterna måste kunna förlita sig på att informationen redogör för det som 

görs gällande att den avser redogöra eller vad som rimligen kan antas att informationen avser 

redogöra (IASB föreställningsram 2001, p. 31). Informationen kan vara av relevans men så 

pass osäker att den riskerar att bli vilseledande om den läggs till grund för redovisningen. I 

dessa fall kan det vara berättigat att lämna upplysningar istället för att lägga informationen till 

grund för redovisningen (IASB föreställningsram 2001, p. 32) Lennard (2007, s. 61) har 

uttryckt att “the prime ingredient of credibility is that the investor is confident that the 

standards that are used are suitable for his purposes”.  

 

Mot bakgrund av detta innebär tillförlitligheten att intressenterna skall känna förtroende för 

att redovisningsstandarderna frambringar information som ligger i linje med vad 

intressenterna förväntar sig kunna få ut av informationen. 

 

3.6.3 Övriga kvalitativa egenskaper 

 

Tillförlitlighet och relevans framkommer ofta som de mest centrala aspekterna vid 

bedömningen av redovisningens informationsvärde (Wagenhofer 2014, s. 360; Christensen 

2010, s. 293). Som vi tidigare nämnt förekommer det att IASBs kvalitativa egenskaper, 

relevans och tillförlitlighet, tillmäts övriga kvalitativa egenskaperna som underkategorier för 

att underbygga relevansen respektive tillförlitligheten. Nedan redogörs för ytterligare tre 

kvalitativa egenskaper som framkommer i IASBs föreställningsram (2001) och som har en 

koppling till relevans respektive tillförlitlighet  

 

3.6.3.1 Innebörd före form 

 

Ett företag kan överlåta en tillgång så att det juridiskt framgår att äganderätten övergått från 

företaget till den andra parten. Samtidigt kan avtalet vara utformat så att företaget efter 

överlåtelsen kan ta del av ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången. I enlighet 

med innebörden av överlåtelsen redovisas ingen försäljning. Visserligen återger formen att en 

försäljning föreligger men innebörden är av en annan karaktär. Den ekonomiska innebörden 

kan således gå före den juridiska formen när redovisningsposter konstitueras. Detta ger 

uttryck för den kvalitativa egenskapen innebörd före form som framkommer i IASBs 

föreställningsram (2001, p. 35). IASBs föreställningsram (2001, p. 35) anger att “för att 

informationen på ett korrekt sätt skall återge transaktioner och andra händelser som den avser 

att återge, måste de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd och inte enbart i enlighet 

med den juridiska formen”.  
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3.6.3.2 Neutralitet 

 

IASBs föreställningsram (2001, p. 36) anger att “om informationen skall vara tillförlitlig 

måste den i de finansiella rapporterna vara neutral, det vill säga den får inte vara vinklad”. 

Christensen (2010, s. 294) säger att neutralitet är en fråga om att informationen skall redogöra 

för det som den avser att redogöra. De finansiella rapporterna anses inte vara neutrala om de 

på ett förutbestämt sätt påverkar användarnas beslut (IASBs föreställningsram 2010, p. 36). 

Ijiri (1980, s. 39) förtydligar att informationen, enligt neutralitetskriteriet, givetvis kan och får 

påverka användarnas beslut, det är uppsåtet att åstadkomma en förutbestämd påverkan som 

inte tillåts enligt innebörden av neutralitet. 

 

3.6.3.3 Försiktighet 

 

IASBs föreställningsram (2001, p. 37) anger att “försiktighetsprincipen innebär att de 

bedömningar som måste göras under osäkerhet görs med viss försiktighet så att tillgångar och 

intäkter inte överskattas och skulder och kostnader inte underskattas”. Detta är ett krav som 

även återfinns i den svenska lagstiftningen. I ÅRL (2 kap. 4 § p. 3) anges att värderingen av 

olika poster skall göras med försiktighet. IASBs föreställningsram (2001, p. 37) noterat att 

försiktighet inte får leda till omotiverade, överskattade bedömningar av skulder och kostnader 

respektive underskattade bedömningar av intäkter och tillgångar. Wagenhofer (2014, s. 365) 

anger att effekten av försiktighet bland annat leder till recognition av kostnader kan ske i ett 

tidigare skede, om en förlust är förväntad. 

 

3.6.4 Avvägning mellan kvalitativa egenskaper 

 

Mot bakgrund av de kvalitativa egenskaperna, anges det i IASBs föreställningsram (2001, p. 

45) att vissa avvägningar ofta kan och behövs göras gällande den relativa vikt som tillmäts en 

enskild egenskap. IASBs föreställningsram (2001, p. 45) stipulerar att “för att uppfylla de 

finansiella rapporternas syfte måste målet vanligtvis vara att uppnå en lämplig balans mellan 

de olika egenskaperna. Den relativa vikt som tillmäts olika egenskaper i olika situationer 

avgörs genom professionell bedömning”. 

 

3.6.5 Tidsaspekten 

 

Tidsaspekten innebär enligt IASBs föreställningsram (2001, p. 43) en avvägning som 

ledningen kan komma att ställas inför gällande nyttan med tidig kontra senare rapportering. 

Informationens relevans kan minska i takt med att rapporteringen senareläggs, dock är 

tidigare rapportering ofta förknippad med större osäkerhet, det vill säga en försämrad 

tillförlitlighet (IASBs föreställningsram 2001, p. 43). “Relevans måste vägas mot 

tillförlitlighet med målsättningen att på bästa sätt tillgodose användarnas behov av 

information för ekonomiska beslut” detta kan tjäna som en definition för begreppet 

tidsaspekten (IASBs föreställningsram 2001, p. 43). 
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3.6.6 Avvägning av nytta och kostnad 

 

Avvägningen mellan nytta och kostnad syftar till att nyttan av att presentera informationen 

skall överstiga kostnaden att frambringa den (IASBs föreställningsram 2001, p. 44). IASB har 

noterat i föreställningsramen att denna avvägning inte är helt oproblematisk eftersom nyttan 

ibland kan tillfalla en part som inte var avsedd att tillgodogöra sig nyttan eller bära kostnaden 

att frambringa informationen (IASBs föreställningsram 2001, p. 44). En kostnads/-

nyttojämförelse kan därför vara svår i det enskilda fallet (IASBs föreställningsram 2001, p. 

44). Kostnads/-nyttojämförelsen skall därför snarare ses som en ”övergripande restriktion än 

en fråga om kvalitativ karaktär” (IASBs föreställningsram 2001, p. 44). Den övergripande 

restriktionen som kostnads/-nyttojämförelsen innebär kan därav formuleras som att kostnaden 

skall understiga (<) nyttan med informationen. 

 

3.6.7 Rättvisande bild/korrekt bild 

 

Rapporter som upprättas efter IASBs kvalitativa egenskaper anses uppfylla kravet på en 

rättvisande bild, ett begrepp som är vanligt förekommande och som bland annat tillämpas i 

ÅRL (2 kap. 3 §). IASB (föreställningsram 2001, p. 46) har valt att inte definiera detta 

begrepp men anger att “finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper på sätt som här 

beskrivs och som upprättas med tillämpliga redovisningsstandarder ger vanligtvis vad som 

uppfattas som en rättvisande bild”. Det är således IASBs uppfattning att rapporter som 

upprättas enligt de kvalitativa egenskaperna i IASBs föreställningsram (2001) därmed leder 

till en rättvisande bild av företag. 

 

3.6.8  En överblick av IASBs kvalitativa egenskaper och avvägningar 

 

Sammantaget utgör IASBs kvalitativa egenskaper och övervägningar ett antal kvalitetskrav 

som ska vara uppfyllda för att de finansiella rapporterna skall resultera i användbar 

information för dess användare. I figur 3.6.8.1 ges en övergripande illustration av att 

samverkan mellan de kvalitativa egenskaperna och avvägningarna, skall resultera i finansiella 

rapporter som ger en rättvisande bild av företaget. De finansiella rapporterna anses uppnå en 

användbarhet för intressenternas beslutsfattande genom denna samverkan. 

 

 

 

 Figur 3.6.8.1 Överblick av de kvalitativa egenskaperna 
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3.7  Balansräkningsansats och resultaträkningsansats 

 

Balansräkningsansatsen baseras på att intäkter och kostnader uppstår till följd av 

värdeförändringar i företags tillgångar och skulder (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 76). 

Enligt detta synsätt är målet med finansiella rapporter att delge information om företagets 

finansiella position i termer av företagets förmögenhet.  Balansräkningsansatsen prioriterar 

balansräkningen där värdering av tillgångar och skulder är i fokus. Detta brukar relateras till 

redovisning till verkligt värde (Fair value) men är inte begränsat till det, även matchning och 

realisationsprincipen kan tillämpas vid en balansräkningsansats (Wüstemann & Kierzek 2005, 

s. 77).  

 

Balansräkningsansatsen kan sättas i relation till resultaträkningsansatsen som, till skillnad 

mot balansräkningsansatsen, definierar intäkter och kostnader utefter de prestationer som 

företagets rörelseverksamhet har gett upphov till under redovisningsperioden (Wüstemann & 

Kierzek 2005, s. 77). Tillgångarna och skulderna blir enligt denna ansats ett residualvärde av 

de intäkter som ännu inte realiserats och matchats mot tillhörande kostnader (Wüstemann & 

Kierzek 2005, s. 76). Balansräkningen anses inte vara lika signifikant utan fungerar 

huvudsakligen som ett medium för att länka samman resultaträkningen med tidigare och 

nästkommande års resultaträkning (Godfrey et. al 2010, s. 164). Målet med en 

resultaträkningsansats är att redogöra för företagets prestationer under den givna tidsperioden 

genom att tillämpa matchnings- och realisationsprincipen (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 

77).  

 

Som konstaterats i den inledande problemdiskussionen tillämpas en balansräkningsansats i 

den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15. Den äldre standarden för intäktsredovisning 

av entreprenader tillämpar, som tidigare nämnts i problemdiskussionen, en 

resultaträkningsansats.  

 

3.8 Den kritiska tidpunkten för recognition 

3.8.1 Critical function theory 

 

Myers (1959, s. 528) menade på att recognition av intäkter inte byggde på en enhetlig princip, 

recognition baserades på ett flertal principer som utvecklats för ett antal olika situationer. 

Myers (1959, ss. 528-529) föreslog mot bakgrund av detta, en enhetlig princip för recognition 

av intäkter, kallad the critical function theory. Myers (1959) teori har sin utgångspunkt i 

ekonomiska teorier och principer som tillämpades av redovisningsprofessionen under den tid 

som Myers utvecklade teorin. Myers (1959, s. 528) teori bygger på de ekonomiska teoriernas 

definition av vinst, nämligen att vinst är belöningen för den risk som företagande är 

förknippat med, vilket bland annat inkluderar risken att äga en tillgång med förhoppning att 

sälja den i ett senare skede. Enligt denna syn intjänas vinsten under 

rörelseverksamhetscykeln
8
, det vill säga under det kretsloppet som föreligger när en 

balansräkningspost har varit föremål för derecognition och sedan recognition som en annan 

balansräkningspost (exempelvis försäljnings av en anläggningstillgång leder till derecognition 

av anläggningstillgången och en ökning, recognition av balansräkningsposten kassa/bank) 

(Myers 1959, s. 528; Johannson 2010, s. 423).  

                                                 
8
 Myers (1959) och Wagenhofer (2014) har benämnt rörelseverksamhetscyklen som operating cykel respektive 

earnings cykel. Vi har valt att tillämpa en svensk benämning. 
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Enligt Myers (1959, s. 528) skall recognition av vinsten ske mot bakgrund av 

rörelseverksamhetscykeln. Följdfrågan blir såldes när i rörelseverksamhetscykeln recognition 

av vinsten skall ske, Myers (1959, ss. 528-529) konstaterar att ”the question arises as to when 

during that cycle any profit should be recognized”. Om recognition av vinsten skall ske vid en 

tidpunkt kan den ekonomiska teorin om vinst, det vill säga att vinst är en belöning för de 

risker som är förknippat med företagande, ligga till grund för att välja denna tidpunkt. Myers 

(1959, s. 529) säger att “...profit is earned at the moment of making the most critical decision 

or performing the most difficult task in the cycle of a complete transaction”. Innebörden av 

Myers (1959) critical function theory är således att recognition av intäkter skall baseras på när 

den kritiska tidpunkten presteras eller presterats av företaget. Myers (1959, s. 530) menar att 

detta kan tjäna som en övergripande guide för intäktsredovisningen. Inslag av Myers (1959) 

critical function theory återfinns även i IASBs föreställningsram (2001, p. 83, 93) som anger 

att intäkter skall redovisas då det är sannolikt att företaget kommer ta del av ekonomiska 

fördelar, vilket bland annat kan bedömas med utgångspunkt i företagets intjänande.  

 

3.8.2 Rörelseverksamhetscykeln 

 

Wagenhofer (2014, s. 357) har utvecklat rörelseverksamhetscykeln, vilken kan anses som en 

exemplifiering och förtydligande av Myers (1959) syn på de olika stegen som genomgås i 

operating cykel. Enligt Wagenhofer (2014, ss. 357-368) genomgår den typiska 

rörelseverksamhetscykeln följande steg: 

 

1. Investering. 

2. Marknadsföring samt forsknings och utveckling. 

3. Avtalstecknande. 

4. Förskottsbetalning. 

5. Produktion. 

6. Leverans. 

7. Slutlig ekonomisk uppgörelse. 

8. Åtaganden som kvarstår efter leverans.  

 

De olika stegen genomförs i den ordning som angetts och är förknippade med olika typer och 

grader av risker (Wagenhofer, ss. 357-358). De olika stegen konstituerar även olika poster i 

redovisningen, kopplat till kassaflödet, resultat och balansräkningen (Wagenhofer 2014, s. 

358). De finansiella rapporterna innehåller således mycket information som presenteras i ett 

fåtal poster, detta anses som en nödvändighet för att öka begripligheten med de finansiella 

rapporterna (Wagenhofer 2014, s. 359).  Bierman, Black, Gray, Sapienza & Davidson (1966, 

s. 312) konstaterar att: 

 

A great variety of economic events determine the financial position (and change 

in position) of every business entity. Two crucial decisions that must be reached 

in accounting are (1) which of the economic events should be recorded in the 

accounts and (2) how the recorded events should be reported in the financial 

statements. 

(Bierman et. al 1966, s. 312) 

 

Mot bakgrund av detta är recognition av intäkter en fråga om att avgöra vilka händelser som 

ger upphov till en intäkt, när recognition skall ske och till vilket belopp (Wagenhofer 2014, s. 

359). Recognition av intäkter baseras på den händelse i rörelseverksamhetens cykel som anses 



 

 - 31 - 

utgöra den kritiska tidpunkten då vissa risker är avklarade (Wagenhofer 2014, s. 359). En 

tidig recognition antyder att ett färre antal risker i rörelseverksamhetscykeln är avklarad än 

när recognition sker i ett senare skede (Wagenhofer 2014, s. 359). Principiellt kan alla stegen i 

rörelseverksamhetscykeln motivera den kritiska tidpunkten, recognition kan således uppstå 

under rörelseverksamhetscykelns samtliga steg (Wagenhofer 2014, ss. 359-360). Exempelvis 

används avtalstecknandet som kritisktidpunkt för recognition av finansiella instrument i 

enlighet med IAS (IAS 39, p. 14, 43, 43A, VT76), vilket kan ge upphov till recognition av 

intäkter när avtalet tecknas.  

 

I figur 3.8.2.1 illustreras sambandet mellan risker, händelser och tidsförloppet i 

rörelseverksamhetscykeln. 

 

 Figur 3.8.2.1 Sambandet mellan risk och tid 

 

3.8.3 Resultat- och balansräkningsansatsens konsekvenser för 
intäktsredovisningen 

 

Den varierande tillämpningen av kritisk tidpunkt kan förklaras utifrån resultaträknings 

respektive balansräkningsansatsen (Wagenhofer 2014, s. 362). Resultaträkningsansatsen utgår 

från resultaträkningen och syftar till att bestämma periodens intäkter genom att tillämpa 

realisationsprincipen, det vill säga intäkterna utgörs av de inbetalningar som skett under 

perioden och som anses realiserade under realisationsprincipen (Wagenhofer 2014, s. 361). 

Realisationsprincipen har varit föremål för debatt av bland andra Bierman et. al (1966) samt 

Windal (1961) som belyser att principen getts olika innebörd avseende när en intäkt anses 

intjänad, det vill säga realiserad. Principen kan kortfattat ge uttryck för en mer eller mindre 

omfattande bedömning av när en intäkt är intjänad.  

 

Wagenhofer (2014, s. 31) ger uttryck för den traditionella synen på realisationsprincipen där 

realisation ges innebörden av att en tillgång omvandlats till pengar, den vidare bedömningen 

av realisationsprincipen ligger närmare Myers (1959) critical function theory i avseende att 

bedöma när väsentliga delar av en prestation utförts (Windal 1961, ss. 249-250). 
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Realisationsprincipen kommer enligt bokföringsnämnden (BFN) även till uttryck i ÅRL 2 

kap. 3a § samt 4 § som anger att “endast under året konstaterade intäkter får tas med i 

resultaträkningen” samt “intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas 

med oavsett tidpunkten för betalningen” (RÅ 2005, Ref. 49). BFN definierar 

realisationsprincipen i ett yttrande till Regeringsrätten (nuvarande Högsta 

förvaltningsdomstolen) enligt följande “...ett företag skall redovisa en inkomst från ett 

åtagande som en intäkt när det i allt väsentligt utfört den prestation det åtagit sig att utföra” 

(RÅ 2005, Ref. 49). Realisationsprincipen anges i IASBs föreställningsram (2001, p. 93) som 

“de förfaringssätt som i praktiken normalt tillämpas när en intäkt redovisas i resultaträkningen 

...förfaringssätten syftar i allmänhet till att begränsa intäktsredovisning till sådana poster som 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt och med tillräcklig grad av säkerhet”.  Mot bakgrund av 

Bierman et. al (1966), Windal (1961) samt Wagenhofers (2014, s. 361) diskussion gällande 

realisationsprincipen kan detta anses tjäna som en, av flera möjliga, definitioner av 

realisationsprincipen. 

 

När periodens intäkter under en resultaträkningsansats är konstaterade, med utgångspunkt i 

realisationsprincipen, ska periodens kostnader bestämmas. Kostnaderna bestäms genom att 

matcha periodens intäkter mot tillhörande kostnader, detta förfarande benämns som 

matchningsprincipen (Wagenhofer 2014, s. 361). Principen framkommer i IASBs 

förställningsram (2001 p. 95) med följande lydelse: 

 

Redovisningen av kostnader i resultaträkningen baseras på en direkt koppling 

mellan kostnader för och intäkter från en viss post. En vanlig benämning på detta 

är matchning. Innebörden är att intäkter och kostnader som uppkommer till följd 

av samma transaktion eller annan händelse redovisas samtidigt.  

