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Abstract 
 

The number of studies on IFRIC 15 is very limited. The available studies have either been 

conducted before the introduction of IFRIC 15 or at an early stage of the implementation. 

This study examines IFRIC 15s practice from a longer perspective. The purpose of this study 

is to explain the effect that the interpretation IFRIC 15 has had on accounting objectives and 

qualitative characteristics of the revenue recognition of Swedish construction companies. 

The study will also analyze whether the construction companies has changed their 

perception of IFRIC 15 after applying it form a longer time perspective. Data were collected 

through interviews with the companies JM, NCC, PEAB and Skanska, as well as from the 

annual report of the companies. 

 

The result shows that all construction companies in this study have been obliged to apply IAS 

18. The change in accounting standards has led to a change in accounting method from the 

percentage of completion to completion method of revenue recognition of certain types of 

projects. The change of accounting method in the application of IFRIC 15 has an effect on the 

qualitative characteristics and accounting objectives, as the companies largely apply the 

realization concept and the prudence concept. The application of IFRIC 15 has also had 

different effects on the qualitative characteristics of the companies' revenue recognition. 

 

The consequence of this is that three of the studied companies believe that the financial 

statements don’t give a true and fair view of the financial performance and position of the 

company, which has led to an establishment of a segment reporting. While one of the 

companies believes that IFRIC 15 reflects the business well. Study results also indicate that 

companies are still critical of IFRIC 15. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Under historiens gång har redovisning haft en lång tradition när det gäller att mäta 

ekonomisk aktivitet som olika användare kan ta del av. Redovisningen kan beskådas ur ett 

antal olika perspektiv beroende på vilket syfte redovisningen har och vem som antas 

använda den upprättade informationen. (Falkman 2001) Det huvudsakliga syftet med 

externredovisning är att tillhandahålla information som är användbar för olika intressenter 

vid beslut i olika ekonomiska frågor. För att informationen skall vara användbar bör 

företagen beakta redovisningens kvalitativa egenskaper så som relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet vid upprättande av de finansiella rapporterna. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 

2009) Nationella regleringar och traditioner har under en lång tid präglat redovisningens 

utveckling vilket har orsakat stora skillnader i redovisningens utformning mellan länder. För 

att kunna förstå och jämföra finansiella rapporter länder mellan har en internationell 

reglering av redovisning utvecklats för att tillgodose de behov som uppkommit. (Marton et 

al. 2010; Nobes & Parker 2010) 

 

Ett initiativtagande att uppnå harmonisering kom från revisorsorganisationer i olika länder 

som år 1973 grundade organisationen International Accounting Standards Committee (IASC). 

Organisationen ombildades år 2001 och kallas numera för International Accounting 

Standards Bord (IASB). IASB verkar för en internationell harmonisering av befintliga 

redovisningsprinciper samt för en internationell konvergens av redovisningsstandarder. De 

standarder som ges ut av IASB benämns för International Financial Reporting Standards 

(IFRS). IASCs standarder benämndes International Accounting Standards (IAS). Tolkningar 

och kommentarer av befintliga standarder framställs av International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) för att skapa en förståelse för användarna av 

standarderna. (Marton et al. 2010)  

 

Ett steg i harmoniseringsarbetet inom EU är att noterade bolag sedan år 2005 skall upprätta 

sin koncernredovisning enligt internationella standarder som utfärdas av IASB. (Marton et al. 

2010) Trots den internationella harmoniseringens påverkan har regionala och nationella 

angelägenheter fortfarande påverkan på den finansiella rapporteringen när det gäller flera 

redovisningsfrågor. (Nobes & Parker 2010) Idag är Financial Accounting Standards Board 

(FASB) tillsammans med IASB de normsättare som har inflytande på den globala 

redovisningen. FASB är den amerikanska normsättaren som ger ut standarderna United 

States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) (Marton et al. 2010) Normsättare 

och användare av finansiella rapporter finner behovet av en enda uppsättning av 

internationella redovisningsstandarder runt om i världen för att underlätta på den 

internationella kapitalmarknaden. Av denna anledning har IASB och FASB påbörjat ett 
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samarbete för att skapa ett ramverk som skall eliminera skillnader i vissa specifika 

redovisningsområden då betydliga skillnader i företagens finansiella rapporter förekommer. 

(Boshusova 2009) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Intäktsredovisning är ett av de mest problemfyllda områdena inom externredovisning. 

(EFRAG 2007) Intäkterna är en av de största posterna i företags finansiella rapporter och är 

intressanta om man vill studera företagens utveckling över tid. Trots att intäkterna är av stor 

betydelse har de enligt McDonell (2003) samt Wüstemann och Kierzek (2005) varit 

svårdefinierade då de har saknat tydliga beskrivningar och vägledning. Wüstemann och 

Kierzek (2005) menar även att intäkterna som är intressanta för investerare vid beslut kräver 

en hög grad av professionell bedömning. Om bedömningen inte görs på ett korrekt sätt kan 

det leda till att intäkterna i de finansiella rapporterna blir snedvridna. Av denna anledning 

har ämnet intäktsredovisning varit i fokus vid många företagsskandaler exempelvis i det 

svenska företaget Prosovia och amerikanska Enron. Företagens tillvägagångssätt vid 

intäktsredovisningen medförde uppblåsta siffror i de finansiella rapporterna som följaktligen 

gav en felaktig bild av företagens ekonomiska resultat och ställning. (Marton et al. 2010)  

 

Uppfattningen om att intäktsredovisning är ett problematiskt område delas av både 

normsättare och praktiker. (Wüstemann & Kierzek 2005) European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) är en privat organisation som bistår Europeiska kommissionen vid 

godkännandet av IFRS standarder skriver att nya affärsmodeller som har skapats under 

modern tid har gett möjlighet till nya typer av transaktioner. Dessa typer av transaktioner 

saknar vägledning i befintliga standarder för intäktsredovisning. (EFRAG 2007) McDonell 

(2003) samt Olsen och Weirich (2010) betonar att det största problemet vid tillämpning av 

IAS är att bestämma vid vilken tidpunkt en intäkt skall tas upp i företagens redovisning. De 

mest problematiska intäkterna är de som härleds till produkter i tillverkande företag. 

Problematiken i detta grundar sig i svårigheten att fastställa under vilken tidpunkt av 

produktionen som intäkten skall tas upp och vilka ekonomiska händelser som hör till en viss 

period. (Gröjer 2002)  

 

Nämnda problem är framförallt tydliga vid tillverkning som bygger på långa projekt och 

avtalstider. (Marton et al. 2010) En bransch som kännetecknas av just detta är 

byggbranschen, där periodiseringen av en intäkt kan vara komplicerad då projekten många 

gånger sträcker sig över flera redovisningsperioder. Detta kan leda till svårigheter då 

företagen skall avgöra till vilken redovisningsperiod en affärshändelse hör. Då 

byggbranschen är en kapitalintensiv bransch (www.bygg.org) kan valet av 

redovisningsstandard ha en stor påverkan på företagens intäktsredovisning då 

http://www.bygg.org/
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byggprojekten omsätter stora summor pengar. Tidpunkten för när företagen redovisar sina 

intäkter kan ha stora effekter på redovisningen då projekten omsätter stora stummor 

pengar. Även redovisningens kvalitativa egenskaper och principer påverkas av när företagen 

väljer att redovisa intäkterna. (Gröjer 2002) Wüstemann och Kierzek (2005) nämner i sin 

studie att realisationsprincipen, försiktighetsprincipen och matchningsprincipen är de 

centrala redovisningsprinciperna vid intäktsredovisning. 

 

Ännu ett problem med dagens intäktsredovisning är de motsägelser som finns mellan IAS 11 

Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter och IASBs regelverk för utformning av finansiella 

rapporter. Problemen är en följd av att redovisningsstandarderna är bristfälliga och 

innehåller begreppsliga inkonsekvenser, vilket har lett till att olika praxis har antagits inom 

byggbranschen. När IAS 11 tillämpas redovisas intäkterna löpande i takt med att arbetet 

färdigställs, vilket även kallas successiv vinstavräkning. Enligt IAS 18 redovisas intäkten då 

risker och förmåner överlämnas till slutkunden eller när det juridiska ansvaret överlämnas 

från uppdragstagaren till köparen. Det faktum att det finns två olika standarder för 

intäktsredovisning för byggföretag har även det lett till att företag redovisar liknande 

affärshändelser på olika sätt. (EFRAG 2007)  

 

På grund av rådande omständigheter publicerades tolkningsuttalandet IFRIC 15 Avtal om 

uppförande av fastighet. Tolkningen skapades i syfte att hjälpa och vägleda företagen vid 

valet mellan IAS 11 och IAS 18, men även för att klargöra definitionen av ett 

entreprenadavtal. Det som avgör valet av standard är avtalets utformning och villkor.  

(Balans nr 12 2010) Under utvecklingsfasen av IFRIC 15 hade företag och olika typer av 

organisationer som berörs av tolkningen möjlighet att ge synpunkter på utkastet till IFRIC 15, 

även kallat D 21 Real Estate Sales. Trots att IFRIC skapades i syfte att hjälpa och vägleda 

företagen går det att utläsa att svenska noterade byggföretag och Svenskt Näringsliv inte 

stödjer utkastet. (www.ifrs.org) Trots detta är företagen ändå tvungna att tillämpa 

tolkningen från och med den 1 januari 2010, då alla noterade bolag skall upprätta sin 

redovisning enligt IFRS. (Marton et al. 2010)  

 

I tidigare studier har man undersökt vilka metoder som använts vid intäktsredovisning. Detta 

studerades utifrån företagens årsredovisningar från år 2009 det vill säga innan tolkningen 

började tillämpas samt företagens första kvartalsrapport 2010, vilken är den första 

rapporten där IFRIC 15 har tillämpats. (Wågberg & Zackrisson 2010) I en annan studie har de 

förväntade effekterna av IFRIC 15 undersökts samt om det förekommer likheter eller 

skillnader angående företagens förväntningar av IFRIC 15. (Henriksson & Karlsson 2010)  
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Trots tidigare studier kring intäktsredovisning är omfattningen av undersökningar som berör 

IFRIC 15 fortfarande mycket begränsad. Då dessa studier genomfördes i ett tidigt skede av 

tillämpningen av IFRIC 15 var det endast möjligt att undersöka förväntningar av tolkningen. 

