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Sammanfattning 
Intäkter är den största posten i bokslutet men är oftast den som är minst beskriven i de 

finansiella rapporterna. Intäktsposten är en viktig faktor när olika företag ska jämföras med 

varandra. Denna post är något som är starkt förknippat med bedömningar vilket Enron och 

Prosolvia är två exempel på. Inom Enron redovisades intäkter och tillgångar medan de 

kostnader och skulder som de var kopplade till valdes att inte redovisas. På så sätt upprätthöll 

Enron en positiv bild när den ekonomiska ställningen egentligen var det motsatta. Även i 

Prosolvias fall ifrågasattes deras sätt att redovisa sina intäkter. Det som främst ifrågasattes var 

varför Prosolvia valt att redovisa intäkter medan kunden fortfarande hade rätten att returnera 

varan. Två centrala frågor att besvara när det kommer till intäktsredovisning är: 

 När i tiden ska en intäkt redovisas? 

 Till vilket belopp ska intäkten tas upp i redovisningen? 

För att besvara dessa frågor har företagen två redovisningsramverk till hjälp, IFRS och ÅRL 

samt kompletterande normgivning från BFNAR och RR.  

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur företag redovisar sina intäkter och vilka 

svårigheter de stöter på samt hur de löser dessa. Vi vill analysera om det finns några likheter 

och skillnader mellan de företag som redovisar enligt IFRS och ÅRL med kompletterande 

normgivning. Den fråga vi utgått från har varit: Hur intäktsredovisar företagen sina 

inkomster? 

 

Studien har genomförts utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och därför har vi använt oss av en 

abduktiv strategi med en kvalitativ ansats. Detta tillvägagångssätt passade vår studie bäst 

eftersom vi ville undersöka hur företagen redovisade sina intäkter i praktiken. Materialet vi 

samlade in från företagen gjordes genom tre öppna individuella intervjuer samt en 

telefonintervju. Valet av företag har baserats på vilka redovisningsramverk de använder sig av 

och vilken typ av verksamhet de bedriver.  

 

Resultatet av vår studie visar att företag vars verksamhet består av försäljning av varor har 

bättre stöd från redovisningsramverken om när en inkomst blir en intäkt. Företagen som säljer 

varor gör en avsättning för att hantera öppet köp. Jämförs beräkningen av avsättningen med 

hur företag med tjänsteuppdrag avsätter likvida medel för garanti, hanteras dessa på ett 

likande sätt. Dock bedömer de företag som utför tjänsteuppdrag sina avsättningar på ett 

noggrannare sätt än de som har försäljning av varor. De företag vars verksamhet innefattade 

utförande av tjänsteuppdrag använde sig båda av successiv vinstavräkning, trots att de inte 

arbetade i stora projekt. Orsaken till att de använde sig av denna metod var på grund av att de 

ansåg att den gav en mer rättvisande bild. Vilket värde, nominellt eller verkligt, företagen ska 

redovisa till är inte tydligt och enkelt oavsett bransch företag verkar inom. Detta blev tydligt i 

intervjuerna då få företag visste vad det innebar och skiljde dem åt. 

 

 



 

Abstract 
Revenue is the largest post in the financial statements but is often least described. They are an 

important element when different companies are compared with each other. Revenue is often 

associated with assessment which Enron and Prosolvia is two examples of. Enron reported 

their incomes and assets while their costs and debts were not reported. Thus were a positive 

image maintained of the company when the financial position in reality were otherwise. Also 

Prosolvia´s way of reporting revenues were questioned. The part that was mostly questioned 

was why Prosolvia chose to report revenues while the customer still had the right to return it. 

Two central questions when it comes to revenue recognition are: 

 When the revenue is recognized? 

 To which value the revenue is being recognized? 

 

To be able to answer these questions the companies use the accounting frameworks, IFRS, the 

Swedish Annual Accounts Act and the supplementary normative. 

 

The purpose of this study is to gain an understanding of how companies report their revenues 

and which difficulties they encounter and how they solve these. We want to analyze to see if 

there are any differences or similarities between the companies who reports according to 

IFRS and the Swedish Annual Accounts Act. The question we have emanated from is: How 

do companies report their revenues? 

 

Our study was carried out with a hermeneutical perspective and that is why we used a 

abductive strategy with a qualitative approach. This strategy suited our study because we 

wanted to see how the companies report their revenues in reality. The material was collected 

through open individual interviews and a telephone interview. The choice of companies was 

made based on which accounting framework they use and what kind of business they have.  

 

The result of our study shows that companies whose business consist of selling goods has a 

better support from the accounting frameworks in the question when an income becomes 

revenue. Companies that sell goods must do a deposition to handle the costs concerning the 

return of goods. When the deposited amount was compared with companies that have service 

assignments we saw that these companies handle the deposit for warranty likewise. However 

the companies with service assignments made their assessments more carefully than the 

companies who sell goods. The companies that had service assignments both used the 

percentage of completion method, even though they did not work with large projects. The 

reason was that they thought that this method gives the truest and fairest view of the 

company. Which value, nominal or fair, the company should report is not clear and simple, no 

matter which branch they are in. This showed in the interviews where only a few of the 

companies know what the values meant or what separated them. 
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1. Inledning 
I vår inledning introducerar och presenterar vi vårt ämne samt svårigheterna som finns. I vår 

problembakgrund presenterar vi varför intäktsredovisning är problematiskt samt de två 

redovisningsramverk som kan användas av svenska företag. Problemdiskussionen behandlar 

de två huvudsakliga problemen som finns med dagens intäktsredovisning vilket leder fram till 

vår problemformulering och vårt syfte.  

1.1 Problembakgrund 
Intäkter är den största posten i bokslutet men är oftast den som är minst beskriven i de 

finansiella rapporterna (McDonnell, 2003). Intäktsposten i de finansiella rapporterna har i 

årtionden setts som en viktig faktor när ett företags framgång ska mätas (Pounder, 2009). 

Även när olika företag ska jämföras med varandra är intäktposten en viktig faktor (Marton, 

Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010). Enligt Marton et al. (2010) är 

intäktsposten något som är starkt förknippad med bedömningar. Enligt Cheney (2006) kan 

bedömningarna göra att intäkterna redovisas fel i de finansiella rapporterna. Fel i 

intäktsredovisning är den ledande orsaken till att företag får korrigera sina finansiella 

rapporter och antalet korrigeringar ökar (Cheney, 2006). 

 

Holzmann (2011) menar att felen gällande intäkter i de finansiella rapporterna beror på 

bristen av tydliga intäktsredovisningsprinciper. Mårtensson (1982) påpekade detta redan i 

början på 1980-talet och anmärkte att bristen på information gällande ett företags 

redovisningsprinciper kan klassificeras som ett frångående från god redovisningssed. 

Principerna som är viktiga för intäktsredovisning är matchnings-, realisations- och 

försiktighetsprincipen (Lagerström, 1995). Redogörelsen av de redovisningsprinciper som 

företagen använder sig av när de sammanställer sina intäkter och sin årsredovisning är ofta en 

allmän punkt som inte beskriver de största transaktionerna, typen av transaktion eller hur de 

har blivit redovisade (McDonnell, 2003).  

 

International Accounting Standards Board [IASB] som ger ut International Financial 

Reporting Standards [IFRS] anser att det finns brister i de standarder som berör intäkter, IAS 

18 och IAS 11. Dessa brister är att standarderna är vaga, inkonsekventa samt komplexa att 

använda (IASB Discussion Paper, 2010). IASB och Financial Accounting Standards Board 

[FASB], två internationella organisationer som arbetar för att kvalitetsförbättra den 

internationella redovisningen, genomför nu ett projekt som syftar till att förbättra 

intäktsredovisningsstandarderna. IASB och FASB försöker att skapa bättre standarder som är 

mer lättolkade, tydliga och konsekventa. Detta för att öka jämförbarheten och förståelsen av 

hur intäkterna redovisats i de finansiella rapporter som företagen tar fram, oavsett på vilken 

kapitalmarknaden i världen som de befinner sig (IASB Discussion Paper, 2008). Tsujiyama 

(2009) menar att detta samarbete kan skapa mindre utrymme för tolkningar. 

 

Förnyelse och utveckling av standarderna behövs på grund av att under de senaste åren har ett 

flertal skandaler inträffat gällande hur företag valt att sammanställa sin intäktsredovisning, 

bland annat Enron i USA och Prosolvia i Sverige. Inom Enron redovisades intäkter och 

tillgångar medan de kostnader och skulder som de var kopplade till valdes att inte redovisas. 

På så sätt upprätthöll Enron en positiv bild när den ekonomiska ställningen egentligen var det 

motsatta. Även i Prosolvias fall ifrågasattes deras sätt att redovisa sina intäkter. Det som 

främst ifrågasattes var varför Prosolvia valt att redovisa intäkter medan kunden fortfarande 

hade rätten att returnera varan (Marton et al., 2010). 
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Enron och Prosolvia är endast två exempel på skandaler när det gäller brister i 

intäktsredovisningen. Av de fel som förekommer i företags årsredovisningar, är 

intäktsrelaterade fel ett av de vanligaste. En förklaring kan vara komplexiteten kring de 

ramverk som ett företag kan välja att använda. De olika ramverk som ett företag kan använda 

sig av beror på om de är noterade eller inte. Om ett företag är en noterad koncern måste 

företaget följa IFRS, icke-noterade koncerner kan välja att frivilligt följa IFRS. Övriga 

svenska företag måste följa de svenska redovisningsreglerna. Att följa de svenska reglerna 

innebär att följa Årsredovisningslagen [ÅRL] och kompletterande normgivning från 

Bokföringsnämnden [BFN] och Redovisningsrådets Rekommendationer [RR] (Marton et al., 

2010).  

1.2 Problemdiskussion 
En intäkt definieras som en ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod som 

medför ökning av eget kapital och som inte utgör ett aktieägartillskott (BFNAR 2003:3 p.8, 

FAR SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.7, FAR Akademi, 2011; Marton et al., 2010). Detta innebär 

att det finns två centrala frågor att besvara när det kommer till intäktsredovisning: 

 När i tiden ska en intäkt redovisas? 

 Till vilket belopp ska intäkten tas upp i redovisningen? 

Vid frågan om när i tiden en intäkt ska redovisas är en vägledande princip att de väsentliga 

riskerna och förmånerna förknippat med ägandet av varan har övergår till kunden (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson, 2007). Detta kan vara enkelt till exempel när en butik säljer en vara då 

intäkten normalt tas upp omgående vid försäljningstillfället. Det som kan bli en svårighet är 

när företaget har kvar ansvar efter köpet då frågan är när riskerna och förmånerna har övergår 

till kunden. Exempel på detta är vid öppet köp eller när det ingår installation och leverans i 

köpet (Marton et al., 2010). Öppet köp är fördelaktigt för kunden då de har chans att ångra sitt 

köp och är på så sätt ett bra konkurrensmedel för företaget. Det har stor påverkan på ett 

företags försäljning men skapar samtidigt kostnader för företaget (Mukhopadhyay & 

Setoputro, 2004). Öppet köp gör det svårt att bedöma när ägandet övergår till kunden och för 

att få redovisa intäkten ska de framtida returerna kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 

(Sundgren et al., 2007).  

 

Om det ingår transport från säljaren till kunden vid försäljning av en vara uppkommer frågan 

om när intäkten ska redovisas. Ska intäkten redovisas då den lämnas till en transportör eller 

när den är levererad till kunden. Ytterligare en svårbedömd situation som kan uppkomma är 

vid installation. Om installationen är en väsentlig del av avtalet ska intäkten först redovisas 

när installationen har slutförts. Är installationen däremot enkel till sin natur, till exempel om 

det innebär att koppla antenn och elström till en TV, ska intäkten redovisas innan 

installationen är gjord (Sundgren et al., 2007). 

 

En annan situation som kan vara svår att bedöma är utförande av tjänsteuppdrag. 

Tjänsteuppdrag sträcker sig ibland över flera redovisningsperioder och då blir frågan om 

intäkten ska redovisas när projektet är klart eller om en del av intäkten ska redovisas tidigare. 

Ett exempel på ett tjänsteuppdrag är ett entreprenadavtal. Vid ett entreprenadavtal arbetar 

företag med större enskilda projekt så som byggnader, fartyg och broar. Företag kan 

intäktsredovisa entreprenadavtal enligt två olika metoder, antingen när projektet är klart eller i 

takt med att arbetet fortskrider, det vill säga successiv vinstavräkning. Nackdelen med att 

redovisa allt när projektet är klart är att vinsten inte redovisas fören projektet är slut, vilket 

gör det svårt att få en bild av hur lönsamt projektet är. Vid successiv vinstavräkning måste 

företaget beräkna färdigställandegraden och den måste kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Förändrade uppskattningar kommer att inverka på de reviderade inkomsterna, utgifterna och 

vinsten i resultaträkningen (Sundgren et al., 2007).  

 

Intäkten får endast redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 

tillfalla företaget och att intäkterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt (Marton et al., 2010). 

Värdering av intäkterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet, vilket innebär att 

endast intäkter som är konstaterade får tas med i resultaträkningen. En svårighet när det gäller 

att bestämma till vilket värde som en intäkt ska redovisas till beror på kravet om matchning av 

intäkter och kostnader (Artsberg, 2005; Sundgren et al., 2007). Intäkter och kostnader som 

kan hänföras till samma transaktion eller händelse ska redovisas samtidigt (BFNAR 2003:3, 

p.20, FAR SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.19, FAR Akademi, 2011), men grundregeln är att 

vänta med att redovisa intäkten om inte företaget tillförlitligt kan beräkna framtida returer vid 

till exempel öppet köp (Sundgren et al., 2007). Frågan blir om företaget kan redovisa hela 

intäkten direkt och göra en avsättning för returerna eller om de väntar tills returneringstiden 

gått ut (IAS 18, p.18 FAR Akademi, 2011). Ytterligare ett exempel på en situation där det kan 

vara svårt att bedöma till vilket värde en intäkt ska redovisas till är vid tjänsteuppdrag. Vid 

förutsättningen att intäkten tas upp när projektet är klart är värdet hela beloppet. Vid 

användning av successiv vinstavräkning fördelas däremot beloppet under de perioder som 

projektet sträcker sig över (Marton et al., 2010). 

 

Att intäkterna och kostnaderna redovisas rätt är viktigt (Marton et al., 2010). Informationen 

som publiceras i de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat (ÅRL, 2kap, 3§, FAR SRS Förlag, 2010). Detta är avgörande för ett företags 

externa och interna intressenter ska kunna välgrundade beslut (Deegan & Unerman, 2011). 

1.3 Problemformulering 
Hur intäktsredovisar företagen sina inkomster? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur företag redovisar sina intäkter och vilka 

svårigheter de stöter på samt hur de löser dessa. Vi vill även beskriva om det finns några 

likheter eller skillnader mellan företagen som har liknande verksamhet.  
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2. Teoretisk referensram 
Vår referensram inleds med grundläggande redovisningsteori som ligger till grund för de två 

huvudsakliga redovisningsramverken som finns inom intäktsredovisning. Inom varje ramverk 

beskrivs hur de två frågeställningarna, när i tiden och till vilket värde, hanteras sett till vilken 

typ av verksamhet företag bedriver. Vi avslutar kapitlet med att diskutera ansvar företag kan 

ha efter försäljning. 

2.1 Sammanfattning 
Svenska företag kan idag redovisa utifrån två ramverk, ÅRL med kompletterande 

normgivning eller IFRS. Vilket ramverk företaget ska redovisa enligt beror på om de är 

noterade eller inte. Om företaget är noterat redovisar de enligt IFRS och använder IAS 18 för 

sin intäktsredovisning. Är företaget inte noterat används ÅRL med kompletterande 

normgivning, i detta fall RR 11 och BFNAR 2003:3 för sin intäktsredovisning (Marton et al., 

2011).  

 

 
Figur 1. Stuktur teoretisk referensram. 

Källa: Egenproducerad figur 

 

Intäkter definieras som en ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod som 

medför ökning av eget kapital och som inte utgör ett aktieägartillskott (BFNAR 2003:3, p.8, 

FAR SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.7, FAR Akademi, 2011; RR 11, p.7, 1999; Marton et al., 

2010). De två centrala frågeställningarna inom intäktsredovisning är när i tiden och till vilket 

belopp en intäkt ska redovisas till. När i tiden en intäkt ska redovisas i resultaträkningen beror 

på om företaget uppfyllt sina prestationer gentemot kunden (Marton et al., 2010). En 

vägledande princip är att de väsentliga riskerna och förmånerna förknippat med ägandet har 

övergår till kunden (Sundgren et al., 2007). Ett exempel på detta är när ett företag som har 

försäljning av varor erbjuder sina kunder öppet köp. Frågan blir då när ägandet övergår från 

företaget till kunden och hur pass tillförlitligt företagen kan bedöma sannolikheten att kunden 

komma att häva köpet (Sundgren et al., 2007). Tjänsteuppdrag innebär tjänster som erbjuds 

inom ramen för ett avtal där uppdraget är begränsat inom en viss tid (BFNAR 2003:3, p8, 
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FAR SRS Förlag, 2010). Ett tjänsteuppdrag kan variera i tid och en svårighet blir då att 

bedöma när och hur intäkterna ska fördelas över uppdragsperioden (RR 11, p.21, 1999). 

Företaget kan välja att redovisa när uppdraget är slutfört (BFNAR 2003:3, p.30, FAR SRS 

Förlag, 2010), eller löpande under uppdragets tid (Epstein & Jermakowicz, 2007). Problemet 

med att redovisa intäkterna när uppdraget är färdigt när det handlar uppdrag under en längre 

tid, är att redovisningen inte speglar den faktiska omfattning av aktiviteter som sker under 

perioden (Epstein & Jermakowicz, 2007).  

 

När ett företag ska bestämma till vilket värde en intäkt ska tas upp till, ska värderingen göras 

med rimlig försiktighet. Endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen. Intäktens 

värde beror även på kravet om matchning mellan intäkter och kostnader (Sundgren et al., 

2007). Företaget kan välja mellan att använda sig av det nominella eller verkliga värdet 

(BFNAR 2003:3, p.8, FAR SRS Förlag, 2010). För att fastställa det verkliga värdet finns det 

enligt Deegan och Unerman (2011) två metoder att använda, market-to-market och market-to-

model. Vid försäljning av varor utgörs det verkliga värdet av betalningen som fås i likvida 

medel direkt vid leverans (RR 11, p.11, 1999). Ett exempel på när det kan vara svårt att 

bedöma värdet av en intäkt är vid tjänsteuppdrag där företaget valt att använda sig av 

successiv vinstavräkning. Värdet kan då variera beroende på när färdigställandegraden mäts, 

hur mycket som företaget har fakturerar och hur mycket av dessa inkomster som får tas upp 

som intäkter (Epstein & Jermakowicz, 2007). Målet är att intäkter och kostnader som kan 

hänföras till samma transaktion eller händelse ska redovisas samtidigt för att ge en rättvisande 

bild (BFNAR 2003:3, p.20, FAR SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.19, FAR Akademi, 2011). 