      (IASBs föreställningsram 2001, p. 95) 

 

Balansräkningsansatsen utgår från att bestämma periodens värdeförändringar i tillgångar och 

skulder, intäkter och kostnader som uppstår till följd av dessa värdeförändringar. 

Konsekvensen blir att den kritiska tidpunkten för recognition vid en balansräkningsansats kan 

avvika från den tidpunkt då recognition skett enligt resultaträkningsansats med utgångspunkt i 

rörelseverksamhetscykelns steg (Wagenhofer 2014, s. 362).  

 

3.8.4 Kritisk tidpunkt 

 

Oavsett om intäkterna bestäms med utgångspunkt i resultat eller balansräkningsansatsen, 

utgör valet av tidpunkt för recognition ett nödvändigt rekvisit enligt de båda ansatserna 

(Wagenhofer 2014, s. 361). Det har även framförts av Johansson (2010, ss. 427-428) att valet 

av tidpunkt för recognition är ett nödvändigt rekvisit för att konstituera redovisningsposter. I 

denna mening förenas ansatserna genom bestämmandet av den kritiska tidpunkten då 

intäktsredovisning sker. Denna tidpunkt kan dock variera med anledning av de olika 

ansatsernas utgångspunkt i resultat- respektive balansräkningen (Wagenhofer 2014, s. 362).  

 

Mot bakgrund av den kritiska tidpunkten har Antle och Demski (1989, ss. 424-425) illustrerat 

recognition av intäkter som en fråga om informationens kvalité och aktualitet. Recognition 

utgör en fråga om trade-off mellan kvalité och aktualitet. Antle och Demski (1989, s. 425) har 

konstaterat att “delay allows for a more informative report but forces current decisions to be 

made without benefit of the information”. 
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3.9 Entreprenadens stadier 

 
Höök (2005, s. 16) anger att ett utmärkande drag för entreprenader är att verksamheten ofta 

pågår under en betydande tidsperiod. Höök (2005, s. 17) illustrerar detta genom en tidsaxel 

som förklarar entreprenadens typiska stadier vilket utgörs av projektering, upphandling, 

byggperiod, garantitid och förvaltning, se figur 3.9.1. 

 

 
 Figur 3.9.1 Entreprenadens stadier 

 

Det inledande stadiet, projektering, avser den tidsperiod som beställaren konkretiserar sin idé. 

Det vill säga anlitar konsulter för att frambringa ett underlag för upphandlingen av 

entreprenaden (Höök 2005, s. 22). I det efterföljande upphandlingsstadiet beslutas bland annat 

entreprenadform och ersättningsform (Höök 2005, s. 37). Entreprenadformen utgör i grunden 

en uppdelning av olika ansvarsfördelningar mellan beställaren och entreprenören (Höök 2005, 

ss. 34-42).  

 

Entreprenadformen kan ge uttryck för olika ansvarsfördelningar vilket något förenklat kan 

delas in enligt följande: 

 

 Mycket delad entreprenad 

 Delad entreprenad 

 Generalentreprenad 

 Samordnad generalentreprenad 

 Totalentreprenad 

(Höök, 2005, s. 21, 34) 

Mycket delad entreprenad ger uttryck för ett delat ansvar mellan beställaren (även kallad 

byggherren) och entreprenören och totalentreprenad ger uttryck för att entreprenören bär 

huvudansvaret (Höök 2005, ss. 34-42). Vid en totalentreprenad kan den kontrakterade 

entreprenören bära ansvaret för samtliga stadier av entreprenaden (Höök 2005, s. 42). Höök 

(2005, s. 66) har uttryckt det som att ”vid en totalentreprenad har parterna överenskommit om 

en funktion som entreprenören skall tillhandahålla”. 

 

 

 

 



 

 - 34 - 

3.10 Modeller  

 

I detta avsnitt presenteras två modeller, benämnda som den teoretiska respektive den 

tillämpade modellen. Den teoretiska modellen tydliggör de grundläggande avvägningar och 

kvalitativa egenskaper som framkommer i IASBs föreställningsram (2001). Den tillämpade 

modellen är en påbyggnad av den teoretiska modellen, med anpassning för att analysera den 

kritiska tidpunkten för recognition samt det informationsvärde som följer av den kritiska 

tidpunkten vid tillämpning av IFRS 15 och IAS 11. Vidare kan den tillämpade modellen 

användas som utgångspunkt för diskussion om de kvalitativa egenskaperna samt de 

inneboende avvägningarna. 

 

3.10.1 Den teoretiska modellen 

 

I den teoretiska modellen, se figur 3.10.1.1, illustreras den teoretiska utgångspunkten och 

problematiken som kartlagts i IASBs föreställningsram (2001). Detta ställs i relation mot de 

två paradigmens syn på intressenternas informationsbehov. Stewardship efterfrågan, 

benämnts som S i modellen, ger uttryck för en större efterfrågan av tillförlitlig information till 

grund för att utvärdera företagsledningens prestationer. Decision-usefulness efterfrågan, i 

modellen benämnt som D, ger uttryck för en större efterfrågan av aktualitet, det vill säga 

aktuell information till grund för prognoser och beslutsfattande. Den lodräta axeln illustrerar 

risk och den vågräta tid vilket sammantaget ger uttryck för aktualitet och tillförlitlighet. 

Modellen exemplifierar tidsaspekten enligt IASBs föreställningsram (2001, p. 43), där 

företagsledningen föreskrivs att avväga nyttan av tidig rapportering (högre aktualitet) mot 

nyttan av senare rapportering (högre tillförlitlighet). 

 

Antag att decision-usefulness efterfrågas i punkten D och att stewardship efterfrågas i punkten 

S. D och S kan tillskrivas olika preferenser avseende informationsbehovet, där D premierar 

aktualitet och S premierar tillförlitlighet. Detta ger upphov till en avvägning mellan D och S 

som företagsledningen skall vidta. Avvägningen skall ske mot bakgrund av tidsaspekten, 

kostnad<nytta och de övriga kvalitativa egenskaperna som försiktighet, neutralitet, innebörd 

före form och de primära egenskaperna relevans och tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 3.10.1.1 Den teoretiska modellen 
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3.10.2 Den tillämpade modellen 

 

I detta avsnitt presenterar vi modellen (figur 3.10.2.1) som tillämpas vid analysen. Vi 

införlivar intressentperspektivet i de två paradigmen (stewardship respektive decision-

usefulness) med en anpassad rörelseverksamhetscykel utefter entreprenader. Med 

utgångspunkt i detta kan den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter analyseras. 

  Figur 3.10.2.1 Den tillämpade modellen 

 

Den vågräta axeln utgör den tidsperiod som ett entreprenaduppdrag genomgår, vilket 

innefattar ett antal stadier som normalt genomgås. Stadierna har sitt ursprung från 

Wagenhofers (2014, s. 358) rörelseverksamhetscykeln med en anpassning till Hööks (2005, s. 

17) stadier för entreprenader. Rörelseverksamhetscykeln har anpassats för att uppnå en bättre 

överensstämmelse med en entreprenads typiska stadier.  

 

Den lodräta axeln illustrerar risk, närmare bestämt risken som är förknippad med 

entreprenadens olika stadier. Den negativa lutningen på linjen illustrerar att risken gradvis 

avtar i takt med att olika stadier färdigställs. Sammantaget ger risken och tiden uttryck för 

prognos- respektive återkopplingsrelevans som återfinns på de lod- och vågräta axlarna. 

Prognosrelevansen påverkas av hur tidigt en rapportering kan ske, det vill säga hur aktuell 

informationen är. Återkopplingsrelevansen påverkas av hur mycket risk som kvarstår i 

entreprenaduppdraget när informationen delges, det vill säga hur tillförlitlig informationen är. 

I detta sammanhang vill vi förtydliga att återkopplingsrelevansen avser tillförlitlig 

information, till grund för att utvärdera företagsledningens prestationer (Wagenhofer 2014, ss. 

360-361).  

 

I modellen framkommer de två paradigmens intressentperspektiv med intressenter som 

efterfrågar decision-usefulness och intressenter som efterfrågar stewardship. Som vi tidigare 

kartlagt efterfrågas prognosrelevans i ett decision-usefulness sammanhang. Detta kommer till 

uttryck genom att decision-usefulness efterfrågan placerats i modellens övre, vänstra del, där 

prognosrelevansen är som störst. Stewardship efterfrågan premierar återkopplingsrelevans och 

har placerats i modellens nedre del, högra del, där återkopplingsrelevansen är som störst. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras IFRS 15 och IAS 11. Presentationen som följer tillhandahåller 

läsaren de för denna studie mest centrala aspekterna av standarderna. Analysen i detta kapitel 

underbyggs med empiri i form av tre stycken konstruerade typfall som illustrerar de 

huvudsakliga skillnaderna i rekvisiten mellan standarderna. I varje typfall görs en kortare 

sammanställning av utfallet av typfallet efter varje tillämpning av respektive standard. Efter 

detta utförs på samma typfall en djupare analys av skillnaderna mellan utfallet av de olika 

tillämpningarna och de rekvisit som gett upphov till skillnaderna. 

4.2 IFRS 15 Revenue from contracts with customers  

 

IFRS 15 kommer att tillämpas på alla transaktioner som ger upphov till intäkter förutom vissa 

föreskrivna undantag som behandlas av separata standarder. Kärnan i standarden är att 

identifiera de förpliktelser (skulder) och rättigheter (tillgångar) som uppkommer genom avtal 

med kunder. Standarden innefattar en femstegsmodell som ligger till grund för 

intäktsredovisning. Nedan följer en överblick av de olika stegen med en efterföljande 

beskrivning av stegens innebörd. 

 

Steg 1: Identifiera avtalet med kunden 

Steg 2: Identifiera prestationsförpliktelserna i avtalet 

Steg 3: Bestämma transaktionspriset 

Steg 4: Allokera transaktionspriset till prestationsförpliktelserna i avtalet 

Steg 5: Intäktsredovisa när företaget tillfredsställer en prestationsförpliktelse 

 

4.2.1 Steg 1: Identifiera avtalet med kunden  

 

Ett avtal är en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter som ger 

upphov till förpliktande rättigheter och skyldigheter. Även parternas agerande, branschpraxis 

och sedvänja kan föranleda att ett avtal föreligger (IFRS 15 p. 10). IFRS 15 ska (med vissa 

föreskrivna undantag) tillämpas på samtliga avtal som ingås med kunder (IFRS 15 p. 5). 

Företag ska redovisa de avtal med kunder som uppfyller samtliga följande kriterier. 

 

a) Parterna har godkänt avtalet och har åtagit sig att uppfylla sina respektive förpliktelser. 

b) Företaget kan identifiera parternas förpliktelser. 

c) Företaget kan identifiera betalningsvillkoren för de varor och tjänster som ska 

överföras. 

d) Avtalet är av affärsmässig karaktär (det förväntas ske en påverkan på företags framtida 

kassaflöde avseende risken, tidpunkten eller dess storlek.) 

e) Det är sannolikt att företaget kommer tillgodogöra sig ersättningen som kunden enligt 

avtalet ska erlägga företaget för de varar och tjänster som företaget kommer att 

leverera. När sannolikheten bedöms skall företaget endast ta hänsyn till kundens 

förmåga och vilja att vid betalningstillfället erlägga ersättningen. 

(IFRS 15 p. 9 a-e) 
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Under vissa givna situationer föreskriver standarden att flera avtal som tecknats med samma 

kund kan redovisas som ett avtal (IFRS 15 p. 17) 

 

4.2.2 Steg 2: Identifiera prestationsförpliktelserna i avtalet 

 

Avtal innefattar löften om att överföra varor eller tjänster till en kund (IFRS 15, IN7). Dessa 

löften benämns som prestationsförpliktelser och utgör de mål i avtalet som kunden förväntar 

sig att företaget ska uppnå. När avtalet ingås skall företaget bedöma vilka varor och tjänster 

som utlovats till kunden. Företaget ska identifiera en prestationsförpliktelse för varje enskilt 

löfte om att leverera en distinkt vara eller tjänst, eller grupper av distinkta varor eller tjänster 

(IFRS 15 p. 22). Beroende på hur avtalet är utformat kan det existera flera 

prestationsförpliktelser eftersom varje vara eller tjänster som är distinkt ska redovisas som en 

prestationsförpliktelse. En vara eller tjänst som företaget utlovat till en kund är distinkt om 

följande två kriterier uppfylls. 

 

a) Kunden kan tillgodogöra sig nyttan av varan eller tjänsten, antingen separat eller 

tillsammans med lätt tillgängliga resurser. 

b) Företagets löfte att överföra varor eller tjänster till kunden går att särskilja från 

andra löften som utgivits i kontraktet. 

(IFRS 15 p. 27 a-b) 

 

4.2.3 Steg 3: Bestämma transaktionspriset 

 

Företaget ska beakta avtalets villkor och sina sedvanliga affärsförhållanden (praxis) för att 

bestämma transaktionspriset. Transaktionspriset är det belopp som utgör ersättningen i avtalet 

och som företaget förväntas vara berättigad till i utbyte mot leverans av utlovade varor eller 

tjänster till kunden, exklusive belopp som mottagits för tredje part, exempelvis moms (IFRS 

15 p. 47). Transaktionspriset kan utgöras av fast ersättning, rörlig ersättning eller icke 

monetär ersättning (IFRS 15 p. 48).  

 

Ersättningen kan variera och anses rörlig till följd av framtida händelser, rabatter, 

återbetalning, krediter och liknande upplägg (IFRS 15 p. 51). Den rörliga ersättningen kan 

vara skriven i avtalet eller framgå av företagets sedvanliga affärsförhållanden, uttalanden eller 

omständigheter och fakta som berättigar kundens uppfattning gällande ersättningens belopp 

(IFRS 15 p. 52). Om ersättningen är rörlig ska företaget uppskatta ersättningens belopp som 

företaget är berättigad till i utbyte mot varor eller tjänster. Den uppskattade rörliga 

ersättningen ska inkluderas i transaktionspriset endast om det är högst sannolikt att det inte 

kommer ske en signifikant rättelse (minskning av) av intäkter som varit föremål för 

recognition (IFRS 15 p. 56-57). 

 

Transaktionspriset ska justeras för pengars tidsvärde om det i avtalet föreligger en betydande 

kredit (exempelvis räntefri delbetalning). Justeringen skall göras för att avspegla ersättningen 

som kunden kontant skulle betalat när varan eller tjänsten levererades till kunden (IFRS 15 p. 

61). Transaktionspriset ska även reduceras med den ersättning som kunden har rätt till av 

företaget, det vill säga fordringar som kunden har gentemot företaget (IFRS 15, IN7 c). 
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Sammanfattningsvis ska företaget beakta följande när transaktionspriset bestäms (IFRS 15 p. 

48): 

 

a) Rörlig ersättning. 

b) Kravet på en restriktiv bedömning av rörlig ersättning. 

c) Om det föreligger en betydande kredit. 

d) Icke monetär ersättning. 

e) Ersättning som kunden är berättigad till av företaget. 

(IFRS 15 p. 48 a-e) 

 

4.2.4 Steg 4: Allokera transaktionspriset till prestationsförpliktelserna i avtalet 

 

När transaktionspriset är bestämt ska företaget allokera transaktionspriset över samtliga 

prestationsförpliktelser (IFRS 15 p. 73). Allokeringen av transaktionspriset baseras på 

försäljningspriserna för varorna eller tjänsterna som ingår i prestationsförpliktelserna (IFRS 

15 p. 74).  

 

Försäljningspriset för varje distinkt vara eller tjänst ska baseras på det pris som företaget, 

fristående av avtalet, skulle sålt de distinkta varorna eller tjänsterna för under liknande 

omständigheter till liknande kunder. Transaktionspriset som fördelas till de enskilda 

prestationsförpliktelserna ska avspegla ersättningen som företaget förväntar sig erhålla i 

utbyte av de distinkta varor och tjänster som utlovats i prestationsförpliktelsen (IFRS 15 p. 76 

-77). 

 

Företaget ska uppskatta försäljningspriset för distinkta varor eller tjänster om det inte är direkt 

observerbart. Med direkt observerbart avses exempelvis en prislista som gäller för varorna 

och tjänsterna när de säljs under liknande omständigheter till liknande kunder. Om 

försäljningspriset inte är direkt observerbart får företaget avgöra hur försäljningspriset ska 

uppskattas (IFRS 15 p. 78).  

 

En rabatt föreligger om summan av enskilda försäljningspriser överstiger ersättningen som 

företaget utlovats. I regel ska företaget allokera rabatten över samtliga prestationsförpliktelser. 

Undantag medges om företaget har observerbara bevis att rabatten är hänförliga till en eller 

fler men inte alla prestationsförpliktelser (IFRS 15 p. 81). 

 

Allokeringen av transaktionspriset genomförs i följande steg:  

 

1. Försäljningspriset för varje distinkt vara eller tjänst bestäms när företaget ingår avtalet. 

2. Företaget summerar försäljningspriserna för alla varor och tjänster i alla 

prestationsförpliktelser. 

3. Därefter divideras försäljningspriset för varje vara eller tjänst med det summerade 

försäljningspriset för alla prestationsförpliktelserna. 

4. Slutligen multipliceras resultatet av divisionen (kvoten) med transaktionspriset. Detta 

innebär att transaktionspriset fördelas proportionerligt över prestationsförpliktelserna, 

eftersom alla varor och tjänster i alla prestationsförpliktelser tilldelats sin andel av 

transaktionspriset. 
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Detta kan sammanfattas med formeln som illustreras i tabell 4.2.4.1. Formeln används på 

samtliga prestationsförpliktelser i avtalet.  

 

Formel AT = T * (F / TF)       

Allokerat transaktionspris = Transaktionspris * (Försäljningspris / Totalt försäljningspris) 

Tabell 4.2.4.1 Formel för allokering av transaktionspriset 

  
 

4.2.5 Steg 5: Intäktsredovisa när företag uppfyller en prestationsförpliktelse 

 

Ett företag intäktsredovisar när de uppfyller prestationsförpliktelser genom att överföra 

kontrollen över utlovade varor eller tjänster (tillgångar) till en kund (IFRS 15 p. 31). I detta 

sammanhang benämns varor och tjänster som tillgångar när de mottagits och används. Vid 

avtalets ingång ska företaget bestämma om prestationsförpliktelsen uppfylls över en 

tidsperiod eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 32). 