Wågberg och Zackrisson (2010) förklarar att den korta tidsaspekten kan vara en svaghet för 

studien, då ämnet var nytt vid tidpunkten för genomförandet av studien. 

 

Då antalet studier är mycket begränsat har vi genom denna studie möjlighet att bygga på 

kunskapen inom området genom att följa upp vilken påverkan IFRIC 15 har haft, vilket vi inte 

ansåg var möjligt vid tidpunkten för genomförandet av de tidigare studierna då de endast 

hade företagens första kvartalsrapport som påverkas av IFRIC 15. Med ett bredare underlag 

och respondenter som varit insatta i IFRIC 15 under en längre period, kan vi med större 

säkerhet svara på vilken påverkan IFRIC 15 har haft på företagens intäktsredovisning. Denna 

studie särskiljer sig från tidigare undersökningar då den även tar hänsyn till vad 

byggföretagen anser om IFRIC 15 idag.   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att förklara vilken påverkan tolkningsuttalandet IFRIC 15 har haft 

på redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper i svenska byggföretags 

intäktsredovisning. Vidare avser studien att analysera vad byggföretagen anser om IFRIC 15 

efter en längre tid av tillämpning.    

 

1.4 Frågeställningar 

 

– Vilken påverkan har IFRIC 15 haft på redovisningsprinciperna och de kvalitativa 

egenskaperna i företagens intäktsredovisning?  

– Vad anser byggföretagen om IFRIC 15 idag?  
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2. Metod  

2.1 Ämnesval  
 

I början av uppsatsarbetet läste vi aktuella artiklar i tidningsskriften Balans via FAR Komplett 

för att få idéer om debatterade ämnen. De artiklar som främst fångade vårt intresse 

behandlade problematiken kring intäktsredovisning och IFRIC 15 Avtal om uppförande av 

fastighet. Då omfattningen av antalet studier som behandlar IFRIC 15 är begränsad kom idén 

till denna uppsats efter att vi läste Wågbergs och Zackrissons (2010) studie. Författarna 

undersökte hur IFRIC 15 har tagits emot, påverkat och tillämpats av de största byggföretagen 

i Sverige; JM, NCC, PEAB och Skanska. Vid tidpunkten då författarna genomförde studien 

hade IFRIC 15 endast tillämpats under ett kvartal, därmed hade företagen endast publicerat 

en kvartalsrapport med de justeringar som IFRIC 15 kräver. Detta kan ha lett till att studiens 

resultat har påverkats då IFRIC 15s påverkan på företagens redovisning inte har framkommit 

fullt ut på grund av den korta tidsaspekten. Vidare finns en risk att respondenterna i studien 

har påverkats, då det kan vara svårt att bilda en uppfattning om tolkningsuttalandets 

påverkan utifrån relativt begränsat underlag. 

 

Idag har byggföretagen tillämpat IFRIC 15 under en längre tid än de hade då Wågberg och 

Zackrisson (2010) genomförde sin studie. Detta har därför väckt vårt intresse till att göra en 

liknande studie som Wågberg och Zackrisson (2010), men med den skillnaden att vi skall 

förklara vilken påverkan IFRIC 15 har haft på redovisningsprinciper och kvalitativa 

egenskaper i svenska byggföretags intäktsredovisning efter en längre tids tillämpning. Vidare 

avser studien att analysera vad byggföretagen anser om IFRIC 15 efter att den har tillämpats 

under en längre tid. Denna studie har genomfört utifrån ett användarperspektiv. Den 

kunskap som studien kommer att bidra till kan vara till nytta för användarna av de finansiella 

rapporterna för att få en förståelse för vilken påverkan IFRIC 15 har haft på 

redovisningsinformationen, vilken ligger till grund för beslutsunderlag. 

 

 

2.2 Artikel- och litteratursökning  
 

Vi började med att söka efter information som berör det aktuella området. Artiklar som har 

använts som underlag till uppsatsens teoretiska del har mestadels varit vetenskapliga men 

även artiklar från tidskriften Balans har varit föremål för uppsatsens informationsinsamling. 

Vid artikelsökningar användes Örebro universitetsbibliotekets databaser Summon och FAR 

Komplett. Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar i Summon användes sökord såsom 

Revenue Recognition, IFRIC 15, Construction contracts, Long-term contract, Percentage of 

completion och Completed contract. I sökandet efter vetenskapliga artiklar har vi strävat 

efter att finna olika författare, för att ge en mer utförlig och objektiv bild av problematiken 
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kring intäktsredovisning. Vissa av de vetenskapliga artiklarna berör inte bara byggbranschen 

utan diskuterar problematiken om intäktsredovisning i allmänhet, därmed har vi valt att 

komplettera med vetenskapliga artiklar som är specifika för byggbranschen för att öka 

källornas relevans i förhållande till studiens syfte. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) 

Artiklar från tidsskriften Balans anser vi är mindre tillförlitliga, därmed har dessa inte legat 

till grund för studiens slutsatser utan de har endast använts för att belysa problematiken 

kring intäktsredovisning. Vidare genomfördes sökningen efter litteratur via Örebro 

universitetsbibliotek för att skapa god kunskapsgrund om intäktsredovisning och dess 

problematik. Studiens teoretiska del har sin utgångspunkt i IASBs föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, varifrån redovisningsprinciperna och de kvalitativa 

egenskaperna är tagna.  

 

2.3 Forskningsansats  
 

Utifrån studiens frågeställnig och tillvägagångssätt kan man utläsa att denna studie bygger 

på en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att befintlig teori inom området testas med 

hjälp av empiriskt material. (Bryman & Bell 2005; Hair et al. 2007; Saunders et al. 2009) 

Studien avser att förklara vilken påverkan IFRIC 15 har haft på redovisningsprinciper och 

kvalitativa egenskaper vid intäktsredovisning. Vidare analyseras vad byggföretagen anser om 

IFRIC 15 efter att den har tillämpats under en längre tid. Detta skall testas med hjälp av 

empiriskt material som i denna studie skall insamlas hos byggföretagen genom intervjuer 

samt med kompletterande information från företagens årsredovisningar.  

 

2.4 Metodval  
 

Forskningsfrågorna i denna studie är av förklarande karaktär. I förklarande studier undersöks 

sambandet mellan variabler, med utgångspunkt i ett problem eller en situation. Då studier 

och forskning som visar vilken påverkan IFRIC 15 har haft på svenska byggföretags 

redovisning är mycket begränsade kommer denna studie bidra till en utveckling av 

kunskapen inom området. Denna studie har genomförts genom en kvalitativ 

forskningsmetod för att besvara studiens syfte som skall förklara vilken påverkan IFRIC 15 

har haft på företagens intäktsredovisning samt vad byggföretagen anser om IFRIC 15 efter en 

längre tids tillämpning. Då vi eftersträvar att finna nya insikter, tolkningar och upptäckt 

snarare än ett kvantitativt och statistiskt resultat anser vi att den kvalitativa 

forskningsansatsen är den mest lämpliga metoden för studiens syfte för att få en korrekt 

förklaring av studiens frågeställningar. (Saunders et al. 2009)    
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Kritik har riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden med hänsyn till att den inte går att 

repetera. Dock är det inte alltid nödvändigt att en studies resultat skall vara möjlig att 

repetera utifrån dess syfte. (Saunders et al. 2009) Då IFRIC 15 är ett relativt nytt 

tolkningsuttalande, och de studier som har genomförts inom området utfördes i ett tidigt 

skede av tillämpningen har vi för avsikt att studera påverkan av IFRIC 15 idag, då de kan ha 

förändrats sedan de tidigare studierna genomfördes. Det är möjligt att resultatet kan 

komma att ändras om man skulle repetera studien efter ytterligare längre tid av tillämpning. 

På grund av detta anser vi inte att trovärdigheten av vår studie minskar på grund av att 

resultatet inte går att repetera. 

 

2.4.1 Typ av intervju 

 

Den största delen av datainsamlingen i denna studie har genomförts via intervjuer. För att 

uppnå studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts hos studiens fyra 

byggföretag. Enligt Saunders et al. (2009) är semistrukturerade intervjuer den mest 

förekommande intervjumetoden vid förklarande studier. Valet av metod gjordes med 

hänsyn till att vi under intervjuerna inte ville begränsa oss själva eller respondenten till de 

intervjufrågor som hade formulerats utan istället låta respondenten tala utifrån sin kunskap 

och erfarenhet. Till intervjun medtogs en lista med ämnen och frågor som skulle besvaras, 

med tanke på att intervjuerna genomfördes genom en semistrukturerad metod hade vi 

möjlighet att komplettera informationen utifrån de svar vi fick från respondenterna genom 

att ställa följdfrågor. (Hair et al. 2007) Detta bidrog till att vi fick möjlighet att samla in data 

vi hade för avsikt att samla in, men genom de följdfrågor som uppkom i och med 

respondenternas svar fick vi även nya och oförväntade insikter som vi inte var medvetna om.  

 

2.5 Urval av företag  
 

Då noterade bolag sedan år 2005 skall upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS (Marton 

et al. 2010), har detta inneburit att noterade byggföretag sedan 1 januari 2010 tvingas att 

tillämpa IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet. (Balans nr 12 2010). Med hänsyn till 

detta bör företagen i studien vara noterade.  De företag vi har valt att studera är JM, NCC, 

PEAB och Skanska, då dessa byggföretag tillsammans med Svenskt Näringsliv har framfört sin 

kritik till utkastet till IFRIC 15 i Comment Letter 13, samt att de benämner varandra som 

konkurrenter i sina årsredovisningar för år 2010. Dessa företag är relevanta för denna studie 

då de har varit aktiva i diskussionen kring IFRIC 15 redan när IFRIC framförde förslaget om en 

vägledning och har på så sätt kunskaper och åsikter om området.      
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2.6 Datainsamling  
 

Utöver de nämnda informationskällorna har datainsamlingen även skett utifrån respektive 

företags årsredovisningar. Informationen har varit  tillsammans med svaren från intervjuerna 

varit till grund för studien empiriska del. 