2.2 Redovisningsprinciper 

2.2.1 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen innebär att företag inte redovisar orealiserade vinster på grund av den 

osäkerhet som finns med framtida händelser samtidigt som orealiserade förluster redovisas 

direkt (Smith, 2000). Försiktighetsprincipen innebär att utgifter hellre kostnadsförs än 

aktiveras. Den starka ställningen försiktighetsprincipen har i Sverige beror på den starka 

kopplingen till beskattningen men det har fått vika sig för en annan princip – 

matchningsprincipen. Detta eftersom en korrekt matchning ofta innebär en konflikt mellan 

dessa två principer (Artsberg, 2005). 

2.2.2 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att intäkter och kostnader som har samband med varandra 

matchas till samma period (Artsberg, 2005). Alltså att inkomsterna ska matchas med 

utgifterna för de resurser som använts för att skapa intäkterna (Smith, 2000). Problemet med 

denna princip är att hitta en metod som på ett bra sätt relaterar kostnaderna till intäkterna 

(Artsberg, 2005). En fråga är när i tiden resursförbrukningen redovisas i förhållande till när 

resursen anskaffats. När det gäller varor som inte har något behov av lagring sker 

redovisningen direkt (Smith, 2000). När sambandet mellan intäkter och kostnader är funnet 

blir problemet hur dessa ska värderas (Artsberg, 2005).  

2.2.3 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen är viktig, speciellt när en intäkt ska redovisas (Artsberg, 2005). Normalt 

tolkas realisationsprincipen som att försäljningen är den kritiska händelsen och att intäkter, 

kostnader och resultat redovisas vid försäljningen av varan. Intäkten är då lika med ökningen 

av likvida medel vid kontantförsäljning eller ökningen av kundfordringar vid 

kreditförsäljning. Eftersom ökningen av nettotillgångarna inte redovisas fören vid 

försäljningstillfället innebär detta att tillgångarna värderas till historisk kostnad, 
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anskaffningsvärdet, ända fram till försäljningen. Alltså innebär realisationsprincipen 

värdering till historisk kostnad (Smith, 2000). Principen kan följa ett formsynsätt eller ett 

substanssynsätt. Vid ett formsynsätt måste en transaktion ske där företaget är ena parten i 

transaktionen, medan i ett substanssynsätt räcker det med en generell värdeökning på 

marknaden. Traditionellt är det formsynsättet som menats när det handlat om 

realisationsprincipen (Artsberg, 2005).  

2.3 Intäktsredovisning 
Den största posten i ett företags finansiella rapporter är oftast intäkter och är därför en viktig 

fråga för företagen och deras rapportering (Marton et al., 2010). Ett företags intäkter kommer 

från dess ordinarie verksamhet som försäljning av varor eller tjänster men kan även bestå av 

ränteintäkter, royalties och utdelningar (Sundgren et al., 2007). En intäkt definieras som en 

ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod som medför ökning av eget 

kapital och som inte utgör ett aktieägartillskott (BFNAR 2003:3, p.8, FAR SRS Förlag, 2010; 

IAS 18, p.7, FAR Akademi, 2011; RR 11, p.7, 1999; Marton et al., 2010). Det kan vara svårt 

att avgöra värdet av de ekonomiska fördelarna, alltså beloppet, och när i tiden under en 

redovisningsperiod som intäkten ska redovisas i resultaträkningen.  Dessa två frågeställningar 

är centrala och måste hanteras på ett korrekt sätt för att få en så rättvisande intäktsredovisning 

som möjligt (Marton et al., 2010).   

 

I utkastet från IASB och FASB är syftet att förtydliga de principer som ett företag bör 

använda sig av när de rapporterar finansiell information gällande värdet, när i tiden och 

osäkerheten kring intäkterna. Genom att förtydliga dessa kan de finansiella rapporterna 

förbättras och ge en mer rättvisande bild. Huvudprincipen i utkastet kräver att ett företags 

intäktsredovisning skildrar den överföring av varor och tjänster till kunden samt det värde 

som företaget får, eller kan förvänta sig att få, i utbyte för varorna eller tjänsterna. För att ett 

företag ska kunna använda sig av denna princip krävs det att företaget: 

 Identifierar kontraktet med kunden. 

 Identifierar de skilda kontraktsförpliktelserna som följer med kontraktet. 

 Bestämmer transaktionspriset. 

 Beräknar vilket transaktionspris de separata kontraktsförpliktelserna kommer att få.  

 Intäktsredovisar beloppet när företaget uppfyllt sina kontraktsförpliktelser (IASB 

Discussion Paper, 2010).  

2.3.1 När i tiden? 

När intäkten ska redovisas i resultaträkningen handlar om när företaget anses ha tjänat in 

intäkten, alltså när de har fullgjort sin prestation mot den andra parten (Marton et al., 2010). 

Enligt Sundgren et al. (2007) är en vägledande princip att intäkterna ska redovisas då de 

väsentliga riskerna och förmånerna förknippat med ägandet har övergått till kunden. Att 

bedöma när i tiden som detta har skett kan i vissa fall vara enkelt som när en affär säljer en 

vara, då tas intäkten normalt upp direkt vid försäljningstillfället (Sundgren et al., 2007). 

Svårigheter uppstår när företaget har kvar ansvar efter köpet till exempel vid öppet köp, eller 

när leverans och installation ingår och detta sker vid ett senare tillfälle. Långa uppdrag är en 

annan företeelse som kan ge upphov till svårigheter, frågan blir då om när intäkterna ska 

redovisas, om det ska ske löpande under hela projekttiden eller om allt ska redovisas vid 

projektets slut (Marton et al., 2010).  

 

Ytterligare en faktor som påverkar intäktsredovisningen är om det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna kommer tillfalla företaget och om detta kan mätas på ett tillförlitligt 
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sätt (Marton et al., 2010). Enligt ÅRL 2 kap. 4§ (FAR SRS Förlag, 2010) får bara intäkter 

som är konstaterade tas med i resultaträkningen.  

2.3.2 Till vilket värde? 

När ett företag har bestämt under vilken period intäkten ska redovisas måste företaget även 

bestämma till vilket värde den ska tas upp till i resultaträkningen (Marton et al., 2010). 

Värdering av olika intäkter ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet, vilket innebär att 

endast intäkter som är konstaterade får tas med i resultaträkningen och intäkter som hör till 

perioden ska tas med oavsett när inbetalningen sker (Sundgren et al., 2007). 

 

Inom svensk redovisning anger BFNAR 20003:3 (p.8, FAR SRS Förlag, 2010) att svenska 

företag ska använda sig antingen av det fakturerade värdet, med andra ord det nominella 

värdet, eller av det verkliga värdet utifall ersättning fås i form av likvida medel. I de flesta fall 

erläggs ersättningen baserat på det verkliga värdet i närhet till när varan överlämnas eller 

tjänsten utförs. Dock uppstår det problem när ersättningen betalas senare eftersom det då kan 

ha uppkommit en skillnad mellan det nominella och det verkliga värdet (Marton et al., 2010). 

Grundförutsättningen inom IAS 18 är att intäkterna ska redovisas till verkligt värde när varan 

eller tjänsten har blivit levererad till kunden, när fördelarna och riskerna har övergått till 

kunden och när summan som ska överföras kan mätas tillförlitligt (Epstein & Jermakowicz, 

2007).  

 

Den främsta svårigheten som företag står inför när det gäller att bestämma till vilket värde 

som en intäkt ska redovisas till beror på kravet om matchning av intäkter och kostnader 

(Sundgren et al., 2007). Intäkter och kostnader som kan hänföras till samma händelse eller 

transaktion ska redovisas samtidigt. Kostnader, som garantiutgifter och liknande som 

uppkommer efter leverans av varan eller tjänsten, kan i de flesta fall beräknas tillförlitligt när 

övriga villkor för intäktsredovisningen har uppfyllts. De övriga villkoren består av att varan 

eller tjänsten har blivit levererad eller utförd samt att riskerna och förmånerna har övergått till 

kunden. Om kostnaden för detta inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt kan intäkten inte 

redovisas och mottagna betalningar ska då redovisas som en skuld till kund. Detta eftersom 

företaget mottagit en inbetalning från kund som ses som osäker (BFNAR 2003:3, p.20, FAR 

SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.19, FAR Akademi, 2011).  

2.3.2.1 Verkligt värde 

Det verkliga värdet definieras enligt BFNAR 2003:3 och IAS 18 som ”det värde som en 

tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende 

av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (BFNAR 2003:3, p.8, 

FAR SRS Förlag, 2010, s.1151; IAS 18, p.7, FAR Akademi, 2011, s.330). Verkligt värde kan 

tas fram med hjälp av två tekniker, market-to-market samt market-to-model. Inom market-to-

market är utgångspunkten att det finns en aktiv marknad, det vill säga en marknad där det 

köps och säljs, och att där finns en identisk intäkt som kan värderas. Detta utgör då intäktens 

marknadsvärde. Inom tekniken market-to-model däremot är förutsättningen att det inte finns 

någon aktiv marknad utan då får en godkänd värderingsmodell användas istället för att få 

fram värdet. Exempel på en godkänd värderingsmodell är Capital Asset Pricing Model 

(Deegan & Underman, 2011). Användningen av verkligt värden har dock även en baksida 

enligt Deegan och Unerman (2011), då värdering till verkligt värden var en bidragande orsak 

till sub-prime bankkrisen. Det som hände var att bankerna värderade sina tillgångar utefter 

marknaden under en högkonjunktur men i sig hade tillgångarna egentligen inte ökat i värde 

och bankerna lånade då ut mer än vad de hade belägg för (Deegan & Unerman, 2011). Även 

Dutta och Zhang (2002) är kritiska mot användningen av verkligt värden på grund av att de 

metoder som används för att ta fram det verkliga värdet är bristande. Intäkten får endast 
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värderas till verkligt värdet om detta kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (Sundgren et al., 

2007). Ytterligare kritik mot användningen av verkligt värde beror på att flera företag ännu 

inte slutat använda sig av anskaffningsvärdet när de redovisar vilket leder till att dessa två 

blandas i de finansiella rapporterna (Dutta & Zhang, 2002). 

2.4 ÅRL, RR 11 och BFNAR 2003:3 

2.4.1 Försäljning av varor 

2.4.1.1 När i tiden? 

De inkomster som hanteras i RR 11 kommer ifrån försäljning av varor, utförande av 

tjänsteföretag eller ränta, royalty eller utdelning från annans utnyttjande av företagets 

tillgångar. Syftet med RR 11 är att ange hur inkomster ska intäktsredovisas i onoterade bolag 

(RR 11, p.2, 1999). Inkomsten från försäljning av varor redovisas som intäkt när följande 

villkor är uppfyllda: 

 De väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet av varorna är 

överförda från företaget till kunden. 

 Företaget behåller inget engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med 

ägande och har ingen kontroll över de varor som sålts. 

 Företaget kan beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. 

 De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen kommer med 

sannolikhet att tillfalla företaget. 

 De utgifter som följer av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 11, 

p.14, 1999). 

 

För att fastställa tidpunkten när riskerna och förmånerna med ägandet övergår till kunden 

krävs en granskning av omständigheterna kring transaktionen som har genomförts. I de flesta 

fall överförs riskerna och förmånerna med ägandet till kunden i och med att den juridiska 

äganderätten eller det fysiska innehavet överförs, som vid försäljning inom detaljhandeln (RR 

11, p.15, 1999). Transaktionen räknas inte som en försäljning om företaget behåller de 

väsentliga riskerna förknippade med ägandet och då intäktsredovisas inkomsten inte (RR 11, 

p.16, 1999). Inkomsten intäktsredovisas enbart när det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget (RR 11, p.18, 

1999).  

 

BFNAR 2003:3 gäller för de onoterade företag som valt att inte följa RR 11. BFNAR 2003:3 

behandlar intäkter från försäljning av varor, utförande av tjänsteuppdrag och ränta, royalty 

och utdelning. Vid ett företags försäljning av varor redovisas inkomst som intäkt när följande 

villkor är uppfyllda: 

 De väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med varornas ägande är 

överförda till kunden. 

 Företaget har inget med den löpande förvaltningen som brukar förknippas med ägande 

och har ingen kontroll över varorna som sålts. 

 Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Det ska vara sannolikt att företaget får del av de ekonomiska fördelar som kommer av 

transaktionen. 

 De utgifter som följer av transaktionen ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 

(BFNAR 2003:3, p.20, FAR SRS Förlag, 2010). 
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Om dessa villkor inte är uppfyllda ska inkomsten inte redovisas som en intäkt (BFNAR 

2003:3, p.20, FAR SRS Förlag, 2010). Vid delleveranser vid försäljning av varor redovisas 

intäkten när företaget gjort alla delleveranser (BFNAR 2003:3, p.23, FAR SRS Förlag 2010). 

2.4.1.2 Till vilket värde? 

Enligt RR 11 ska intäkter vid försäljning av varor redovisas till det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller vad som kommer erhållas (RR 11, p.9, 1999). Det verkliga värdet fastställs 

vanligtvis genom en överenskommelse mellan företaget och kunden (RR 11, p.10, 1999). I de 

flesta fall betalas varan eller tjänsten med likvida medel och intäkten utgörs då av betalningen 

(RR 11, p.11, 1999). Inkomsten från försäljning av varor redovisas som intäkt när följande 

villkor är uppfyllda: 

 De väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet av varorna är 

överförda från företaget till kunden. 

 Företaget behåller inget engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med 

ägande och har ingen kontroll över de varor som sålts. 

 Företaget kan beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. 

 De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen kommer med 

sannolikhet att tillfalla företaget. 

 De utgifter som följer av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 11, 

p.14, 1999). 

 

Intäkt definieras som den del av ett företags inkomst som kan hänföras till 

redovisningsperioden (BFNAR 2003:3, p.8, FAR SRS Förlag, 2010). Bara det som företaget 

tar emot eller kommer att ta emot för sin egen räkning ska räknas som inkomst och ska 

redovisas till verkligt värde. Om företaget däremot får ersättningen i likvida medel direkt vid 

leveransen ska inkomsten redovisas till nominellt värde (BFNAR 2003:3, p. 9-10, FAR SRS 

Förlag, 2010). Nominellt värde är det värde som anges i ett avtal, en faktura eller liknande 

(BFNAR 2003:3, p.8, FAR SRS Förlag, 2010).  

2.4.2 Utförande av tjänsteuppdrag 

2.4.2.1 När i tiden? 

Tjänsteuppdrag innebär tjänster som erbjuds inom ramen för ett avtal och som normalt ska 

utföras inom en viss tid. Ett tjänsteuppdrag kan variera i tid, det kan utföras i en 

redovisningsperiod eller sträcka sig över flera (BFNAR 2003:3, p.8, FAS SRS Förlag, 2010). 

Enligt RR 11 får ett tjänsteuppdrags inkomst redovisas som en intäkt när utfallet kan beräknas 

tillförlitligt vilket det är när följande villkor är uppfyllda: 

 Inkomsten kan beräknas tillförlitligt. 

 Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget. 

 Färdigställandegraden kan beräknas tillförlitligt på balansdagen. 

 Utgifterna som uppkommit eller väntas att uppkomma för att slutföra uppdraget kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 11, p.20, 1999). 

 

Att beräkna färdigställandegraden tillförlitligt kan göras med hjälp av metoden successiv 

vinstavräkning. Denna metod innebär att uppdragsinkomsterna ska redovisas som intäkt i den 

redovisningsperiod som uppdraget utförts i (RR 11, p.21, 1999). Metoden innebär att 

inkomsterna och utgifterna för uppdraget redovisas i förhållande till färdigställandegraden och 

ska användas när färdigställandegraden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 11, p.26, 

1999). Färdigställandegraden kan bedömas på olika sätt och företaget väljer själv vilken 

metod de tycker mäter uppdraget mest tillförlitligt. Metoden innefattar olika typer av 

bedömningar beroende på typ av tjänsteuppdrag. Företaget bedömer på balansdagen hur 
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mycket arbete som gjorts och sätter detta i relation till hur mycket som är kvar att göra. 

Företaget kan även på balansdagen se till förhållandet mellan nedlagda utgifter och totala 

utgifter (RR 11, p.24, 1999). Om ett företag är osäkert på om de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla företaget men inkomsten redan har intäktsredovisats, ska inte en 

minskning av intäkterna göras utan det belopp som det råder osäkerhet om ska då redovisas 

som en kostnad (RR 11, p.22, 1999). Rent allmänt kan ett företag göra tillförlitliga 

beräkningar om de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget genom att skapa en 

överenskommelse med kunden som fastställer: 

 Varje parts rättigheter gällande uppdraget som ska utföras och den ersättning som ska 

erläggas. 

 Den ersättning som företaget ska få. 

 Villkoren för den ekonomiska uppgörelsen (RR 11, p.23, 1999). 

 

Ett effektivt internt system för ekonomisk rapportering och budgetering kan hjälpa företaget 

att göra tillförlitliga beräkningar om de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget 

löpande under uppdraget (RR 11, p.23, 1999). Om ett uppdrag är tidsbestämt men består av 

ett obestämt antal aktiviteter ska inkomsten periodiseras linjärt under den angivna 

tidsperioden för uppdraget, om inte någon annan metod kan återspegla uppdraget mer 

rättvisande (RR 11, p.25, 1999).  

 

Det finns olika sorters tjänsteuppdrag, uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris. 

Enligt BFNAR 2003:3 innebär uppdrag på löpande räkning att ett pris är fastställt per 

tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de faktiska utgifterna för arbetet. Uppdrag till fast 

pris är det som inte är uppdrag på löpande räkning (BFNAR 2003:3, p.24-25, FAR SRS 

Förlag, 2010). Huvudregeln för uppdrag till fast pris innebär att en intäkt redovisas baserat på 

färdigställandegraden på balansdagen. Detta görs när det är sannolikt att företaget kommer få 

de ekonomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget och företaget på ett tillförlitligt 

sätt kan beräkna inkomsten, färdigställandegraden och de utgifter som uppstått samt de som 

återstår (BFNAR 2003:3, p.31, FAR SRS Förlag, 2010). Möjligheten att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillfalla företaget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när parterna är 

överens om vilka rättigheter varje part har, ersättningen för uppdraget och villkoren för den 

ekonomiska uppgörelsen (BFNAR 2003:3, p.32, FAR SRS Förlag, 2010). En metod som på 

ett tillförlitligt sätt mäter de tjänster företaget utför ska användas för att fastställa uppdragets 

färdigställandegrad och tillämpningen av metoden ska vara konsekvent (BFNAR 2003:3, 

p.33, FAR SRS Förlag, 2010). Alternativregeln innebär att mindre och större företag samt 

mindre koncerner kan vänta med att redovisa intäkterna tills arbetet är väsentligen fullgjort 

(BFNAR 2003:3, p.39, FAR SRS Förlag, 2010). För att skilja på mindre och större företag 

förser ÅRL med en definition om vad ett större företag är. Ett företag anses som större om det 

uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 Medelantalet anställda inom företaget har uppgått till mer än 50 under de senaste två 

räkenskapsåren. 