 

Företaget anses uppfylla en prestationsförpliktelse över en tidsperiod om ett av följande 

kriterier uppfylls: 

 

a) Kunden erhåller och nyttjar fördelarna samtidigt som företaget uppfyller 

prestationsförpliktelsen. 

b) Företagets uppfyllande av prestationsförpliktelsen skapar eller förbättrar en tillgång 

som kunden kontrollerar. 

c) Det uppstår ingen alternativ nytta för företaget med tillgången som skapas till följd av 

att prestationsförpliktelsen uppfylls. Företaget har även rättmätiga befogenheter att 

utkräva betalning för de delar av prestationsförpliktelsen som uppfyllts. Företaget 

anses inte ha någon alternativ nytta av tillgången om det inte utan ringa svårigheter 

kan bestämma över tillgångens användning. Bedömningen om den alternativa nyttan 

ska göras när avtalet ingås och får inte ändras vid ett senare tillfälle, undantaget 

avtalsförändringar som väsentligt påverkar prestationsförpliktelserna 

(IFRS 15 p. 35 a-c) 

 

Om prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod ska företaget välja en lämplig metod 

som skäligen kan mäta färdigställandegraden av prestationsförpliktelsen (IFRS 15 p. 44). 

Intäktsredovisning under en tidsperiod baseras på prestationsförpliktelsens 

färdigställandegrad. Metoderna för att mäta färdigställandegraden utgörs av output-metoden 

och input-metoden. Företaget ska beakta de utlovade varorna och tjänsternas beskaffenhet i 

valet av lämplig metod (IFRS 15 p. 39- 40).  Med output-metoden sker intäktsredovisningen 

baserat på värdet av de varor eller tjänster som levererats till kunden i proportion till värdet av 

kvarvarande varor och tjänster som ska levereras. Detta kan bland annat innefatta 

uppskattningar av uppnått resultat, uppnådda milstolpar, förfluten tid samt producerade 

enheter eller levererade enheter (IFRS 15, B15-B17). Med input-metoden sker 

intäktsredovisningen baserat på nerlagda insatser i relation till den totala insatsen som krävs 

för att uppfylla prestationsförpliktelsen. Detta innefattar bland annat konsumerade resurser, 

arbetade timmar, uppkomma utgifter, förfluten tid eller använda maskintimmar (IFRS 15, 

B18-B19). 

 

En prestationsförpliktelse uppfylls vid en tidpunkt om samtliga kriterier för en 

prestationsförpliktelse som uppfylls över en tidsperiod inte är uppfyllda. Företaget ska 
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bestämma tidpunkten då kunden erhåller kontrollen över tillgången genom att tillämpa IFRS 

15 p. 31-34 samt beakta följande indikationer: 

 

a) Företaget har en befintlig rätt att erhålla betalning från kunden för tillgången. 

b) Kunden har laglig rätt att förfoga över och ta del av tillgångens nytta. 

c) Företaget har levererat tillgången till kunden. 

d) Kunden har de betydande risker och fördelar som förknippas med ägandet av 

tillgången. 

e) Kunden har accepterat tillgången. 

(IFRS 15 p. 38 a-e) 
 

Indikatorerna för att bedöma tidpunkten då kontrollen övergår till kunden är inte begränsade 

till de angivna indikatorerna, ytterligare indikatorer kan och får förekomma. 
 

4.3 IAS 11 

 

I IAS 11 anges hur inkomster och utgifter i ett entreprenadavtal ska behandlas, standarden 

tillämpas av företaget som följer IFRS. Ett entreprenadavtal avser produktion av ett eller flera 

objekt som står i nära samband med eller är beroende av varandra avseende utformning, 

teknik och funktion eller slutligt syfte eller användning (IAS 11 p. 4). Eftersom 

entreprenadavtal ofta sträcker sig över flera redovisningsperioder utgör den grundläggande 

frågeställningen i IAS 11 hur periodisering skall ske av inkomster och utgifter som uppstår 

under den redovisningsperiod som arbetet sker. 

4.3.1 Definitioner 

 

Ett entreprenadavtal innefattas av ett eller flera entreprenaduppdrag. I enlighet med IAS 11 p. 

3 är entreprenaduppdrag ”ett uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som 

avser produktion av ett objekt eller flera objekt…”. För att återge innebörden av ett 

entreprenadavtal kan det i vissa situationer vara berättigat att behandla produktionen av 

objekten som ett, alternativt flera separata uppdrag (IAS 11 p. 7). Om ett entreprenadavtal 

innefattar flera objekt ska produktionen av varje enskilt objekt behandlas som separata 

uppdrag i följande situationer:  

 

a) Separata anbud har lämnats för varje enskilt objekt, 

b) Varje enskilt objekt har varit föremål för separat förhandling och uppdragstagaren och 

beställaren har haft möjlighet att anta eller förkasta den del av avtalet som avser 

respektive objekt, och 

c) Uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive objekt. 

(IAS 11 p. 8 a-c) 

I enlighet med IAS 11 p. 9 ska flera avtal, oavsett om de har en eller flera beställare, 

behandlas som ett uppdrag i de fall: 

a) Avtalen är resultatet av en förhandling som avser avtalen som en helhet, 

b) Avtalen har ett så nära samband med varandra att de i praktiken utgör ett enda uppdrag 

med en total vinstmarginal, och 

c) Uppdragen enligt avtalen utförs samtidigt eller i en följd. 

(IAS 11 p. 9 a-c) 
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Ett avtal kan även innefatta möjligheten för beställaren att beställa produktion av ytterligare 

ett objekt (IAS 11 p. 10). Ett sådant objekt ska behandlas som ett separat uppdrag när objektet 

skiljer sig i betydande utsträckning gentemot det objekt som ursprungligen omfattas av 

avtalet. Vidare ska det nya objektet behandlas som ett separat uppdrag om objektets pris 

förhandlats utan hänsyn till det ursprungliga objektets pris (IAS 11 p. 10) 

 

4.3.2 Fastställande av uppdragets inkomst 

 

Uppdragets inkomst utgörs av den ursprungliga avtalade ersättningen, ändringar avseende 

uppdragets omfattning, anspråk och incitamentsersättningar (IAS 11 p. 11). Ändringar av 

uppdragets inkomst ska endast inkluderas i den utsträckning det är sannolikt att justeringarna 

kommer resultera i inkomster. Det förutsätts även att inkomsterna kan mätas på ett tillförlitligt 

sätt (IAS 11 p. 11). 

 

4.3.3 Fastställande av uppdragets utgifter 

 

Uppdragets utgifter innefattar utgifter som har direkt samband med det enskilda uppdraget. 

Med direkt samband avses exempelvis utgifter för arbetskraft, material, hyra av maskiner etc. 

(IAS 11 p. 16-17). Utgifter som avser uppdragsverksamheten i allmänhet får inkluderas i 

uppdragets utgifter om det är möjligt att fördela utgifterna över enskilda uppdrag (IAS 11 p. 

18). Exempelvis kan försäkringsutgifter fördelas över de enskilda uppdragen. Vidare ska 

utgifter som kan debiteras beställaren ingå i uppdragets utgifter (IAS 11 p. 19). 

 

Utgifter som inte är hänförliga till uppdragets verksamhet och som inte kan fördelas över 

enskilda uppdrag får inte inkluderas i uppdragets utgifter (IAS 11 p. 20). 

 

4.3.4 Fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning 

 

I enlighet med IAS 11 p. 6 sker en uppdelning av entreprenaduppdrag i fastprisuppdrag och 

uppdrag på löpande räkning. Ett entreprenaduppdrag utgör ett fastprisuppdrag ”om det 

avtalats ett fast pris för hela uppdraget eller per producerad enhet och där priser kan höjas på 

grund av klausuler om kompensation för prisstegringar” (IAS 11 p. 3). Entreprenaduppdraget 

utgör ett uppdrag på löpande räkning ”om ersättning utgår för de utgifter som omfattas av 

avtalet samt med ett procentuellt tillägg på dessa utgifter eller med ett tillägg i form av ett fast 

belopp” (IAS 11 p. 3). 

 

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ska redovisas när utfallet av uppdraget kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Generellt anses en tillförlitlig bedömning vara möjlig när 

uppdragstagaren och beställaren har nått en överenskommelse i fråga om parternas rättigheter 

avseende det objekt som ska uppföras, ersättning samt villkoren för den slutliga ekonomiska 

uppgörelsen (IAS 11 p. 29). I IAS 11 anges även ett antal specifika villkor som ska vara 

uppfyllda för att en tillförlitlig beräkning av uppdragets utfall ska anses vara säkerställd. 

Fastprisuppdrag har tre specifika villkor respektive ett specifikt villkor för uppdrag på 

löpande räkning. Fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning har även ett gemensamt 

villkor som ska vara uppfyllt. 
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Det gemensamma villkoret ska vara uppfyllt för både uppdrag på löpande räkning och 

fastprisuppdrag. 

 

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

kommer att tillfalla uppdragstagaren. 

 

Samtliga villkor nedan måste vara uppfyllda för att en tillförlitlig beräkning av uppdragets 

utfall ska anses föreligga vid ett fastprisuppdrag (IAS 11 p. 23). 

 

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

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

kommer att tillfalla uppdragstagaren. 

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

rapportperiodens slut kan mätas på ett tillförlitligt sätt, och 

d) De uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan klart identifieras och mätas på 

ett tillförlitligt sätt så att jämförelse med tidigare beräkningar kan göras. 

(IAS 11 p. 23 a-d) 

 

Samtliga villkor nedan måste vara uppfyllda för att en tillförlitlig beräkning av uppdragets 

utfall ska anses föreligga vid ett uppdrag på löpande räkning (IAS 11 p. 24). 

 

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

kommer att tillfalla uppdragstagaren. 

b) De uppdragsutgifter som, oavsett om det uttryckligen framgår att de ska ersättas eller 

ej, hänför sig till uppdraget samt klart kan identifieras och mätas på ett tillförlitligt 

sätt. 

(IAS 11 p. 24 a-b) 

 

När utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska uppdragsinkomsterna och 

uppdragsutgifterna redovisas som intäkt respektive kostnad genom att tillämpa 

färdigställandegraden (IAS 11 p. 22). Genom färdigställandegraden sker intäktsredovisningen 

på basis av uppdragets färdigställandegrad vid redovisningsperiodens slut. 

Färdigställandegraden för ett uppdrag kan fastställas genom olika metoder. Valet av metod 

ska vara grundat på den metod som tillförlitligast mäter färdigställandegarden. Beroende på 

uppdraget i fråga kan metoderna baseras på följande bedömningar (IAS 11 p. 30): 

 

a) Förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete vid rapportperiodens 

slut och beräknade totala uppdragsutgifter, 

b) Utfört arbete på basis av gjorda undersökningar, eller 

c) Fysisk färdigställandegrad för uppdraget. 

(IAS 11 p. 30 a-c) 

 

Delbetalningar och förskott från beställaren avspeglar ofta inte färdigställandegraden för 

uppdraget vid varje given redovisningsperiod.  

 

När färdigställandegraden fastställs på basis av nerlagda uppdragsutgifter vid 

redovisningsperiodens slut, inkluderas endast uppdragsutgifter som avser utfört arbete. 

Förskottsbetalningar till leverantörer och utgifter som avser framtida arbete ska ej inkluderas. 

Dock inräknas utgifter som tillverkats speciellt för uppdraget (IAS 11 p. 31). Om 

uppdragstagaren i sin redovisning har inkluderat utgifter som avser framtida arbeten så skall 
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dessa tillgångsföras som en fordran på beställaren om det är sannolikt att kostnaderna kommer 

att återvinnas (IAS 11 p. 27). Dessa typer av fordringar klassificeras ofta som pågående 

arbeten. Utgifter som inte matchas mot en intäkt enligt färdigställandegraden skall således 

tillgångsföras intill dess att en matchning mot hänförliga intäkter kan ske. 

 

När färdigställandegraden inte kan tillämpas på grund av osäkerheter gällande 

tillförlitligheten, ska intäktsredovisning endast ske med ett belopp som motsvarar de 

uppkomna uppdragsutgifterna. Det krävs att uppdragsutgifterna sannolikt kommer att ersättas 

av beställaren för att intäkter motsvarande uppdragsutgifterna skall få redovisas (IAS 11 p. 32 

a-b, 33). 

 

Om det uppstår osäkerhet gällande ersättning som redan redovisats som intäkt enligt 

färdigställandegraden ska dessa intäkter inte justeras. Istället ska intäkterna kostnadsföras till 

ett belopp som motsvarar de osäkra ersättningar. Kostnadsföringen av de osäkra ersättningar 

skall ske under den period som osäkerheten uppstår (IAS 11 p. 28). Om det bedöms sannolikt 

att uppdragsutgifterna kommer att överstiga uppdragsinkomsterna ska den befarade förlusten, 

omgående och i sin helhet redovisas som en förlust utan beaktande av färdigställandegraden 

eller om arbetet har påbörjats (IAS 11 p. 36-37).  

 

4.4 Empiri - Typfall 1 

 
Vid ingången av år 1 får AB Bygg i uppdrag av Kund A att bygga en bostadsrätt, i samband 

med detta får de även i uppdrag att bygga en identisk bostadsrätt av Kund B. Avtalen 

utformas enligt ett standardavtal liknande AB 04. I de båda avtalen beräknas entreprenaden 

pågå under 3 år och AB Bygg står för skador till följd av olycksfall under entreprenadtiden. 

Entreprenaden avlämnas efter slutbesiktningen år 3. När slutbesiktningen är genomförd 

avlämnas respektive bostadsrätt till Kund A och B, risken för skador övergår då från AB 

Bygg till respektive kund. Bostadsrätterna för Kund A och B byggs på fastigheter
9
 som 

varken kunderna eller AB Bygg äger. 

 

AB Bygg avtalar med både Kund A och B att ersättningen skall uppgå till 10 000 000 kr. AB 

Bygg bedömer att en tillförlitlig beräkning av utgifterna som är hänförliga till respektive avtal 

uppgår till 7 500 000 kr där utgifterna för respektive år kan identifieras och beräknas. Det är 

högst osannolikt att utgifterna och ersättningen kommer att justeras eftersom AB Bygg har 

god erfarenhet av att arbeta med liknande projekt. AB Bygg har tidigare sålt bostadsrätter till 

Kund A och B och bedömer därför att kunderna, med stor sannolikhet, kommer att betala och 

fullfölja avtalen. 

 

Ersättningen för respektive avtal uppgår därmed till 10 000 000 kr, utan möjlighet till 

incitamentsersättning. Kund A och Kund B betalar 4 000 000 kr under år 1, 2 000 000 kr 

under år 2. Slutfakturering av resterande belopp sker år 3 då entreprenaden avlämnas.  

 

Avtalen är identiska bortsett från att Kund B inte kan säga upp avtalet samt att AB Bygg 

endast får sälja bostadsrätten till Kund B. Vidare anges att AB Bygg inte har rätt att förfoga 

över bostadsrätten i något annat ändamål än att färdigställa bostadsrätten enligt överenskomna 

specifikationer. Ytterligare ett tillägg gjordes i avtalet med Kund B som ger AB Bygg 

                                                 
9
 Begreppet fastighet tillämpas i enlighet med definitionen i JB 1 kap. 1 §. 
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rättmätiga befogenheter att utkräva hela ersättningen om Kund B inte fullföljer 

betalningsplanen. 

4.4.1 Tillämpning av IFRS 15 på avtalet med kund A 

 

AB Bygg tillämpar IFRS 15 och dess femstegsmodell på avtalet med Kund A för att redovisa 

uppdraget under de tre åren. Nedan visas hur de tillämpat femstegsmodellen. 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet  

AB Bygg konstaterar att det föreligger ett avtal med Kund A som uppfyller kraven enligt 

IFRS 15 p. 9 a-e. Kraven kan sammanfattas som att AB Bygg och Kund A har godkänt 

avtalet, de kan identifiera varje parts rättigheter till bostadsrätten som ska produceras, 

betalningsvillkoren framgår, avtalet har ett affärsmässigt värde och det är sannolikt att AB 

Bygg kommer att få betalt för uppdraget. Avtalet ska alltså redovisas av AB Bygg i enlighet 

med IFRS 15. 

 

Steg 2 – Identifiera prestationsförpliktelserna 

I enlighet med IFRS 15 p. 22 identifierar AB Bygg prestationsförpliktelserna i avtalet. Vid 

genomgång av avtalet identifieras bostadsrätten som en prestationsförpliktelse eftersom den 

uppfyller kriterierna i IFRS 15 p. 22 a-b, 27 a-b samt p. 28. Innebörden av punkterna 22, 27 

samt 28 i IFRS 15 kan beskrivas som att entreprenaden anses utgöra en prestationsförpliktelse 

eftersom det är entreprenaden i sin helhet som utgör nyttan för Kund A. Det är alltså 

samverkan av entreprenadens alla delar som utgör nyttan, det går inte att identifiera enstaka 

delar som separat kan anses utgöra någon nytta. 

 

Steg 3 – Bestämma transaktionspriset  

Enligt IFRS 15 p. 47-49 utgörs transaktionspriset av ersättning som avtalats med Kund A, det 

vill säga 10 000 000 kr. Ersättningen inkluderas i transaktionspriset baserat på att AB Bygg 

antar att Kund A kommer fullfölja avtalet (IFRS 15 p. 49). Eftersom det inte föreligger någon 

betydande finansieringsdel i enlighet med IFRS 15 p. 60, fastställs transaktionspriset till 

10 000 000 kr. 

 

Steg 4 – Allokering av transaktionspriset  

Eftersom det är avtalet i sin helhet som utgörs av en prestationsförpliktelse, uppstår inget 

behov av att allokera transaktionspriset (IFRS 15 p. 73). Transaktionspriset avspeglar 

ersättningen som AB Bygg förväntar sig erhålla för byggnationen av bostadsrätten. 

 

Steg 5 – Intäktsredovisning när prestationsförpliktelsen uppfylls  

Intäktsredovisning skall ske när kontrollen av bostadsrätten övergår från AB Bygg till Kund A 

(IFRS 15 p. 31). Inledningsvis skall det, i enlighet med IFRS 15 p. 32, beslutas om 

prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 32). När 

detta beslutats skall även den aktuella tidsperioden eller tidpunkten fastställas då kontrollen 

övergår från AB Bygg till Kund A (IFRS 15 p. 32). Ställningstagandet om 

prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod eller vid en tidpunkt görs mot bakgrund av 

IFRS 15 p. 35 a-c där det föreskrivs att AB Bygg skall redovisa uppdraget över en tidsperiod 

om något av följande kriterier uppfylls. 