 

2.6.1 Förberedelser inför intervjuer 

 

Då urvalet av företag hade skett, tog vi kontakt med respektive företags kundtjänst. Vid 

tidpunkten då vi kontaktade företagen informerades de om studiens syfte och 

frågeställningar för att vi skulle bli hänvisade till personer som är mest insatta i IFRIC 15. Det 

gjordes i syfte att öka studiens trovärdighet då vi sökte respondenter med mest kunskap om 

IFRIC 15 samt att de skulle vara medvetna om vad de gav sig in på. (Saunders et. al 2009) 

Därefter blev vi kontaktade av personer från respektive företag som kunde bidra mest till 

studien, då dessa personer arbetar med IFRIC 15 och är de mest relevanta personerna att 

intervjua. Inför intervjuerna skickades frågorna som hade formulerats i intervjuguiden till 

respondenterna för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig och kunna svara på frågorna 

så utförligt som möjligt. Under intervjuerna deltog en respondent från respektive företag 

med undantag från Skanska. Vid intervjun hos Skanska deltog två respondenter, detta var 

något som de själva valde. 

 

Företag Respondent Position  

JM Peter Kindstrand Ekonomichef 

NCC Gunnar Bäckström Redovisningsspecialist  

PEAB Lars Gunnarsson Koncernredovisningsansvarig för bygg- och 

anläggningsverksamhet 

SKANSKA Andreas Bergqvist Financial controller med huvudansvar för IFRIC 15 

SKANSKA Elisabet Jonås Group consolidation specialist 

Översikt över respondenter och dess position i företaget  
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Kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av att man intervjuar ett fåtal respondenter i 

jämförelse med den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell 2005). Att antalet 

respondenter är få ser vi inte som en nackdel i denna studie, då respondenterna är de 

personer som har mest kunskap om IFRIC 15 eftersom området ingår i deras arbetsuppgifter. 

Dessutom har man vid intervjuer möjlighet att undersöka problemet på djupet och fånga 

bredden. Under arbetets gång studerades litteratur inom redovisning och dess kvalitativa 

egenskaper, standarder för intäktsredovisning samt kritik till IFRIC 15. Detta gjordes för att 

ligga till grund för den kunskap som intervjufrågorna skulle utformas utifrån men även för att 

kunna besvara frågor som respondenterna eventuellt kunde ställa om de skulle ha svårt att 

uppfatta frågorna. 

 

2.6.2 Utformning av intervjufrågor  

 

Frågorna som besvarades av respondenterna fick innan intervjutillfället läsas av vår 

handledare för att de skulle bli så välformulerade och lättförståeliga som möjligt, då vi ville 

undvika eventuella missförstånd som kunde påverka studiens utfall.  Till intervjuguiden som 

medtogs intervjun formulerades öppna och icke ledande frågor för att vår påverkan på 

respondenternas svar skulle vara så liten som möjligt, men även för att de skulle ha 

möjlighet att fritt beskriva vilken påverkan IFRIC 15 har haft på företagens redovisning och 

vilken uppfattning de har om IFRIC 15 idag. (Hair et al. 2007; Saunders et al. 2009)    

 

Intervjuguiden inleddes med en fråga där respondenterna fick berätta kort om sig själva och 

vilka huvudsakliga arbetsuppgifter de har. Alla intervjuer har grundat sig på samma 

intervjuguide för att besvara studiens syfte. Frågorna formulerades med utgångspunkt i 

redovisningens kvalitativa egenskaper för att lyfta fram vilken påverkan IFRIC 15 har haft på 

företagens intäktsredovisning. De teoretiska begrepp som var nödvändiga att använda i vissa 

intervjufrågor förklarades för respondenten för att säkerställa att frågan inte skulle 

missuppfattats. Vidare utformades intervjuguiden för att få en förståelse för vad företagen 

tycker om existerande standarder för intäktsredovisning, IAS 11 och IAS 18, för att sedan få 

en bättre insikt om vad byggföretagen anser om IFRIC 15, då den har tillämpats ytterligare 

en tid sedan tidigare studier genomfördes.        
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2.6.3 Besöksintervju  

 

Intervjuerna i studien hölls på respektive företags kontor i avskiljda konferensrum. Med 

respondenternas godkännande spelades intervjuerna in. Vid tillfrågan informerades de om 

att inspelningen endast gjordes i syfte att sammanställa intervjuerna. Inspelningen gjorde att 

vi under intervjuns gång kunde koncentrera oss på respondenternas svar och ställa 

följdfrågor istället för att lägga fokus på att anteckna, vilket skulle kunna orsaka att vi skulle 

gå miste om värdefull information. Inspelningarna var även till nytta vid sammanställningen 

av svaren, då vi kunde lyssna på svaren upprepade gånger för att försäkra oss själva om att vi  

uppfattat svaren rätt. I samband med att respondenternas svar sammanställdes för studiens 

empiriska del, fann vi att svaren från intervjuerna inte var tillräckligt utförliga inom vissa 

områden. Därmed kontaktades respondenterna via e-post för att de skulle besvara de 

kompletterande intervjufrågorna. (Saunders et al. 2009) 

 

Då denna studie genomförs genom intervjuer innebär det att interaktionen mellan 

intervjuare och respondenter är viktig då intervjuaren kan påverka respondentens svar. I ett 

tidigt skede av arbetsprocessen kom vi i kontakt med CL 13 som består av den kritik 

byggföretagen och Svenskt Näringsliv hade till IFRIC 15. Därför har det varit av stor betydelse 

för oss som intervjuare att under hela processen inte ha några förutfattade meningar och 

agera så objektivt som möjligt för att inte påverka studiens utfall.     

  

2.7 Dataanalys 
 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet för att det skulle bli 

lättöverskådligt, men även för att det skulle vara möjligt att bearbeta och sammanställa till 

studiens empiri. Det transkriberade materialet skickades sedan till respondenterna för att ge 

dem möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och försäkra oss om att 

informationen som återges i empirin är korrekt. 

 

Det transkriberade materialet delades upp efter studiens frågeställning, därefter sållades allt 

som inte besvarade studiens frågeställning bort. Materialet för respektive frågeställning 

kategoriserades i tre steg, kategorierna gjordes med hänsyn till studiens referensram. I det 

första steget i kategoriseringsprocessen markerades ord och fraser som återkom i svaren, 

men även sådant som ansågs vara av betydelse för frågeställningen. I 

kategoriseringsprocessens andra steg sammanfördes orden och fraserna som hade 

markerats i kategorier, dessa kategorier bestod av ord och fraser som hade samma 

innebörd, men hade uttryckts på olika sätt. I det tredje och sista steget sammanfördes 

kategorierna ytterligare en gång. (Jacobsen 2002) Studiens första frågeställning som 

besvarar vilken påverkan IFRIC 15 har haft på företagens redovisningsprinciper och 
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kvalitativa egenskaper resulterade i sju kategorier och studiens andra frågeställning som 

besvarar vad byggföretagen anser om IFRIC 15 idag resulterade i två kategorier.  

 

De kategoriserade svaren och materialet från företagens årsredovisningar och studiens 

teoretiska referensram utgjorde underlag för studiens analys. Redovisningens kvalitativa 

egenskaper och principer har legat till grund för att möjliggöra en analys av IFRIC 15s 

påverkan på dessa. Detta har gjorts genom att respondenternas svar och den data som har 

insamlats från årsredovisningar har ställts mot innebörden av de kvalitativa egenskaperna 

och principerna, för att kunna utläsa en påverkan. Gällande vad företagen anser om IFRIC 15 

idag har hänsyn tagits till vad de tyckte innan tillämpningen för att utläsa om åsikter har 

förändrats, vilket framkom under intervjutillfällena. Detta gjordes för att få en uppfattning 

om företagens åsikter om IFRIC 15 kvarstår än idag. De viktigaste resonemangen och 

ståndpunkterna från studiens teoretiska referensram och empiri har bidragit till studiens 

analys.  
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3. Teoretisk Referensram  
 

Detta kapitel inleds med de centrala redovisningsprinciperna och kvalitativa egenskaper som 

berörs vid intäktsredovisning för att läsaren skall få en förståelse för dess betydelse, då IFRIC 

15s påverkan på dessa kommer att studeras. Vidare presenteras IAS 11 Entreprenadavtal, 

IAS 18 Intäkter och IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet då dessa berör 

intäktsredovisning i byggföretag. Standarderna och vägledningen presenteras i den 

teoretiska referensramen endast för att ge läsaren en förståelse om dess innebörd och 

kommer inte att ligga till grund för studiens analys. Därefter nämns den kritik studiens 

företag och Svenskt Näringsliv hade till IFRIC 15s utkast, då studien även avser att analysera 

vad byggföretagen anser om IFRIC 15. Efter denna presentation skall läsaren få den kunskap 

om området som denne behöver för att följa resonemangen i tidigare forskning som 

slutligen presenteras i kapitlet.   

 

3.1 Intäktsredovisning 
 

”En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en 

redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av tillgångars 

värde, eller minskning av skulders värde med en ökning av eget kapital 

som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av 

tillskott från ägarna.” 

             (IASBs föreställningsram p. 70 a)) 

 

Enligt intäktsdefinitionen i IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 

finns det två sätt att fastställa om en intäkt har uppkommit, antingen genom att en 

inbetalning finns eller att det uppstått en ökning av tillgångarnas värde. (Artsberg 2005) Vid 

redovisning av intäkter är det viktigt att bestämma vid vilken redovisningsperiod en intäkt 

skall redovisas. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009) 

 

De internationella redovisningsstandarderna IFRS framställs med utgångspunkt i de 

grundläggande principerna i IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. 