 Företagets redovisade balansomslutning har för de senaste två räkenskapsåren uppgått 

till mer än 40 miljoner kronor. 

 Företagets redovisade nettoomsättning har under de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor (ÅRL, 1kap, 3§, FAR Akademi, 2012).  

 

Uppdrag på löpande räkning ska enligt huvudregeln redovisas när företaget tillförlitligt kan se 

att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget (BFNAR 2003:3, p.29, FAR SRS 

Förlag, 2010). Enligt alternativregeln kan vissa företag ta upp inkomsten som en intäkt när 

företaget fakturerat kunden, förutsatt att företaget följer en affärsmässig branschpraxis 
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gällande när faktureringen ska ske. Detta innebär att företaget inte behöver redovisa intäkten 

löpande under uppdraget utan endast vid fakturering. Enligt både huvud- och alternativregeln 

ska inkomsten för ett uppdrag som har betalts innan uppdraget har utförts, redovisas som en 

skuld tills uppdraget är slutfört. Om företaget bedömer att uppdraget kommer gå med förlust 

ska förlusten redovisas omedelbart som en kostnad oavsett om uppdraget påbörjats eller inte 

(BFNAR 2003:3, p.30, FAR SRS Förlag, 2010).  

2.4.2.2 Till vilket värde? 

Inkomsten från ett tjänsteuppdrag redovisas enligt RR 11 som en intäkt baserat på 

färdigställandegraden på balansdagen om det ekonomiska utfallet från ett uppdrag kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om följande villkor är uppfyllda kan utfallet beräknas på ett 

tillförlitligt sätt: 

 Företaget kan beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. 

 De ekonomiska fördelar som är förknippade med tjänsteuppdraget kommer sannolikt 

tillfalla företaget. 

 Företaget kan beräkna färdigställandegraden på balansdagen på ett tillförlitligt sätt. 

 Företaget kan beräkna de utgifter som hör till uppdraget på ett tillförlitligt sätt (RR 11, 

p.20, 1999).  

 

När utfallet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas inkomsten som intäkt endast till 

det belopp som motsvarar de utgifter som sannolikt kommer att ersättas av kunden (RR 11, 

p.26, 1999). Om utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas tillförlitligt och sannolikheten 

för att företaget kommer att få ersättning för sina utgifter är låg eller obefintlig, ska ingen 

intäktsredovisning ske och enbart kostnaderna ska redovisas (RR 11, p. 28, 1999). 

 

Vid tjänsteuppdrag som ska redovisas enligt BFNAR 2003:3 ska uppdragsinkomsten 

redovisas som intäkt endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller 

företaget. Det finns olika sorters tjänsteuppdrag; uppdrag på löpande räkning och uppdrag till 

fast pris. Uppdrag på löpande räkning innebär att ett pris är fastställt per tidsenhet, den 

faktiska tidsåtgången och de faktiska utgifterna för arbetet. Uppdrag till fast pris är det som 

inte är uppdrag på löpande räkning (BFNAR 2003:3, p.24-25, FAR SRS Förlag, 2010).  

 

Det finns en huvudregel och en alternativregel för både löpande räkning och fast pris. 

Huvudregeln för uppdrag till fast pris innebär att en intäkt redovisas baserat på 

färdigställandegraden på balansdagen. Detta görs när det är sannolikt att företaget kommer ta 

del av de ekonomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget och företaget på ett 

tillförlitligt sätt kan beräkna inkomsten, färdigställandegraden och de utgifter som uppstått 

och de som återstår (BFNAR 2003:3, p.31, FAR SRS Förlag, 2010). Om inte företaget kan 

beräkna om de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget på ett tillförlitligt sätt, ska 

inkomsten bara redovisas som intäkt till det belopp som inkomsten motsvaras av de utgifter 

som nedlagts och som sannolikt kommer ersättas av kunden. Annars redovisas ingen intäkt 

(BFNAR 2003:3, p.35, FAR SRS Förlag, 2010). Om det fakturerade värdet och det 

redovisade värdet inte stämmer överens ska mellanskillnaden utgöra en skuld eller fordran 

mot kund (BFNAR 2003:3, p.37, FAR SRS Förlag, 2010). Alternativregeln innebär att 

mindre och större företag samt mindre koncerner kan vänta med att redovisa intäkterna tills 

arbetet är väsentligen fullgjort (BFNAR 2003:3, p.39, FAR SRS Förlag, 2010). Huvudregeln 

för uppdrag på löpande räkning är att intäkterna är värdet av det arbete som lagts ner och det 

material som använts eller förbrukats under tiden. Värdet ska beräknas utifrån det avtalade 

priset (BFNAR 2003:3, p.29, FAR SRS Förlag, 2010). Alternativregeln innebär att mindre 

och större företag samt mindre koncerner inte behöver redovisa det nedlagda arbetet och det 
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förbrukade materialet som intäkt förrän tjänsten fakturerats (BFNAR 2003:3, p.30, FAR SRS 

Förlag, 2010).  

2.5 IFRS och IAS 18 

2.5.1 Föreställningsramen för IFRS 

International Accounting Standards Committee [IASC] är de som har upprättat 

föreställningsramen. Denna behandlar begrepp och grundprinciper för utformningen av de 

finansiella rapporter som ett företag tar fram avsedda för sina externa intressenter. Syftet med 

föreställningsramen är omfattande, bland annat behandlar föreställningsramen hur IASC ska 

vägleda företag som upprättar finansiella rapporter att tillämpa International Accounting 

Standard [IAS]. IAS är de standarder som IFRS bland annat består av. IASC vägleder även 

företag att hantera frågor som ännu inte behandlats i någon IAS samt vägleda revisorer och 

användare vid tolkning och bedömning av de finansiella rapporterna (IFRS 

Föreställningsramen, p.1, FAR Akademi, 2011).  

 

I föreställningsramen hanteras bland annat de kvalitativa egenskaper som IASC anser vara 

avgörande för användbarheten av ett företags finansiella rapporter. Här finns även definitioner 

om vad en tillgång, skuld, eget kapital, intäkt och kostnad är samt anger kriterierna för när 

och till vilket värde dessa ska tas med i rapporterna (IFRS Föreställningsramen, p.5, FAR 

Akademi, 2011). De poster som tas med i de finansiella rapporterna ska ta hänsyn till två 

grundläggande antaganden samt de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. De två grundläggande antagandena är 

att de finansiella rapporterna ska upprättas enligt periodiseringsprincipen, vilket innebär att 

transaktioner och händelser bokförs när de inträffar istället för vid in- eller utbetalning. Detta 

innebär att transaktionerna ska redovisas i den period som de hänför sig till (IFRS 

Föreställningsramen, p.22, FAR Akademi, 2011). Det andra grundläggande antagandet berör 

företagets fortlevnad, att företaget upprättar sina finansiella rapporter utifrån förutsättningen 

att företaget ska leva vidare och kommer göra det under en överblickbar tid (IFRS 

Föreställningsramen, p.23, FAR Akademi, 2011).   

 

De kvalitativa egenskaperna har som syfte att göra informationen i rapporterna användbar för 

användarna (IFRS Föreställningsramen, p.24, FAR Akademi, 2011). Begriplighet handlar om 

att informationen ska vara lättförståelig, dock förutsätts det att användarna har en rimlig 

kunskapsnivå gällande företagets verksamhet, ekonomi och redovisning (IFRS 

Föreställningsramen, p.25, FAR Akademi, 2011). Den andra egenskapen berör 

informationens relevans. Information anses som relevant om den påverkar användarnas 

beslut, därmed är informationen av värde för användarna (IFRS Föreställningsramen, p.26, 

FAR Akademi, 2011). Tredje egenskapen tillförlitlighet innebär att informationen inte ska 

innehålla väsentliga fel eller vara subjektivt riktad. Användarna måste kunna förlita sig på att 

informationen ger en korrekt bild av företaget (IFRS Föreställningsramen, p.31, FAR 

Akademi, 2011). Företaget måste göra en viktig avvägning mellan informationens relevans 

och tillförlitlighet. Information kan vara relevant men så pass osäker att det överlag påverkar 

dem finansiella rapporternas tillförlitlighet (IFRS Föreställningsramen, p.32, FAR Akademi, 

2011). Den sista kvalitativa egenskapen berör rapporternas jämförbarhet som handlar om hur 

användarna ges möjligheten att bilda sig en uppfattning om trender gällande företagets 

resultat och ställning (IFRS Föreställningsramen, p.39, FAR Akademi, 2011). I och med 

kravet på denna egenskap måste företag redogöra för vilka redovisningsprinciper de använder 

sig av, vilket på så sätt ökar jämförbarheten (IFRS Föreställningsramen, p.40, FAR Akademi, 

2011).  
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2.5.2 Försäljning av varor 

2.5.2.1 När i tiden? 

I Sverige används IFRS av noterade företag (Marton et al., 2011). Standarden inom IFRS som 

hanterar intäktsredovisning är IAS 18 och den beskriver hur redovisningen ska gå till gällande 

intäkter som uppstår vid olika typer av transaktioner (Epstein & Jermakowicz, 2007). Den 

viktigaste frågan som standarden behandlar är när intäkterna ska redovisas i resultaträkningen 

(IAS 18, FAR Akademi, 2011). IAS 18 tillämpas för tre olika typer av transaktioner och 

händelser; försäljning av varor, utförande av tjänsteuppdrag, och utnyttjande av ett företags 

tillgångar som skapar ränta, royalty eller utdelning. Vid försäljning av varor omfattas varor 

som sådant som tillverkats av företaget med syftet för att säljas och varor som köpts in för 

vidareförsäljning såsom handelsvaror en detaljist köpt in eller annan egendom som är till 

försäljning (IAS 18, p.3, FAR Akademi, 2011). 

 

Inkomsten kan först räknas som en intäkt när: 

 De betydande riskerna samt förmånerna med ägandet av varan har övergått till 

kunden.  

 Företaget inte har något engagemang gällande den löpande förvaltningen av ägandet 

av varan kvar och företaget inte har någon kontroll över de sålda varorna. 

 Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras till transaktionen 

kommer att tillfalla företaget. 

 När de utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma kan beräknas tillförlitligt 

(IAS 18, p.14, FAR Akademi, 2011).  

 

De betydande riskerna och förmånerna med varan övergår till kunden oftast vid överföringen 

av det fysiska innehavet och den juridiska äganderätten (IAS 18, p.15, FAR Akademi, 2011). 

Vid vissa tillfällen kan företaget inte ta upp en inkomst som en intäkt på grund av att företaget 

har kvar riskerna med ägandet. Det kan till exempel vara vid leverans och installation av 

varorna eller om kunden har rätt att returnera köpet och företaget har svårt att bedöma 

sannolikheten för att detta ska ske (IAS 18, p.16, FAR Akademi, 2011). Om sannolikheten 

gällande kundernas returnering går att beräkna ses denna risk som obefintlig och en 

avsättning måste göras annars får företaget inte redovisa en intäkt (IAS 18, p.17, FAR 

Akademi, 2011).  

2.5.2.2 Till vilket värde? 

Grundförutsättningen inom IAS 18 är att intäkter ska redovisas till verkligt värde när varan 

eller tjänsten har blivit levererad (Epstein & Jermakowicz, 2007). Intäkten fastställs mellan 

företaget och kunden som ett avtal. Intäkten ska tas upp till det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller vad som kommer att erhållas där det tas hänsyn till eventuella rabatter (IAS 18, 

p.10, FAR Akademi, 2011). Om ett företag skulle vara osäkra om de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla företaget ska endast det belopp som anses osäkert redovisas som en 

kostnad. Ingen justering av intäkterna ska göras (IAS 18, p.18, FAR Akademi, 2011).  

2.5.3 Utförande av tjänsteuppdrag 

2.5.3.1 När i tiden? 

Ett tjänsteuppdrag enligt IAS 18 innebär vanligtvis att ett företag utför en viss tjänst baserat 

på en överenskommelse, såsom ett avtal, och inom en bestämd tid. Ett tjänsteuppdrag kan 

variera inom tid, det kan vara under en redovisningsperiod eller sträcka sig mellan flera 

redovisningsperioder. I vissa fall kan dessa tjänsteuppdrag klassificeras som entreprenadavtal 
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(IAS 18, p.4, FAR Akademi, 2011). När tjänsteuppdraget är utfört och det ekonomiska 

utfallet kan beräknas tillförlitligt, kan inkomsten från uppdraget redovisas som en intäkt 

genom att företaget ser till uppdragets färdigställandegrad (IAS 18, p.20, FAR Akademi, 

2011). 

 

Inkomster från ett tjänsteuppdrag, i form av ett entreprenadavtal, bör redovisas under tiden 

som uppdraget utförs snarare än när uppdraget är slutfört. Detta beror på att enligt de flesta 

långtidskontrakt har både kunden och företaget lagstadgade rättigheter. Kunden har rätt att 

kräva en viss prestation av företaget och har en ägandefordran på arbetet. Företaget har rätt att 

kräva betalning efterhand som denne visar resultat. Kärnan i detta är att försäljningen inträffar 

efterhand som arbetet fortskrider (Epstein & Jermakowicz, 2007). Det huvudsakliga bekymret 

med redovisning under längre entreprenadavtal är när intäkten, och vinsten, ska redovisas. Att 

skjuta upp redovisningen av intäkterna tills uppdraget är färdigt speglar inte den faktiska 

omfattningen av aktiviteten under den period som den redovisas. I vissa fall kan det under 

perioder inte redovisas någon intäkt alls och i andra en överdrivet hög intäkt medan det i 

själva verket utfördes arbete konstant under hela tiden. För att undvika dessa snedvridningar 

används successiv vinstavräkning, där intäkten redovisas proportionellt med hur mycket som 

är gjort även om företaget inte har fått betalt än (Epstein & Jermakowicz, 2007).  

2.5.3.2 Till vilket värde? 

Vid fastställandet av värdet för ett tjänsteuppdrag kan även här successiv vinstavräkning 

användas. Det innebär att intäkterna redovisas i samma redovisningsperiod som de utförs 

(IAS 18, p.21, FAR Akademi, 2011). Den största utmaningen med successiv vinstavräkning 

är att korrekt uppskatta till vilken grad arbetet är färdigt och att uppskatta möjligheten att 

faktisk fakturera och ta betalt för det arbete som gjorts. Vid beräkningen av vinsten måste det 

tas hänsyn till inte bara hur mycket av uppdraget som är avslutat utan också till de avtal som 

finns. Detta eftersom många uppdrag är prissatta med fasta värden, eller att det finns något 

annat i avtalet som gör att kunden slipper betala hela kostnaden om dessa överskrids (Epstein 

& Jermakowicz, 2007).  

2.6 Ansvar efter försäljning 

2.6.1 Öppet köp 

En viktig princip i IAS 18, BFNAR 2003:3 och RR 11 är att en intäkt skall redovisas då de 

väsentliga riskerna och förmånerna förknippade med ägandet överförts till kunden (BFNAR 

2003:3, p.20, FAR SRS Förlag, 2010; IAS 18, p.14, FAR Akademi, 2011; RR 11, p.14, 

1999). Detta händer oftast, inte alltid, när det fysiska innehavandet överförts till kunden, alltså 

vid leverans. Till exempel redovisar en klädaffär intäkten då ett plagg är sålt och överlåtits till 

kunden (Sundgren et al., 2007). Enligt Mukhopadhyay & Setoputro (2004) är det vanligt idag 

att företag erbjuder öppet köp vilket är ett viktigt konkurrensmedel och har stor påverkan på 

försäljningen. En generös öppet köp policy kan öka försäljningsintäkterna men skapar 

samtidigt kostnader när kunderna lämnar tillbaka varor och påverkar på så sätt vinsten. Att 

erbjuda en generösare policy kommer öka antalet varor som återlämnas men å andra sida kan 

företaget öka priset vilket gör att vinsten inte minskar (Mukhopadhyay & Setoputro, 2004). 

Vid öppet köp kan det vara svårt att bedöma när ägandet har övergått till kunden och bedöma 

sannolikheten för att kunden kommer till att häva köpet (Sundgren et al., 2007; BFNAR 

2003:3, p.22, FAR SRS Förlag, 2010). Om företaget behåller betydande risker förknippande 

med varan är transaktionen ingen försäljning och intäkten ska inte redovisas (IAS 18, p.16, 

FAR Akademi, 2011). I BFNAR 2003:3 tilläggsupplysningar tas det upp att detaljföretag ska 

prova om en avsättning för framtida returer ska göras, och detta enligt god redovisningssed 

(Exempel, p.3, FAR SRS Förlag, 2010). Förutom att företag ska följa god redovisningssed ska 
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de också enligt ÅRL (2kap, 3 §, FAR SRS Förlag, 2010) upprätta sina finansiella rapporter så 

att de ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  

 

Det kan förekomma en tvekan bland företag om de ekonomiska fördelarna har tillfallit 

företaget när de använder sig av öppet köp. Grundregeln är att vänta med att redovisa intäkten 

om inte företaget tillförlitligt kan beräkna framtida returer (Sundgren et al., 2007).  Om ett 

företag kan bedöma framtida returer och redan har tagit upp inkomsten som en intäkt bör de 

redovisa en avsättning för dessa. Avsättningen ska baseras på tidigare erfarenheter gällande 

kundernas returnering och andra relevanta faktorer för det enskilda företaget, för att kunna 

hantera möjliga returer (IAS 18, p.17, FAR Akademi, 2011). Klädbutiker och 

postorderföretag ger ofta kunden rätt att ångra sig inom en viss tid och frågan blir då om 

företaget inte ska redovisa intäkten förrän tiden att ångra sig gått ut vilket företagen inte gör. 

Företagen gör inte detta eftersom de ska kunna bedöma framtida returer på ett tillförlitligt sätt 

och redovisa en avsättning för förväntade returer (Sundgren et al., 2007). 

2.6.2 Garanti och installation 

När ett företag bedriver sin ordinarie verksamhet kan det förekomma att installation och 

garanti ingår vid köp av ett företags varor eller tjänster (BFNAR 2003:3, p.22, FAR SRS 

Förlag, 2010). Gällande kravet om matchning ska intäkter och kostnader redovisas samtidigt 

(Artsberg, 2005). Kostnader som garantiutgifter som kan uppkomma efter att varan levererats 

kan i normalfallet beräknas tillförlitligt. Om garantiutgifterna inte går att beräkna på ett 

tillförlitligt sätt får inkomsten inte lov att intäktsredovisas. Om ett företag erhållit ersättning 

för försäljningen av varan ska ersättningen redovisas som en skuld till kund (IAS 18, p.19, 

FAR Akademi, 2011).  