 

a) Kund A tar del av nyttan med bostadsrätten samtidigt som det byggs. 

b) AB Bygg förbättrar eller skapar en tillgång som Kund A kontrollerar. 
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c) AB Bygg har ingen alternativ nytta med bostadsrätten och kan rättmätigt utkräva 

ersättning för arbete som utförts. 

(IFRS 15 p.35 a-c) 

 

Kund A tar del av nyttan med bostadsrätten när AB Bygg har avlämnat bostadsrätten, kriteriet 

a uppfylls därmed inte. Bostadsrätten byggs på en fastighet som varken Kund A eller AB 

Bygg kontrollerar, kriteriet b uppfylls därmed inte. AB Bygg har en alternativ nytta med 

bostadsrätten eftersom AB Bygg har möjlighet att sälja bostadsrätten till en annan köpare om 

Kund A inte fullföljer avtalet. AB Bygg har även bedömt att bostadsrätten med god 

sannolikhet kan säljas till andra köpare om Kund A inte fullföljer avtalet. Vidare behöver den 

fastställda betalningsplanen inte avspegla värdet av det arbete som AB Bygg utför för att 

färdigställa bostadsrätten. AB Byggs rätt till fullständig ersättningen uppstår först år 3 när 

entreprenaden avlämnats. Mot bakgrund av den alternativa nyttan samt betalningsplanen, 

uppfylls inte kriteriet c. AB Bygg skall därmed mot bakgrund av IFRS 15 p.35 a-c redovisa 

uppdraget vid en tidpunkt eftersom inget av kriterierna är uppfyllda.  

 

Eftersom prestationsförpliktelsen uppfylls vid en tidpunkt skall AB Bygg i enlighet med IFRS 

15 p. 33, 38 a-e bestämma tidpunkten då kontrollen av bostadsrätten övergår från AB Bygg 

till Kund A. Tidpunkten då prestationsförpliktelsen uppfyllts är när Kund A erhåller 

kontrollen över tillgången (IFRS 15 p.33). Kortfattat anses kontrollen övergå då Kund A kan 

använda bostadsrätten och tillgodogöra sig fördelarna med bostadsrätten samt förhindra andra 

att använda eller ta del av fördelarna med bostadsrätten (IFRS 15 p. 33) Vidare skall 

indikatorerna i enlighet med IFRS 15 p. 38 a-e beaktas vid fastställandet av tidpunkten då 

kontrollen övergår. I detta fall beaktas att AB Byggs rätt till betalning uppstår vid 

avlämnandet, risken för skador till följd av olycksfall övergår från AB Bygg till Kund A vid 

avlämnandet samt att Kund A kan tillgodogöra sig nyttan av bostadsrätten och förhindra andra 

att ta del av nyttan vid avlämnandet. Avlämnandet utgör därmed tidpunkten då kontrollen 

övergår från AB Bygg till Kund A. 

 

4.4.1.1 Redovisning under IFRS 15 – Kund A 

 

Med grund i tillämpningen av femstegsmodellen på avtalet med Kund A kommer således 

intäktsredovisningen följa tabell 4.4.1.1.1 

 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter - - 10 000 000 kr 

Kostnader - - -7 500 000 kr 

Resultat 0 kr 0 kr 2 500 000 kr 

Tabell 4.4.1.1.1 Resultaträkning Kund A – IFRS 

  

 

AB Byggs intäktsredovisning för Kund A bygger på rekvisitet kontroll i enlighet med IFRS 

15. Recognition av intäkter skall ske då kontrollen av bostadsrätten övergår från AB Bygg till 

Kund A (IFRS 15 p. 31). De juridiska och ekonomiska fördelarna som skall föreligga för att 

Kund A skall anses kontrollera bostadsrätten, innefattar en genomgående bedömning av 

avtalets utformning och de rekvisit för kontroll som föreskrivs i IFRS 15 p. 33, 38 a-e för att 

bedöma kontrollens övergång. 
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I det inledande stadiet bestämdes om kontrollen övergick över en tidsperiod eller vid en 

tidpunkt. Eftersom Kund A kunde säga upp avtalet och AB Bygg fick och kunde sälja 

bostadsrätten till en annan köpare i det fallet, hade bostadsrätten en alternativ nytta för AB 

Bygg. Kontrollen av bostadsrätten ansågs därmed övergå från AB Bygg till Kund A vid en 

tidpunkt. Följaktligen uppstod behovet av att fastställa tidpunkten för kontrollens övergång 

utefter vad som föreskrivs i IFRS 15 p. 33, 38 a-e. 

 

I detta fall kunde inte Kund A tillgodogöra sig någon ekonomisk eller juridisk nytta av 

bostadsrätten innan år 3. Nyttan och rätten att hindra andra att tillgodo görs sig nyttan, 

uppstod först när AB Bygg avlämnat bostadsrätten år 3. 

   

Effekten av rekvisiten för intäktsredovisning i enlighet IFRS 15 gällande Kund A innebar 

således att recognition av intäkter uppstod år 3 när entreprenaden avlämnats. Avlämnandet 

utgjorde således den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter. 

 

4.4.2 Tillämpning av IFRS 15 på avtalet med Kund B  

 

AB Bygg tillämpar även IFRS 15 och dess femstegsmodell på avtalet med Kund B för att 

redovisa uppdraget under de tre åren. Nedan visas hur de tillämpat femstegsmodellen. 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet 

AB Bygg konstaterar att det föreligger ett avtal med Kund B som uppfyller kraven enligt 

IFRS 15 p. 9 a-e. Kraven kan sammanfattas som att AB Bygg och Kund B har godkänt 

avtalet, identifierat varje parts rättigheter till bostadsrätten som ska produceras, 

betalningsvillkoren framgår, avtalet har ett affärsmässigt värde och det är sannolikt att AB 

Bygg kommer att få betalt för uppdraget. Avtalet ska alltså redovisas av AB Bygg i enlighet 

med IFRS 15. 

 

Steg 2 – Identifiera prestationsförpliktelserna  

I enlighet med IFRS 15 p. 22 skall avtalets prestationsförpliktelser identifieras. Bostadsrätten i 

sin helhet utgör en prestationsförpliktelse eftersom det är samverkan av entreprenadens alla 

delar som utgör nyttan, det går inte att identifiera enstaka delar som helt separat kan anses 

utgöra någon nytta (IFRS 15 p. 22 a-b, 27 a-b, 28). 

 

Steg 3 – Bestämma transaktionspriset 

Enligt IFRS 15 p. 47-49 utgörs transaktionspriset av ersättning som avtalats med Kund B, det 

vill säga 10 000 000 kr. Den fasta ersättningen om 10 000 000 kr inkluderas i 

transaktionspriset baserat på att Kund B sannolikt kommer att fullfölja avtalet (IFRS 15 p. 

49). Eftersom det inte föreligger någon betydande finansieringsdel i enlighet med IFRS 15 p. 

60, fastställs transaktionspriset till 10 000 000 kr. 

 

Steg 4 – Allokering av transaktionspriset 

Eftersom det endast existerar en prestationsförpliktelse i avtalet med Kund B, uppstår inget 

behov av att allokera transaktionspriset. Transaktionspriset i sin helhet avspeglar ersättningen 

som AB Bygg förväntar sig erhålla för uppfyllelsen av prestationsförpliktelsen (IFRS 15 p. 

73). 
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Steg 5 – Intäktsredovisning när prestationsförpliktelsen uppfylls 

AB Bygg skall intäktsredovisa när kontrollen av bostadsrätten övergår från AB Bygg till 

Kund B (IFRS 15 p. 31). Därmed måste det fastslås om kontrollen övergår vid en tidpunkt 

eller över en tidsperiod för att i det efterföljande stadiet bestämma när denna tidpunkt eller 

tidsperiod uppstår (IFRS 15 p. 33, 35 a-c, 38 a-e). Fastställandet av om 

prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod eller vid en tidpunkt sker genom att 

bedöma om något av kriterierna i IFRS 15 p. 35 a-c uppfylls. AB Bygg skall redovisa 

prestationsförpliktelsen över en tidsperiod om något av följande kriterier uppfylls. 

 

a) Kund B tar del av nyttan med bostadsrätten samtidigt som arbetet utförs. 

b) AB Bygg förbättrar eller skapar en tillgång som Kund B kontrollerar. 

c) AB Bygg har ingen alternativ nytta med bostadsrätten samt har rättmätiga möjligheter 

att erhålla betalning för arbete som utförts. 

(IFRS 15 p. 35 a-c) 

 

Den avtalade restriktionen för AB Bygg att endast sälja bostadsrätten till Kund B innebär att 

ingen alternativ nytta uppstår för AB Bygg. Vidare har AB Bygg rättmätiga möjlighet att 

utkräva betalning för det arbete som utförts för att färdigställa bostadsrätten. Vid tillämpning 

av IFRS 15 p. 35 a-c fastställs därmed att AB Bygg uppfyller kriteriet c. Kontrollen av 

bostadsrätten anses därmed övergå över en tidsperiod. 

 

Eftersom prestationsförpliktelsen uppfylls över en tidsperiod skall AB Bygg redovisa 

intäkterna över den tidsperiod som kontrollen övergår från AB Bygg till Kund B (IFRS 15 p. 

39). Tidsperioden då kontrollen övergår skall beslutas mot bakgrund av IFRS 15 p. 33 där det 

föreskrivs att Kund B skall anses kontrollera tillgången om de kan förfoga över eller förhindra 

andra att ta del av nyttan med bostadsrätten. Kontrollen bedöms övergå successivt i takt med 

färdigställandet eftersom Kund B kan förhindra andra att ta del av nyttan med bostadsrätten 

som färdigställs (IFRS 15 p. 33). Kontrollen övergår därmed under byggperioden, i takt med 

att AB Bygg färdigställer bostadsrätten.  

 

Eftersom kontrollen av bostadsrätten övergår i takt med att AB Bygg färdigställer 

bostadsrätten, skall AB Bygg tillämpa en lämplig metod som skäligen kan mäta utfallet av 

entreprenaden (IFRS 15 p. 41). AB Bygg tillämpar input-metoden eftersom periodens 

uppdragsutgifter, de totala uppdragsutgifterna samt den totala uppdragsinkomsten skäligen 

kan fastställas. Intäktsredovisningen sker därmed på basis av färdigställandegraden som 

fastställs genom förhållandet mellan periodens uppdragsutgifter och uppdragets totala utgifter 

(IFRS 15 p. 18). 

 

4.4.2.1 Redovisning under IFRS 15 – Kund B 

 

Eftersom AB Bygg tillämpade input-metoden, skedde intäktsredovisningen för de tre åren på 

basis av färdigställandegraden. Färdigställandegraden baserades på förhållandet mellan 

respektive periods uppdragsutgifter och uppdragets totala utgifter. 

 

I tabell 4.4.2.1.1 redogörs för bedömningsunderlaget som AB Bygg tillämpade för att 

fastställa färdigställandegraden. Färdigställandegraden för respektive år fastställdes genom att 

dividera periodens utgifter med de totala uppdragsutgifterna. Denna procentsats låg sedermera 

till grund för att fastställa den procentuella andelen av uppdragets totala inkomst som 

intäktsredovisades i respektive period. 
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Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

-Uppdragets totala inkomst 10 000 000 kr 10 000 000 kr 10 000 000 kr 

-Uppdragets totala utgifter 7 500 000 kr 7 500 000 kr 7 500 000 kr 

-Periodens utgifter  1 500 000 kr 2 500 000 kr 3 500 000 kr 

Tabell 4.4.2.1.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter Kund B - IFRS   

 

 

Genom tillämpningen av input-metoden, fastställdes intäktsredovisningen för de tre åren 

enligt tabell 4.4.2.1.2. 

 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter 2 000 000 kr 3 330 000 kr 4 670 000 kr 

Kostnader -1 500 000 kr -2 500 000 kr -3 500 000 kr 

Resultat 500 000 kr 830 000 kr 1 170 000 kr 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Bostadsrätt 20% 33% 47% 

-Ackumulerad  20% 53% 100% 

Tabell 4.4.2.1.2 Resultaträkning och färdigställandegrad Kund B – IFRS 

 

 

I enlighet med IFRS 15 redovisade AB Bygg intäkter från uppdraget åt Kund B baserat på 

rekvisitet kontroll. Inledningsvis avgjordes om kontrollen övergick vid en tidpunkt eller över 

en tidsperiod. Kontrollen av bostadsrätten beslutades övergå över en tidsperiod mot bakgrund 

av att AB Bygg uppfyllde kriteriet i IFRS 15 p. 35 c. Grunden till att det uppfylldes bestod i 

AB Byggs rättmätiga möjlighet till ersättning för arbetet som utfördes. Vidare gav 

bostadsrätten inte upphov till någon alternativ nytta för AB Bygg eftersom de inte fick sälja 

den till någon annan kund eller förfoga över den i något annat syfte. 

 

I nästa steg gällde att besluta vilken tidsperiod som utgjorde den tidsperiod då kontrollen av 

bostadsrätten övergick från AB Bygg till Kund B. Detta beslut fattades mot bakgrund av IFRS 

15 p. 33 som anger att kontroll anses föreligga den som har möjlighet att tillgodogöra sig 

nyttan av en tillgång samt förhindra andra att ta del av tillgången. Eftersom Kund B enligt 

avtal har ensamrätt att köpa och förfoga över bostadsrättens användning, beslutade AB Bygg 

att kontrollen övergick i takt med att bostadsrätten färdigställdes. Den kritiska tidpunkten för 

recognition av intäkter uppstod således vid byggperioden.  

 

Effekten av rekvisitet kontroll för intäktsredovisning i enlighet med IFRS 15 blev således att 

intäktsredovisningen skedde successivt, i takt med färdigställandet av bostadsrätten. Detta 

resulterade i att intäktsredovisningen följde tabell 4.4.2.1.2. 

 

4.4.3 Tillämpning av IAS 11 för både Kund A och Kund B  

 

I enlighet med IAS 11 p. 8 betraktas avtalen som två separata uppdrag. Eftersom uppdraget 

för Kund A ger upphov till samma tillämpning och intäktsredovisning som Kund B, redogörs 



 

 - 49 - 

tillämpningen samt redovisningen av uppdragen gemensamt för att undvika upprepning. Det 

efterföljande gäller således för båda avtalen, när AB Bygg tillämpar IAS 11. 

 

IAS 11 är tillämpbart på avtalen med Kund A och B eftersom avtalen uppfyller definitionen 

av entreprenadavtal som definieras i IAS 11 p. 1 samt IAS 11 p. 3-5, det vill säga avtalen 

avser produktion av objekt. Avtalen behandlas som separata avtal eftersom varje enskilt 

objekt har varit föremål för separata förhandlingar (IAS 11 p. 8). Avtalen består vardera av ett 

objekt och avtalen behandlas som uppdrag till fastpris eftersom respektive avtal anger ett pris 

för avtalet i sin helhet (IAS 11 p. 3).  

 

Efter att ersättningen för entreprenaduppdraget bestämts till ett fastpris, ska 

uppdragsinkomsten fastställas. För Kund A och B innefattar inkomsten den ursprungliga 

avtalade ersättningen eftersom det inte existerar några incitamentsersättningar (IAS 11 p. 11). 

Uppdragsinkomsten blir således de 10 000 000 kr som framgår av respektive avtal. 

Uppdragsutgifterna ska för respektive uppdrag omfatta de utgifter som har ett direkt samband 

med det enskilda uppdraget (IAS 11 p. 16). 

 

AB Bygg skall redovisa uppdragen i enlighet med IAS 11 p. 23 eftersom uppdragen utgör 

fastprisuppdrag. Innebörden för AB Bygg när IAS 11 p. 23 tillämpas är att AB Bygg skall 

intäktsredovisa respektive uppdrag när utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. För att en 

tillförlitlig beräkning skall anses föreligga förutsätts att AB Bygg tillförlitligt kan beräkna så 

väl periodens som de totala uppdragsutgifterna samt uppdragsinkomst (IAS 11 p. 23a, c, d). 

Vidare förutsätts att AB Bygg sannolikt kommer att ta del av de ekonomiska fördelarna som 

följer av uppdragen (IAS 11 p. 23b). AB Bygg uppfyller kraven för en tillförlitlig beräkning i 

enlighet med IAS 11 p. 23 a-d eftersom uppdragens totala utgifter, periodens utgifter samt 

uppdragets totala inkomst kan fastställas. Vidare har AB Bygg bedömt att Kund A och B 

sannolikt kommer att ersätta AB Bygg. Utfallet av respektive uppdrag kan därmed beräknas 

på ett tillförlitligt sätt som det föreskrivs i IAS 11 p. 22 och 23. 

 

När det konstateras att en tillförlitlig beräkning av uppdragens utfall kan göras, skall AB Bygg 

tillämpa en metod som tillförlitligt mäter AB Byggs utförda arbete. AB Bygg mäter 

färdigställandet för respektive år och uppdrag genom förhållandet mellan periodens utgifter 

och de totala uppdragsutgifterna (IAS 11 p. 30 a). Beräkningen ligger sedermera till grund för 

intäktsredovisningen genom hänvisning till uppdragens färdigställandegrad (IAS 11, p. 22, 

23, 30).  

 

4.4.3.1 Redovisning under IAS 11 
 

I tabell 4.4.3.1.1 redogörs för bedömningsunderlaget som AB Bygg tillämpade för att 

fastställa färdigställandegraden. Färdigställandegraden för respektive år fastställdes genom att 

dividera periodens utgifter med de totala uppdragsutgifterna. Färdigställandegraden låg 

sedermera till grund för att fastställa den procentuella andelen av uppdragets totala inkomst 

som intäktsredovisades i respektive perioden. 