(Marton et al. 2010) Kierzek och Wüstemann (2005) framhåller realisationsprincipen, 

försiktighetsprincipen och matchningsprincipen som centrala redovisningsprinciper vid 

intäktsredovisning. Dessa principer skall hjälpa företagen att hantera periodiseringsproblem.   
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3.2 Redovisningsprinciper 

3.2.1Realisationsprincipen 

  

Realisationsprincipen fastställer när företagens intäkter skall redovisas och den preciserar att 

intäkter skall tas upp när de har konstaterats, detta medför att försäljningen betraktas som 

en avgörande affärshändelse då det sker en övergång mellan köpare och säljare. Dock skiljer 

sig detta från successiv vinstavräkning då intäkterna redovisas löpandes under ett projekt. 

(Smith 2006) 

 

3.2.2 Försiktighetsprincipen  

 

När försiktighetsprincipen tillämpas innebär det att företagen skall värdera 

redovisningsposter enligt rimlig försiktighet. När en osäkerhet förekommer om 

redovisningsposternas värde skall bedömningen ske med en viss försiktighet så att 

tillgångarna och intäkterna inte överskattas och skulder och kostnader inte underskattas. 

(IASBs föreställningsram p.37) Enligt Asztély (1977) kan tillämpning av försiktighetsprincipen 

mer eller mindre innebära att felaktiga signaler av företags resultat och ställning förmedlas i 

de finansiella rapporterna.    

 

3.2.3 Matchningsprincipen     

 

Matchningsprincipen innebär att företagen skall redovisa sina kostnader under samma 

redovisningsperiod som tillhörande intäkter, vilket innebär att företagens kostnader är 

beroende av när intäkterna erkänns i redovisningen. (Smith 2006) Detta kan medföra att 

matchningsprincipen står i kontrast till försiktighetsprincipen och realisationsprincipen då 

det enligt dessa principer exempelvis inte är tillåtet att ta med orealiserade vinster i 

resultaträkningen. (Johansson 2004) 

 

3.3 Kvalitativa egenskaper  
 

Som tidigare nämnt är det huvudsakliga syftet med externredovisning att tillhandahålla 

information som är användbar för olika intressenter för beslut i olika ekonomiska frågor 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009).  De kvalitativa egenskaperna behandlar det som krävs 

för att redovisningen skall bli användbar för användaren. (IASBs föreställningsram p.24)    



 

14 

 

3.3.1 Relevans 

 

”För att vara av värde måste informationen vara relevant för 

användaren som beslutsunderlag. Information är relevant om den 

påverkar användarens beslut genom att underlätta bedömningen av 

inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 

korrigera tidigare bedömningar.” 

                                                                          (IASBs föreställningsram p.26) 

Informationen i de finansiella rapporterna är relevant om informationen minskar 

osäkerheten om framtida händelser och gör ställda förväntningar mindre osäkra. Marton et 

al. (2010) menar även att tidpunkten är en avgörande faktor, där en affärshändelse måste 

redovisas vid rätt tidpunkt för att informationen skall vara relevant. Informationen blir 

mindre relevant när den inte finns tillgänglig eller när den kommer sent så att den inte har 

något värde för framtida handlingar. I samband med intäktsredovisning uppnår företagen 

hög grad av relevant redovisningsinformation då successiv vinstavräkning tillämpas. (Marton 

et al. 2010)  

 

3.3.2 Tillförlitlighet 

 

”För att vara användbar måste informationen vara tillförlitlig. 

Informationen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga 

felaktigheter och inte är vinklad.”   

                                                                     (IASBs föreställningsram p.31) 

Tillförlitligheten i informationen behandlar om informationen på ett tillförlitligt sätt avbildar 

det den ämnar avbilda. Tillförlitligheten förknippas med situationer då något skall mätas, om 

brister i processen förekommer kan det leda till att informationen inte kan betraktas som 

tillförlitlig. Hög grad av tillförlitlighet i redovisningsinformationen uppnås när företagen 

intäktsredovisar till färdigställandet, det vill säga när det juridiska ansvaret överlämnas från 

uppdragstagaren till köparen. (Marton et al. 2010) 

 

Relevansen i redovisningsinformationen minskar ju längre tid det går mellan en 

affärshändelse och dess redovisning, samtidigt kan företagen behöva vänta innan en 

händelse kan mätas tillförlitligt. (Artsberg 2005) Informationen i de finansiella rapporterna 

kan vara relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande. 

(IASBs föreställningsram p.32) Artsberg (2005) anser att en kombination av att uppnå 

relevant och tillförlitlig information är svår och därför kan företagen i vissa situationer 

behöva överväga mellan egenskaperna.  
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3.3.3 Jämförbarhet 

 

”Användaren måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

trender i företagets resultat och finansiella ställning, genom att över en 

längre period jämföra de finansiella rapporter som företaget lämnar.” 

                                                                                         (IASBs föreställningsram p.39) 

 

Jämförbarhet är en grundläggande princip som behandlar det som krävs för att 

redovisningen skall bli användbar. Redovisningen måste uppfylla kravet på jämförbarhet för 

att de finansiella rapporterna skall kunna jämföras. Det innebär att affärshändelser skall 

redovisas på ett likartat sätt, dels över tid och dels mellan företag. (Johansson 2004) Kravet 

på jämförbarhet över tiden innebär inte att företagen skall hindras från att anpassa sig till 

nya lagar eller standarder, de skall istället redovisa vilken effekt förändringen har på 

företagets resultat och ställning. (Smith 2006) Dock betonar Wolk, Dodd och Rozycki (2008) 

att jämförbarhet har en stark koppling till att företagen redovisar konsekvent och enhetligt 

för att redovisningsinformationen skall bli jämförbar över tiden, då graden av jämförbarhet 

är direkt beroende av konsekvensen och enhetligheten i de finansiella rapporterna.  

 

3.3.4 Rättvisande bild 

 

”Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags 

finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden.”  

                                                                                                          (IAS 1 p. 15) 

 IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter behandlar inte begreppet, 

utan de finansiella rapporterna uppges att ge en rättvisande bild om de uppfyller de 

kvalitativa egenskaperna som beskrivs i föreställningsramen och om de upprättas med 

tillämpning av IASBs redovisningsstandarder. (IASBs föreställningsram p. 46) När ett korrekt 

återgivande av transaktioners effekter, andra händelser och förhållanden enligt de 

definitioner av och redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som 

konstrueras i föreställningsramen följs av företagen, förutsätts att en rättsvisande bild av 

företaget uppnås. (Marton et al. 2010)   
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3.4 IAS 18 Intäkter 
 

Denna standard behandlar hur intäkter från vissa typer av transaktioner och händelser som 

uppstår vid varuförsäljning, utförande av tjänsteuppdrag, räntor, royalty eller utdelning skall 

tas upp i redovisningen. (IAS 18 p. 1) Enligt IAS 18 skall en intäkt redovisas i 

resultaträkningen ”när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att 

tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt”, vilket är enlighet 

med försiktighetsprincipen. Dock får inte intäkterna från försäljning av varor redovisas innan 

de betydande risker och förmåner som är förknippade med ägandet, har överförts från 

säljaren till köparen.  (IAS 18 p. 14 a.) De väsentliga förmånerna och riskerna sammanfaller 

vanligtvis med att den juridiska äganderätten eller det fysiska innehavet överförs till 

köparen. I och med villkoren för när en intäkt skall erkännas och redovisas i 

resultaträkningen blir realisationsprincipen enhetlig med standarden. (Marton et al. 2010) 

Dock kan överföringen av ägandets risker och förmåner i vissa fall ske vid en annan tidpunkt 

då civilrättsliga skillnader i olika länder försvårar fastställandet av övergången. (IAS 18 p. 15, 

Marton et al. 2010) 

 

Ett tjänsteuppdrag innebär att ett företag utför ett överenskommet uppdrag inom en 

bestämd tid, tjänsteuppdraget kan löpa under en period eller sträcka sig över flera 

redovisningsperioder. (Marton et al. 2010) Vid utförandet av tjänsteuppdrag skall intäkterna 

redovisas när det ekonomiska utfallet av tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. Hänsyn tas till färdigställandegraden på balansdagen när en intäkt från ett 

tjänsteuppdrag skall tas upp i redovisningen. Det ekonomiska utfallet beräknas som 

tillförlitligt när följande villkor är uppfyllda: 

a. Inkomsten kan beräknad på ett tillförlitligt sätt. 

b. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

transaktionen kommer att tillfalla företaget. 

c. Färdigställandegraden vid rapportperiodens slut kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

d. De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att 

slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
 (IAS 18 p. 20) 
 

När en intäkt redovisas löpande i takt med uppdragets färdigställandegrad redovisas 

intäkterna i den redovisningsperiod då arbetet utförs, i enlighet med successiv 

vinstavräkning, detta ger användbar information om tjänsteuppdragets omfattning och 

resultat under en period.  (IAS 18 p. 21) Om utfallet på ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt skall intäkterna endast redovisas i den omfattning som motsvarar de 

uppdragsutgifter som förväntas ersättas av beställaren. (IAS 18 p. 27)  



 

17 

 

3.5 IAS 11 Entreprenadavtal 
 

Denna standard reglerar hur inkomster och utgifter vid entreprenadavtal skall tas upp i 

redovisningen. Aktiviteterna i ett entreprenaduppdrag karaktäriseras vanligtvis av långa 

projekt som inleds och avslutas i olika redovisningsperioder. (IAS 11) IAS 11 p.3 beskriver 

definitionen av ett entreprenaduppdrag enligt följande ”ett entreprenaduppdrag är ett 

uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser produktion av ett 

objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med 

avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.” 