 

Om det ingår installation enligt avtal med kunden, och som utgör en väsentlig del, ska 

intäkten först redovisas när installationen har slutförts. Är installationen däremot enkel till sin 

natur, till exempel om det innebär att koppla antenn och elström till en TV, ska intäkten 

redovisas innan installationen är gjord (Sundgren et al., 2007). Ytterligare en situation då 

företaget behåller risker och förmåner med ägandet är när kunden har rätt att häva köpet om 

det specificerats i ett försäljningsavtal och om företaget har svårt att bedöma risken för att 

detta kommer att ske (BFNAR 2003:3, p.22, FAR SRS Förlag, 2010). Innehåller en vara eller 

tjänst någon av dessa två faktorer menar ÅRL, 2 kap, 4 §, p.3 (FAR SRS Förlag, 2010) att om 

ett företag har kvar ekonomiska förpliktelser ska värdering av de olika posterna göras med 

rimlig försiktighet, vilket påverkar värderingen av intäkterna.  

2.6.3 Transport 

När företaget sålt en vara som ska transporteras till kunden blir frågan om intäkten ska 

redovisas när varan är överlämnad till transportören eller levererad till kunden. Det finns olika 

leveransvillkor företaget kan använda sig av där utgångspunkten för redovisningen beror på 

vem som ansvarar för frakten (Sundgren et al., 2007). Om ett företag behåller väsentliga 

risker som kan förknippas med ägandet av en vara ska inte transaktionen ses som någon 

försäljning. Situationer då ett företag behåller väsentliga risker och förmåner kan vara när ett 

företag har ett åtagande som gäller varans funktion som inte omfattas av normala 

garantivillkor. Ytterligare en situation är när varorna levererats för att installeras och 

installationen utgör en viktig del av leveransen och installationen inte har slutförts (BFNAR 

2003:3, p.22, FAR SRS Förlag, 2010).  

 



 

16 

 

3. Metod 
I vårt metodkapitel redogör och motiverar vi för hur vi gått till väga under uppsatsarbetet. 

Kapitlet inleds med val av strategi och undersökningsmetod som följs av datainsamling, 

dokumentundersökning samt urval. Metoden avslutas med uppsatsens validitet och 

reliabilitet.  

3.1 Hermeneutik 
Vi har valt att göra vår studie ur ett hermeneutiskt perspektiv och använda oss av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod i form av intervjuer med de företagsrepresentanter som har kunskap 

inom vårt valda område. Detta innebär att undersökningen blir mer subjektivt riktad. Enligt 

det hermeneutiska perspektivet är ingen undersökning neutral eller objektiv, utan de som 

genomför utredningen tar med sina värderingar och intressen som i sig präglar 

undersökningen (Jacobsen, 2002; Lundahl & Skärvad, 1999). Ytterligare information som 

ligger till grund för undersökningen är företagens årsredovisningar som fungerat som ett 

komplement till intervjuerna. Härifrån har vi hämtat den information vi behövde och på så 

sätt blir även denna typ av information från årsredovisningarna subjektiv. Detta eftersom vi 

valde den informationen vi trodde passade vår studie bäst. Genomförandet av våra intervjuer 

och undersökningen av årsredovisningarna syftade till att ge oss en förståelse för hur 

företagen hanterar sin redovisning av intäkter. Vi önskar att få djupare inblick i hur företag 

värderar och periodiserar sina intäktsposter samt hur de aktivt arbetar med svårigheter 

gällande intäktsredovisning. Därför har vi valt se varje företag som unikt. I samband med den 

hermeneutiska synvinkeln väljs kunskap att ses som lokal och unik (Jacobsen, 2002). 

3.2 Strategi 
Vi ville undersöka hur företag hanterar intäktsredovisning i praktiken. För att skapa oss en 

förståelse för hur företag sammanställer sin intäktsredovisning började vi med att läsa in oss 

på de redovisningsprinciper och redovisningsramverk som finns. I samband med att 

ramverken baseras på principerna har vi till en början utgått ifrån existerande teorier. Sett till 

vår process har vi dels utgått från redovisningsprinciperna men även samlat in empiri för att 

skapa oss en uppfattning om hur intäktsredovisning går till praktiskt. Detta är enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) en abduktiv strategi. Den abduktiva strategin kännetecknas genom att 

den kombinera teori med empiri för att få en utökad förståelse för ämnet. Även om vi hade 

läst in oss på ämnet inför intervjuerna försökte vi ha ett öppet sinne när vi genomförde våra 

intervjuer. Detta är enligt Jacobsen (2002) svårt men vi tror inte att detta har påverkat vår 

studie på ett negativt sätt då vi fick ett resultat som motsäger de förväntningar vi hade innan 

intervjuerna. Eftersom vi var medvetna om problemet med förutfattade meningar försökte vi 

hålla oss neutrala och objektiva under intervjuerna för att inte påverka respondenterna. 

3.3 Val av undersökningsmetod 
I vår studie utgick vi från det hermeneutiska perspektivet och eftersom undersökarens roll och 

tolkning är centralt för denna studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats. För att vi skulle 

få en korrekt bild kring fenomenet valde vi att använda oss av ett fåtal undersökningsenheter 

för att uppnå den närhet till de studerade som hermeneutiken förespråkar. Vi har gjort 

intervjuer och litteraturundersökningar vilka är kvalitativa datainsamlingsmetoder. Dessa är 

användbara då forskaren vill beskriva, analysera och förstå beteendet för sina 

undersökningsenheter (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har gjort en intervjuguide där frågorna 

bygger på vår teoretiska referensram. I och med att vi använt oss av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder har vi inte haft några fasta svarsalternativ, och på så sätt tvingat 

respondenterna att välja svarsalternativ. Detta ger de kvalitativa datainsamlingsmetoderna en 



 

17 

 

hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). Frågorna i intervjuguiden som vi använt har varit öppna 

för att respondenten skulle få möjlighet att prata fritt och beskriva utan att vara bunden till en 

mall. Syftet med vår studie var att se till hur tidigare teori överensstämmer med vårt resultat, 

vilket i sig är tanken med kvalitativa datainsamlingsmetoder. Vi söker inte efter att 

generalisera vårt resultat vilket däremot den kvantitativa ansatsen syftar till (Jacobsen, 2002).  

 

Vi ville att vårt resultat skulle spegla hur företag hanterar sin intäktsredovisning och de 

möjliga svårigheter som kan uppkomma på grund av otydliga standarder inom IFRS och 

ÅRL, därför ansåg vi att de kvalitativa datainsamlingsmetoderna var den bästa 

utgångspunkten för vår studie. 

3.4 Litteratursökning 
Som grund till studien började vi söka information om ämnet på biblioteket på Högskolan i 

Halmstad. Precis som Holme och Solvang (1991) menar använde vi oss av vår 

problemformulering som utgångspunkt. Vi använde oss av bibliotekskatalogen HULDA och 

den nationella bibliotekskatalogen Libris för att hitta användbar information. Här hittade vi 

främst information om det svenska redovisningsramverket, ÅRL. När vi sedan fortsatte 

sökningen i bibliotekets samling av databaser fokuserade vi därför mest på det internationella 

redovisningsramverket, IFRS. De databaser vi använt som finns på Högskolan i Halmstads 

bibliotek är ABI Inform Global, Science Direct och Emerald. Samtliga databaser har enligt 

Högskolan i Halmstad klassificerats som företagsekonomiska databaser. Ytterligare en 

databas vi använde oss av var Google Scholar. De ord vi sökte på var bland annat revenue, 

revenue recognition, IAS 18, IFRS och discussion paper revenue recognition.  

 

Till grund för hur svenska företag ska intäktsredovisa ligger de samlingsvolymer som FAR 

Förlaget och FAR Akademi gett ut. Det är den källan vi främst har använt oss av när det 

gäller det svenska redovisningsramverket och den svenska intäktsredovisningen. Detta 

eftersom det endast funnits ett fåtal vetenskapliga artiklar som berört det svenska 

redovisningsramverket. Som komplement till dessa samlingsvolymer använde vi oss även av 

FAR SRS Komplett databas där vi fick tillgång till aktuella debatter inom FARs 

branschtidning Balans. Sökord som vi använde oss av vid sökning inom denna databas var 

bland annat intäktsredovisning, BFNAR 2003:3 samt redovisningsprinciper.  

 

När vi har använt oss av vetenskapliga artiklar har vi endast använt artiklar som granskats 

innan de publicerats. Vi har endast tagit del av redovisningslagar, standarder, 

rekommendationer och råd som utgivits av de branschorganisationerna som är ansvariga för 

utvecklandet av skapandet av nya lagar, standarder, rekommendationer och råd. Källorna vi 

använde anser vi hålla en bra kvalitet eftersom de som tagit fram materialet besitter både 

kunskap och kompetens. Detta är ett viktigt kriterium enligt Jacobsen (2002) för att en källa 

ska anses som tillförlitlig. De källor vi använde oss av har innehållit liknande information 

gällande vårt ämne, vilket enligt Jacobsen (2002) styrker dessa källors tillförlitlighet. 

3.5  Urval 
Syftet med vår studie var att få en förståelse för hur företag redovisar sina intäkter och vilka 

svårigheter de stöter på samt hur de löser dessa. Vi ville också se om det fanns några likheter 

och skillnader mellan företag som redovisar enligt ÅRL och IFRS. När vi gjorde vårt urval av 

respondenter valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval som enligt Jacobsen (2002) 

innebär att vi valt ut de respondenter som vi fick tag i och som hade möjlighet att medverka 

och som uppföljde våra kriterier. De kriterier vi ville att våra respondenter skulle uppfylla var 

att företagen skulle redovisa enligt ÅRL eller IFRS. För att få en bra jämförelse mellan dessa 

regelverk ville vi att hälften av företagen skulle intäktsredovisa enligt ÅRL och den andra 
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hälften enligt IFRS. I början när vi sökte efter företag hade vi inga krav på verksamhet men vi 

tyckte det var bra att kunna jämföra företag med liknande verksamhet med varandra. Därför 

hade vi fler kriterium som företagen var tvungna att uppfylla efterhand som sökande pågick.  

Detta eftersom vi ville jämföra de företag som hade försäljning av varor med varandra och de 

företag som arbetar med tjänsteuppdrag med varandra. 

 

De företag som vi har intervjuat är Gina Tricot AB, Kappahl Sverige AB, HMS Industrial 

Networks AB samt AB Oscar Hanson VVS, varav Kappahl AB och HMS Industrial Networks 

AB redovisar enligt IFRS och de övriga två enligt ÅRL. Personerna som vi intervjuat på 

företagen har varit de som arbetade med och hade ansvar för intäktsredovisningen. Vi ville 

prata med de personer som hade ansvar för intäktsredovisningen eftersom vi ansåg att dessa 

personer hade den kunskap och information om ämnet som vi ville fråga om.  

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Dokumentundersökning 

Som komplement till våra intervjuer läste vi företagens årsredovisningar. Syftet med detta var 

att läsa om hur företagen intäktsredovisar, vilket ramverk de redovisar enligt och andra faktor 

de tar upp om sin intäktsredovisning. Vi använde årsredovisningarna även för att förbereda 

oss inför våra intervjuer med respektive företag. Dokumentundersökning innebär att vi 

använde oss av sekundärdata, vilket innebär att vi inte har kontroll över hur data har samlats 

in och sammanställts (Jacobsen, 2002). Vi anser att företagens årsredovisningar är tillförlitliga 

eftersom det är offentliga handlingar som granskas av ett flertal, bland annat Skatteverket. 

Den information vi använde oss av från årsredovisningarna är den vi behövde till vår studie, 

dock var informationen för kortfattad och därför använde vi endast årsredovisningarna som ett 

komplement. 

3.6.2 Öppen individuell intervju 

Motivet till varför vi valde att använda oss av öppna individuella intervjuer är på grund av att 

den som undersöker och den som undersöks för en konversation och datan som vi samlade in 

bestod av ord, meningar och berättelser (Jacobsen, 2002). Styrkan med den öppna 

individuella intervjun ligger i att den liknar en vardaglig situation (Holme & Solvang, 1991). 

Det som också var en fördel med den öppna individuella intervjun var att den även går att 

genomföra via telefon. I samband med vår studie önskade vi endast att se till ett fåtal 

undersökningsenheter, ta till oss vad den enskilda individen tycker och hur de tolkar en sak 

samt värdera ett specifikt fenomen vilket är i enlighet med vårt syfte. Nackdelar med denna 

typ av datainsamling är att de ibland kan vara dyra att genomföra eftersom det uppstår 

kostnader när intervjuaren måste ta sig från plats till plats (Jacobsen, 2002). Därför valde vi 

att göra en telefonintervju med ett av företagen. Risken för att resultatet påverkas negativt av 

att vi gjorde en telefonintervju tror vi är liten då de frågor vi ställde gällande företagens 

intäktsredovisning inte var känsliga vilket enligt Jacobsen (2002) kan vara en risk. Inte heller 

trodde vi att vi skulle få felaktiga svar då intäktsredovisningen redan fanns tillgänglig i deras 

årsredovisning. Ännu en nackdel med intervjuer är att intervjuareffekten kan förekomma 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuareffekten innebär att vi som intervjuar påverkar 

personen, till exempel om vi ser uttråkade ut kan respondenten ge svar för att göra oss nöjda. 

Vi försökte tänka på detta under våra intervjuer och försökte vara så neutrala som möjligt för 

att inte påverka på ett negativt sätt. Under våra intervjuer valde vi att både använda 

ljudinspelning och att föra egna anteckningar eftersom om vi enbart antecknat är det enligt 

Jacobsen (2002) lätt att missa något. Risken med att enbart ha ljudinspelning är att vi förlitar 

oss helt på denna (Jacobsen, 2002), och därför valde vi att komplettera med att föra 

anteckningar. Ljudinspelningarna har hjälpt oss att minimera risken med att vi omedvetet 
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selekterade ut den information som stöttade våra förutfattade meningar. Vilket är en risk med 

den induktiva strategin enligt Jacobsen (2002). 

 

Vi genomförde våra intervjuer med ett fåtal större allmänna frågor där vi sedan ställde de 

följdfrågor som behövdes för att få fram den informationen vi ville ha. Följdfrågorna 

varierade från intervju till intervju och var olika beroende på hur intervjuerna utvecklades sig. 

Genom att vi inte haft några fasta svarsalternativ har detta lett till att varje intervjutillfälle har 

varit unikt. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är detta en icke-standardiserad intervju 

eftersom både frågeformuleringen och flödet av frågorna har varit mer fritt. Vi valde att ha 

öppna frågor för att respondenten skulle kunna beskriva och berätta med egna ord och göra 

detta så utförligt som möjligt. 

 

För att vi skulle få ut den önskade information från intervjuerna fanns behovet av ha en viss 

struktur på våra frågor beträffande innehåll och ordningsföljd. Jacobsen (2002) redogör kring 

graderna av standardisering där han bland annat redogör för en typ av ”intervjuguide med 

tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar” (Jacobsen, 2002, s. 163) som vi ansåg vara ett 

bra riktmärke för hur vår intervjuguide skulle utformas. Vi utformade frågorna med vår 

teoretiska referensram som grund. Vi ville ha information om hur företagens 

intäktsredovisning gick till och hur företagen ställde sig till de regelverk de är tvungna att 

följa. I vår teoretiska referensram har vi redogjort för vilka regler som finns och utifrån dessa 

har vi utformat frågor till vår intervjuguide. Regelverken är centrala i vår studie och där med 

la vi stort fokus på dessa i intervjuguiden. Målet med intervjuerna var att undersöka hur 

företagen tillämpar regelverken i praktiken. Därav har fokus legat kring våra två huvudfrågor 

när i tiden och till vilket värde, samt det område som teoretiskt ansetts svårt att hantera 

beroende på bransch. Dessa infallsvinklar är baserade på vår problemställning, syfte samt den 

teori vi sammanställt.  Respektive företags årsredovisning har även legat till grund vid 

utformningen av intervjuguiderna för att kunna ställa relevanta frågor till våra respondenter. 

 

Intervjuguiderna ser lika olika ut för de olika företagen på grund av att vi ville ha ut liknande 

resultat av intervjuerna. Intervjuguiderna utvecklades efterhand på grund av att ju fler 

intervjuer vi gjorde desto mer lärde vi oss och det gjorde att vi ville fråga de andra företagen 

om det vi lärt oss. En annan anledning var att vi ville ha information om samma sak eftersom 

vi ville kunna jämföra de olika företagen med varandra. Efter vi hade gjort intervjuer med 

Gina Tricot AB och HMS Industrial Networks AB hade vi fått information om öppet köp och 

IFRS som vi ville fråga Kappahl AB om. Likadant var det med AB Oscar Hansson VVS. Vi 

intervjuade först HMS Industrial Networks AB och fick då information om hur de hanterar 

tjänsteuppdrag. Resultatet av denna intervju ville vi jämföra med AB Oscar Hansson VVS 

därför ställde vi frågor till AB Oscar Hansson VVS om den information som kom fram under 

intervju med HMS Industrial Networks AB.  

3.7 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
 För att en studie ska anses valid måste den vara giltig och relevant. Det finns sedan en inre 

och en yttre validitet. Den inre validiteten innebär att vi mäter det vi avser mäta och om detta 

är relevant (Jacobsen, 2002). Sett till resultatet av vår studie har vi mätt de relevanta delar vi 

önskade att se till.  Den externa validiteten berör om vi kan generalisera vårt resultat till en 

större population än den undersökta (Jacobsen, 2002; Lundahl & Skärvad, 1999). Resultat i 

vår studie är inte generaliserbart på grund av att vi enbart gått på djupet med ett fåtal företag 

gällande deras intäktsredovisning. Den information som varje företag delgett oss är specifikt 

för just det företaget. Målet med vår studie har inte varit att få fram ett generaliserbart resultat.  
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Reliabilitet handlar om att tillförlitligheten i mätningen är hög och inga uppenbara mätfel ska 

finnas. Överlag ska studien ha genomförts på ett trovärdigt sätt för att reliabiliteten ska vara 

hög (Jacobsen, 2002). För att få en högre reliabilitet i vår undersökning har vi att använt ett 

mätinstrument, vår intervjuguide, på ett korrekt sätt. Vi befann oss i en lugn miljö vilket gör 

att respondenten har kunnat svara på frågorna ordentligt och på så sätt gett oss bra svar 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Vid vår telefonintervju befann vi oss i en bra och lugn miljö, 

dock kunde vi inte påverka respondentens val av miljö.   

 

En effekt som kan påverka resultatets reliabilitet är intervjuareffekten, vilket innebär att 

intervjuarens fysiska närvaro påverkar respondentens sätt att agera vilket kan leda till ett 

onormalt beteende från respondentens sida (Jacobsen, 2002). Sett till hur vi genomförde våra 

intervjuer tror vi att denna effekt inte har någon större betydelse för vårt resultat på grund av 

att miljön som intervjun genomfördes i var bekant för respondenterna. Givetvis finns där en 

risk att en kontexteffekt uppstår, vilket innebär att kontexten där intervjun äger rum kan 

påverka innehållet i intervjun (Jacobsen, 2002). Dock anser Lundahl och Skärvad (1999) att 

det är en fördel med besöksintervjuer då respondenten befinner sig i en så kallad kontrollerad 

intervjusituation. Därav anser vi att intervjuareffekten inte i någon större utsträckning har 

påverkat vårt resultat. 
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4. Empiri 
I empirikapitlet ses resultatet av våra intervjuer med respondenterna. Kapitlet är indelat i 

rubriker efter varje enskilt företag vi intervjuat och varje del inleds med en 

företagspresentation. Därefter redovisas resultatet av våra intervjuer.  