 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

-Uppdragets totala inkomst 10 000 000 kr 10 000 000 kr 10 000 000 kr 

-Uppdragets totala utgifter 7 500 000 kr 7 500 000 kr 7 500 000 kr 

-Periodens utgifter  1 500 000 kr 2 500 000 kr 3 500 000 kr 

Tabell 4.4.3.1.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter Kund A och B – IAS 
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Med grund i tillämpningen av färdigställandegraden baserat på nerlagda uppdragsutgifter i 

förhållandet till uppdragens totala utgifter i enlighet med IAS 11 p. 30 a, följer AB Byggs 

intäktsredovisning tabell 4.4.3.1.2 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter 2 000 000 kr 3 330 000 kr 4 670 000 kr 

Kostnader -1 500 000 kr -2 500 000 kr -3 500 000 kr 

Resultat 500 000 kr 830 000 kr 1 170 000 kr 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Bostadsrätt 20% 33% 47% 

-Ackumulerad  20% 53% 100% 

Tabell 4.4.3.1.2 Resultaträkning och färdigställandegrad avtal med Kund A och B - IAS 

 

 

 I enlighet med IAS 11 utgör rekvisitet för recognition av intäkter att en tillförlitlig beräkning 

skall föreligga. Möjligheten för recognition av intäkter hänförliga till respektive uppdrag 

uppstod således år 1 eftersom AB Bygg tillförlitligt kunde beräkna uppdragens utfall. AB 

Byggs intäktsredovisning skedde därmed i enlighet med IAS 11 p. 25 och 26, reglerna om 

successiv vinstavräkning. Genom den successiva vinstavräkningen fastställdes periodens 

intäkter på basis av förhållandet mellan periodens utgifter och uppdragets totala utgifter för 

respektive uppdrag. Därmed utgjorde byggperioden av bostadsrätterna den kritiska tidpunkten 

då recognition av intäkter kunde ske. 

 

4.5 Analys - Typfall 1 

 

I figur 4.5.1 illustreras skillnaden avseende den kritiska tidpunkten för AB Byggs recognition 

av intäkter i enlighet med IAS 11 samt IFRS 15 för Kund A och B.  
 

Figur 4.5.1 Tillämpad modell Typfall 1 
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Utifrån figur 4.5.1 kan det utläsas att den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter vid 

tillämpningen av IFRS 15 kan sammanfalla eller skilja sig från när IAS 11 tillämpas. Detta 

förklaras av skillnader i de grundläggande rekvisiten för intäktsredovisning i enlighet med 

IAS 11 och IFRS 15. Även om det tillsynes inte uppstår någon märkbar skillnad i 

intäktsredovisningen i enlighet med IFRS 15 och IAS 11 gällande Kund B, föreligger 

skillnader i de underliggande rekvisiten för intäktsredovisning. I IFRS 15 tillämpas rekvisitet 

kontroll som innefattar en genomgående bedömning av avtalets utformning (IFRS 15 p. 31-

34, 38 a-e). I IAS 11 tillämpas rekvisitet tillförlitlig beräkning (IAS p. 22-24). 

 

I figur 4.5.1 kan det utläsas att den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter gällande 

Kund B uppstår under byggperioden när IFRS 15 och IAS 11 tillämpas. För Kund A uppstår 

den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter vid byggperioden när IAS 11 tillämpas men 

vid avlämnandet när IFRS 15 tillämpas. Effekterna av de underliggande rekvisiten för 

intäktsredovisning, leder till en noterbar skillnad för AB Byggs intäktsredovisningen av 

uppdraget åt Kund A. Skillnaden mellan Kund A och B består i avtalens utformning. Kund A 

kan frånträda sitt avtal och AB Bygg har möjlighet att sälja till någon annan köpare om så 

sker. Detta leder till, enligt rekvisitet kontroll, att uppdraget färdigställs vid en tidpunkt (IFRS 

15 p. 35a- c). I IAS 11 p. 22 föreskrivs att recognition av intäkterna skall ske när de kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Eftersom intäkterna från uppdraget för Kund A kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt i enlighet med IAS 11, sker intäktsredovisningen i takt med att AB 

Bygg färdigställer entreprenaden.  

 

I Figur 4.5.1 illustreras även informationsvärdet, i bemärkelsen prognos- och 

återkopplingsrelevans, som tillämpningen av IAS 11 respektive IFRS 15 ger upphov till. 

Tillämpningen av IAS 11 leder till en något bättre prognosrelevans i relation till 

återkopplingsrelevansen eftersom den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter uppstår 

vid byggperioden. Den något bättre prognosrelevansen vid tillämpningen av IAS 11 föranleds 

således av att intressenterna delges information om AB Byggs intäkter i ett tidigare stadie av 

entreprenaden, jämfört med när IFRS 15 tillämpas för uppdraget åt Kund A.  

 

Den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter i enlighet med IFRS 15 avseende 

uppdraget åt Kund A, ger upphov till en något bättre återkopplingsrelevans i relation till 

prognosrelevansen. Anledningen är att den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter sker 

i ett senare stadie av entreprenaden, vid avlämnandet. Detta innebär att fler risker har 

avklarats när recognition av intäkter sker men informationen är mindre aktuell. 

Informationens tillförlitlighet är därmed något förstärkt när intäktsredovisning sker i enlighet 

med IFRS 15 för Kund A. Detta ger upphov till en något bättre återkopplingsrelevans. 

 

Decision-usefulness som efterfrågas av intressenter som premierar prognosrelevans, torde 

föredra intäktsredovisning i enlighet med IAS 11 i detta fall eftersom tillämpningen av IAS 11 

ger upphov till en något bättre prognosrelevans. Stewardship som efterfrågas av intressenter 

som premierar återkopplingsrelevans, torde föredra intäktsredovisning i enlighet med IFRS 15 

i detta fall eftersom tillämpningen av IFRS 15 leder till en något bättre återkopplingsrelevans 

avseende Kund A.  
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4.6 Empiri - Typfall 2 

 

AB Bygg har vid ingången av år 1 ingått ett avtal med AB Köpcentrum. Avtalet omfattar 

konstruktionen av en utbyggnad av ett existerande köpcentrum samt uppförande av en 

parkeringsplats på AB Köpcentrums fastighet. Ett gemensamt pris om 140 000 000 kr 

avtalades för parkeringsplatsen och utbyggnaden. Eftersom AB Köpcentrum valde att anlita 

AB Bygg för byggnationen av parkeringsplatsen och utbyggnaden, erhåller AB Köpcentrum 

en rabatt. Vidare har AB Bygg konstaterat att AB Köpcentrum är en kreditvärdig kund som 

högst sannolikt kommer att betala. 

 

AB Bygg har normalt ett procentuellt påslag om 100 procent för uppförande av parkeringar 

och 50 procent för utbyggnaden. AB Bygg har god erfarenhet av att bygga parkeringsplatser 

och liknande utbyggnader. AB Bygg bedömer därför att kostnaderna med stor säkerhet 

kommer att uppgå till 20 000 000 kr för parkeringsplatsen respektive 80 000 000 kr för 

utbyggnaden. AB Bygg bedömer även att utgifterna för respektive år kan fastställas 

tillförlitligt. 

 

Totalt förväntas entreprenaden pågå under 3 år. Uppförandet av parkeringsplatsen påbörjas år 

1 och färdigställs år 2. Parkeringsplatsen besiktigas och avlämnas direkt efter färdigställandet 

år 2. Utbyggnaden påbörjas år 2 och färdigställs år 3. Utbyggnationen avlämnas direkt efter 

godkänd slutbesiktning år 3. Under entreprenadtiden står AB Bygg för risken till följd av 

skador vid olycksfall på entreprenaden. Betalningsvillkoren ger AB Bygg rätt att utkräva 

betalning för nerlagt arbete om betalningsplanen inte fullföljs. Betalningsplanen förhandlades 

till 30 000 000 kr under år 1, 50 000 000 kr år 2 och 60 000 000 kr år 3. 

 

 

4.6.1 Tillämpning av IFRS 15 

 

Vid avtalets fastställande tillämpar AB Bygg femstegsmodellen i IFRS 15. Nedan visas hur 

femstegmodellen tillämpats av AB Bygg.  

 

Steg 1 – Identifiera avtalet  

I enlighet med kriterierna i IFRS 15 p. 9 a-e föreligger det ett avtal mellan AB Bygg och AB 

Köpcentrum. Kriterierna i IFRS 15 p. 9 a-e kan sammanfattas till att AB Bygg och AB 

Köpcentrum har godkänt avtalet, de kan identifiera parternas rättigheter till utbygganden och 

parkeringsplatsen som ska produceras, betalningsvillkoren framgår, avtalet har ett 

affärsmässigt värde och att det är sannolikt att AB Bygg kommer att få betalt för uppdraget. 

Avtalet ska därigenom behandlas i AB Byggs redovisning. 

 

Steg 2 – Identifiera prestationsförpliktelserna  

I enlighet med IFRS 15 p. 27 a-b samt p. 28 skall det bedömas om avtalet innehåller en eller 

flera prestationsförpliktelser. För att identifiera utbyggnationen respektive parkeringsplatsen 

som två separata prestationsförpliktelser, krävs det att AB Köpcentrum kan tillgodogöra sig 

nyttan av utbyggnaden och parkeringsplatsen separat. Vidare skall det vara möjligt att 

identifiera utbyggnationen respektive parkeringsplatsen som två separata åtaganden i avtalet. 

Mot bakgrund av detta identifieras två separata prestationsförpliktelser i avtalet, en som 

innefattar parkeringsplatsen och en som innefattar utbyggnaden av köpcentrumet. 

Anledningen är att AB Köpcentrum kan tillgodogöra sig nyttan av utbyggnationen samt 
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parkeringsplatsen helt separat från varandra. Vidare är det möjligt att mot bakgrund av avtalet 

utläsa två separata åtaganden. 

 

Steg 3 – Bestämma transaktionspriset  

Enligt IFRS 15 p. 47-49 utgörs transaktionspriset av ersättning som avtalats med AB 

Köpcentrum, det vill säga 140 000 000 kr. Den fasta ersättningen om 140 000 000 kr 

inkluderas i transaktionspriset baserat på att AB Köpcentrum sannolikt kommer att fullfölja 

avtalet (IFRS 15 p. 49). Eftersom det inte föreligger någon betydande finansieringsdel i 

enlighet med IFRS 15 p. 60, fastställs transaktionspriset till 10 000 000 kr 

 

Steg 4 – Allokering av transaktionspriset  
Transaktionspriset ska allokeras över de två prestationsförpliktelserna för att avspegla värdet 

av respektive prestationsförpliktelse (IFR 15 p. 74). Allokeringen av transaktionspriset 

baseras på försäljningspriset för respektive prestationsförpliktelse, det vill säga det 

försäljningspris som AB Köpcentrum skulle byggt parkeringen respektive tillbyggnaden för, 

fristående av avtalet (IFRS 15 p. 76-77). Eftersom det inte finns något observerbart pris för 

varken parkeringsplatsen eller utbygganden av köpcentrumet, måste försäljningspriserna 

uppskattas (IFRS 15 p. 76). Försäljningspriserna för parkeringen respektive utbygganden kan 

uppskattas genom tre olika metoder (IFRS 15 p. 79).  

 

Vid uppskattningen av försäljningspriserna för utbygganden respektive parkeringen, användes 

den förväntade kostnaden med ett procentuellt påslag som AB Bygg normalt sett använder vid 

byggnation av parkeringsplatser och utbyggnationer (IFRS 15 p. 79b). Utfallet av detta var att 

försäljningspriset för utbygganden uppskattades till 120 000 000 kr, vilket utgörs av den 

uppskattade kostnaden om 80 000 000 kr med ett procentuellt påslag om 50 procent som AB 

Bygg normalt tillämpar för utbyggnationer, det vill säga 40 000 000 kr. Parkeringsplatsens 

försäljningspris uppskattades till 40 000 0000 kr, vilket utgörs av den uppskattade kostnaden 

om 20 000 000 kr samt ett procentuellt påslag om 100 procent som AB Bygg normalt 

tillämpar för parkeringsbyggnationer, det vill säga 20 000 000 kr. 

 

 

Objekt Försäljningspris 

-Parkering 40 000 000 kr 

-Utbyggnad 120 000 000 kr 

Total 160 000 000 kr 

Tabell 4.6.1.1 Försäljningspris - Parkering och Utbyggnad 

 

 

Mot bakgrund av tabell 4.6.1.1 konstateras att det föreligger en rabatt om 20 000 000 kr. 

Anledningen är att det totala försäljningspriset som AB Bygg normalt tillämpar vid 

utbyggnationer samt uppförande av parkeringsplatser totalt uppgår till 160 000 000 kr. 

Eftersom transaktionspriset utgörs av 140 000 000 kr, föreligger därmed en rabatt om 

20 000 000 kr. Eftersom rabatten inte kan härledas till parkeringen eller utbyggnaden skall 

rabatten allokeras över samtliga prestationsförpliktelser (IFRS 15 p. 81). AB Byggs allokering 

av transaktionspriset till prestationsförpliktelserna illustreras i tabell 4.6.1.2 
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Objekt Allokerat transaktionspris AT = T * (F / FT)* 

-Parkering 35 000 000 kr (140 000 000 kr * (40 000 000 kr / 160 000 000 kr))   

-Utbyggnad 105 000 000 kr (140 000 000 kr * (120 000 000 kr / 160 000 000 kr)) 

Total 140 000 000 kr *se avsnitt 4.2.4 

Tabell 4.6.1.2 Allokering av transaktionspriset - Parkering och Utbyggnad 

 

 

Det allokerade transaktionspriset till respektive prestationsförpliktelse uppgår därmed till 

35 000 000 kr för parkeringen och 105 000 000 kr för utbyggnationen. 

 

Steg 5 – Intäktsredovisning när en prestationsförpliktelse uppfylls 

Intäktsredovisningen skall ske då AB Bygg uppfyller respektive prestationsförpliktelse (IFRS 

15 p. 31). En prestationsförpliktelse uppfylls då kontrollen övergår från AB Bygg till AB 

Köpcentrum (IFRS 15 p. 31). Därmed skall det fastställas om prestationsförpliktelserna 

uppfylls över en tidsperiod eller vid en tidpunkt (IFRS 15 p. 32). Detta ställningstagande görs 

mot bakgrund av IFRS 15 p. 35 a-c där det föreskrivs att AB Bygg skall redovisa 

prestationsförpliktelserna över en tidsperiod om något av följande kriterier uppfylls. 

 

a) AB Köpcentrum tar del av nyttan med parkeringen och utbygganden samtidigt som de 

byggs. 

b) AB Bygg förbättrar eller skapar en tillgång som AB Köpcentrum kontrollerar. 

c) AB Bygg har ingen alternativ nytta med parkeringen eller utbyggnaden och kan 

rättmätigt utkräva ersättning för arbete som utförts. 

(IFRS 15 p. 35 a-c) 

Eftersom AB Köpcentrum äger fastigheten där AB Bygg skall uppföra parkeringsplatsen och 

utbygga köpcentrumet, förbättrar AB Bygg en tillgång som AB Köpcentrum kontrollerar. I 

IFRS 15 p. 35 b föreskrivs därför att AB Bygg skall redovisa entreprenaden för 

parkeringsplatsen och utbyggnationen av köpcentrumet över en tidsperiod. Eftersom kriteriet 

b är uppfyllt behöver AB Bygg inte beakta de övriga kriterierna eftersom det i IFRS 15 p. 35 

föreskrivs att om ett av kriterierna uppfylls övergår kontrollen över en tidsperiod. 

 

Eftersom det fastställts att prestationsförpliktelserna uppfylls över en tidsperiod, återstår det 

att fastställa tidsperioderna då respektive prestationsförpliktelserna uppfylls (IFRS 15 p. 31). 

Prestationsförpliktelserna uppfylls över en tidsperiod med anledning av att AB Köpcentrum 

äger fastigheten som AB Bygg förbättrar, kriteriet b är som tidigare konstaterats uppfyllt 

(IFRS 15 p. 35 b). När kriteriet b uppfylls föreskrivs det i IFRS 15 p. 35 b att AB Bygg skall 

beakta samtliga indikatorer i IFRS 15 p. 38 a-e samt p. 33 när tidsperioderna för kontrollens 

övergång fastställs för respektive uppdrag.  

 

Kontrollen anses övergå när AB Köpcentrum kan ta del av nyttan med utbyggnationen samt 

förhindra andra att ta del av nyttan (IFRS 15 p. 33). Eftersom AB Bygg förbättrar en tillgång 

som AB Köpcentrum kontrollerar, anses kontrollen övergå successivt i takt med 

färdigställandet av utbyggnationen samt parkeringsplatsen. I detta fall beaktas även att det 

material som AB Bygg infogar på fastigheten tillhör fastighetsägaren i enlighet med JB 2 kap. 

5 § (IFRS 15 p. 38 b). Vidare beaktas att AB Bygg har rättmätiga möjligheter att utkräva 

betalning för utfört arbete (IFRS 15 p. 38 a). AB Köpcentrum har därmed möjlighet att 

förhindra andra att ta del av nyttan av utbyggnationen samt parkeringsplatsen. Kontrollen 

anses därmed övergå i takt med att utbyggnationen samt parkeringsplatsen färdigställs. 
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Intäktsredovisningen för respektive prestationsförpliktelse, skall avspegla det arbete som AB 

Bygg utför under entreprenadtiden för att uppfylla prestationsförpliktelserna (IFRS 15 p. 39). 

För att intäktsredovisa skall AB Bygg tillämpa en lämplig metod som ger ett skäligt underlag 

att mäta utfallet av prestationsförpliktelserna (IFRS 15 p. 41, 44). AB Bygg tillämpar en 

input-metod på båda prestationsförpliktelserna eftersom uppdragens totala inkomst, utgifter 

och periodernas utgifter skäligen kan fastställas. 

 

4.6.1.1 Redovisning under IFRS 15  

 

Eftersom AB Bygg tillämpade input-metoden, skedde intäktsredovisningen för de tre åren på 

basis av färdigställandegraden. Färdigställandegraden baserades på förhållandet mellan 

respektive periods uppdragsutgifter och uppdragets totala utgifter. 

 

I tabell 4.6.1.1.1 redogörs för bedömningsunderlaget som AB Bygg tillämpade för att 

fastställa färdigställandegraden. Färdigställandegraden för respektive år fastställdes genom att 

dividera periodens utgifter med de totala uppdragsutgifterna. Denna procentsats låg sedermera 

till grund för att fastställa den procentuella andelen av uppdragets totala inkomst som 

intäktsredovisades i respektive period. 

 

 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

-Uppdragets totala inkomst 140 000 000 kr 140 000 000 kr 140 000 000 kr 

-Uppdragets totala utgifter 100 000 000 kr 100 000 000 kr 100 000 000 kr 

-Periodens utgifter  15 000 000 kr 37 000 000 kr 48 000 000 kr 

Tabell 4.6.1.1.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter AB 

Köpcentrum - IFRS  

 

Genom tillämpningen av input-metoden, fastställdes intäktsredovisningen för de tre åren 

enligt tabell 4.6.1.1.2. 