 

Skillnaden mellan ett tjänsteuppdrag och entreprenadavtal är att det sist nämnda berör 

fysiska objekt som exempelvis bygg- och vägprojekt. (Marton et al. 2010) Intäkter från ett 

entreprenaduppdrag kan redovisas på två olika sätt, redovisningen kan ske då projektet är 

klart och har överlåtits åt köparen eller i takt med arbetets färdigställande, vilket innebär att 

man gör en successiv vinstavräkning. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009) 

 

3.5.1 Successiv vinstavräkning            

 

Tillämpning av successiv vinstavräkning ger mer användbar information om 

tjänsteuppdragets omfattning och resultat under perioden än vinstavräkning vid 

färdigställandet. När ett företag driver ett uppdrag som sträcker sig över flera 

redovisningsperioder och intäktsredovisar i samband med projektets färdigställande, i 

enlighet med realisationsprincipen, kan ett snedvridet resultat uttryckas i den finansiella 

rapporten. Detta medför att informationen blir mindre relevant för användare av de 

finansiella rapporterna. (Marton et al. 2010) När utfallet av ett entreprenaduppdrag kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt skall successiv vinstavräkning tillämpas. (IAS 11 p. 22)  

 

När ett företag tillämpar successiv vinstavräkning matchas uppdragets inkomster mot 

utgifterna i förhållande till uppdragets färdigställandegrad. (IAS 11 p. 25) Inom 

byggbranschen fastställs färdigställandegraden genom att förhållandet mellan nedlagda 

utgifter under perioden och uppdragets totala kalkylerade utgifter beräknas. 

Färdigställandegraden beräknas på detta sätt för att få fram den procentandel av projektet 

som ska hänföras till bokslutsperioden. Den framtagna procentandelen ligger sedan till 

grund för att beräkna hur stor del av den totala intäkten som kan knytas till perioden. 

(Marton et al. 2010) Successiv vinstavräkning medför att intäkter, kostnader och resultatet 

redovisas i den redovisningsperiod som arbetet utförts. (IAS 11 p. 26) Till skillnad från 

realisationsprincipen, där intäkter uppstår vid ett byte, syftar successiv 

vinstavräkningsmetoden till att intäkter uppkommer under hela uppdragsprocessen. (Kierzek 

& Wüstemann 2005)   
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3.6 IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet 
 

Tolkningsuttalandet IFRIC 15 tillämpas vid uppförande av fastigheter, det kan röra sig om 

bostäder, kommersiella fastigheter och industrifastigheter. (Coetzee & Schmulian 2007) 

Företaget som åtar sig ett uppdrag direkt eller via underentreprenörer skall tillämpa 

tolkningen på redovisning av intäkter och tillhörande kostnader. (IFRIC 15 p. 4) 

Tolkningsuttalandet som skapades i syfte att vägleda företag vid redovisning av de intäkter 

som uppkommer vid uppförande av fastigheter ger svar på om ett avtal faller inom ramen 

för IAS 11 eller IAS 18 samt vid vilken tidpunkt intäkterna från uppdraget skall redovisas. 

(Coetzee & Schmulian 2007) 

 

För att avgöra vilken av de två standarderna som skall tillämpas måste företagen göra en 

bedömning av varje enskilt avtal och se till dess villkor, omgivande fakta och omständigheter 

(IFRIC 15 p. 12) IFRIC 15 kan delas in i fem steg enligt följande. (Balans nr 12 2010) 

 

Det första steget förklarar att IFRIC 15 inte tar hänsyn till något annat än försäljning av 

fastigheter, detta innebär att tolkningen inte tar hänsyn till exempelvis finansiering leasing 

och vinstdelning. (Balans nr 12 2010) 

 

Det andra steget i tolkningsuttalandet syftar till att klargöra om avtalet som förhandlats fram 

mellan köpare och säljare innehåller en eller flera komponenter. Med detta menas att man 

undersöker om avtalet innefattar annat än konstruktion av fastigheten, exempelvis 

försäljning av mark. Om så är fallet skall komponenterna identifieras och delas upp. För 

komponenter som inte är konstruktion skall IAS 18 tillämpas. (Balans nr 12 2010) 

 

Det tredje steget i tolkningen hjälper företagen att avgöra om avtalet kan klassas som ett 

entreprenadavtal vilket innebär att IAS 11 skall tillämpas. (Balans nr 12 2010)  

”Ett avtal om uppförandet av fastighet uppfyller definitionen av ett 

entreprenadavtal när köparen kan specificera byggnadselement i 

fastighetens konstruktion innan uppförandet påbörjas och/eller 

specificera större ändringar i dessa under uppförandet (oavsett om 

köparen utnyttjar denna möjlighet eller ej).”  

                      (IFRIC 15 p. 11) 
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I det fallet avtalet inte uppfyller definitionen av ett entreprenadavtal tillämpas istället IAS 18. 

”Däremot är ett avtal om uppförandet av fastighet i vilket köpare 

endast har begränsad möjlighet att påverka utformningen av 

fastigheten, exempelvis välja en ritning ur ett urval av alternativ som 

företaget anger, eller att bestämma endast mindre variationer av den 

grundläggande ritningen, ett avtal om försäljning av varor som ligger 

inom tillämpningsområdet för IAS 18.” 

                          (IFRIC 15 p. 12) 

 

I tolkningens fjärde steg bestäms när intäkten får tas upp i företagets redovisning. (Balans nr 

12 2010) Vid entreprenadavtal, vilket innebär att IAS 11 tillämpas skall intäkten redovisas 

löpande utifrån projektets färdigställandegrad. (IFRIC 15 p. 13) I det fall då kontraktet inte 

uppfyller kriterierna för ett entreprenaduppdrag skall IAS 18 tillämpas och företaget måste 

avgöra om avtalet skall klassas som en vara eller tjänst. (IFRIC 15 p. 14) Då företaget inte 

köper och tillhandahåller byggnadsmaterial anses avtalat vara ett tjänsteavtal och intäkterna 

redovisas enligt uppdragets färdigställandegrad. (IFRIC 15 p. 15) 

 

I situationer där byggföretaget måste tillhandahålla tjänsten och byggnadsmaterial klassas 

avtalet som ett avtal om försäljning av varor. Vid försäljning av varor enligt IFRIC 15 tas 

hänsyn till om kriterierna för intäktsredovisning uppfylls kontinuerligt. Om ett arbete avbryts 

vid kontinuerlig överföring innebär det att köparen äger arbetet, och blir därmed tvungen att 

betala säljaren för det utförda arbetet. (Balans nr 12 2010) 

 

Det femte och sista steget i IFRIC 15 innebär att företaget fastställer om alla mellanhavanden 

är slutförda eller om det finns ytterligare förpliktelser. I det fall då förpliktelser kvarstår i 

form av ytterligare arbete på en redan levererad fastighet skall detta redovisas i form av en 

skuld och kostnad enligt matchningsprincipen. Då de kvarstående förpliktelserna istället 

utgör varor eller tjänster utöver konstruktionen av fastigheten skall de redovisas enligt andra 

steget i IFRIC 15, vilket innebär att IAS 18 tillämpas. (Coetzee & Schmulian 2007) 

 

I och med införandet av IFRIC 15 har förändringar i tillämpningen av IAS 18 uppkommit. 

Denna förändring innebär att företag inte längre kan redovisa intäkter vid avtalsdagen vilket 

tidigare förekom. Istället skall intäkter redovisas vid den tidpunkt då risker och förmåner 

övergår från säljare till köpare. (Balans nr 12 2010)  
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3.6.1 Byggbranschens kritik till IFRIC 151 

 

I Comment Letter (CL) 13 skrivet av de noterade byggföretagen JM, NCC, PEAB och Skanska 

och Svenskt Näringsliv går det att utläsa att utkastet till IFRIC 15 saknar stöd. I 

kommentarerna kritiseras förslaget och de problem som beskrivs. I CL 13 framkommer att de 

anser att tolkningsförslaget skapar begränsningar vid tillämpning av IAS 11, vilka är 

begränsningar som inte anses existera i befintliga standarder för intäktsredovisning. 

Organisationerna framför sin åsikt om att IFRIC 15 saknar en djupare förståelse om 

byggindustrin, utkastet anses vara oroväckande då de anser att det som föreskrivs i utkastet 

kommer ha större påverkan på företagens redovisning än vad projektet från början avsåg att 

få.  

 

Då det förekommer ett stort antal avtalsformer inom byggbranschen är de tveksamma till 

om projektet kommer att bidra till en standardisering i praktiken. Dessutom finner de inget 

behov av en vägledning då en ny standard för intäktsredovisning vid entreprenadavtal är 

under utvecklig. 

 

En av följderna av kriterierna i utkastet är att man vid vissa händelser frångår successiv 

vinstavräkning, vilket medför att intäktsredovisning vid framställande av fastigheter av alla 

typer skjuts upp. Detta anses vara oroväckande då organisationerna har framfört sina åsikter 

till IFRIC om att successiv vinstavräkning är den metod som anses vara den optimala 

metoden för intäktsredovisning inom den svenska byggbranschen. Det är även den metod 

som förespråkas av Sveriges Byggindustrier (Sveriges Byggindustrier 2000).  

Organisationerna som står bakom kommentarerna anser även att förslaget kommer att 

orsaka komplexa redovisningar, minskad transparens och krav på ytterligare upplysningar i 

de finansiella rapporterna. 

 

Vidare anser organisationerna att ett framförhandlat kontrakt som beskrivs i IAS 11 p. 3 inte 

nödvändigtvis behöver beskrivas som ett kontrakt, då de anser att begreppet köparens 

specifikationer enligt IFRIC 15 p.11 är begränsat. Samtidigt finner de svårigheter i att 

identifiera relevanta indikatorer som är baserade på situationer i praktiken. Det går även att 

utläsa att utkastet orsakar osäkerhet för företag som tillämpar IAS 11 med tanke på att 

begreppet entreprenaduppdrag har begränsats till byggtjänster, utan att ta hänsyn till att IAS 

11 innefattar konstruktion av en eller flera tillgångar.  