4.1 Gina Tricot AB 

4.1.1 Intervju med Maria Olausson, redovisningschef 

Gina Tricot AB är ett familjeägt företag som bildades 1997 och är en av Nordens största 

modekedjor för kvinnor. Gina Tricot AB har 170 butiker som dels är egenägda och dels har 

de ett fåtal franchisebutiker. Företaget finns i fem länder och deras sortiment finns även 

tillgängligt online via deras webbshop. Ett koncept som genomsyrar hela organisationen är att 

ta tillvara på enkelheten, både i design och i deras verksamhet. Gina Tricot AB arbetar efter 

affärsidén att erbjuda prisvärt mode för alla kvinnor oavsett ålder och de arbetar ständigt för 

att ett besök i Gina Tricot ABs butiker samt webbshop ska upplevas som en ny och spännande 

shoppingupplevelse. Under räkenskapsåret 2010 hade Gina Tricot AB en nettoomsättning på 

lite mer än två miljarder kronor och 1 125 anställda. De följer ÅRL och kompletterande 

normgivning i form av BFNAR 2003:3 och RR 11.  

4.1.1.1 När i tiden 

Enligt Olausson består Gina Tricot ABs verksamhet av försäljning av varor och majoriteten 

av all försäljning sker i butik. Vid försäljningstillfället i butik registreras inkomsten som en 

intäkt omgående. Olausson anser att risken och fördelarna med att äga varan övergår till 

köparen i och med att kunden har köpt varan. Gina Tricot AB erbjuder sina kunder öppet köp. 

Öppet köp vid försäljning i butik är inget större problem för företaget eftersom det är en så 

pass liten del av varorna som returneras. Enligt Olausson byter de flesta den felaktiga varan 

mot en liknande eller annan vara istället för att lämna tillbaka varan de inte är nöjda med och 

kräva sina pengar åter. Det är enbart en av tio som köper som vill ha sina pengar tillbaka och 

därför anser Olausson att Gina Tricot AB inte har några större problem med hantering av 

öppet köp. För att hantera öppet köp och hålla det enkelt har Gina Tricot AB en reserv för att 

täcka upp eventuella återköp. Behovet av en reserv och dess storlek testas en gång om året 

genom att företaget mäter antalet returer som görs första veckan i januari. Antalet returer är 

oftast jämt under året, den största variationen kan förekomma om en felaktig vara kommer ut i 

butik. Förändringar av reserven görs inte löpande under året utan förändringarna bokas vid 

årets slut. Eftersom all försäljning redovisas som en intäkt direkt, bokas reserven som en 

skuld till kund.  

 

Vid e-handel är det mer vanligt att kunden returnerar varor, dock hanteras återköp på samma 

sätt som i butik. Gina Tricot AB har en reserv för att kunna täcka upp dessa transaktioner och 

testar även denna reserv första veckan i januari. Det som skiljer mot kontantförsäljning i butik 

är att kunderna även kan handla på faktura vilket medför en längre returneringstid. Enligt 

Olausson har Gina Tricot AB ingen risk med att sälja på faktura eftersom de har anlitat ett 

faktureringsbolag som hanterar alla fakturor och tar alla risker i form av utebliven betalning. 

Varor som säljs via Ginas Tricot ABs webbshop räknas som kundens när de är lastade och 

redo att transporteras. Med andra ord har riskerna och fördelarna med att äga varan då övergår 

till kunden. Även vid försäljning till deras franchisebutiker räknas varan som såld när varan är 

lastad och redo att transporteras.  
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Enligt Olausson hanterar Gina Tricot AB sina franchisebutiker som en extern kund och 

fakturerar dem för de varor de köper. Gina Tricot AB fakturerar sina kunder en gång i veckan. 

Eftersom de eftersträvar att ha alla sammanhängande transaktioner i samma period fakturerar 

de även den siste i varje månad. Orsaken till detta är att Gina Tricot AB stämmer av 

månadsvis och att de flesta finansiella rapporter är månadsbaserade.  

 

Vid försäljning via webbshop i Sverige är returnering inte fraktfritt om kunden vill lämna 

tillbaka en felfri vara. Detta regelverk gäller inte i Tyskland där samma villkor ska gälla som 

om kunden handlat i en fysisk butik. På grund av detta har de ingen fraktkostnad för att 

returnera varor, även om de är felfria. Detta har lett till att inom det tyska dotterbolaget krävs 

en större reserv för att kunna hantera den avsevärt större mängden returer då kunden gärna 

köper en vara i flera storlekar och lämnar tillbaka de som inte passade.  

4.1.1.2 Till vilket värde 

Gina Tricot AB intäktsredovisar enligt Olausson till försäljningspriset, oavsett vid köp i butik 

eller online. Försäljningspriset tas fram genom en självkostnadskalkyl och därefter läggs den 

önskade vinstmarginalen på. Priset kontrolleras sedan mot marknaden för att se om det är ett 

lämpligt pris. Enligt Olausson är det främsta problemet gällande värdet på intäkterna 

valutarelaterat eftersom intäktsredovisningen sker i lokal valuta. I koncernredovisningen 

omvandlas de lokala valutorna till svenska kronor genom att de använder sig av snittkurs 

under året. Detta resulterar i att Gina Tricot AB har en stor valutapåverkan. Inköpen som för 

det mesta sker i utländsk valuta terminssäkras till viss del för att minska risken. 

4.2 Kappahl AB 

4.2.1 Telefonintervju med Jonas Hedelin, ekonomichef 

Kappahl AB är en av ledande modekedja i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien som 

startades 1953 av Per-Olf Ahl. De har över 380 egenägda butiker och 3 218 anställda som 

arbetar med att sälja prisvärt mode till både kvinnor, män och barn. Totalt säljer Kappahl AB 

cirka 60 miljoner plagg om året varav 20% av varorna är miljömärkta. Kappahl ABs vision är 

att bli en betydande modekedja i Europa för kundgruppen 30-50 år. Ett motto som funnits 

med sedan starten och som fortfarande är lika aktuellt idag är ”vi ska ge många människor 

möjligheten att vara välklädda”. Under verksamhetsåret 2010/2011 redovisade Kappahl AB 

en nettoomsättning på knappt fem miljarder kronor. Kappahl AB är noterats sedan 2006 på 

Nasdaq OMX Stockholm.  Kappahl AB redovisar enligt IFRS och använder sig av IAS 18 när 

de intäktsredovisar. 

4.2.1.1 När i tiden 

Enligt Hedelin består Kappahl ABs ordinarie verksamhet av försäljning av varor varav den 

främsta försäljning sker direkt i deras butiker. Vid försäljning i butik tas inkomsten upp som 

en intäkt i resultaträkningen när varan är såld och har registrerats i deras system. 

Registreringen sker under natten då deras system går igenom dagens transaktioner. Hedelin 

anser att en intäkt är en intäkt när varan är såld i butiken eftersom de väsentliga riskerna och 

fördelarna med ägandet då har övergår till kunden. Vid försäljning i butik tas det ingen 

hänsyn till öppet köp utan hela intäkten redovisas alltid direkt. Enligt Hedelin är öppet köp 

inget de tar hänsyn till vid varje enskilt köp utan det görs på en övergripande nivå i samband 

med varje kvartal. De gör ingen schablonavräkning att en viss procent av försäljningen 

kommer att komma tillbaka i form av återlämnade varor, utan Hedelin nämner att de använder 

sig av en reserv för att kunna hantera möjliga returer. Reserven bedöms en gång i kvartalet 

där Kappahl AB utgår ifrån faktiska returer under de tio första dagarna i det nya kvartalet. 

Enligt Hedelin är antalet returer förhållandevis lågt. Kappahl ABs returprocent är relativt 
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konstant över tid, det som påverkar kan vara en sämre kollektion eller en sämre kvalitet på 

kläderna. Även modebild och materialval kan även påverka. Om antalet returer ökar eller 

minskar kraftigt gör Kappahl AB givetvis en justering för detta vilket påverkar storleken på 

reserven. Kappahl AB har även försäljning av varor via deras hemsida. Denna 

försäljningskanal är relativt ny då den enbart har varit aktiv i ett halvår. Hedelin anser att det 

är för tidigt att se om Kappahl AB har fler eller färre returer vid försäljning via hemsidan än 

vid försäljning i butik. Försäljningen som kan hänföras till hemsidan intäktsredovisas via ett 

separat redovisningskonto och kostnadsställe. Det särskiljs från försäljningen som sker i 

butik.  

 

Försäljning inom koncernen intäktsredovisas vid fakturering till dotterbolagen, inte när 

betalningen sker. Varorna som ska ut till butikerna passerar en distributionscentral och när 

varorna har passerat deras sorteringsverk, är märkt med en specifik butik och lastat på 

lastbilen för vidaretransport övergår ägandet från Kappahl AB till butiken. Butikerna köper 

varorna till kalkylpris inklusive en hanteringskostnad, ”handling fee”.  

4.2.1.2 Till vilket värde 

Kappahl AB intäktsredovisar enligt Hedelin till försäljningspriset minus eventuella rabatter, 

oavsett vid köp i butik eller via deras webbshop. Deras försäljningspris tas fram genom en 

självkostnadskalkyl och därefter läggs vinstmarginalen på. Det främsta problemet med vilket 

värde intäkterna ska redovisas till påverkas av valutakurser. Dotterbolagen redovisar i lokal 

valuta som sedan omvandlas till svenska kronor när koncernredovisningen ska sammanställas. 

Enligt Hedelin är den valutakursen som används vid omvandling från lokal valuta till svenska 

kronor den genomsnittliga månadskursen för respektive valuta. För att hantera eventuella 

kursfluktuationer terminssäkrar Kappahl AB främst i USD på löpande basis för att undvika 

och eliminera risken av stora valutakursförändringar. Ytterligare en orsak till varför de 

terminssäkrar är för att minimera risken för att tajma tidpunkten fel för valutahandel.   

 

Hedelin anser att IAS 18 är tillräckligt tydligt i och med att deras verksamhet består av 

försäljning av varor där IAS 18 ger bra stöd för hur de ska hantera sina transaktioner och 

händelser.  

4.3 HMS Industrial Networks AB 

4.3.1 Intervju med Gunnar Högberg, finansdirektör 

HMS står för Hassbjer Micro Systems och företaget bildades 1988 av Nicolas Hassbjer. HMS 

Industrial Networks AB tillverkar och säljer nätverksprodukter som kopplar samman olika 

industriella nätverk med varandra för att de ska kunna utbyta information. Deras affärsidé är 

arr förse industrin med teknik för intelligent kommunikation mellan automationsenheter och 

nätverk. HMS Industrial Networks AB är koncern med bolag i flera länder och blev 

börsnoterat 2007. HMS Industrial Networks AB hade under 2011 ett medelantal anställda på 

213 stycken och en nettoomsättning på 384 miljoner kronor. HMS Industrial Networks AB 

redovisar enligt IFRS och använder IAS 18 vid sin intäktsredovisning. 

4.3.1.1 När i tiden 

Enligt Högberg består HMS Industrial Networks AB ordinarie verksamhet dels av försäljning 

av varor, utförande av tjänsteuppdrag samt en kombination av dem båda i form av en 

abonnemangstjänst. De tre typerna av transaktioner intäktsredovisas olika. Vid försäljning av 

varor baserar HMS Industrial Networks AB sin intäktsredovisning på avtalslagen vilket 

innebär att faran med varan har övergår till kunden när varan lämnat HMS Industrial 

Networks AB och ett transportföretag tar vid för transport ut till kund. Samtidigt som varan 
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skickas, skickas även fakturan och vid det tillfället tar HMS Industrial Networks AB upp 

inkomsten som en intäkt. Enligt Högberg utgör denna typ av försäljning hela 90 till 95% av 

HMS Industrial Networks AB totala försäljning. När i tiden HMS Industrial Networks AB 

intäktsredovisar påverkas inte av eventuella garantiåtaganden, leveranser eller installation.  

 

Vid utförande av tjänsteuppdrag i form av utvecklingstjänster, tar HMS Industrial Networks 

AB tillsammans med kunden fram en betalningsplan för hur betalningarna under projektet ska 

erhållas.  Enligt Högberg finns det i detta avtal när betalningarna ska ske och till vilket värde. 

Dock ligger inte denna betalningsplan till grund för hur HMS Industrial Networks AB 

intäktsredovisar. När HMS Industrial Networks AB arbetar i ett projekt använder de sig av 

delvinstavräkning, eller med andra ord successiv vinstavräkning. Enligt Högberg väljer de att 

se till färdigställandegraden av projektet och beräknar därefter fram vilket värde de kan 

intäktsredovisa av den beräknade totala intäkten. När i tiden intäkten tas upp beror på när 

mätningarna av färdigställandegraden görs av projektledarna. När HMS Industrial Networks 

AB sålt en abonnemangstjänst är detta till ett fastpris som faktureras på årsbasis. Under årets 

gång vinstavräknar sedan HMS Industrial Networks AB detta per månad och 

intäktsredovisningen sker därefter.  

4.3.1.2 Till vilket värde 

Till vilket värde som HMS Industrial Networks AB intäktsredovisar till baseras enligt 

Högberg på deras avtal med kunden. Vid försäljning av varor har HMS Industrial Networks 

AB tagit fram en prislista som ligger till grund för avtalet. Vid utförande av tjänsteuppdrag 

skrivs ett avtal där värdet fastställs, dock tillägger HMS Industrial Networks AB att det kan 

tillkomma kostnader på grund av marknadssvängningar gällande inköpspriser. Enligt Högberg 

kan HMS Industrial Networks AB i de flesta fall förutse värdet av dessa 

marknadssvängningar och om svängningarna kommer påverka överhuvudtaget eftersom deras 

tjänsteuppdrag pågår mellan sex till arton månader. Gällande abonnemangstjänsten avtalas det 

fram ett fast värde som gäller på årsbasis för kunden. Överlag gör HMS Industrial Networks 

AB inga marknadsvärderingar utan utgår ifrån sina fasta priser.  

 

Enligt Högberg lämnar HMS Industrial Networks AB garanti på sina varor till kunderna. De 

intäktsredovisar hela inkomsten som intäkt och därefter gör de avsättningar till bland annat en 

garantiriskreserv för eventuella fel eller liknande gällande de varor och tjänster de sålt. 

Orsaken till varför de valt att arbeta på detta sätt är på grund av att de vill redovisa så mycket 

intäkter som möjligt. Överlag har HMS Industrial Networks AB enligt Högberg inte mycket 

returer eller garantiinlösning. Om en vara skulle vara felaktig eller inte upprätthålla den 

kvalitet som HMS Industrial Networks AB strävar efter upptäcks detta i majoriteten av alla 

fall inom de interna kontrollerna, därav de låga antalet returer och garantiinlösen. 

 

Ett problem som kan påverka vilket värde som en intäkt ska redovisas till är handel inom 

olika valutor. Enligt Högberg sker 90% av HMS Industrial Networks AB totala försäljning i 

andra valutor än svenska kronor. HMS Industrial Networks AB arbetar med olika typer av 

kurser. Internt arbetar de med en standardkurs på årsbasis för att slippa skillnader inom den 

interna rapporteringen. Vid månadsrapportering används dock en genomsnittskurs för det 

innevarande året. När dotterbolag däremot ska redovisa använder de sig av ackumulerade 

genomsnittskurs för det innevarande år eftersom varje dotterbolag redovisar i sin lokala valuta 

och omvandlas därefter till svenska kronor när koncernen sammanställer sina finansiella 

rapporter. Enligt Högberg använder sig HMS Industrial Networks AB av terminssäkring, 

dock påverkas enbart rörelseresultatet av detta medan bland annat omsättning och 

omkostnader fluktuerar.  
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Enligt Högberg har inte HMS Industrial Networks AB uppfattat några problem med att 

redovisa enligt IFRS. Vid användning av de olika standarderna har HMS Industrial Networks 

AB inte varit i behov av att lägga till någon egen tolkning för att förstå eller kunna använda 

sig av IFRS utan överlag har detta sätt att redovisa passat bra ihop med HMS Industrial 

Networks AB verksamhet.  

4.4 AB Oscar Hansson VVS 

4.4.1 Intervju med Anders Carlsson, ekonomichef 

AB Oscar Hansson VVS startades 1916 i Halmstad och är en av de äldsta rör- och 

ventilationsföretagen i Sverige. Företaget arbetar utefter sin affärsidé att med kompetent 

personal erbjuda marknaden kompletta installationer, service och rådgivning inom värme, 

ventilation, sanitet och kyla. Vid den senaste årsredovisningen hade AB Oscar Hansson VVS 

108 anställda och en nettoomsättning på 124 miljoner kronor. AB Oscar Hansson VVS 

redovisar sina intäkter enligt ÅRL och med kompletterande normgivning från BFNAR 

2003:3.  

4.4.1.1 När i tiden 

AB Oscar Hansson VVS dagliga verksamhet består av utförandet av tjänsteuppdrag under 

kortare och längre tid. Tjänsteuppdragen redovisas olika, de längre och större uppdragen, som 

varar mellan sex månader till två år, redovisas enligt successiv vinstavräkning. De mindre 

uppdragen som varar under kortare tid redovisas löpande vid fakturering. För att skilja dessa 

uppdragen åt har de infört en huvudregel som säger att alla uppdrag större än 100 000kr ska få 

ett projektnummer och redovisas enligt successiv vinstavräkning, de redovisar det som ett 

entreprenadavtal. I de mindre uppdragen, som kan vara mellan en dags jobb till två veckor, 

redovisas intäkterna löpande vid fakturering. Detta innebär att vinsten inte tas upp i 

resultaträkningen fören uppdraget är slutfört. Vid denna typ av redovisning kan det 

förekomma viss eftersläpning i faktureringen och därmed också i intäktsredovisningen. I vissa 

fall förekommer även delfakturering. Vid större uppdrag används som nämnt successiv 

vinstavräkning men faktureringen följer den betalningsplan som tagits fram i samförstånd 

med kunden vid anbuds- och avtalstillfället. Carlsson nämner att de ofta har framtunga 

betalningsplaner vilket innebär att de fakturerar mer i början av uppdraget än i slutet för att 

täcka upp sina kostnader. Effekten på intäktsredovisningen är att en del av det inbetalda 

beloppet redovisas som en skuld då en del av intäkterna hänförs till delar som ännu inte 

presterats.  