 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter 26 250 000 kr 50 750 000 kr 63 000 000 kr 

Kostnader -15 000 000 kr -37 000 000 kr -48 000 000 kr 

Resultat 11 250 000 kr 13 750 000 kr 15 000 000 kr 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Parkering 75% 25% 0% 

-Ackumulerad  75% 100% 100% 

Utbyggnad 0% 40% 60% 

-Ackumulerad  0% 40% 100% 

Tabell 4.6.1.1.2 Resultaträkning och färdigställandegrad Köpcentrum – IFRS 

 

 

AB Byggs recognition av intäkter baseras på när AB Köpcentrum erhåller kontrollen över 

parkeringsplatsen respektive utbyggnationen (IFRS 15 p. 31, 35). I IFRS 15 föreskrivs att 
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rekvisitet kontroll skall uppfyllas på prestationsförpliktelsenivå för att recognition av intäkter 

hänförliga till respektive prestationsförpliktelse skall ske (IFRS 15, IN.7 e).  

 

Eftersom parkeringsplatsen och utbyggnationen utgjorde två separata prestationsförpliktelser, 

skulle rekvisitet kontroll uppfyllas för respektive prestationsförpliktelse (IFRS 15, IN.7 e). 

Vidare innefattade rekvisitet kontroll för AB Byggs intäktsredovisning i enlighet med IFRS 

15 en genomgående bedömning av ekonomiska och juridiska aspekter (IFRS 15 p. 33). JB 

hade i detta fall betydelse för att avgöra kontrollbegreppets juridiska aspekter. 

 

Eftersom AB Köpcentrum ägde fastigheten där utbyggnationen och uppförandet av 

parkeringsplatsen skedde, förbättrade AB Bygg fastigheten som AB Köpcentrum 

kontrollerade genom färdigställandet av utbyggnationen och parkeringsplatsen (IFRS 15 p. 35 

b). Prestationsförpliktelserna uppfylldes därmed över en tidsperiod eftersom AB Köpcentrum 

ägde fastigheten där utbyggnationen och uppförandet av parkeringsplatsen skedde (IFRS 15 p. 

35 b).  

 

Eftersom båda prestationsförpliktelserna uppfylldes över en tidsperiod, gällde det att 

bestämma den aktuella tidsperioden då kontrollen överfördes. Eftersom det material som AB 

Bygg infogar på fastigheten tillhör fastighetsägaren enligt JB 2 kap. 5 §, ansågs kontrollen 

anses övergå i takt med att AB Bygg utförde sitt arbete (IFRS 15 p. 39). Således överfördes 

kontrollen successivt, i takt med att AB Bygg färdigställde utbyggnationen samt 

parkeringsplatsen (IFRS 15 p. 35). 

 

Effekten av rekvisitet kontroll i enlighet med IFRS 15 för AB Bygg var således att den 

kritiska tidpunkten för recognition av intäkter för parkeringsplatsen respektive 

utbyggnationen, skedde under byggperiod. 

 

4.6.2 Tillämpning av IAS 11 

 

IAS 11 ska tillämpas på avtalet med AB Köpcentrum eftersom avtalet avser produktionen av 

ett eller fler objekt (IAS 11 p. 3). Därmed skall det avgöras om parkeringsplatsen och 

utbyggnaden utgör ett eller två separata uppdrag (IAS 11 p. 8). Om objekten har varit föremål 

för separat förhandling eller separata anbud lämnats för objekten, skall de ses som två skilda 

uppdrag (IAS 11 p. 8 a-c). Eftersom uppdragen förhandlats gemensamt skall 

parkeringsplatsen och utbyggnaden redovisas som ett uppdrag (IAS 11 p. 8 a-c). Avtalet 

består således av ett uppdrag som innefattar två objekt, vilka behandlas som ett 

entreprenaduppdrag till fast pris eftersom ett fast pris avtalats för hela uppdraget (IAS 11 p. 

3). Efter att det är konstaterat att det rör sig om ett fastprisuppdrag för hela entreprenadavtalet, 

skall det även beslutas om vad som skall ingå i uppdragsinkomsten samt uppdragsutgifterna. 

Inkomsten ska innefatta den ursprungliga avtalade ersättningen, vilket i detta fall innefattar de 

140 000 000 kr i avtalet (IAS 11 p. 11). Utgifterna omfattar de utgifter som har ett direkt 

samband med det enskilda uppdraget (IAS 11 p. 16).  

 

Intäktsredovisningen skall ske när entreprenadavtalet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 

11 p. 22). Detta förutsätter att utfallet av entreprenad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt samt 

att de ekonomiska fördelarna med entreprenadavtalet sannolikt kommer att tillfalla AB Bygg 

(IAS 11 p. 23). Vidare föreskrivs det i IAS 11 p. 30 att AB Bygg skall tillämpa en tillförlitlig 

metod för att mäta färdigställandegraden av entreprenaden. AB Bygg kan välja att mäta 

färdigställandegraden baserat på förhållandet mellan nerlagda uppdragsutgifter och 
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uppdragets totala utgifter, fysiskt färdigställande eller utfört arbete på basis av gjorda 

undersökningar (IAS 11 p. 30). Eftersom såväl periodens uppdragsutgifter som uppdragets 

totala utgifter och inkomster kan mätas på ett tillförlitligt sätt, sker intäktsredovisningen för 

entreprenaden genom hänvisning till uppdragets färdigställandegrad baserat på förhållandet 

mellan nerlagda uppdragsutgifter och uppdragets totala uppdragsutgifter (IAS 11 p. 22-23, 

30). 

 

4.6.2.1 Redovisning under IAS 11  

 

I tabell 4.6.2.1.1 redogörs för bedömningsunderlaget som AB Bygg tillämpade för att 

fastställa färdigställandegraden. Färdigställandegraden för respektive år fastställdes genom att 

dividera periodens utgifter med de totala uppdragsutgifterna. Färdigställandegraden låg 

sedermera till grund för att fastställa den procentuella andelen av uppdragets totala inkomst 

som intäktsredovisades i respektive period. 

 

 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

-Uppdragets totala inkomst 140 000 000 kr 140 000 000 kr 140 000 000 kr 

-Uppdragets totala utgifter 100 000 000 kr 100 000 000 kr 100 000 000 kr 

-Periodens utgifter  15 000 000 kr 37 000 000 kr 48 000 000 kr 

Tabell 4.6.2.1.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter AB 

Köpcentrum – IAS 

 

 

Genom tillämpningen av input-metoden, fastställdes intäktsredovisningen för de tre åren 

enligt tabell 4.6.2.1.2. 

 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter 21 000 000 kr 51 800 000 kr 67 200 000 kr 

Kostnader -15 000 000 kr -37 000 000 kr -48 000 000 kr 

Resultat 6 000 000 kr 14 800 000 kr 19 200 000 kr 

Färdigställandegrad År 1 År 2 År 3 

Hela avtalet 15% 37% 48% 

-Ackumulerad  15% 52% 100% 

Tabell 4.6.2.1.2 Resultaträkning och färdigställandegrad AB Köpcentrum - IAS 

 

 

Rekvisitet tillförlitlig beräkning i enlighet med IAS 11 för ett fastprisuppdrag innebär att AB 

Bygg skall redovisa intäkter från entreprenadavtalet när en tillförlitlig beräkning av 

uppdragets utfall är möjligt (IAS 11 p. 22- 23 a-d). Rekvisitet tillförlitlig beräkning innefattar 

även att det skall vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla AB Bygg 

(IAS 11 p. 23 b). 

 

Eftersom AB Köpcentrum bedömdes ha en god kreditvärdighet och uppdragets totala 

inkomster och utgifter kunde identifieras och mätas, uppfyllde AB Bygg rekvisitet tillförlitlig 

beräkning (IAS 11 p. 23). AB Bygg kunde därmed intäktsredovisa i takt med färdigställandet 
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av entreprenaden. I IAS 11 föreskrivs även att AB Bygg skall tillämpa en tillförlitlig metod 

för att mäta färdigställandegraden (IAS 11 p. 30). AB Bygg mätte färdigställandegraden 

baserat på förhållandet mellan respektive periods nerlagda uppdragsutgifter och uppdragets 

totala uppdragsutgifter eftersom uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsterna kunde mätas på 

ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 23). Metoden kallas successiv vinstavräkning och innebar 

således att AB Byggs kostnader matchades mot hänförliga intäkter (IAS 11 p. 25). 

Färdigställandegraden beräknades på avtalet i sin helhet eftersom utbyggnationen och 

parkeringsplatsen utgjorde ett uppdrag (IAS 11 p. 8). 

 

Effekten av rekvisitet tillförlitlig beräkning i enlighet med IAS 11 innebar att den kritiska 

tidpunkten för recognition av uppdragets intäkter skedde under byggperioden. 

 

 

4.7 Analys - Typfall 2 

 

I figur 4.7.1 illustreras de kritiska tidpunkterna då recognition av intäkter sker för 

utbyggnationen samt parkeringsplatsen i enlighet med IAS 11 och IFRS 15. 
  

Figur 4.7.1 Tillämpad modell Typfall 2 

 

Av figur 4.7.1 kan det utläsas att den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter vid 

tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15 sammanfaller, vilket i båda fallen innebär att den 

kritiska tidpunkten för recognition av intäkter uppstår under byggperioden. Rekvisitet kontroll 

(IFRS 15) respektive tillförlitlig beräkning (IAS 11) ger i detta fall uttryck för samma kritiska 

tidpunkt eftersom AB Köpcentrum äger fastigheten där entreprenaden sker. I enlighet med 

IFRS 15 p. 32 b redovisas uppdraget över en tidsperiod och intäktsredovisningen sker under 

byggperioden eftersom AB Köpcentrum kontrollerar fastigheten som AB Bygg förbättrar 

under entreprenadtiden. Det faktum att byggperioden utgör den kritiska tidpunkten för 

recognition av intäkter i enlighet med IFRS 15, följer således av att AB Köpcentrum äger 

fastigheten. 
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Recognition av intäkter i enlighet med rekvisitet tillförlitlig beräkning baseras på att 

entreprenadens inkomster och utgifter kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att de 

ekonomiska fördelarna sannolikt kommer att tillfalla AB Bygg (IAS 11 p. 22, 23). Eftersom 

rekvisitet tillförlitlig beräkning var uppfyllt samt att kontrollen ansågs övergå i takt med 

produktionen, ger tillämpningen av IFRS 15 och IAS 11 uttryck för samma kritiska tidpunkt 

då recognition av intäkter sker. 

 

I Figur 4.7.1 kan även utläsas att informationsvärdet för respektive standard är helt jämförbara 

avseende prognos- respektive återkopplingsrelevansen. Eftersom standardernas kritiska 

tidpunkt sammanfaller, ger standarderna uttryck för likvärdigt informationsvärde avseende 

förhållandet mellan graden av kvarvarande risker och tiden som förlöpts innan 

intäktsredovisningen påbörjas. I båda fallen återstår betydande risker i entreprenadens stadie 

men prognosrelevansen och återkopplingsrelevansen är relativt jämbördig i båda fallen med 

en viss fördel för prognosrelevansen, vilket torde tilltala intressenter som efterfrågar decision-

usefulness. 

 

 
 

 Figur 4.7.2 Jämförelse av intäkter mellan IFRS 15 och IAS 11 

  

Trots att det konstaterats att den kritiska tidpunkten (byggperioden) för intäktsredovisning 

sammanfaller för IAS 11 och IFRS 15, kan det i figur 4.7.2 även konstateras att 

intäktsredovisningen sker i olika stor utsträckning under år 1, år 2 och år 3. De kritiska 

tidpunkterna kan således sammanfalla avseende när recognition av intäkter skall ske men 

intäktsredovisningen kan likväl variera. Detta bottnar i att när IFRS 15 tillämpas, föreskrivs 

att avtalets prestationsförpliktelser skall identifieras och redovisas över den tidsperiod som 

respektive prestationsförpliktelse uppfylls (IFRS 15 p. 22, 31). I IAS 11 föreskrivs att separata 

uppdrag skall identifieras och redovisas under den tidsperiod som respektive uppdrag 

färdigställs (IAS 11 p. 8). Vad som utgör ett separat uppdrag respektive prestationsförpliktelse 

har olika innebörd (IAS 11 p. 8 a-c; IFRS 15 p. 22 a-c). 

 

Tillämpningen av IFRS 15 leder i detta fall till att utbyggnationen och parkeringsplatsen utgör 

två prestationsförpliktelser. Detta har sin grund i att AB Köpcentrum kan nyttja 

parkeringsplatsen separat från utbyggnaden av köpcentrumet när det avlämnats år 2 (IFRS 15 

p. 27). Rekvisitet kontroll skall tillämpas separat för respektive uppdrag när tidpunkten för 
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recognition av intäkter fastställs (IFRS 15 p. 31). Eftersom byggnationen påbörjas år 1 för 

parkeringsplatsen respektive år 2 för utbyggnationen, skall intäkter hänförliga till 

parkeringsplatsen intäktsredovisas år 1 till år 2 i takt med att färdigställandet (IFRS 15 p. 31). 

Intäktsredovisningen av utbyggnationen påbörjas år 2 och avslutas år 3 då utbyggnationen är 

färdigställd. 

 

Tillämpningen av IAS 11 leder i detta fall till att parkeringsplatsen och utbyggnationen utgör 

ett enskilt uppdrag eftersom priset förhandlats gemensamt (IAS 11 p. 8). Detta innebär att 

intäktsredovisningen sker för uppdraget i sin helhet. Sammantaget leder skillnaderna mellan 

IAS 11 och IFRS 15 i avseendet att identifiera uppdrag respektive prestationsförpliktelse, att 

intäktsredovisningen sker i olika takt. Anledningen är att färdigställandegraden beräknas för 

avtalet i sin helhet när IAS 11 tillämpas men när IFRS 15 tillämpas beräknas 

färdigställandegraden för respektive prestationsförpliktelse. Eftersom marginalen för 

uppförandet parkeringsplatsen är 100 procent och 50 procent för utbyggnationen, leder det till 

en intäktsredovisning som illustreras i figur 4.7.2. 

 

4.8 Empiri - Typfall 3 

 
Under år 1 ingår AB Bygg ett avtal med AB Hyresvärd om att uppföra ett hyreshus åt AB 

Hyresvärd. Hyreshuset uppförs på en fastighet som varken AB Bygg eller AB Hyresvärd äger. 

Byggnationen beräknas pågå över tre år och ett standardavtal liknande AB 04 tillämpas. 

Under entreprenadtiden står AB Bygg för skador till följd av olycksfall vid byggnationen. AB 

Hyresvärd har rätt att frånträda avtalet avseende byggnationen mot en ersättning om 

1 000 000 kr samt att AB Bygg erhåller fakturerade belopp. AB Bygg har bedömt att 

hyreshuset med god sannolikhet kan säljas till andra kunder om AB Hyresvärd väljer att inte 

fullfölja avtalet och köpa hyreshuset. Det bedöms dock som osannolikt att AB Hyresvärd 

kommer att frånträda avtalet. 

 

I avtalet anges en fast ersättning om 15 00 000 kr samt två möjliga incitamentsersättningar. 

Om hyreshuset avlämnas innan april år 3 utgår ytterligare ersättning om 1 000 000 kr, 

500 000 kr om hyreshuset avlämnas innan augusti och ingen ersättning utgår om hyreshuset 

avlämnas efter augusti år 3. AB Bygg bedömer sannolikheten för att hyreshuset avlämnas 

innan april till 25 procent, 25 procent för augusti och 50 procent för senare under år 3. 

Sannolikheten är oförändrad under år 1 och 2, först i mars år 3 bedöms sannolikheten 

förändras så att AB Bygg med 95 procents sannolikhet kan uppskatta att 

incitamentsersättningen kommer utgå med 500 000 kr.  

 

I betalningsplanen för byggnationen anges att AB Bygg har rätt att fakturera 4 000 000 kr år 1 

och 4 000 000 kr år 2. Slutfakturering av byggnationen sker år 3 efter att slutbesiktningen 

godkänts. Hyreshuset avlämnas direkt efter godkänd slutbesiktning. AB Hyresvärd har en god 

kreditvärdighet och AB Bygg bedömer att AB Hyresvärd med stor sannolikhet kommer att 

ersätta AB Bygg för byggnationen. 

 

AB Bygg kunde vid avtalstecknandet inte göra någon tillförlitlig beräkning av kostnaderna för 

byggnationen av hyreshuset men det bedömdes som sannolikt att nerlagda utgifter under år 1 

och år 2 skulle ersättas samt att kostnaderna inte skulle överstiga ersättningen om 15 000 000 

kr. År 3 kan uppdragets utfall och uppdragets totala utgifter fastställas. AB Bygg har ett 

räkenskapsår som följer kalenderåret. 
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4.8.1 Tillämpning av IFRS 15  

 

Under år 1 konstaterar AB Bygg att man ingått ett avtal med AB Hyresvärd om att uppföra ett 

hyreshus åt AB Hyresvärd. Avtalet uppfyller kriterierna för att redovisas som ett avtal (IFRS 

p. 9 a-e). IFRS 15 skall därför tillämpas av AB Bygg för att redovisa avtalet. AB Bygg 

tillämpar femstegsmodell i IFRS 15 för att redovisa avtalet. Nedan redogörs för 

femstegsmodellen som AB Bygg tillämpar. 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet 

AB Bygg konstaterar att det föreligger ett avtal med AB Hyresvärd som uppfyller kraven 

enligt IFRS 15 p. 9 a-e. Kraven kan sammanfattas som att AB Bygg och AB Hyresvärd har 

godkänt avtalet, kan identifiera varje parts rättigheter, betalningsvillkoren framgår, avtalet har 

ett affärsmässigt värde och det är sannolikt att AB Bygg kommer att få betalt. Avtalet ska 

därmed redovisas i AB Byggs redovisning. 

 

Steg 2 – Identifiera prestationsförpliktelserna 

Det går inte att utläsa några separata delar i avtalet som enskilt utgör en nytta för AB 

Hyresvärd. Det kan därmed konstateras att det är hyreshuset i sin helhet som skapar nyttan för 

AB Hyresvärd. AB Bygg redovisar därför entreprenaden i sin helhet som en 

prestationsförpliktelse (IFRS 15 p. 22, 26 h, 27 a-b, 30).   

 

Steg 3 – Bestämma transaktionspriset 

Transaktionspriset kan utgöras av både fast och rörlig ersättning (IFRS 15 p. 47). Den fasta 

ersättningen om 15 000 000 kr skall inkluderas i transaktionspriset baserat på att AB Bygg 

förutsätter att AB Hyresvärd kommer att fullfölja avtalet (IFRS 15 p. 49). Eftersom avtalet 

även utgörs av rörlig ersättning, skall AB Bygg uppskatta den rörliga ersättningen som 

eventuellt ska inkluderas i transaktionspriset (IFRS 15 p. 50-51). Transaktionspriset utgörs av 

det mest sannolika beloppet som fastställas genom att tillämpa en av två möjliga metoder 

(IFRS 15 p. 53 a-b). Sannolikheten för olika belopp har bedömts mot bakgrund av AB Byggs 

erfarenhet av liknande projekt (IFRS 15 p. 53 b, 54). 