 

 

                                                      
1
 http://www.ifrs.org 
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3.7 Tidigare forskning  
 

”Three thousand years ago, revenue recognition was not a problem. You 

traded so many goats for so many sacks of wool. When you got home, you 

looked at what you had. It was your revenue.”  

                             (Cheney 2006) 

 

Problematiken kring intäktsredovisning har växt sedan den tid då försäljaren på ett enkelt 

sätt kunde identifiera sina intäkter. Anledningen till att intäktsredovisnings har blivit ett 

debatterat redovisningsområde anser Cheney (2006) är en följd av att verkligheten är mer 

komplex idag och menar att en vara inte är lika konkret och identifierbar som för flera tusen 

år sedan. Författaren studerar de bakomliggande orsakerna till det komplicerade och 

problemfyllda redovisningsområdet och menar att existerande regelverk ger otydliga 

vägledningar vid intäktsredovisning. Enligt Cheney är den stora mängden standarder och 

rekommendationer som finns i USA en stor del av svårigheten vid intäktsredovisning då 

dessa är inkonsekventa och ger olika definitioner på intäkter. Detta har orsakat att rättelser i 

redovisningen är vanligt förekommande bland amerikanska företag och är en följd av 

intäkterna redovisas felaktigt. 

 

Långa avtalstider är en del inom intäktsredovisning som många gånger förbises i akademiska 

studier. Larson och Brown (2004) har studerat problematiken kring långa avtalstider vid 

intäktsredovisning samt jämförbarheten i upplysningarna gällande dessa avtal hos 55 

amerikanska företag. Många företag lämnade detaljerade uppgifter i de finansiella 

rapporterna men författarna kunde ändå dra slutsatsen att en tredjedel av företagen inte 

lämnade upplysningar enligt kraven som ges av Securities and Exchange Commission (SEC), 

USAs motsvarighet till svenska Finansinspektionen, och som är i enhetlighet med god 

redovisningssed. Vidare konstaterade Larson och Brown att företag inom samma bransch 

ofta valde att intäktsredovisa enligt olika metoder, vilket skapade svårigheter vid 

jämförbarheten av företagen. De menar att orsaken till detta är den stora flexibilitet som 

företagen har vid valet av redovisningsmetoder. 

 

I slutet av 1980-talet genomfördes en studie av Trotman (1982) som undersökte redovisning 

av entreprenadavtal i Australien, Kanada, Storbritannien och USA. I studien kom författaren 

fram till att befintliga standarder för intäktsredovisning vid långsiktiga avtal bör utvärderas 

utifrån kriterierna relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och konsekvens enligt FASBs 1980 

Statement Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1. Trotman anser att den successiva 

vinstavräkningsmetoden är den metod som ger mest tillförlitlig och relevant information om 

företagens resultat och ställning. Dock anser författaren att företag bör tillämpa tydliga 

redovisningsprinciper konsekvent och upplysa om dessa för att den successiva 
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vinstavräkningsmetoden skall vara tillförlitlig. Verifierbarheten och tillförlitligheten i de 

finansiella rapporterna ökar enligt Trotman i enlighet med en hög grad av konsekvens. 

 

De ovan nämnda studierna har visat på inkonsekvenser vid intäktsredovisning enligt FASB, 

Wüstemann och Kierzek (2005) har istället studerat problematiken vid intäktsredovisning 

enligt IASB. Författarna genomförde studien genom att ställa standarderna för 

intäktsredovisning mot intäkts- och kostnadssynsättet samt tillgång- och skuldsynsättet mot 

varandra. Att de internationella standarderna som reglerar intäktsredovisning är bristfälliga 

och innehåller begreppsliga inkonsekvenser anser Wüstemann och Kierzek är en följd av att 

standarderna är två av de äldsta inom IASB. Författarna finner att orsaken till problemet är 

att standarderna inte är uppdaterade med hänsyn till nya synsätt och trender inom 

redovisning. Vid kombinationsuppdrag, det vill säga ett avtal som innefattar en kombination 

av en vara och tjänst, har företag som redovisar enligt internationella standarder saknat 

tillräcklig vägledning och istället vänt sig till amerikanska vägledningar vid intäktsredovisning. 

Författarna anser att detta är olämpligt då vägledningarna som tillämpas inte är accepterade 

och godkända av EU-kommissionen. De finansiella rapporterna som skall användas som 

underlag vid beslutsfattande kan framställas genom de två ovan nämnda synsätten. 

Wüstemann och Kierzek studerar även synsättens påverkan på företagens redovisning då 

befintliga standarder för intäkter ger utrymme för båda synsätten. Även om dessa synsätt 

samverkar och är beroende av varandra finner författarna att de kan bli motstridiga då de 

ger olika definitioner och kriterier för när en intäkt skall erkännas, därmed kan IASB inte 

klassificeras som ett enhetligt regelverk. 

  

Dylag och Kucharczyk (2011) har studerat vilken effekt IFRIC 15 har haft på polska 

byggföretags redovisning. Författarna har byggt sin studie på omräkningen från 2009 års 

finansiella rapporter hos 18 noterade bolag. Dylag och Kucharczyk har i sina slutsatser 

kommit fram till att IFRIC 15 har påverkat redovisningsprinciperna med avseende på 

entreprenadavtal hos 30 procent av företagen som studerades. Den främsta effekten av 

ändrad redovisningsmetod är att intäkterna redovisas senare än vad de gjorde när företagen 

tillämpade den successiva vinstavräkningsmetoden. Tolkningsuttalandet har haft störst 

inflytande på de företag som intäktsredovisade enligt IAS 11, då dessa inte uppfyllde 

kriterierna för entreprenadavtal, vilket innebär att de inte kan tillämpa den successiva 

vinstavräkningsmetoden enligt IFRIC 15. De noterade bolagen som tillämpade IAS 11 har i 

och med införandet av IFRIC 15 beslutat att ändra sina redovisningsprinciper med avseende 

på erkännande och värdering av intäkter enligt kriterierna i tolkningsuttalandet IFRIC 15 för 

de kommande årsredovisningarna. 
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4. Empiri 

4.1 JM 
 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på 

storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. 

Inom verksamheten arbetar man även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt 

entreprenadverksamhet. Verksamheten styrs i fem affärssegment, vilka är JM Bostad 

Stockholm, JM Bostad Riks, JM Utland, JM Fastighetsutveckling och JM Produktion.  (JM 

Årsredovisning 2011)     

 

4.1.1 IFRIC 15s påverkan på JMs intäktsredovisning 

 

För JM har tillämpningen av IFRIC 15 förändrat redovisningen av intäkter och resultat för JMs 

projektutveckling av bostäder i utlandet i den mening att intäktsredovisning sker enligt IAS 

18 istället för IAS 11. Byte av redovisningsstandard har medfört att intäkter och kostnader 

från ett projekt som inte har överlämnats till kund tas upp i JMs balansräkning, tillskillnad 

från tidigare då företaget redovisade dessa redovisningsposter i resultaträkningen. (JM 

Årsredovisning 2011) Kindstrand nämner att bostadsprojekten i Sverige hanteras på samma 

sätt som tidigare enligt IAS 11, då bostadsrättsföreningar ses som en extern part utan 

formell koppling till JM. Kindstrand tillägger att tolkningsuttalandet IFRIC 15 har haft en liten 

påverkan på företagets redovisning då utlandsverksamheten endast utgör en liten del av 

företagets totala verksamhet då den inbringar relativt lite intäkter. Trots att IFRIC 15 har haft 

liten påverkan på redovisningen har den kostat företaget mycket resurser för att hitta ett 

lämpligt hanteringssätt för intäktsredovisningen, vilket resulterade i en 

segmentsredovisning. 

 

Kindstrand förklarar vidare att vikten av att redovisningsinformation är relevant är ett av de 

största argumenten till varför JM är kritiska till IFRIC 15, därför har verksamheten i 

segmentsredovisning fortsatt tillämpa successiv vinstavräkning enligt IAS 11. Det är genom 

denna metod verksamheten styrs och följs upp, och det är även genom 

segmentsredovisningen företaget kommunicerar mot aktiemarknaden, omvärlden och sina 

intressenter gällande företagets utveckling. 

 

Kindstrand finner inte att tillämpningen av IFRIC 15 har bidragit till mer tillförlitlig 

information. Då det resultat som redovisas idag enligt färdigställandemetoden återspeglar 

hur verksamheten såg ut tidigare år, beroende på när projekten påbörjas och avslutas. Detta 

leder till att företagets resultat skiljer sig åt väldigt mycket mellan åren beroende på hur 
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många projekt som avslutas, vilket Kindstrand anser ger en felaktig bild av vad som har hänt 

under verksamhetsåret.  

 

Kindstrand menar att de olika sätten att tillämpa IFRIC 15 har orsakat svårigheter vid 

jämförelsen av bostadsprojekt mellan företag. Dock tilläger han att tolkningen har haft en 

ytterst liten påverkan på företagets jämförbarhet över tid då verksamheten i utlandet endast 

utgör en liten del av JMs totala verksamhet.  

 

4.1.2 JMs uppfattning om IFRIC 15 idag  

 

Kindstrand nämner att de än idag är väldigt kritiska till IFRIC 15 och tillägger att 

tolkningsuttalandet har infört nya begrepp gällande beståndsdelar och köparens påvekan på 

utformningen av fastigheten, vilka inte fanns i IAS 11 och IAS 18. De risker byggföretagen 

befarade med utkastet till IFRIC 15 var även de som inträffade i samband med införandet av 

vägledningen. 

 

Kindstrand tillägger att tillämpningen av IAS 11 och IAS 18 har fungerat väldigt bra inom 

branschen och ställer sig frågande till varför man vill ändra på något som fungerar bra i 

praktiken. Kindstrand menar vidare att det kan tyckas vara märkligt att företagen i sin IFRS 

redovisning har tvingats redovisa på ett sätt som inte ger en rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning, trots att den successiva vinstavräkningsmetoden är den metod som 

byggbranschen hade antagit och accepterat. Detta är något som byggföretagen har 

tydliggjort i samband med införandet av IFRIC 15. Kindstrand finner inte att tillämpningen av 

IFRIC 15 har bidragit till några lösningar, utan den har istället orsakat att en bransch som 

tidigare varit enad vid frågor som berör intäktsredovisning har valt att förhålla sig till 

tolkningen på olika sätt. Att företagen har valt att tillämpa tolkningen på olika sätt menar 

Kindstrand är en följd av att företagens affärsmodeller ser olika ut. 