 

Enligt Carlsson gör AB Oscar Hansson VVS bokslut tre gånger om året, två gånger för sin 

interna redovisning och ett årsbokslut. Vid dessa tillfällen ser AB Oscar Hansson VVS till de 

större projektens färdigställandegrad för att kontrollera hur mycket av arbetet som är gjort och 

på så sätt hur mycket intäkter som ska redovisas. Om inte faktureringen och 

färdigställandegraden stämmer överens redovisar AB Oscar Hansson VVS avvikelsen som en 

fordran eller skuld gentemot kunden. För att intäktsredovisningen ska bli tillförlitlig gällande 

större uppdrag, är det viktigt att projektledarna är kunniga och kan bedöma uppdraget korrekt 

sett utifrån hur mycket som gjorts. Carlsson menar att projektledarnas kunskap är väsentlig 

eftersom en felbedömning gör stor skillnad på resultaträkningen och på hur mycket som får 

justeras i slutet av uppdraget. Om en förväntad vinst på 300 000 kronor i en 

redovisningsperiod blir en förlust på -300 000 kronor till nästa, får AB Oscar Hansson VVS 

göra en justering på 600 000 kronor. Innan AB Oscar Hansson VVS använde sig successiv 

avräkning redovisade företaget alla intäkter när uppdragen var slutförda vilket medförde att 

resultatet fluktuerade mycket mellan redovisningsåren. Detta ansåg Carlsson inte var bra 

eftersom det inte gav en korrekt och rättvisande bild av hur företaget presterat under året. 
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Undantag förekommer vid när en intäkt ska tas upp och redovisas i samband med uppdrag 

gentemot vissa statliga myndigheter och kommuner. Vid önskemål kan AB Oscar Hansson 

VVS fakturera tidigare eller senare.  

 

Enligt Carlsson är ett uppdrag avslutat på AB Oscar Hansson VVS när en godkänd 

slutbesiktning genomförts. Kunden kan hålla inne med tio procent av den totala betalningen 

innan slutbesiktningen är gjord och godkänd. Påpekades enbart ett relativt få fel anses 

uppdraget som slutfört men vid större anmärkningar är AB Oscar Hansson VVS tvungna att 

åtgärda dessa innan projektet anses avslutat. Om ett uppdrag blir godkänt anses ägandet ha 

övergår till kunden den dag som besiktningen genomförts vid 00.00 på natten. När uppdraget 

är avslutat redovisas alla intäkter och vinsten tas upp i sin helhet.  

4.4.1.2 Till vilket värde 

Enligt Carlsson eftersträvar alltid AB Oscar Hansson VVS att använda sig av det verkliga 

värdet. I början på ett uppdrag tas alltid en förkalkyl fram där det ursprungliga värdet för 

uppdraget anges, alltså vilka aktiviteter som ska ingå samt priset för dessa. I förkalkylen 

ändras aldrig något för att Carlsson vill ha detta som underlag för att veta hur det såg ut i 

början om det skulle ske ändringar. Ändringar kan ske genom att kunden önskar fler saker 

utförda eller genom om AB Oscar Hansson VVS själva kommer med förslag som ändrar 

uppdraget. Värdet som en intäkt redovisas till löpande under året representerar endast de 

kostnader som AB Oscar Hansson VVS har lagt ut. Inte för ens projektet är klart, genom en 

godkänd slutbesiktning, redovisas samtliga intäkter och vinsten för uppdraget.  

 

AB Oscar Hansson VVS har i samband med sina uppdrag en garantitid på fem år för arbetet 

och två år på materialet. Vid de tillfällen som AB Oscar Hansson VVS har ett totalansvar för 

uppdraget erbjuder de däremot garanti på både arbete och material på fem år. Totalansvar för 

ett uppdrag innebär att företaget har ansvar för det arbete som utförs av företaget och deras 

underentreprenörer, samt materialet som använts. Enligt Carlsson hanterar AB Oscar Hansson 

VVS sina garantier genom att göra en avsättning motsvarande förra årets garantikostnader. 

Företaget är tvunget att göra på detta vis eftersom Skatteverket kräver det. AB Oscar Hansson 

VVS gör ingen garantiavsättning per uppdrag utan avsättningen baserats på de totala 

kostnaderna för alla uppdrag. För varje uppdrag görs en arbetsorder som sammanställer de 

kostnader som ska faktureras. Vid garantiuppdrag faktureras inte denna arbetsorder utan den 

makuleras. Dessa arbetsordrar ligger sedan till grund för den totala garantiavsättningen. Enligt 

Carlsson kan kunderna kräva att AB Oscar Hansson VVS lämnar en bankgaranti för att 

skydda kunden i fall AB Oscar Hansson VVS skulle gå i konkurs. Bankgarantin innebär att 

banken går i godo om kunden skulle behöva nyttja garantin och AB Oscar Hansson VVS inte 

finns kvar för att utföra arbetet.  

 

Carlsson finner överlag att de lagar och kompletterande normgivning som finns är tydliga och 

logiska för hur företaget ska hantera sina intäkter. En punkt där de aktivt valt att frångå 

normgivningen gäller vid intäktsredovisning av tilläggsarbete. Enligt Carlsson är deras revisor 

kritisk till att deras tilläggsarbete läggs in som en del i deras tjänsteuppdrag och redovisas 

med hjälp av successiv vinstavräkning. Dock menar Carlsson att detta är den metod som ger 

den mest rättvisande bilden av deras intäkter och verksamhet.  

 

 

 



 

27 

 

 

4.5 Sammanfattning 
 

Företag 
Omsättning 

(MSEK) 

Antal 

anställda Verksamhet 

Ansvar efter 

försäljning Ramverk 

Gina Tricot AB 2 122  2 000 

Försäljning av 

varor Öppet köp ÅRL 

Kappahl AB 4 974 3 218 

Försäljning av 

varor Öppet köp IFRS 

HMS Industrial 

Networks AB 384 213 

Utförande av 

tjänsteuppdrag Garanti IFRS 

AB Oscar Hansson 

VVS 124 108 

Utförande av 

tjänsteuppdrag Garanti ÅRL 

 

Tabell 1. Sammanfattning empiri 

Källa: Egenproducerad tabell 
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5. Analys 
Vår analys innehåller en jämförelse mellan vårt empiriska resultat och vår referensram. 

Analysen är strukturerad efter vilken typ av verksamhet som företagen bedriver och det 

redovisningsramverk de använder sig av. 

5.1 Försäljning av varor 

5.1.1 ÅRL, RR 11 och BFNAR 2003:3 

5.1.1.1 När i tiden? 

Enligt Sundgren et al. (2007) kommer ett företags intäkter från dess ordinarie verksamhet som 

försäljning av varor eller tjänster. För Gina Tricot AB består deras ordinarie verksamhet av 

varor som säljs i deras butiker. Enligt Sundgren et al. (2007), RR 11 (p.14, 1999) och BFNAR 

2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) ska en intäkt redovisas först när de väsentliga riskerna 

och förmånerna förknippat med ägandet har övergått till kunden. Om företaget behåller 

väsentliga risker förknippade med ägandet ska transaktionen inte ses som en försäljning och 

inkomsten ska inte intäktsredovisas (RR 11, p.16, 1999). Gina Tricot AB säljer sina varor i 

butik vilket enligt Olausson gör det tydligt när ägandet har övergått till kunden. I Gina Tricot 

ABs fall tas inkomsten upp som en intäkt när varan är såld och kunden har den i sin hand, 

vilket stämmer överens med realisationsprincipen (Artsberg, 2005). Enligt RR 11 (p.15, 1999) 

har äganderätten i de flesta fall övergått till kunden när det fysiska innehavet överförts. För 

Gina Tricot AB sker detta när kunden köpt varan och lämnat butiken. Intäkten ska redovisas 

när ett företag inte har något engagemang kvar gällande den löpande förvaltningen eller 

någon kontroll över de sålda varorna (RR 11, p.14, 1999; BFNAR 2003:3, p.20, FAR SRS 

Förlag, 2010). När Gina Tricot AB har genomfört sin försäljning och det fysiska innehavet 

har övergått till kunden, då har Gina Tricot AB inte längre något engagemang eller kontroll 

över de varor som sålts.  

 

Gina Tricot AB säljer sina varor till ett fast pris vilket gör det enkelt för dem att beräkna 

inkomsten på ett tillförlitligt sätt, som är ett villkor enligt RR 11 (p.14, 1999) och BFNAR 

2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) för att inkomsten ska få intäktsredovisas. Inkomsten får 

redovisas som en intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras 

till transaktionen kommer att tillfalla företaget (RR 11, p.14, 1999; BFNAR 2003:3, p.20, 

FAR SRS Förlag, 2010). Sannolikheten för att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 

företaget är i Gina Tricot ABs fall hög eftersom deras inkomster kommer från 

butiksförsäljning där betalningen sker direkt. Detta innebär enligt RR 11 (p.14, 1999) och 

BFNAR 2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) att Gina Tricot AB får ta upp inkomsten som 

en intäkt vid försäljningstillfället.  

 

Ytterligare en försäljningskanal som Gina Tricot AB erbjuder sina kunder är att handla via 

deras webbshop. Det som skiljer försäljning via butik och webbshop åt inom Gina Tricot AB 

är enligt Olausson att via webbshopen erbjuds de kunder som handlar på faktura en längre 

returneringstid. Enligt RR 11 (p.14, 1999) och BFNAR 2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) 

ska de ekonomiska fördelarna sannolikt tillfalla företaget för att de ska få lov att ta upp 

inkomsten som en intäkt. Det sker i Gina Tricot ABs fall även om kunderna handlar via 

webbshopen eftersom de använder sig av ett faktureringsbolag och får därmed betalt direkt. 

Detta gör att intäkterna kan tas upp omgående då Gina Tricot AB då inte har några risker kvar 

efter köpet. 



 

29 

 

5.1.1.2 Till vilket värde? 

När ett företag har bestämt under vilken period intäkten ska redovisas måste företaget även 

bestämma till vilket värde den ska redovisas till i resultaträkningen (Marton et al., 2010). Den 

främsta svårigheten som företag står inför när det gäller att bestämma värdet som en intäkt 

ska redovisas till beror på kravet om matchning (Artsberg, 2005; Sundgren et al., 2007). 

Intäkten ska redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas enligt 

RR 11 (p.9, 1999).  Enligt Olausson använder sig Gina Tricot AB av försäljningspriset när de 

ska fastställa till vilket värde som en intäkt redovisas till. Försäljningspriset baseras på en 

självkostnadskalkyl. Priset kontrolleras därefter mot marknaden för att se om det är ett 

lämpligt pris. Enligt Deegan och Unerman (2011) är detta en metod, market-to-market, för att 

ta fram ett verkligt värde. I och med att Gina Tricot AB agerar på en aktiv marknad är det 

enklare för Gina Tricot AB att bedöma om priset på varan är rätt. Enligt RR 11 (p.11, 1999) 

betalas varan i de flesta fall med likvida medel och betalningen är då intäkten som redovisas. 

När företag får betalt med likvida medel utgör betalningen varans verkliga värde (RR 11, 

p.11, 1999). Enligt Olausson får Gina Tricot AB betalt i likvida medel vid försäljning av 

varor. Detta gör det enkelt för dem att bedöma det verkliga värdet på intäkterna.  

5.1.1.3 Ansvar efter försäljning 

Öppet köp 

Gina Tricot AB erbjuder öppet köp vilket Marton et al. (2010) menar kan ge upphov till 

svårigheter gällande när inkomsten ska tas upp som en intäkt. För att fastställa när riskerna 

och förmånerna övergår till kunden, krävs en granskning av omständigheterna kring 

transaktionen (RR 11, p.15, 1999). Enligt Sundgren et al. (2007) bör företag kunna beräkna de 

framtida returerna på ett tillförlitligt sätt och göra en avsättning. Ytterligare ett vllkor som RR 

11 (p.14, 1999) och BFNAR 2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) tar upp är att utgifterna 

som följer av transaktionen ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifterna som följer 

av öppet köp har Gina Tricot AB valt att hantera med hjälp av en avsättning till en reserv, 

vars syfte är att täcka upp eventuella återköp. Enligt BFNAR 2003:3 tilläggsupplysningar 

(Exempel p.3, FAR SRS Förlag, 2010) ska avsättningens storlek baseras på tidigare 

erfarenheter gällande kundernas returnering. Gina Tricot AB vill hålla det enkelt och testar 

därför behovet av reserven och dess storlek en gång om året, första veckan i januari.  

 

Enligt Olausson är antalet returer jämt under året och reservens storlek ändras inte om en 

felaktig vara skulle komma ut i butik utan förändringarna redovisas först vid årets slut. Enligt 

BFNAR 2003:3 tilläggsupplysningar (Exempel p.3, FAR SRS Förlag, 2010) ska företag 

prova storleken på sin reserv för att deras redovisning ska uppfylla god redovisningssed och 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. När ovanstående villkor är uppfyllda 

anser RR 11 (p.14, 1999) och BFNAR 2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) att ett företag 

kan beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt och då redovisa inkomsten som en intäkt. Enligt 

Mukhopadhyay och Setoputro (2004) har ett företag med en generösare policy gällande öppet 

köp fler returer, vilket syns tydligt för Gina Tricot AB i deras tyska webbshop. De generösare 

villkoren är att kunderna gratis får returnera varor även om de är felfria. Detta gör att det 

krävs en större reserv för att kunna hantera den avsevärt större mängden returer. Enligt 

Olausson hanteras eventuell återköp även här med en reserv, skiljt från butikförsäljningens 

reserv. Gina Tricot AB testar också behovet och storleken av denna reserv en gång om året, i 

början på januari.  

Transport 

Enligt Olausson räknas varorna som kundens när de är lastade för transport, oavsett om det 

handlar om transport till webbshopkunderna eller butikerna. Hon anser då att det fysiska 
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innehavet har övergått till kunden. Detta stämmer överens med RR 11 (p.14, 1999) och 

BFNAR 2003:3 (p.20, FAR SRS Förlag, 2010) om att Gina Tricot AB då inte har något 

engagemang i eller kontroll över varan, samt att riskerna och förmånerna med ägandet har 

övergår till kunden. Detta händer oftast, men inte alltid, vid leverans till kund (Sundgren, et 

al., 2007). Dock menar Sundgren et al. (2007) att det beror på vilka leveransvillkor företaget 

har. Utgångspunkten för redovisningen beror då på vem som ansvarar för frakten (Sundgren 

et al., 2007). Gina Tricot AB levererar varor till sina butiker oavsett om de är egenägda eller 

franchising. Enligt Olausson hanteras Gina Tricot ABs franchisebutiker som en extern kund 

och dessa faktureras en gång i veckan, precis som de övriga externa kunderna. De fakturerar 

även den siste varje månad för att få alla sammanhängande transaktioner i samma period. 

Detta stämmer överens med matchningsprincipen, som innebär att intäkter och kostnader som 

har samband med varandra matchas till samma period (Artsberg, 2005). Genom att redovisa 

på detta sätt skapar de en rättvisande bild av sina intäkter (ÅRL, 2kap, 3 §, FAR SRS Förlag, 

2010). 

5.1.2 IFRS och IAS 18 

5.1.2.1 När i tiden? 

Kappahl ABs verksamhet består av försäljning av varor. Majoriteten av Kappahl ABs 

försäljning sker direkt i butiken, med andra ord betalningen sker direkt i butik. I samband med 

att varan betalas omgående går ägandet över till kunden enligt Hedelin. I och med att det 

fysiska innehavet och den juridiska äganderätten övergår till kunden, övergår också de 

betydande riskerna och förmånerna med varan (IAS 18, p.15, FAR Akademi, 2011). Därmed 

får Kappahl AB enligt IAS 18 (p.15, FAR Akademi, 2011) redovisa inkomsten som en intäkt.  

Intäkten får redovisas när ett företag inte har något engagemang kvar gällande den löpande 

förvaltningen eller någon kontroll över de sålda varorna (IAS 18, p.14, FAR Akademi, 2011). 

När Kappahl AB har gjort sin försäljning och det fysiska innehavet övergått till kunden har de 

inte längre något engagemang i eller kontroll över varorna som sålts.  

 

HMS Industrial Networks AB verksamhet består till viss del av försäljning av varor. I HMS 

Industrial Networks AB fall sker inte försäljningen direkt till kund, vilket gör att inkomsten 

inte kan tas upp som en intäkt vid försäljningstillfället. Högberg på HMS Industrial Networks 

anser att riskerna och förmånerna först övergått till kunden när fakturan är skickad och 

varorna lämnats till en transportör. Först då väljer HMS Industrial Networks att redovisa 

inkomsten som en intäkt. Detta stämmer överens med IAS 18 (p.14, Far Akademi, 2011). I 

samband med att ägandet och riskerna övergår till kunden har även den löpande förvaltningen 

avslutats för HMS Industrial Networks AB del och inkomsten får lov att intäktsredovisas.  

 

Inkomsten får räknas som en intäkt när ett företag kan beräkna inkomsten på ett tillförlitligt 

sätt (IAS 18, p.14, FAR Akademi, 2011), vilket Kappahl AB kan göra i och med att de utgår 

från fasta priser. Enligt Högberg utgår också HMS Industrial Networks AB från fasta priser 

då de har en prislista för var enskild vara. Därmed kan HMS Industrial Networks AB beräkna 

inkomsten på ett tillförlitligt sätt, vilket IAS 18 kräver av företag för att de ska få 

intäktsredovisas inkomsten (p.14, FAR Akademi, 2011).  

 

Inkomsten får redovisas som en intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som 

kan hänföras till transaktionen kommer att tillfalla företaget (IAS 18, p.14, FAR Akademi, 

2011). När Kappahl AB har sålt en vara i butik är sannolikheten hög att Kappahl AB kommer 

att få ta del av de ekonomiska fördelarna. Detta eftersom Kappahl AB omgående fått betalt 

för varan och då har de rätt att räkna inkomsten som en intäkt (IAS 18, p.14, FAR Akademi, 

2011). HMS Industrial Networks AB tar betalt för sina varor genom att skicka faktura 
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samtidigt som varorna transporteras till kund. Företaget redovisar inkomsten som en intäkt 

när fakturan är skickad och varorna är lastade för transport.  

5.1.2.2 Till vilket värde? 

När ett företag har bestämt när i tiden som intäkten ska tas upp i redovisningen, ska även 

intäktens värde fastställas (Marton et al., 2010). Enligt Artsberg (2005) och Sundgren et al. 

(2007) är det svårt att fastställa intäktens värde, vilket till stor del beror på kravet om 

matchning av intäkter och kostnader i samma period. I IAS 18 redogörs det att intäkten ska 

redovisas till verkligt värde när varan har blivit levererad (Epstein & Jermakowicz, 2007). 

Enligt Hedelin intäktsredovisar Kappahl AB sina inkomster till försäljningspriset minus 

eventuella rabatter vilket stämmer överens med hur IAS 18 (p.10, FAR Akademi, 2011) 

menar att företag ska redovisa sina intäkter. Enligt Högberg utgår HMS Industrial Networks 

AB från sina egna fasta priser som finns i deras prislistor men avtalar med kunden om det 

slutgiltiga priset. Detta stämmer överens med IAS 18 där ett verkligt värde är det värde som 

en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras till mellan kunniga parter (p.7, FAR 

Akademi, 2011).  