 

Uppskattningen av incitamentsersättningen skall baseras på den mest sannolika ersättningen 

(IFRS 15 p. 53 b). Totalt finns det tre ersättningar som kan utgå, 1 000 000 kr med en 

sannolikhet på 25 procent, 500 000 kr med en sannolikhet om 25 procent, 0 kr med en 

sannolikhet om 50 procent. Av dessa tre givna utfall, väljs den ersättning som med stor 

sannolikhet inte kommer att leda till en signifikant justering i bemärkelsen att redovisade 

intäkter överskattas (IFRS 15 p. 53 b, 56). Vidare skall AB Bygg beakta kravet på en 

restriktiv bedömning av incitamentsersättningen för att inkludera den i transaktionspriset 

(IFRS 15 p. 56, 57a-e). Eftersom ingen enskild incitamentsersättning kan tillmätas en större 

sannolikhet än 50 procent, uppfylls inte kravet på en restriktiv bedömning (IFRS 15 p. 56). 

AB Bygg inkluderar således ingen incitamentsersättning vid avtalstecknandet. 

 

Transaktionspriset vid avtalets ingång utgörs därmed av den fasta ersättningen om 15 000 000 

kr. AB Bygg skall vid varje rapportperiod uppdatera sin bedömning av transaktionspriset för 

att avspegla eventuella faktorer som har påverkat bedömningen (IFRS 15 p. 59). Eftersom AB 

Bygg har ett räkenskapsår som följer kalenderåret, skall AB Bygg vid varje kvartalsrapport 

uppdatera sin bedömning av transaktionspriset (IFRS 15 p. 59). Sannolikheten för 

incitamentsersättning är oförändrad under år 1 och 2, därav inkluderas ingen 

incitamentsersättningen i transaktionspriset under år 1 och 2. I mars år 3 kan sannolikheten för 

en incitamentsersättning om 500 000 kr uppskattas till sannolikhet av 95 procent.  År 3 
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uppfyller därmed AB Bygg kravet på en restriktiv bedömning för att inkludera 

incitamentsersättningen i transaktionspriset (IFRS 15 p. 56).  

 

Steg 4 – Allokering av transaktionspriset 

Eftersom avtalet i sin helhet utgörs av en prestationsförpliktelse, uppstår inget behov av att 

allokera transaktionspriset (IFRS 15 p. 73). Transaktionspriset avspeglar ersättningen som AB 

Bygg förväntar sig erhålla för byggnationen av hyreshuset. 

 

Steg 5 – Intäktsredovisning när prestationsförpliktelsen uppfylls. 

Intäktsredovisningen skall ske när kontrollen av hyreshuset övergår från AB Bygg till AB 

Hyresvärd (IFRS 15 p. 31). Initialt skall det avgöras om kontrollen övergår över en tidsperiod 

eller vid en tidpunkt för att i det senare skedet bestämma när denna tidpunkt eller tidsperiod 

uppstår (IFRS 15 p. 32). Fastställandet av om prestationsförpliktelsen uppfylls över en 

tidsperiod eller vid en tidpunkt sker i enlighet med IFRS 15 p. 35 a-c där det föreskrivs att AB 

Bygg skall redovisa prestationsförpliktelsen över en tidsperiod om något av följande kriterier 

uppfylls. 

 

a) AB Hyresvärd tar del av nyttan med hyreshuset samtidigt som arbetet utförs. 

b) AB Bygg förbättrar eller skapar en tillgång som AB Hyresvärd kontrollerar. 

c) AB Bygg har ingen alternativ nytta med hyreshuset samt har rättmätiga möjligheter att 

erhålla betalning för arbete som utförts. 

(IFRS 15 p. 35 a-c) 

 

AB Hyresvärd tar del av nyttan med hyreshuset när AB Bygg har uppfyllt sin 

prestationsförpliktelse, kriteriet a uppfylls därmed inte. Hyreshuset byggs på en fastighet som 

varken AB Bygg eller AB Hyresvärd kontrollerar, kriteriet b uppfylls därmed inte eftersom 

hyreshuset som byggs inte förbättrar en fastighet som AB Hyresvärd kontrollerar. Vidare har 

AB Bygg ingen rättmätig möjlighet att erhålla ersättning för utfört arbetet, betalningsplanen 

behöver inte avspegla AB Byggs utförda arbete. AB Bygg har även en alternativ nytta med 

hyreshuset eftersom hyreshuset kan säljas till en annan köpare om AB Hyresvärd inte 

fullföljer avtalet, kriteriet c uppfylls därmed inte. AB Bygg har bedömt att hyreshuset med 

god sannolikhet kan säljas till en annan köpare om AB Hyresvärd inte fullföljer avtalet. AB 

Bygg ska mot bakgrund av IFRS 15 p. 35 a-c redovisa uppdraget vid en tidpunkt eftersom 

inget av kriterierna är uppfyllda. 

 

AB Bygg skall därmed, i enlighet med IFRS 15 p. 33, 38 a-e, bestämma tidpunkten då 

kontrollen övergår från AB Bygg till AB Hyresvärd. Kontrollen övergår då AB Hyresvärd 

kan använda hyreshuset och tillgodogöra sig fördelarna med hyreshuset samt förhindra andra 

att använda eller ta del av fördelarna med hyreshuset (IFRS 15 p. 33). Vidare skall AB Bygg 

beakta indikatorerna i enlighet med IFRS 15 p. 38 a-e för att bestämma tidpunkten då 

kontrollen övergår. I detta fall har AB Bygg beaktat att rätten till betalning för hyreshuset 

uppstår vid avlämnandet, risken för skador till följd av olycksfall över går vid avlämnandet 

samt att AB Hyresvärd kan tillgodogöra sig nyttan av hyreshuset och förhindra andra att ta del 

av nyttan efter avlämnandet. Avlämnandet utgör därmed tidpunkten då kontrollen av 

hyreshuset övergår från AB Bygg till AB Hyresvärd. 

4.8.1.1 Redovisning under IFRS 15  

 

Eftersom AB Bygg uppfyllde prestationsförpliktelsen vid en tidpunkt, uppstod inget behov av 

att fastställa uppdragsinkomster och uppdragsutgifter under år 1 och 2. Visserligen föreskrevs 
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AB Bygg att i enlighet med IFRS 15 p. 59 uppdatera bedömningen av transaktionspriset vid 

varje rapportperiod. Eftersom entreprenaden intäktsredovisades först år 3 gav dessa 

reviderade uppskattningen inte upphov till någon effekt på resultaträkningen. Utfallet av 

entreprenaden i AB Byggs resultaträkning för de tre åren illustreras i tabell 4.8.1.1.1. 

 

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter - - 15 500 000 kr 

Kostnader - - -12 000 000 kr 

Resultat 0 kr 0 kr 3 500 000 kr 

Tabell 4.8.1.1.1 Resultaträkning AB Hyresvärd – IFRS 

 

 

Rekvisitet kontroll som föreskrivs för recognition av intäkter i IFRS 15 innebär att AB Bygg 

skall intäktsredovisa när AB Hyresvärd kan tillgodogöra sig de ekonomiska och juridiska 

fördelarna som följer av att kontrollera hyreshuset (IFRS 15 p. 33). De juridiska och 

ekonomiska fördelarna som skall föreligga för att AB Hyresvärd skall anses ha kontroll över 

hyreshuset innefattar en genomgående bedömning (IFRS 15 p. 33). Bedömningen av 

rekvisitet kontroll innebar att hyreshuset ansågs övergå från AB Bygg till AB Hyresvärd vid 

en tidpunkt. Vidare fastställdes tidpunkten då kontrollen av hyreshuset övergick från AB 

Bygg till AB Köpcentrum mot bakgrund av ett antal indikatorer samt den övergripande 

utgångspunkten för kontroll i IFRS 15 p. 33. Effekten av rekvisitet kontroll i enlighet med 

IFRS 15 innebar att avlämnandet av hyreshuset utgjorde den kritiska tidpunkten då 

recognition av intäkter skedde. Detta resulterade i att samtliga intäkter och kostnader för 

byggnationen redovisades år 3. 

 

AB Byggs totala intäkter för entreprenaden innefattade en fast ersättning om 15 000 000 kr 

samt en incitamentsersättning om 500 000 kr. Incitamentsersättningen uppfyllde inte den 

restriktiva bedömningen som föreskrivs i IFRS 15 för att inkluderas i transaktionspriset under 

år 1 och 2. När uppskattningen av transaktionspriset gjordes för kvartalsrapporten i mars år 3, 

bedömdes att en incitamentsersättningen sannolikt skulle utgå till ett belopp om 500 000 kr. 

Den uppskattade incitamentsersättningen uppfyllde därmed den restriktiva bedömningen i 

enlighet med IFRS 15 p. 56 för att inkluderas i transaktionspriset. 

 

4.8.2 Tillämpning av IAS 11  

 

AB Bygg ska tillämpa IAS 11 eftersom det framgår att AB Bygg har ett särskilt 

framförhandlat avtal att uppföra ett hyreshus åt AB Hyresvärd, IAS 11 är därmed tillämpbar 

(IAS 11 p. 1, 3). 

 

AB Bygg skall fastställa ersättningen för uppdraget för att avgöra om uppdraget utgör ett 

fastprisuppdrag, uppdrag på löpande räkning eller om uppdraget utgör en blandning av de 

båda typerna (IAS 11 p. 6). AB Bygg redovisar uppdraget i enlighet med de förutsättningar 

som gäller för uppdrag vars ersättning inte utgör ett renodlat fastprisuppdrag eller uppdrag på 

löpande räkning med anledning av att incitamentsersättning eventuellt kan tillfalla AB Bygg 

(IAS 11 p. 6).  
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Eftersom det är konstaterat att uppdraget varken utgör ett renodlat fastprisuppdrag eller 

uppdrag på löpande räkning, skall uppdragsinkomsterna och uppdragsutgifterna som är 

hänförliga till uppdraget fastställas. Uppdragsinkomsten innefattar den fasta ersättningen om 

15 000 000 kr (IAS 11 p. 11 a). Incitamentsersättningen skall inkluderas i uppdragsinkomsten 

när uppdraget är tillräckligt långt framskridet för att en sannolik bedömning om de angivna 

förutsättningarna för incitamentsersättningen kommer att uppnås (IAS 11 p. 15 a). Vidare 

föreskrivs det i IAS 11 att AB Bygg ska kunna beräkna incitamentsersättningen tillförlitligt 

för att den ska inkluderas i uppdragsinkomsten (IAS 11 p. 15 b). Uppdragsinkomsten utgörs 

därmed år 1 och 2 av den fasta ersättningen om 15 000 000 kr. Incitamentsersättningen 

inkluderas i uppdragsinkomster när en tillförlitlig beräkning av incitamentsersättningen är 

möjlig till följd av att uppdraget är tillräckligt långt framskridet (IAS 11 p. 15 a-b). Denna 

möjlighet uppstår i mars år 3. Uppdragsutgifterna innefattar kostnaderna som AB Bygg 

förväntar sig att AB Hyresvärd kommer att ersätta till följd av byggnationen (IAS 11 p. 16).  

 

AB Bygg skall redovisa byggnationen av hyreshuset i enlighet med IAS 11 p. 23 och 24 

eftersom uppdraget utgör en blandning av ersättningsformer (IAS 11 p. 6). Innebörden av IAS 

11 p. 23 och 24 är att AB Bygg skall tillämpa successiv vinstavräkning när utfallet av 

entreprenaduppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Eftersom AB Bygg konstaterat att 

en tillförlitlig beräkning av uppdragets totala utgifter inte är möjlig under år 1 och 2, 

begränsas AB Byggs möjlighet att intäktsredovisa (IAS 11 p. 32 a-b). Intäktsredovisningen 

under år 1 och 2 får endast ske i den mån AB Bygg har nerlagda kostnader som sannolikt 

kommer att ersättas av AB Hyresvärd. I enlighet med IAS 11 p. 32 a-b föreskrivs därmed AB 

Bygg att endast ska intäktsredovisa i den mån AB Bygg redovisar ett noll resultat för 

byggnationen av hyreshuset. När de osäkerhetsfaktorer som förhindrar en tillförlitlig 

beräkning inte längre föreligger, skall AB Bygg intäktsredovisa utfallet av entreprenaden 

(IAS 11 p. 35). Osäkerheten som föranleder att AB Bygg inte kan beräkna de totala 

uppdragsutgifterna upphör år 3. Därmed ska uppdragets utfall redovisas år 3 i enlighet med 

reglerna om successiv vinstavräkning (IAS 11 p. 24). 

 

4.8.2.1 Redovisning under IAS 11  

 

Mot bakgrund av tillämpningen av IAS 11 redogörs bedömningsunderlaget som AB Bygg 

hade att tillgå för respektive år i tabell 4.8.2.1.1. 

 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

-Uppdragets totala inkomst 15 000 000 kr 15 000 000 kr 15 500 000 kr 

-Uppdragets totala utgifter - - 12 000 000 kr 

-Periodens utgifter  6 000 000 kr 3 600 000 kr 2 400 000 kr 

Tabell 4.8.2.1.1 Bedömningsunderlag inkomster och utgifter IAS Typfall 3 

 

Med grund i bedömningsunderlaget för respektive år samt de förutsättningar som 

framkommer vid tillämpningen av IAS 11, framgår AB Byggs resultaträkningen för de tre 

åren i tabell 4.8.2.1.2. 
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Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter 6 000 000 kr 3 600 000 kr 5 900 000 kr 

Kostnader -6 000 000 kr -3 600 000 kr -2 400 000 kr 

Resultat 0 kr 0 kr 3 500 000 kr 

Tabell 4.8.2.1.2 Resultaträkning AB Hyresvärd – IAS 

 

Eftersom rekvisitet tillförlitlig beräkning som föreskrivs i IAS 11 inte uppfylldes, föreskrevs 

AB Bygg att endast redovisa intäkter i den mån motsvarande kostnader sannolikt skulle 

ersättas (IAS 11 p. 32 a-b). Eftersom de nerlagda kostnaderna med stor sannolikhet skulle 

ersättas av AB Hyresvärd, redovisade AB Bygg ett nollresultat under år 1 och 2 eftersom 

intäkterna inte fick överstiga kostnaderna som sannolikt skulle ersättas. Under år 3 kunde 

uppdragsutgifterna konstateras, därmed uppfyllde AB Bygg kravet på en tillförlitlig beräkning 

i avseendet att redovisa uppdragets utfall (IAS 11 p. 35). AB Bygg gavs därmed möjlighet att 

redovisa ett positivt resultat som avspeglade uppdragets utfall (IAS 11 p. 22). Eftersom 

intäkterna underskattas under år 1 och 2, skulle dessa justeras genom en rättelse av intäkterna 

år 3 (IAS 11 p. 38). Detta resulterade i att uppdragets totala intäkter redovisades år 3, 

exkluderat de intäkter som var föremål för intäktsredovisning under år 1 och 2. 

 

Den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter uppstod således år 1 eftersom AB Bygg 

under år 1 hade kostnader för byggnationen av hyreshuset som sannolikt skulle ersättas av AB 

Hyresvärd. Effekten av tillämpningen av IAS 11 var således att byggperioden utgjorde den 

kritiska tidpunkten då recognition av intäkter skedde. 

4.9 Analys - Typfall 3 

 

I figur 4.9.1 illustreras de kritiska tidpunkterna då recognition av intäkter sker i enlighet med 

IFRS 15 respektive IAS 11 för uppdraget att uppföra hyreshuset. 

 

 Figur 4.9.1 Tillämpad modell Typfall 3  

 

I figur 4.9.1 kan det utläsas att den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter skiljer sig 

när IAS 11 respektive IFRS 15 tillämpas för intäktsredovisning av entreprenaden. Skillnaden 
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uppstår till följd av rekvisitet kontroll i enlighet med IFRS 15 samt de restriktioner som 

föreskrivs i IAS 11 p. 32 a-b när rekvisitet tillförlitlig beräkning inte uppnås. 

 

Kontrollen av hyreshuset övergår från AB Bygg till AB Hyresvärd vid avlämnandet. 

Recognition av intäkter i enlighet med rekvisitet kontroll sker därmed vid avlämnandet, det 

vill säga vid den tidpunkt då AB Bygg överför kontrollen av hyreshuset till AB Hyresvärd 

(IFRS 15 p. 31). För att recognition av intäkter skall ske i enlighet med rekvisitet tillförlitlig 

beräkning, förutsätts att uppdragets totala utgifter klart kan identifieras och mätas (IAS 11 p. 

23 c). Eftersom denna förutsättning inte uppfylls, föreskrivs det i IAS 11 p. 32 a-b att intäkter 

endast skall redovisas till ett belopp som motsvarar kostnaderna som sannolikt kommer att 

ersättas. Därmed utgör byggperioden den kritiska tidpunkten då recognition av intäkter sker 

när IAS 11 tillämpas. 

 

Tillämpningen av standarderna ger upphov till två olika kritiska tidpunkter, byggperioden 

respektive avlämnandet. Tillämpningen av standarderna ger därmed uttryck för en viss 

differens i informationsvärdet avseende förhållandet mellan graden av förlupen tid 

(återkopplingsrelevans) och kvarvarande risker (prognosrelevans), vilket illustreras i figur 

4.9.1. Recognition av intäkter vid byggperioden ger upphov till en något bättre 

prognosrelevans i förhållande till informationens återkopplingsrelevans. Den något bättre 

prognosrelevansen uppstår på bekostnad av att fler risker, sett till entreprenaden som helhet, 

kvarstår att avklaras när recognition av intäkter sker vid byggperioden jämfört med 

avlämnandet. Mot bakgrund av detta kan recognition av intäkter i enlighet med IAS 11 anses 

ge uttryck för en något förbättrad prognosrelevans i jämförelse med IFRS 15 som ger uttryck 

för en något förbättrad återkopplingsrelevans.  

 

Effekten av de kritiska tidpunkterna avseende intressenternas informationsbehov är att 

intressenter som efterfrågar decision-usefulness, det vill säga prognosrelevans, torde föredra 

redovisning i enlighet med IAS 11. Intressenter som efterfrågar stewardship, det vill säga 

återkopplingsrelevans, torde föredra intäktsredovisning i enlighet med IFRS 15. 