 

Avslutningsvis tillägger Kindstrand att redovisning enligt färdigställandemetoden i sin 

extrema form skulle leda till att företagen skulle dölja stora delar av ett projekts resultat 

internt i bolaget under projektets gång. Detta var fallet i Sverige innan år 1997 då 

byggbranschen införde successiv vinstavräkning. Ändringen av redovisningsmetod var en 

reaktion på aktiemarknadens kritik mot den felaktiga bild av byggföretagens resultat och 

ställning, vilken var en följd av att färdigställandemetoden tillämpades.   
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4.2 NCC 
 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Verksamheten 

bedriver bygg- och utvecklingsverksamhet i Norden, Tyskland, Estland, Lettland och S:t 

Petersburg. Verksamheten i Sverige är indelad i fyra affärsområden, vilka är NCC 

Construction, NCC Roads, NCC Property Development och NCC Housing. (NCC Årsredovisning 

2011) 

 

4.2.1 IFRIC 15s påverkan på NCCs intäktsredovisning  

 

Tillämpningen av IFRIC 15 har medfört att NCC redovisar intäkter från fastighets- och 

boendeprojekt när fastigheten eller bostaden överlämnats till kunden. Bytet av 

redovisningsmetod innebär att redovisningen av försäljningen sker vid en senare tidpunkt i 

jämförelse med när intäkterna redovisades successiv i takt med färdigställandet och 

försäljning, vilket medför att intäkter och resultat tas upp cirka ett till två år senare. (NCC 

Årsredovisning 2010) 

  

Tillämpningen av IFRIC 15 har även påverkat NCCs tillgångar och skulder då 

bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag redovisas i NCCs balansräkning till 

skillnad från tidigare. Förändringen har ökat företagets räntebärande skulder med har även 

påverkat övriga nyckeltal. (NCC Årsredovisning 2011) Bäckström tillägger att lagstiftningen i 

olika länder skiljer sig åt och att detta medför att man har olika definitioner av en 

bostadsrättsförening. På NCC ser man dock bostadsrättsföreningar och finska 

bostadsaktiebolag som en extern part som kan påverka fastighetens utformning, vilket 

medför att intäkterna från dessa projekt redovisas vid kundens tillträdde av fastigheten.   

Bäckström förklarar att en nackdel med tillämpningen av IFRIC 15 är att intäkterna redovisas 

för sent trots att avtal om försäljningar har tecknats, vilket i sin tur minskar relevansen i 

redovisningsinformationen. 

  

Bäckström anser att tillämpningen av IFRIC 15 har ökat tillförlitligheten i de finansiella 

rapporterna då successiv vinstavräkning och försäljningsgrad medför osäkerhet om när en 

försäljnings skall intäktsredovisas. Då successiv vinstavräkning bygger på prognoser kan 

resultatet bli både högre eller lägre än vad man förutsåg vid beräkningen. Bäckström 

tillägger att det finns stora svårigheter vid bedömning av resultat vid startskedet av ett 

projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder, då det inte är färdigställt och sålt. 

Därför anser man på NCC att tillämpningen av IFRIC 15 ger en mer rättvisande bild över 

företagets finansiella resultat och ställning. 
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Bäckström menar att företag tillämpar tolkningen på olika sätt, vilket är negativt för 

aktiemarknaden eftersom det kan skapa problem för användarna av finansiella rapporter att 

förstå varför likartade projekt redovisas på olika sätt. Bäckström tillägger att detta skapar 

problem vid jämförbarheten mellan företagen, vilket inte överensstämmer med ett av IFRSs 

mål att företag skall redovisa liknande affärshändelser på samma sätt. Gällande 

jämförbarheten över tid har NCC gjort omräkningar för att anpassa 

redovisningsinformationen efter ändrad redovisningsmetod.  

 

4.2.2 NCCs uppfattning om IFRIC 15 idag 

 

Bäckström förklarar att de idag är positiva till tillämpningen av IFRIC 15 och menar att 

tolkningsuttalandet beskriver verksamheten väl. Bäckström tillägger att NCC är nöjda med 

IAS 11 och IAS 18 och ifrågasätter varför man implementerar en tolkning som medför 

förändringar i företagens redovisning när en ny standard för intäktsredovisning är under 

utveckling. Bäckström finner dock inte att tillämpningen av IFRIC 15 har bidragit till några 

lösningar, utan att den snarare har orsakat problem då företagen ska ta ställning till hur 

tolkningen skall tillämpas. 

 

4.3 PEAB 
 

PEAB är ett nordiskt bygg- och anläggningsföretag. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge 

och Finland. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, vilka är Bygg, Anläggning och 

Industri. Det är inom affärsområdet Bygg som PEAB utför entreprenader åt externa 

beställare och i egenutvecklade projekt.  (PEAB Årsredovisning 2011) 

 

4.3.1 IFRIC 15s påverkan på PEABs intäktsredovisning  

 

Tillämpningen av IFRIC 15 har lett till att IAS 18 tillämpas för PEABs bostadsprojekt i Finland 

och Norge samt egna hem i Sverige, vilka är projekt som inte har en extern beställare vid 

projektets start. Övergången till IAS 18 har lett till att projekten vinstavräknas vid tidpunkten 

för överlämnandet av bostaden till köpare, vilket innebär att redovisning av intäkter och 

resultatet förskjuts framåt i tiden. (PEAB Årsredovisning 2011) Följden av de projekt som 

redovisas enligt IAS 18 är att nedlagda kostnader redovisas som pågående arbete i 

balansräkningen och förskottsfakturering till kund redovisas som en icke-räntebärande skuld 

i företagets balansräkning. De lån som tas upp för att finansiera bostadsprojekten redovisas 

som räntebärande skulder. (PEAB Årsredovisning 2010) Gunnarsson anser att det finns en 

risk för att detta kan ge en felaktig bild av företagets resultat och finansiella ställning med 
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avseende på företagets bostadsproduktion, därmed har PEAB känt sig tvingade att upprätta 

en segmentsredovisning utöver företagets externa redovisning som upprättas enligt IFRS, 

och är därmed omräknad enligt IFRIC 15. Segmentsredovisningen sker utifrån successiv 

vinstavräkning för alla projekt och ger en mer rättvisande bild av verksamheten samt återger 

hur koncernledning och styrelsen följer verksamheten. 

 

Gunnarsson anser inte att tillämpningen av IFRIC 15 har lett till mer relevant information i de 

finansiella rapporterna, då intäkter och resultat från ett projekt redovisas vid 

färdigställandet vilket gör det svårt för beslutsfattare att få en uppfattning om hur det har 

gått för verksamheten under produktionstiden.  

 

Gunnarsson anser inte att IFRIC 15 har förbättrat tillförlitligheten i de finansiella rapporterna 

och menar att informationen var lika tillförlitlig innan tillämpningen. Inom byggbranschen 

arbetar man med långa projekt där man producerar en produkt löpande och det är vanligt 

förekommande att redovisningen baseras på prognoser och vinsten tas upp successivt. Och 

tillägger att byggbolagen har väl uppbyggda system och processer för att hantera prognoser 

och de problem som kan uppstå kring dessa. Prognoser följs upp inom PEAB och säkerställs i 

samband med varje kvartalsbokslut, därför anser han inte att rapporter som bygger på 

prognoser blir mindre tillförlitliga. 

     

Gunnarsson förklarar vidare att en av de största följderna av IFRIC 15 är att företagen har 

tvingats blanda redovisningsmetoder i sina finansiella rapporter, vilket har orsakat problem 

både internt och externt. IFRIC 15 har orsakat att liknade projekt redovisas på olika sätt, 

vilket har lett till svårigheter vid jämförelsen av dessa. Gunnarsson tillägger att man inom 

branschen hade enats om ett hanteringssätt för när bostäder säljs i en viss takt och 

produktionen sker i en annan takt. Företagets intäkter och kostnader redovisades i resultatet 

i förhållande till projektets upparbetningsgrad. (PEAB Årsredovisning 2009) Gunnarsson 

menar att detta inte var det ultimata hanteringssättet men att man enades om det i 

branschen, vilket medförde att alla redovisade på ett likartat sätt. 

 

Gunnarsson anser att tillämpningen av IFRIC 15 har medfört att jämförbarheten mellan 

byggföretagen har försämrats, vilket han tror är en följd av hur företagen väljer att definiera 

bostadsrättsföreningar som bildas i samband med att en bostadsproduktion påbörjas. PEAB 

ser dessa bostadsrättsföreningar som externa beställare utan någon formell koppning till 

PEAB, dessa har även en hög påvekan på fastighetens utformning. Därmed fortsätter man 

inom PEAB att redovisa dessa projekt enligt den successiva vinstavräkningsmetoden, och 

frångår IFRIC 15 i företagets segmentsredovisning. 
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Gunnarsson finner att den successiva vinstavräkningsmetoden ger en mer rättvisande bild 

över företagets resultat och finansiella ställning vid normala bostadsmarknader, där 

försäljningen av bostäder går i takt med produktionen. Gunnarsson tilläger att långa projekt 

är vanligt förekommande inom byggbranschen och anser att det är olämpligt att ta upp 

intäkter vid färdigställandet av ett projekt då det ger en missvisande bild av hur 

verksamheten har gått under projektets gång.   

 

4.3.2 PEABs uppfattning om IFRIC 15 idag 

 

Gunnarsson nämner att de fortfarande står fast vid sin åsikt, men att de har tvingats att 

anpassa sig till tolkningen trots att IFRIC 15 inte är det bästa alternativet för verksamheten. 