5.1.2.3 Ansvar efter försäljning 

Öppet köp 

Kappahl AB erbjuder öppet köp vilket Marton et al. (2010) menar kan ge upphov till 

svårigheter gällande när inkomsten ska tas upp som en intäkt. Enligt IAS 18 (p.17, FAR 

Akademi, 2011) ses öppet köp som en obetydlig risk om företaget kan beräkna returerna på 

tillförlitligt sätt. När företaget behåller en obetydlig risk med ägandet av varan får företaget 

redovisa hela inkomsten som en intäkt om det gjort en avsättning för eventuella utgifter (IAS 

18, p.17, FAR Akademi, 2011). Öppet köp är enligt Hedelin inget Kappahl AB tar hänsyn till 

vid varje enskild transaktion, utan företaget redovisar hela intäkten vid försäljning av varor. 

Kappahl AB använder sig av en reserv för att för att hantera möjliga returer och utgifter i 

samband med öppet köp. Enligt Sundgren et al. (2007) och IAS 18 (p.14, FAR Akademi, 

2011) bör företag kunna beräkna de framtida returerna och utgifterna på ett tillförlitligt sätt 

och göra en avsättning.  

 

Enligt IAS 18 (p.17, FAR Akademi, 2011) och Sundgren et al. (2007) ska avsättningen 

baseras på tidigare erfarenheter gällande kundernas returnering, vilket Kappahl AB gör. 

Enligt Sundgren et al. (2007) är grundregeln att vänta med att redovisa inkomster som en 

intäkt om företaget inte kan beräkna framtida returer tillförlitligt och göra en avsättning. 

Enligt Hedelin bedöms antalet returer en gång i kvartalet där Kappahl AB utgår från de 

faktiska returerna under de första tio dagarna i det nya kvartalet. Baserat på detta gör Kappahl 

AB en avsättning till reserven. För Kappahl AB är antalet returer jämnt under året, den största 

variationen förekommer om de får ut en felaktig vara i butik. Det Hedelin nämner som kan 

påverka antalet returer är en sämre kollektion, sämre kvalitet på kläderna eller en förändrad 

modebild. Enligt Hedelin görs en justering av reservens storlek om antalet returer ökar eller 

minskar kraftigt. 

Garanti 

Vid HMS Industrial Networks AB försäljning av varor ingår det i vissa fall garanti men enligt 

Högberg påverkar detta inte deras intäktsredovisning. De intäktsredovisar hela inkomsten som 

en intäkt och gör därefter en avsättning till bland annat en garantiriskreserv. Med ett 

garantiåtagande tillkommer det kostnader för HMS Industrial Networks AB som måste kunna 

beräknas tillförlitligt innan inkomsten får intäktsredovisas (IAS 18, p.14, FAR Akademi, 
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2011). Enligt Högberg har HMS Industrial Networks AB överlag inte mycket inlösen av 

garantin de erbjuder eftersom majoriteten av felen upptäcks i deras interna kvalitetskontroller.  

Transport 

Kappahl AB levererar varor till sina butiker oavsett om de är egenägda eller franchising. 

Enligt Hedelin intäktsredovisas försäljningen inom Kappahl ABs koncern vid fakturering av 

dotterbolagen, inte när de betalar. Fakturering sker när varorna är lastade för vidaretransport, 

då anser Kappahl AB att ägandet av varorna har övergår till butiken. Enligt IAS 18 (p.14, 

FAR Akademi, 2011) ska intäkten inte redovisas fören de väsentliga riskerna övergått till 

kunden vilket de gör när företagen har lastat varorna för transport.  

5.2 Utförande av tjänsteuppdrag 

5.2.1 ÅRL, RR 11 och BFNAR 2003:3 

5.2.1.1 När i tiden? 

Enligt BFNAR 2003:3 (p.31, FAR SRS Förlag, 2010) och RR 11 (p.20, 1999) ska intäkten tas 

upp när det är sannolikt att företaget kommer ta del av de ekonomiska fördelarna som är 

förknippade med uppdraget. Ett företag ska på ett tillförlitligt kunna beräkna inkomsten, 

färdigställandegraden och de utgifter som uppstått eller som kommer att uppstå (BFNAR 

2003:3, p.31, FAR SRS Förlag, 2010; RR 11, p.20, 1999). Enligt Carlsson tar AB Oscar 

Hansson VVS fram ett avtal tillsammans med kund vid anbuds- och avtalstillfället. I samband 

med detta tas även en betalningsplan fram där det totala värdet av uppdraget fastställs. Genom 

att AB Oscar Hansson VVS tar fram ett avtal och en betalningsplan kan de enligt BFNAR 

2003:3 (p.32, FAR SRS Förlag, 2010) och RR 11 (p.23, 1999) på ett tillförlitligt sätt tillräkna 

sig de ekonomiska fördelarna. Detta eftersom de är överens om varje parts rättigheter, värdet 

av uppdraget och villkoren för den ekonomiska uppgörelsen (BFNAR 2003:3, p.32, FAR SRS 

Förlag, 2010; RR 11, p.23, 1999).  

 

Enlig BFNAR 2003:3 (p.8, FAR SRS, 2010) kan ett tjänsteuppdrag variera inom tid. 

Uppdragen kan vara under en kortare period eller sträcka sig mellan flera 

redovisningsperioder. AB Oscar Hansson VVS dagliga verksamhet består av tjänsteuppdrag 

som utförs under kortare och längre tid. Enligt Carlsson har AB Oscar Hansson VVS en regel 

som säger att alla uppdrag som är värda mindre än 100 000 kronor är ett kortare uppdrag. De 

kortare uppdragen intäktsredovisas löpande vid fakturering. AB Oscar Hansson VVS väljer 

att redovisa intäkter från de kortare uppdragen först när uppdraget är slutfört. Detta stämmer 

överens med huvudregeln för uppdrag på löpande räkning enligt BFNAR 2003:3. Enligt 

huvudregeln ska intäkten redovisas när företaget tillförlitligt kan se att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillfalla dem (BFNAR 2003:3, p.29, FAR SRS Förlag, 2010). Vid 

större uppdrag använder AB Oscar Hansson VVS sig av successiv vinstavräkning. Syftet med 

successiv vinstavräkning enligt Epstein och Jermakowicz (2007) är att metoden speglar mer 

den faktiska omfattningen av de aktiviteter som utförs under en period. Carlsson på AB Oscar 

Hansson VVS håller med om detta och menar att detta var det främsta skälet till varför de 

valde att använda sig av successiv vinstavräkning. Enligt huvudregeln i BFNAR 2003:3 (p.31, 

FAR SRS Förlag, 2010) för uppdrag till fast pris ska intäkter redovisas baserat på 

fastställandegraden på balansdagen. AB Oscar Hansson VVS intäktsredovisar endast till det 

värde som kostnaderna uppgår till vid balansdagen under uppdraget. De redovisar först 

vinsten när uppdraget är färdigt vilket stämmer överens med försiktighetsprincipen (Smith, 

2000).  
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Metoden som ett företag väljer att tillämpa när de ska fastställa färdigställandegraden ska vara 

tillförlitlig och användas konsekvent (BFNAR 2003:3, p.33, FAR SRS Förlag, 2010). Enligt 

Carlsson är det i AB Oscar Hansson VVS projektledarna som ansvarar för att bedöma 

färdigställandegraden för uppdragen. Carlsson menar att projektledarnas kunskap är 

avgörande för att tillförlitligheten vid bedömningen av färdigställandegraden ska vara hög. 

Detta eftersom en felbedömning gör stor skillnad på resultaträkningen och på hur mycket som 

får justeras i slutet av uppdraget.  

 

Successiv vinstavräkning innebär att uppdragsinkomsterna ska redovisas som intäkt i den 

redovisningsperiod som uppdraget utförts (RR 11, p.21, 1999). I den redovisningsperiod som 

uppdraget utförs ska inkomsterna och utgifterna redovisas i förhållande till 

färdigställandegraden om denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 11, p.26, 1999). AB 

Oscar Hansson VVS sätter intäkter och kostnader i relation till färdigställandegraden tre 

gånger om året, vid deras bokslut. Enligt Carlsson beräknar företaget vid dessa tillfällen hur 

mycket av arbetet som är gjort och hur mycket av de totala intäkterna de får redovisa.  

5.2.1.2 Till vilket värde? 

Endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen eftersom företag ska värdera sina 

intäkter med iakttagande av rimlig försiktighet (Sundgren et al., 2007). AB Oscar Hansson 

VVS eftersträvar enligt Carlsson att använda sig av det verkliga värdet när de ska redovisa 

sina intäkter. Oavsett hur många redovisningsperioder som uppdraget sträcker sig över tar AB 

Oscar Hansson VVS bara upp intäkterna till det värde som motsvarar de kostnader de lagt ut 

fram till balansdagen. De totala intäkterna redovisas inte fören uppdraget är slutfört, med 

andra ord när slutbesiktningen är gjord och godkänd. Detta tillvägagångssätt stämmer överens 

med BFNAR 2003:3 (p.35, FAR SRS Förlag, 2010). Dock menar BFNAR 2003:3, (p.32, 

FAR SRS Förlag, 2010) att företag i allmänhet kan beräkna utfallet tillförlitligt om de ingår 

ett avtal med kund, vilket AB Oscar Hansson VVS har gjort. Avtalet innehåller en 

betalningsplan som tas fram mellan AB Oscar Hansson VVS och kunden. I betalningsplanen 

fastställs det när faktureringen ska ske. Enligt Carlsson sker majoriteten av faktureringen i 

början av uppdraget för att AB Oscar Hansson VVS vill täcka upp sina kostnader. Därmed 

kan det förekomma en viss avvikelse mellan det fakturerade värdet och det värde som tas 

fram med hjälp av färdigställandegraden. Enligt BFNAR 2003:3 (p.37, FAR SRS Förlag, 

2010) ska denna avvikelse redovisas som en skuld eller fordran mot kund, vilket AB Oscar 

Hansson VVS gör.  

5.2.1.3 Ansvar efter försäljning 

Garanti 

AB Oscar Hansson VVS erbjuder garanti på sitt arbete och gör en garantiavsättning för att 

kunna täcka upp eventuella kostnader som kan uppkomma. Enligt Carlsson gör AB Oscar 

Hansson VVS ingen garantiavsättning per uppdrag utan baserar avsättning på totala 

garantikostnader från föregående år. Enligt ÅRL (2kap, 4 §, p.3, FAR SRS Förlag, 2010) ska 

ett företag om de har kvar eventuella ekonomiska förpliktelser, som garanti, värdera 

intäkterna med rimlig försiktighet. Dock menar Carlsson att de inte får göra denna typ av 

avsättning eller värdering som ÅRL (2kap, 4 §, p.3, FAR SRS Förlag, 2010) förespråkar, 

eftersom Skatteverket endast tillåter en avsättning motsvarande föregående års 

garantikostnader. Detta stämmer överens med försiktighetsprincipen (Artsberg, 2005). 
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5.2.2 IFRS och IAS 18 

5.2.2.1 När i tiden? 

Ett tjänsteuppdrag enligt IAS 18 (p.4, FAR Akademi, 2011) innebär vanligtvis att ett företag 

utför en viss tjänst baserat på en överenskommelse, såsom ett avtal, och inom en bestämd tid. 

HMS Industrial Networks AB ordinarie verksamhet består till en del av utförande av 

tjänsteuppdrag, i form av utvecklingstjänster. Enligt Högberg tar HMS Industrial Networks 

AB tillsammans med kunden fram ett avtal där de tillsammans definierar en tids- och 

betalningsplan. Deras utvecklingstjänster sträcker sig mellan sex till arton månader vilket har 

motiverat HMS Industrial Networks AB till att använda sig av successiv vinstavräkning. 

Enligt Epstein och Jermakowicz (2007) bör ett företag redovisa intäkterna successivt eftersom 

det speglar den faktiska omfattningen av aktiviteter under den period de utförs. Med hjälp av 

metoden successiv vinstavräkning redovisas intäkten proportionellt med hur mycket som 

gjorts även om företaget inte fått betalt än (Epstein & Jermakowicz, 2007). Enligt Högberg 

använder HMS Industrial Networks AB sig av en betalningsplan för hur betalningarna under 

uppdraget ska erhållas. Dock ligger inte denna betalningsplan till grund för hur HMS 

Industrial Networks AB intäktsredovisar. Enligt Högberg väljer de att se till uppdragets 

färdigställandegrad och beräknar därefter hur mycket av den totala inkomsten som de kan 

intäktsredovisa. Enligt IAS 18 (p.20, FAR Akademi, 2011) kan inkomsten från uppdraget 

redovisas som en intäkt genom att företaget ser till uppdragets färdigställandegrad. Hur 

mycket som intäktsredovisas beror enligt Högberg på när HMS Industrial Networks AB väljer 

att mäta färdigställandegraden för uppdraget. Den största utmaningen med successiv 

vinstavräkning är att korrekt uppskatta till vilken grad uppdraget är färdigt (Epstein & 

Jermakowicz, 2007). 

5.2.2.2 Till vilket värde? 

Enligt Högberg fastställs värdet av ett uppdrag genom att HMS Industrial Networks AB tar 

fram ett avtal med kunden. I avtalet tas en betalningsplan fram men denna ligger inte till 

grund för vilket värde intäkterna redovisas till. Vilket stämmer överens med Artsberg (2005) 

och Sundgren et al. (2007) att intäkter som hör till perioden ska tas med oavsett när 

inbetalningen sker. HMS Industrial Networks AB ser till färdigställandegraden och beräknar 

därefter vilket värde de kan intäktsredovisa av de totala inkomsterna. Enligt Epstein och 

Jermakowicz (2007) är att uppskatta färdigställandegraden den största utmaningen. Vid 

beräkningen av intäkten måste företaget även ta hänsyn till de avtal som finns. Hänsyn måste 

tas eftersom många projekt är prissatta med fasta värden. Risken är då att kunden slipper 

betala hela kostnaden om dessa överskrids (Epstein & Jermakowicz, 2007). Enligt Högberg 

har HMS Industrial Networks AB försäkrat sig att detta inte kommer ske genom att de i sina 

avtal med kunden tar hänsyn till framtida marknadssvängningar gällande deras inköpspriser.  
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser. Vi inleder med en återkoppling till 

problemformuleringen som ska besvaras av våra slutsatser som bygger på tidigare analyserat 

underlag. Avslutningsvis redogör vi för förslag till fortsatt forskning.   

 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur företag redovisar sina intäkter och 

vilka svårigheter de stöter på samt hur de löser dessa. Vi vill analysera om det finns några 

likheter och skillnader mellan de företag som redovisar enligt IFRS och ÅRL med 

kompletterande normgivning. Problemformuleringen som legat till grund för denna studie är 

följande: 

 

Hur intäktsredovisar företagen sina inkomster? 

6.1 Slutsatser 
Enligt IASB finns det brister i de standarder som berör intäkter. Bristerna är att standarderna 

är vaga, inkonsekventa och komplexa att använda (IASB Discussion Paper, 2010). Det vi har 

tagit del av i våra intervjuer är att företagen inte har uppfattat standarderna inom IFRS som 

svåra att följa eller att de är otydliga. Enligt Marton et al. (2010) finns det svårigheter med 

intäktsredovisningen men det är inte den uppfattning vi fick när vi intervjuade våra 

respondenter. Vi kan se skillnader mellan vår teoretiska referensram och hur företagen väljer 

att hantera redovisningsramverken i praktiken. Företagen har valt att hantera dessa 

”teoretiska” svårigheter på ett enkelt sätt och ingen av företagen tyckte att de hade några 

problem med att tolka regelverken om hur intäktsredovisningen ska genomföras. Vi tror att en 

orsak till varför företagen inte ser några svårigheter med att tolka redovisningsramverken 

beror dels på att företagen har utvecklat rutiner för sin intäktsredovisning. Rutinerna gör att 

företagen väljer att hantera sina intäkter som de alltid har gjort och det är ingen som 

ifrågasätter huruvida denna hantering är korrekt eller inte sett till redovisningsramverken. När 

Gina Tricot AB hanterar sin intäktsredovisning håller de sig till sitt koncept om enkelhet. 

Detta tycker vi inte är korrekt sett till att företagen ska ge en rättvisande bild över företagets 

ställning och resultat (ÅRL, 2kap, 3§, FAR SRS Förlag, 2010). Ett exempel på där vi tycker 

att deras rutiner är bristande är när Gina Tricot AB beräknar avsättningen till sin reserv för att 

hantera eventuella återköp. Sundgren et al. (2007) menar för att få redovisa en intäkt ska de 

framtida returerna kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gina Tricot AB beräknar sin 

avsättning genom att se till antalet returer den första veckan i januari varje år. Vi ställer oss 

frågande till om denna tidpunkt på året är den bästa för att mäta antalet returer. Vi ifrågasätter 

om denna vecka ger en rättvisande bild om hur kunderna handlar och returnerar under hela 

året. Gina Tricot AB gör inga justeringar av avsättningen till reserven under året, utan 

justeringen sker på bokslutsdagen. Vi tycker att konceptet med enkelhet i Gina Tricot AB 

redovisning här dragits för långt. Effekten anser vi blir en osäker bedömning av antalet 

returer. Enligt BFNAR 2003:3 tilläggsupplysningar (Exempel, p.3, FAR SRS Förlag, 2010) 

ska företag prova storleken på sin avsättning för att deras redovisning ska uppfylla god 

redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Frågan blir då 

om Gina Tricot AB har rätt att ta upp hela inkomsten som en intäkt. Vi anser att 

tillförlitligheten på deras bedömning av antalet returer hade ökat om de gjort fler 

bedömningar under året och justera storleken på reserven löpande. Genom att Gina Tricot 

hade ökat antalet bedömningar tror vi att bilden av företaget hade varit mer rättvisande.  
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Enligt IAS 18 (p.17, FAR Akademi, 2011) får företag redovisa hela inkomsten som en intäkt 

när företaget behåller en obetydlig risk med ägandet. Öppet köp ses som en obetydlig risk när 

företag kan beräkna returerna på ett tillförlitligt sätt (IAS 18, p.17, FAR Akademi, 2011). 

Kappahl AB anser vi gör en bättre bedömning av antalet returer då Kappahl AB gör en 

bedömning varje kvartal. Att Kappahl AB kontrollerar antalet returer oftare än Gina Tricot 

AB tycker vi är mer tillförlitligt och ger en mer rättvisande bild. Att bedömningarna sker 

oftare antar vi ger Kappahl AB en bättre bild av fluktuationen i försäljningen samt 

förändringarna gällande antalet returer. Precis som Gina Tricot AB gör Kappahl AB en 

avsättning till en reserv. Avsättning bygger på deras bedömningar av antalet returer. 