 

 
 Figur 4.9.2 Jämförelse av intäkter mellan IFRS 15 och IAS 11 
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Eftersom recognition av intäkter i enlighet med IFRS 15 sker vid en tidpunkt (avlämnandet), 

uppstår inget behov av att tillämpa en lämplig metod som skäligen kan uppskatta 

färdigställandet av hyreshuset. Intäktsredovisningen i enlighet med IFRS 15 kommer därmed 

att följa figur 4.9.2.  

 

Som tidigare konstaterats förutsätts att uppdragets totala utgifter klart kan identifieras och 

mätas för att uppfylla kravet avseende en tillförlitlig beräkning (IAS 11 p. 23 c). Eftersom 

denna förutsättning inte uppfylls föreskrivs det i IAS 11 p. 32 a-b att intäkter endast skall 

redovisas till ett belopp som motsvarar kostnaderna som sannolikt kommer att ersättas. Det 

kan konstateras utifrån figur 4.9.2 att intäktsredovisningen sker under år 1 till år 3 vid 

tillämpningen av IAS 11.  
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5 Slutsatser 

5.1 Inledning 

 

Syftet med denna studie var att tillämpa IFRS 15 och IAS 11 för att analysera konsekvenser 

vid tillämpningen av respektive standard med avseende på intäktsredovisning vid 

entreprenader. Konsekvenserna av tillämpningen analyserades utifrån den tillämpade 

modellen för att illustrera när den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter uppstod samt 

dess effekt på informationsvärdet som efterfrågas av intressenterna. Vidare analyserades 

effekten på resultaträkningen vid tillämpningen av respektive redovisningsstandard. 

 

5.2 Studiens slutsatser  

 

I studien framkom att recognition av intäkter i enlighet med rekvisitet tillförlitlig beräkning 

innebar att intäktsredovisning skedde när det tillförlitligt gick att mäta utfallet av ett 

entreprenaduppdrag (IAS 11 p. 22). Förutsättningar för recognition av intäkter när rekvisitet 

tillämpades var att en tillförlitlig beräkning av såväl de totala som periodens uppdragsutgifter 

och uppdragsinkomster var möjlig (IAS 11 p. 22-24). Vidare utgjorde ytterligare en 

förutsättning att de ekonomiska fördelarna som följer av entreprenaduppdraget sannolikt 

skulle tillfalla entreprenadföretaget (IAS 11 p. 22- 24).  

 

I de fall en tillförlitlig beräkning ansågs föreligga, baserades intäktsredovisningen på en 

lämplig metod som på ett tillförlitligt sätt mätte uppdragets utfall (IAS 11 p. 30). När 

uppdragets totala utgifter, periodernas utgifter samt uppdragens totala inkomster var kända, 

baserades intäktsredovisningen på färdigställandegraden som fastställdes genom förhållandet 

mellan uppdragens utgifter per period och uppdragens totala uppdragsutgifter. I dessa fall 

utgjorde därmed byggperioden den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter eftersom 

utgifterna uppstod till följd av det arbete som utfördes.  När rekvisitet tillförlitlig beräkning 

inte uppfylldes i typfall 3, följdes föreskriften i IAS 11 p. 32 a-b som innebar att intäkter 

endast redovisades i den utsträckning nerlagda uppdragsutgifter sannolikt skulle ersättas 

(återfås). Slutsatsen är därmed att byggperioden uteslutande utgjorde den kritiska tidpunkten 

då recognition av intäkter skedde. 

 

I studien framkom även att rekvisitet kontroll för recognition av intäkter i enlighet med IFRS 

15, innefattade en genomgående bedömning av avtalens utformning samt de ekonomiska och 

juridiska fördelarna som följde av att kontrollera en tillgång (IFRS 15 p. 33, 35 a-c, 38 a-e). 

Recognition av intäkter skedde när kontrollen övergick från AB Bygg till köparen (IFRS 15 p. 

31). Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kunde kontrollens övergång ske vid en 

tidpunkt eller över en tidsperiod (IFRS 15 p. 35 a-c). För att fastställa om kontrollen övergick 

vid en tidpunkt eller över en tidsperiod, krävdes en genomgående bedömning av avtalens 

utformning, ekonomiska fördelar som följer av att kontrollera en tillgång samt juridiska 

aspekter kopplade till den civilrättsliga äganderättsövergången (IFRS 15 p. 33). 

 

Vidare förutsatte rekvisitet kontroll ett fastställande av tidsperioden eller tidpunkten då 

kontrollens övergång inträffade. Även denna bedömning innefattade en genomgående analys 

av avtalens utformning samt de indikatorer som skulle beaktas i enlighet med IFRS 15 p. 38 

a-e. Slutsatsen är att kontrollens övergång var av stor betydelse för den kritiska tidpunkten då 

recognition av intäkter skedde i enlighet med IFRS 15. Vidare kunde kontrollen vid liknande 
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situationer anses övergå vid en tidpunkt respektive tidsperiod som i typfall 1 där avtalets 

utformning gav upphov till olika bedömningar av kontrollens övergång.  

 

Sammantaget ger tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15 som skett i studien, uttryck för att den 

kritiska tidpunkten kan uppstå under olika tidpunkter beroende på förutsättningarna i det 

givna fallet. Effekten på resultaträkningen i de enskilda fallen kan många gånger förklaras av 

de olika kritiska tidpunkterna som uppstår till följd av att rekvisitet tillförlitlig beräkning 

respektive kontroll tillämpas. Det kan fastslås att tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15 i de 

enskilda fallen kan ge upphov till skillnader i resultaträkningen där tillämpningen av IAS 11 

uteslutande gav upphov till intäktsredovisningen över en tidsperiod. Tillämpningen av IFRS 

15 gav uttryck för en varierad effekt på resultaträkningen eftersom intäktsredovisning kunde 

ske vid en tidpunkt eller över en tidsperiod beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. 

Äganderättsövergången, avtalets utformning och de ekonomiska fördelarna var av stor 

betydelse för intäktsredovisningen i enlighet med IFRS 15. I studien framkommer även att 

skillnader i de enskilda fallen kan uppstå till följd av definitionen av en prestationsförpliktelse 

i IFRS 15 samt definitionen av ett entreprenaduppdrag i IAS 11. 

 

Vid tillämpningen av IAS 11 definieras två eller flera byggobjekt som separata uppdrag om 

objekten har varit föremål för separata förhandlingar, separata anbud har lämnats samt att 

uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsterna kan identifieras för respektive objekt (IAS 11 p. 

8 a-c). Vid tillämpningen av IAS 11 i typfall 2 identifierades byggobjekten som ett uppdrag 

eftersom objekten varit föremål för gemensamma förhandlingar och prissättning. Detta 

resulterade i att den successiva vinstavräkningen i enlighet med IAS 11 p. 25 och 26, skedde 

på uppdraget i sin helhet. Vid tillämpningen av IFRS 15 definieras ett byggobjekt som en 

prestationsförpliktelse när kunden kan tillgodogöra sig nyttan av byggobjektet separat och när 

byggobjektet kan identifieras separat (IFRS 15 p. 27 a-b). I typfall 2 innebar detta att de två 

byggobjekten identifierades som två separata prestationsförpliktelser. Intäktsredovisningen 

för respektive prestationsförpliktelse baserades på input-metoden där färdigställandegraden 

beräknades för respektive byggobjekt. 

 

Sammantaget kan definitionen av entreprenaduppdrag i enlighet med IAS 11 respektive 

prestationsförpliktelse i enlighet med IFRS 15 ge upphov till skillnader i det enskilda fallet. 

Eftersom varje uppdrag (IAS 11) och prestationsförpliktelse (IFRS 15) ger upphov till en 

beräkning av färdigställandegraden, kan effekten av att tillämpa respektive standard ge 

upphov till skillnader i resultaträkningen, vilket framgår i typfall 2. Anledningen är att 

tillämpningen av IAS 11 i typfall 2 resulterade i att färdigställandegraden beräknades på 

uppdraget i sin helhet. När IFRS 15 tillämpades beräknades två färdigställandegrader 

eftersom två prestationsförpliktelser identifierats. Slutsatsen är att definitionen av en 

prestationsförpliktelse i enlighet med IFRS 15 respektive uppdrag i enlighet med IAS 11, i det 

enskilda fallet, kan ge upphov till olika effekter i resultaträkningen. 
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Figur 5.2.1  Sammanfattning av de kritiska tidpunkterna 
 

I studien framkom att de kritiska tidpunkterna för recognition av intäkter genomgående 

uppstod vid byggperioden eller avlämnandet. Vidare framkom att rekvisiten för recognition 

av intäkter som föreskrivs i IAS 11 (tillförlitlig beräkning) respektive i IFRS 15 (kontroll) kan 

ge upphov till olika kritiska tidpunkter under samma givna situation. I figur 5.2.1 illustreras 

de kritiska tidpunkter för recognition som framkom vid tillämpningen av rekvisitet tillförlitlig 

beräkning som föreskrivs i IAS 11 respektive kontroll som föreskrivs i IFRS 15. 

 

Tillämpningen av IAS 11 i denna studie gav uteslutande upphov till en kritisk tidpunkt för 

recognition av intäkter vid byggperioden. Detta resulterade i att tillämpningen av IAS 11 gav 

uttryck för en något bättre prognosrelevans i förhållande till återkopplingsrelevansen och 

förklaras av att den kritiska tidpunkten inträffade i ett tidigare stadie av entreprenaden. 

Informationen var därav mer aktuell men mindre tillförlitlig eftersom betydande risker fortsatt 

kvarstod när den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter inträffade. 

 

Prognosrelevans premieras av intressenter som efterfrågar decision-usefulness, det vill säga 

intressenter som efterfrågar aktuell information till grund för ett framåtblickande, 

prognostiserande perspektiv. Informationsvärdet som tillämpningen av IAS 11 gav upphov till 

i denna studie var således i bättre överensstämmelse med informationsvärdet som efterfrågas 

av intressenter som efterfrågar decision-usefulness. 

 

Tillämpningen av IFRS 15 i denna studie gav upphov till en kritisk tidpunkt vid byggperioden 

eller vid avlämnandet beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Det kan konstateras 

att tillämpningen av IFRS 15 därmed kunde resultera i kritiska tidpunkter för recognition av 

intäkter som gav uttryck för mer eller mindre tillförlitlig information. När den kritiska 

tidpunkten uppstod vid avlämnandet var informationen mer tillförlitlig, vilket gav upphov till 

en bättre återkopplingsrelevans. När den kritiska tidpunkten uppstod vid byggperioden var 

informationen mindre tillförlitlig men mer aktuell vilket gav upphov till en ökad 

prognosrelevans.  

 

Återkopplingsrelevansen premieras av intressenter som efterfrågar stewardship, det vill säga 

intressenter som önskar tillförlitlig information till grund för att utvärdera företagets 

prestationer. Som tidigare konstaterats premieras prognosrelevans av intressenter som 
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efterfrågar decision-usefulness. Tillämpningen av IFRS 15 kunde ge upphov till två kritiska 

tidpunkter, byggperioden eller avlämnandet. När byggperioden utgjorde den kritiska 

tidpunkten för recognition av intäkter, gav det upphov till en något bättre prognosrelevans. 

När avlämnandet utgjorde den kritiska tidpunkten, gav det upphov till en något bättre 

återkopplingsrelevans. Slutsatsen är således att informationsvärdet som tillämpningen av 

IFRS 15 resulterade i, kan ge uttryck för en bättre prognos- eller återkopplingsrelevans 

beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Informationsvärdet som tillämpningen av 

IFRS 15 gav upphov till, kunde föredras av olika intressenter beroende på förutsättningarna i 

det givna fallet. 
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6 Diskussion 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel diskuteras den teoretiska modellen och den tillämpade modellen för att 

återkoppla till modellernas uppbyggnad samt belysa den diskussion som kan föras utifrån 

modellerna.  

 

6.2 Diskussion utifrån den teoretiska modellen 

 

Studiens slutsatser är baserade på den tillämpade modellen som genomgående använts för att 

analysera och illustrera effekten av den kritiska tidpunkten för recognition av intäkter vid 

tillämpningen av IAS 11 och IFRS 15. Tillämpningen av modellen gav upphov till slutsatser 

om olika informationsvärden i form av prognos- och återkopplingsrelevans. Utifrån 

informationsvärdena som framkom i den tillämpade modellen, drogs slutsatser om olika 

intressenters informationsbehov.  

 

Slutsatserna som framkom genom den tillämpade modellen underbyggdes med den teoretiska 

modellen som har sin utgångspunkt i IASBs föreställningsram (2001). Vi anser att en 

återkoppling till den teoretiska modellen är på sin plats för att poängtera diskussionen som 

kan föras utifrån den teoretiska modellen. I figur 6.2.1 återfinns den teoretiska modellen som 

underbygger studiens analys och slutsatser (den tillämpade modellen). 

 

 

 
  Figur 6.2.1 Den teoretiska modellen 

 

Den teoretiska modellen (figur 6.2.1) är underbyggd av kvalitativa egenskaperna som 

återfinns i IASBs föreställningsram (2001). Den teoretiska modellen belyser tidsaspekten i 

IASBs föreställningsram (2001, p. 43) där det föreskrivs att företagsledningen skall väga 

nyttan av tidig rapportering mot nyttan av mer tillförlitlig information. Denna avvägning 

illustreras i den teoretiska modellen genom att D (decision-usefulness) efterfrågas av 
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intressenter som premierar aktualitet och S (stewardship) efterfrågas av intressenter som 

premierar tillförlitlighet. 

 

I IASBs föreställningsram (2001, p. 43) beskrivs tidsaspekten som en avvägning mellan de 

kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Vi anser att denna benämning riskerar 

att resultera i oklarheter eftersom information omöjligtvis kan vara relevant om den inte 

uppfyller en viss nivå av tillförlighet. Med detta i beaktande och mot bakgrund av 

tidsaspekten så som den föreskrivs i IASBs föreställningsram (2001, p. 43), kan tidsaspekten 

illustreras som en avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet.  

 

I denna kontext är det vår uppfattning att de fall som analyserats, kan anses ge uttryck för en 

inneboende avvägning i IAS 11 och IFRS 15 avseende de kvalitativa egenskaperna relevans 

samt tillförlitlighet. Tillämpningen av IAS 11 gav i samtliga fall uttryck för en konsekvent 

inneboende avvägning till fördel för relevans. Tillämpningen av IFRS 15 gav i förekommande 

fall uttryck för en inneboende avvägning till fördel för tillförlitlighet men i merparten av 

fallen uppstod en fördel för relevans. Med utgångspunkt i detta diskuteras orsaken till de 

inneboende avvägningarna av relevans och tillförlitlighet i den avslutande reflektionen.  
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7 Avslutande reflektion 

7.1 Inledning 

 

Litteraturstudien som underbyggde den teoretiska referensramen lyfte fram ett flertal 

intressanta aspekter som var av betydelse för denna studie för att skapa en god förståelse inom 

ämnet. I den avslutande reflektionen återkopplas till aspekter som är av relevans för ämnet.  

 

7.2 Reflektion 

 

Som det framförts i den teoretiska referensramen kan de olika ansatserna ge upphov till 

skillnader avseende när intäktsredovisningen sker. Resultaträkningsansatsen har sin 

utgångspunkt i att bestämma periodens intäkter och matcha dessa mot kostnaderna. I IAS 11 

tillämpas det omvända förhållandet, det vill säga att med utgångspunkt i periodens kostnader 

fastställs (matchas) periodens intäkter, så kallad omvänd matchning (IAS 11 p. 25). Vår 

uppfattning är att denna ansats leder till att det arbete som entreprenadföretaget utfört, primärt 

är den faktor som avgör när intäktsredovisningen skall ske. 

 

I motsats till IAS 11 underbyggs IFRS 15 med en balansräkningsansats. Denna ansats har sin 

utgångspunkt i att fastställa värdeförändringen av företags tillgångar och skulder i 

balansräkningen. Värdeförändringen i balansräkningen ger upphov till kostnader och intäkter i 

resultaträkningen. Vår uppfattning är att den primära utgångspunkten i IFRS 15 utgjordes av 

att avspegla värdeförändringar som skedde i takt med att kontrollen av tillgångar övergick 

från säljaren till köparen. Den intäktsredovisning som skedde behövde därmed inte avspegla 

det arbete som entreprenadföretaget utförde under respektive period. Denna reflektion utgör 

en fråga som även Wagenhofer (2014) framfört, det vill säga att en balansräkningsansats kan 

resultera i en mer inkonsekvent intäktsredovisning i avseendet att den kritiska tidpunkten kan 

uppstå under olika stadier av rörelseverksamhetscykeln. 

 

Det kan diskuteras om skillnaderna avseende den kritiska tidpunkten för recognition av 

intäkter kan förklaras utifrån de olika ansatserna. Vi anser att en övergripande förklaring av 

skillnaderna framstår mot bakgrund av de olika ansatserna, vilket även framförts av 

Wagenhofer (2014, s. 362, 367). Eftersom denna studie inte syftade till att jämföra 

standarderna i en bredbemärkelse, vill vi poängtera att detta skall ses som en avslutande 

reflektion som kan tänkas vara föremål för en egen studie. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

 

Vi anser att det i vår studie framkommit ett flertal aspekter som kan vara föremål för vidare 

forskning. Nedan redogörs de tre områden som vi mot bakgrund av vår studie rekommenderar 

fortsatt forskning inom: 

 

 En övergripande analys av standarder med balans- respektive resultaträkningsansats 

för att kartlägga om det går att konstatera att standarder med balansräkningsansats i 

större utsträckning resulterar i varierande kritiska tidpunkter för recognition av 

intäkter. 
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 Effekten av den nya intäktsredovisningsstandarden ur köparens och säljarens 

perspektiv. Det vill säga en undersökning gällande i vilken mån köparen redovisar 

tillgångar i sin balansräkning för de tillgångar som säljaren överför kontrollen över i 

enlighet med IFRS 15. 

 

 Som framkommit i studien tillämpas ett kontrollbegrepp i IFRS 15 som ger upphov till 

ett omfattande informationsunderlag för att tillämpa femstegsmodellen. 

Transaktionspriset måste fastställas och i vissa fall uppskattas baserat på olika 

bedömningar av sannolikheten. Vidare måste försäljningspriset för respektive 

prestationsförpliktelse fastställas för att allokera transaktionspriset över 

prestationsförpliktelserna. En tänkbar studie är att genomföra en fallstudie för att 

dokumentera ett företags implementering av den nya standarden. 

 

7.4 Studiens praktiska bidrag 

 

Som framkommit i studien är ett omfattande informationsunderlag nödvändigt för att tillämpa 

femstegsmodellen i IFRS 15. Vår rekommendation är att företag i ett tidigt stadie bör 

analysera implementeringens konsekvenser på interna processer, rutiner och 

ekonomistyrningssystem. 
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