Skillnaden mellan hur Kappahl AB och Gina Tricot AB hanterar denna avsättning är att 

Kappahl AB justerar sin reserv fler gånger under året. En anledning till varför Kappahl AB 

gör fler bedömningar och justerar reserven oftare tror vi beror på att Kappahl AB är ett större 

företag. Vi tycker att i förhållande till Kappahl AB och Gina Tricot ABs storlek gör de 

bedömningar av antalet för sällan. Detta anser vi gör att reserven inte ger en rättvisande bild. 

Enligt IFRS föreställningsram (p.31, FAR Akademi, 2011) måste användarna kunna förlita 

sig på att informationen i de finansiella rapporterna ger en korrekt bild av företaget. Vi anser 

att bilden av Gina Tricot AB och Kappahl AB inte är helt korrekt eftersom de inte justerar 

reserven tillräckligt ofta för att spegla företagets ställning. Dock tycker både Kappahl AB och 

Gina Tricot AB att de hanterar öppet köp på ett bra sätt eftersom reservens storlek har varit 

tillräckligt stor under tidigare år. Eftersom Gina Tricot AB och Kappahl AB inte fått någon 

anmärkning gällande hur de redovisar sina intäkter kan vi hålla med om att deras sätt att 

hantera intäkterna fungerar. Även om deras sätt att hantera intäkterna accepteras tycker vi inte 

att det är tillförlitligt eller ger en rättvisande bild av företagen. Konsekvensen vi ser av att inte 

justera avsättningen löpande under året blir att resultatet inte ger korrekt bild av företagets 

ställning, till exempel att vinsten kan bli för hög i vissa perioder. I inledningen tog vi upp 

Prosolvia som ett exempel på detta (Marton et al., 2010). 

 

AB Oscar Hansson VVS och HMS Industrial Networks AB gör också en avsättning till en 

reserv fast i deras fall går avsättningen till en garantireserv. I HMS fall har de få 

garantiinlösningar eftersom de påstår att deras interna kvalitetskontroller hittar de flesta felen 

med varorna. En noggrann intern kvalitetskontroll tycker vi är bra och är något som Gina 

Tricot AB och Kappahl AB bör ta efter. Oscar Hansson VVS är ett företag som har större 

krav på sig gällande deras avsättning till deras garantireserv eftersom Skatteverket kräver 

tillförlitligt underlag för hur de beräknat avsättningen. Att Skatteverket har detta krav tror vi 

kan påverka AB Oscar Hansson VVS på ett negativt sätt. Med tanke på AB Oscar Hansson 

VVSs kunskap och erfarenhet av sin bransch tror vi att de själva kan bedöma på ett 

tillförlitligt sätt hur stor deras avsättning borde vara. Orsaken till varför vi anser att AB Oscar 

Hansson VVS själva ska bedöma avsättningen är att företagets omsättning kan variera från år 

till år, vilket beror på storleken av deras uppdrag. AB Oscar Hansson VVS har antagligen en 

bättre uppfattning om hur stor avsättningen bör vara för följande år än Skatteverket.  

 

En svårighet är att bedöma när ägandet av en vara övergår till kunden (Marton et al., 2010; 

Sundgren et al., 2007). Detta har inte varit något problem för företagen då de anser att 

tidpunkten för när ägandet övergår till kunden är tydlig. För Gina Tricot AB och Kappahl AB 

vars verksamhet består av butiksförsäljning, är det tydligt när ägandet övergår till kunden. 

Ägandet övergår direkt vid försäljningen när kunden betalt för varan och fått den i sin hand. 

Vi tror att vid försäljning av varor i butik är det enklare att använda sig av de 

redovisningsramverk och kompletterande normgivning som finns. Detta tror vi beror på att de 

företag som säljer varor i butik får ett väldigt tydligt tillfälle när det juridiska och fysiska 

ägandet övergår till kunden. Vid transport kan det förekomma en tvekan om när ägandet har 
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övergår till kunden (Sundgren et al., 2007). HMS Industrial Networks AB, Gina Tricot AB 

och Kappahl AB är alla överens om att ägandet övergår till kunden när varorna blivit lastade 

för transport. Vi förutsätter att företagen då har hyrt transporten till kund vilket gör att 

redovisningen går rätt till. Om det däremot står för transporten själva hade detta inte varit rätt 

eftersom företagen då har kvar ansvaret för varorna. När ägandet övergår från AB Oscar 

Hansson VVS till kund kan vara mer otydligt då de fortfarande kan ha kvar förpliktelser mot 

kunden efter slutbesiktningen. Om slutbesiktningen däremot blir godkänd är det tydligt. 

Branschen utvecklat en kritisk punkt om när ägandet övergår till kund, vilket är vid 24.00 på 

slutbesiktningsdagen. Att branschen har utvecklat en kritisk punkt för när ägandet övergår till 

kunden tycker vi är bra. Detta eftersom det ger både kunden och AB Oscar Hansson VVS en 

tydlig tidpunkt om när ägandet övergår. Ytterligare en fördel vi ser är att AB Oscar Hansson 

VVS vet när de kan ta upp inkomsten som en intäkt och att riskerna samt förmånerna har 

övergått till kunden. Denna kritiska tidpunkt anser vi kan jämföras med Gina Tricot AB och 

Kappahl ABs butiksförsäljning, där ägandet övergår vid en fast tidpunkt.  

 

AB Oscar Hansson VVS redovisade tidigare alla sina uppdrag när de var slutförda. Detta 

ansåg Carlsson inte var bra då resultatet mellan åren kunde fluktuera. Carlsson ansåg att 

successiv vinstavräkning av uppdragen ger en mer rättvisande bild av företaget. Även 

redovisningsramverken påvisar desamma då kravet om matchning blir uppfyllt (Artsberg, 

2005; IAS 18, p.19, FAR Akademi, 2011) vilket ger en mer rättvisande av företagets ställning 

och resultat (ÅRL, 2kap, 3§, FAR SRS Förlag, 2010). HMS Industrial Networks AB använder 

sig också av successiv vinstavräkning på grund av att de anser att denna metod ger den mest 

rättvisande bilden. Vi tycker att AB Oscar Hansson VVS och HMS Industrial Networks AB 

har gjort rätt som valt att använda sig av successiv vinstavräkning vid intäktsredovisning av 

de längre uppdragen. Precis som Epstein och Jermakowicz (2007) nämner speglar successiv 

vinstavräkning den faktiska omfattningen av aktiviteter som sker under uppdraget. Det som är 

svårigheten med successiv vinstavräkning är att metoden bygger på bedömningar gällande 

uppdragets färdigställandegrad (Epstein & Jermakowizc, 2007). Bedömningarna görs av 

projektledarna inom AB Oscar Hansson VVS vilket kan styrka varför AB Oscar Hansson 

VVS redovisar all vinst i slutet, de garderar sig för att det inte ska bli fel. Skulle 

projektledarna göra en felaktig bedömning gällande färdigställandegraden kan det leda till 

stora justeringar i de finansiella rapporterna. Hur säker bedömningen av färdigställandegraden 

är beror på projektledarnas kunskap och erfarenhet och därför anser vi att AB Oscar Hansson 

VVS har gjort rätt genom att redovisa vinsten när uppdraget är slutfört. HMS Industrial 

Networks ABs intäktsredovisning bygger också på projektledarnas kunskap och erfarenhet. 

Det som skiljer HMS Industrial Networks AB och AB Oscar Hansson VVS är att HMS 

Industrial Networks AB väljer att ta upp vinsten direkt.  

 

I och med att AB Oscar Hansson VVS ingår avtal med kunderna anser både BFNAR 2003:3 

(p.32, FAR SRS Förlag, 2010) och RR 11 (p.23, 1999) att ett företag ska kunna tillräkna sig 

de ekonomiska fördelarna som uppkommer i samband med uppdraget. Därför borde AB 

Oscar Hansson VVS inte behöva vänta med att redovisa vinsten. Trots detta anser vi 

fortfarande att AB Oscar Hansson VVS hanterar vinsten på ett bra sätt som följer 

försiktighetsprincipen (Smith, 2000). Eftersom AB Oscar Hansson VVS har uppdrag över en 

längre tid anser vi att även om projektledarna är kunniga är det svårt att göra en korrekt 

bedömning när uppdragen kan sträcka sig över flera redovisningsperioder.  

 

Det vi kan se genomgående med alla företag är att oavsett bransch väljer företagen att ta upp 

hela inkomsten som en intäkt. Oavsett om företagen sätter av till en reserv för öppet köp eller 

garanti görs denna avsättning i efterhand och inte i samband med intäktsredovisningen av 
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inkomsten. Detta kan ses som ett avsteg från matchningsprincipen (Artsberg, 2005). Vi anser 

att detta kan ge en felaktig bild eftersom företagen redovisar för mycket intäkter än vad de 

egentligen har. För att koppla avsättningen till intäkten hade företagen fått redovisa 

avsättningen i samma transaktion som försäljningen. Avsättningen skulle då tagits bort från 

intäkten direkt och lagts i reserven. Dock är detta sätt att redovisa inte heller rättvisande 

eftersom det är svårt att veta exakt vilken summa som ska avsättas i varje transaktion 

eftersom försäljningen kan variera. Det finns då en risk att företagen redovisar för lite 

intäkter, vilket vi tror inget företag önskar. Även om att göra en avsättning i efterhand är ett 

avsteg från matchningsprincipen tycker vi att det är det bästa sättet att lösa svårigheterna om 

hur en intäkt ska redovisas när ett företag har kvar ansvar efter köpet.  

 

När vi genomförde våra intervjuer blev det tydligt att några av företagen inte visste till vilket 

värde de redovisade till. Innebörden och skillnaden mellan nominellt och verkligt värde var 

inget som företagen har kunskap om. Gina Tricot AB och Kappahl AB har försäljning i butik 

till ett fast försäljningspris. Försäljningspriset ser vi som ett avtalat värde mellan butiken och 

kunden, alltså ett nominellt värde. Detta värde behöver inte representera varans verkliga värde 

eftersom om inte varan blir såld kan den bli prissänkt som vid realisation. Då blir det nya 

priset varans nominella värde. Priset blir inte det verkliga värdet fören varan är såld till kund 

eftersom det inte är förens då som företaget vet om priset representerar marknadsvärdet. För 

AB Oscar Hansson VVS och HMS Industrial Networks AB som har avtal som sträcker sig 

över längre tid ser det annorlunda ut. Vid avtalstillfället fastställs uppdragets värde, detta 

utgör då det nominella värdet. Värdet grundas på den dagens marknadsvärde och blir på så 

sätt det verkliga värdet. Det avtalade värdet stämmer överens med det verkliga värdet. I slutet 

av ett längre uppdrag är det inte säkert att det nominella och verkliga värdet överensstämmer 

längre eftersom marknadsvärdet kan ha förändrats. Inbetalningarna som sker efter 

avtalstillfället räknas då som nominellt värde om inte ändringar tas med i beräkningen. 

Marknadssvängningar är något HMS Industrial Networks AB tar hänsyn till när de skriver 

avtal med sina kunder därav räknas intäktens värde till verkligt värde. 

 

IASB och FASB arbetar aktivt med att förnya och utveckla IAS 18. Kappahl AB och HMS 

Industrial Networks AB som använder sig av detta redovisningsramverk har inte uppfattat 

några problem med hur de ska redovisa enligt IAS 18. Vi anser att IAS 18 ger bra stöd vid 

försäljning av varor dock lämnar standarden mer utrymme för tolkning vid utförande av 

tjänsteuppdrag. Desamma gäller ÅRLs redovisningsramverk, där det inte finns stöd för vissa 

typer av transaktioner eller händelser. Vi tror att företagen inte upplever något behov av 

utveckling av ramverken på grund av de utvecklat rutiner där de enkelt kan hantera 

redovisningen. Att företagen inte ifrågasätter om redovisningen kan bli bättre kan bero på att 

de inte vet av något annat sätt att arbeta. Vi tror att företagen inte ser behovet fören 

utvecklingen av ramverken är gjord. 

6.2 Forskningsbidrag 

 Företag som har försäljning av varor och där ägandet övergår vid en tydlig punkt till 

kunden, har lättare att redovisa sina intäkter baserat på redovisningsramverken. 

 Företag hanterar avsättning till garanti- och öppet köp reserv på liknande sätt oavsett 

bransch. 

 HMS Industrial Networks AB och AB Oscar Hansson VVS bedömer sina avsättningar 

på ett noggrannare sätt än Gina Tricot AB och Kappahl AB gör.  

 Både AB Oscar Hansson och HMS Industrial Networks AB använder sig av successiv 

vinstavräkning även om metoden är framtagen för stora projekt. De använder sig av 

denna metod för de ansåg att den ger en mer rättvisande bild.  
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 Vad som skiljer nominellt och verkligt värde åt, är inte alltid tydligt och enkelt att se 

till. Detta oavsett bransch som företagen verkar inom.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Av det företag vi haft kontakt med har tre av fyra företags intäktsredovisning varit påverkade 

av valutor och kursförändringar. Vi anser därför att det hade varit intressant att forska vidare 

om hur stor valutapåverkan företag har gällande sina intäkter, och hur de hanterar denna 

påverkan.  

 

Ett andra förslag till fortsatt forskning är att undersöka avsättningarna till reserven som 

hanterar öppet köp och hur de påverkas under en redovisningsperiod.   

 

När vi genomförde denna studie var IASB och FASBs utvecklingsprojekt gällande IAS inte 

färdigt och upptaget i IFRS. En intressant studie hade varit att se till hur förändringarna av 

standarden påverkar företags sätt att intäktsredovisa.  
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Bilaga 1 
 

Frågor till Gina Tricot AB 
 

Vem har ansvar för intäktsredovisningen? 

 

Hur intäktsredovisar ni? 
 När tar ni upp en intäkt i resultaträkningen? När anser ni att en intäkt är en intäkt? 

 Till vilket värde? 

 

Finns det några speciella svårigheter ert företag måste hantera när det gäller 

intäktsredovisning?  

 Öppet köp 

 Leverans/transport 

 Garantier 

 

Öppet köp 

 Hur redovisas intäkten vid öppet köp? (När går ägandet över till köparen?) 

 
 Hur troligt är det att kunder lämnar tillbaka varor? Vad grundar ni detta på, erfarenhet? Vad 

finns det för faktorer som påverkar hur ni bedömer?  

 
 Hur påverkar försiktighetsprincipen och att man tillförlitligt ska kunna beräkna intäkten innan 

den får lov att redovisas? 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Frågor Kappahl AB 
 

Vem har ansvar för intäktsredovisningen? 

 

Hur intäktsredovisar ni? 
 När tar ni upp en intäkt i resultaträkningen? När anser ni att en intäkt är en intäkt? 

 Till vilket värde? 

 

Finns det några speciella svårigheter ert företag måste hantera när det gäller 

intäktsredovisning?  

 Öppet köp 

 Leverans/transport 

 Garantier 

 

Öppet köp 

 Hur redovisas intäkten vid öppet köp? Är öppet köp något ni tar hänsyn till?  

Om ni har öppet köp i 30 dagar när redovisas intäkten? Direkt eller efter 30 dagar? Redovisas 

allt samtidigt eller delar ni upp det? 

 

 När anser ni att de väsentliga riskerna och förmånerna överförts till köparen om de har rätt att 

lämna tillbaka varorna inom 30 dagar?  

 

 Hur troligt är det att kunder lämnar tillbaka varor? Vad grundar ni detta på, erfarenhet? Vad 

finns det för faktorer som påverkar hur ni bedömer? 

 

Hur intäktsredovisar ni gällande försäljning inom koncernen? När i tiden och till vilket värde?  

 

Är butikerna ägda av Kappahl eller använder ni er av franchising?  I så fall hur hanteras detta 

med fakturering och intäktsredovisning? 

 

Hur intäktsredovisar ni försäljning som sker via er hemsida? Får ni fler returer vid försäljning 

via hemsidan? 

 

Påverkas er intäktsredovisning av varierande valutakurser? 

 

Tycker ni att IAS 18 är tillräckligt tydligt eller är det bra att det tas fram nya regler? 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 
Frågor till HMS Industrial Networks AB 

 
 

Vem har ansvar för intäktsredovisningen? 

 

Hur intäktsredovisar ni? 

 När tar ni upp en intäkt i resultaträkningen? När anser ni att en intäkt är en intäkt? 

 Till vilket värde? 

 

Finns det några speciella svårigheter ert företag måste hantera när det gäller 

intäktsredovisning?  
 Öppet köp 

 Leverans/transport 

 Garantier 

 Installation 

 

Övrigt 
 Hur redovisas intäkten vid öppet köp/installation? (När går ägandet över till köparen?) 

 

 Hur troligt är det att kunder lämnar tillbaka varor? Vad grundar ni detta på, erfarenhet? Vad 

finns det för faktorer som påverkar hur ni bedömer?  

 

 Hur påverkar försiktighetsprincipen med mera och att man tillförlitligt ska kunna beräkna 

intäkten innan den får lov att redovisas? 

 

Har ni stor valutapåverkan? 

 

Tycker ni regelverket är tillräckligt tydligt eller är det bra att det tas fram nya, tydligare 

regler? 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 

Frågor till AB Oscar Hansson VVS 
 

Vem har ansvar för intäktsredovisningen? 

 

Använder ni er av huvudregeln eller alternativregeln för redovisning av tjänsteuppdrag till fast 

pris? Varför har ni valt just den regeln? 

 

Hur intäktsredovisar ni? 
 När tar ni upp en intäkt i resultaträkningen? När anser ni att en intäkt är en intäkt? Vilka 

villkor ska inkomsten uppfylla för att få redovisas som en intäkt? 

 BFNAR 2003:3 nämner att företag kan använda både det avtalade (nominella) värdet och 

det verkliga värdet. Till vilket värde tar ni upp en intäkt? 

 

Finns det några speciella svårigheter ert företag måste hantera när det gäller 

intäktsredovisning?  
 Montering 

 Leverans 

 Garantier 

 

Montering 

Hur redovisas intäkten om ett projekt sträcker sig mellan två redovisningsperioder?  

 

Använder ni er av någon metod för att beräkna hur intäkterna ska fördelas om ett projekt 

sträcker sig mellan två redovisningsperioder? 

 

När anser ni att de väsentliga riskerna och förmånerna som kommer med ägandet har 

överförts till köparen? När projektet är klart eller förekommer delleveranser? 

 

Leverans 

Förekommer det att ni endast leverera material till kund? 

 

Om det förekommer, när redovisar ni då intäkten och till vilket värde? 

 

När anser ni att ägandet av materialet har övergår till kunden? 

 

Garantier 

Om en kund tvingas utnyttja sin garanti, har ni sedan innan gjort en avsättning för detta när i 

samband med när ni redovisade intäkten? 

 

Om ni inte gjort en avsättning i samband med det specifika projektet, hur hanterar ni det då? 

 

Övrigt 

Påverkas er intäktsredovisning av varierande valutakurser? I så fall hur? 

 

Tycker ni att ÅRL, BFNAR 2003:3 och RR 11 är tillräckligt tydlig eller önskar ni att något 

hade förändrats, förtydligats eller liknande? 