Dessutom förklarar Gunnarsson att de är nöjda med standarderna IAS 11 och IAS 18 för 

intäktsredovisning då man har utformat verksamhetens redovisningssystem utifrån dessa. 

 

På PEAB finner man att IFRIC 15 har orsakat fler problem än vad den har löst och man menar 

att det är olyckligt att tillämpningen av IFRIC 15 leder till att företag tvingas upprätta två 

olika redovisningar inom samma bolag. Han tycker att man istället borde hitta ett bättre 

hanteringssätt för intäktsredovisning. Den enda fördelen Gunnarsson kan se med att 

redovisa resultatet av ett projekt vid överlämnandet till kunden är att intäkterna kan komma 

att tas upp vid en tidpunkt då det går sämre på bostadsmarknaden. 

 

4.4 SKANSKA   
 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag inom byggande, 

utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder samt projekt i offentlig privat 

samverkan. Skanska är verksamt i Europa, USA och Latinamerika. Verksamheten är indelad i 

fem verksamhetsgrenar, vilka är Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell 

fastighetsutveckling, Infrastrukturutveckling och Hållbar utveckling. (SKANSKA 

Årsredovisning 2011) 

 

4.4.1 IFRIC 15s påverkan på Skanskas intäktsredovisning  

 

Tillämpningen av tolkningsuttalandet IFRIC 15 har lett till att intäkterna från 

verksamhetsgrenarna Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling redovisas 

först när den juridiska äganderätten har överförts till köparen, vilket vanligtvis inträffar i 

samband med tillträdet av fastigheten. För bostadsprojekt i Finland och Sverige som saknar 
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externa beställare nås den enskilda köparen vanligtvis genom bostadsaktiebolag och 

bostadsrättsföreningar, även detta innebär att intäktsredovisningen sker när köparen har 

tillträtt bostaden. (Skanska Årsredovisning 2011) Bergqvist förklarar att tillämpningen av 

IFRIC 15 medför att resultatet tas upp vid ett senare skede, vilket har en betydlig påverkan 

på balansräkningens tillångssida och räntebärande skulder. Till skillnad från när 

redovisningen sker enligt IFRIC 15 innebär segmentsredovisningen att intäkter och resultat 

från försäljning av fastigheter, bostäder och kommersiella fastigheter redovisas när parterna 

undertecknar försäljningskontraktet. (Skanska Årsredovisning 2010) 

 

Bergqvist och Jonås förklarar att tillämpningen av IFRIC 15 ger mindre relevant 

redovisningsinformation, då intäkter och resultat från försäljning av Bostadsutveckling och 

Kommersiell fastighetsutveckling redovisas senare, ibland upp till två år senare än 

tidpunkten för undertecknandet av avtalet. Skanska vill redovisa och tala om att de har haft 

en försäljning redan vid tecknandet av försäljningskontraktet. Därmed har de valt att ha en 

segmentsredovisning för dessa verksamhetsgrenar, där intäkter och resultat redovisas redan 

vid kontaktsskrivandet. Jonås tillägger att redovisningsinformationen i de finansiella 

rapporterna är rätt och riktig både i segmentsredovisningen och IFRS redovisningen. 

Skanskas val att segmentsredovisa har orsakat att företaget har fått upprätta dels dubbla 

resultaträkningar och dels en brygga mellan IFRIC 15 och segmentsredovisningen i de 

finansiella rapporterna. Både Bergqvist och Jonås finner att både segmentsredovisningen 

och IFRS redovisningen ger tillförlitlig redovisningsinformation, men för styrning av företaget 

visar IFRIC 15 resultatet för sent. Därför väljer koncernledningen och styrelsen att följer upp 

och styra verksamheten utifrån segmentsredovisningen. 

 

Vidare nämner Bergqvist att han är tveksam till om IFRIC 15 har uppfyllt sitt mål med att öka 

jämförbarheten och att minimera olikheterna som uppstår i samband med att företagen 

tillämpar olika redovisningsprinciper, då IFRIC 15 i sig tolkas och tillämpas på olika sätt. 

Gällande jämförbarheten över tid har Skanska gjort omräkningar av sin redovisning några år 

tillbaka i tiden, dock blir jämförelsen med redovisningsinformation som inte är omräknad 

svår. Bergqvist och Jonås finner inte att tillämpningen av IFRIC 15 ger en mer rättvisande bild 

över företagets finansiella ställning och tillägger att de har en förståelse för varför 

koncernledningen väljer att följa segmentsredovisningen då tillämpningen av IFRIC 15 kan ge 

stora skillnader i resultat mellan olika redovisningsperioder.   
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4.4.2 Skanskas uppfattning om IFRIC 15 idag 

 

Bergqvist och Jonås nämner att de är kritiska till tillämpningen av IFRIC 15, då företagen blir 

tvungna att ta upp intäkterna först när köparen tillträtt bostaden eller fastigheten. Vidare 

nämner de att tillämpningen av IAS 11 och IAS 18 vid intäktsredovisning fungerar bra. 

Bergqvist förklarar vidare att intäktsredovisning enligt successiv vinstavräkning är den mest 

tillämpade metoden, vilken företagen även är nöjda med. 

 

Bergqvist och Jonås finner inte att tillämpningen av IFRIC 15 har löst några problem. 

Bergqvist tillägger dock att IFRIC 15 har skapat ytterligare behov av resurser och 

administrativt arbete för att uppfylla de krav tolkningsuttalandet ställer på företaget då det 

krävs mycket arbete för att få segmentsredovisningen och IFRS redovisningen att 

överensstämma. Han menar vidare att tillämpningen av IFRIC 15 låter enkel i teorin men är 

betydligt mer komplicerad i praktiken och den kan även orsaka många omräkningar och 

justeringar under redovisningsperioderna. 
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5. Analys 
 

De redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper som presenteras i studiens teoretiska 

referensram kommer i detta kapitel att analyseras, då tillämpningen av IFRIC 15 har haft en 

påverkan på dessa. Detta kapitel avslutas med att analysera studiens andra frågeställning 

som besvarar vad byggföretagen anser om IFRIC 15 idag, denna analys görs genom att 

jämföra svaren från intervjuerna med den kritik som presenteras i den teoretiska 

referensramen.      

 

5.1 Redovisningsprinciper 
 

Införandet av IFRIC 15 har inneburit en förändring av de fyra företagens redovisningsmetod 

vid uppförande av fastighet, då man har övergått från IAS 11 till IAS 18. Denna övergång har 

skett då avtalen för projekten inte har uppfyllt definitionen av ett entreprenadavtal enligt 

IFRIC 15 p.11. Tillämpningen av IFRIC 15 har medfört att företagen har ändrat 

redovisningsmetod då de intäktsredovisar när projektet är färdigställt och när det juridiska 

ansvaret övergår från säljare till köpare, vilket innebär att de redovisar i enlighet med 

realisationsprincipen och färdigställandemetoden. IFRIC 15 hade samma påverkan på ett 

stort antal företag i Polen som studerades av Dylag och Kucharczyk (2011), där de polska 

företagen ändrade redovisningsmetod från successiv vinstavräkning till 

färdigställandemetoden. 

 

Vid försiktighetsprincipen strävar man efter att inte överskatta intäkter eller underskatta 

kostnader. I och med att alla fyra företagen tillämpar IAS 18 som en följd av IFRIC 15 och 

redovisar de intäkter som är konstaterade minskar risken avsevärt för att intäkter 

överskattas då företagen i samband med projektets färdigställande vet vad intäkterna 

faktiskt uppkommit till. Till skillnad från när värdering sker enligt IAS 11 och successiv 

vinstavräkning har företagen inte behövt ställas inför svårigheterna som kan uppkomma vid 

uppskattning av intäkter. Tillämpningen av IFRIC 15 medför en hög grad av försiktighet då 

företagen måste ta upp hela intäkten för ett projekt vid färdigställandet. Detta kan kopplas 

till Asztély (1977) som menar att det finns en fara med att företagen uppnår en allt för hög 

grad av försiktighet i sina värderingar, då det kan leda till att redovisningen förmedlar 

felaktig information om företagets finansiella ställning och resultat. Detta resonemang håller 

även JM, PEAB och Skanska med om då de anser att tillämpningen av IFRIC 15 ger en felaktig 

bild av företagens resultat och ställning, då man är så försiktig att relevansen minskar. 
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Då ett projekts intäkter inte tas upp successivt utan istället redovisas när det juridiska 

ansvaret övergår till köpare innebär det att tillämpningen av IFRIC 15 inte har påverkat 

matchningsprincipen hos de fyra företagen, eftersom ett projekts kostnader redovisas i 

balansräkningen tills fastigheten har överlämnats till kund och intäkterna får tas upp i 

resultaträkningen. 

 

5.2 Kvalitativa egenskaper 
 

IFRIC 15 har medfört att relevansen i företagens redovisning har minskat och de menar att 

tolkningen medför att informationen som redovisas vid färdigställandet av ett projekt 

återspeglar vad som har hänt i verksamheten upp till flera år tidigare. När intäkterna 

redovisas vid färdigställandet medför det svårigheter för användare att bedöma hur 

verksamheten har gått under produktionstiden. Detta bekräftas även av Marton et al. 

(2010), då informationen som redovisas vid färdigställandet inte har ett värde för framtida 

handlingar för användarna av de finansiella rapporterna. Marton et al. (2010) menar även att 

realisationsprincipen kan medföra att ett snedvridet resultat uttrycks vid redovisning av 

projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder, vilket sin tur medför att 

redovisningsinformationen blir mindre relevant. Detta styrks även av Trotman (1982) som i 

sin studie kom fram till att successiv vinstavräkning är den redovisningsmetod som ger mest 

relevant redovisningsinformation. 

 

Företagens åsikter gällande IFRIC 15s påverkan på tillförlitligheten i 

redovisningsinformationen skiljer sig åt. Enligt Marton et al. (2010) medför tillämpningen av 

IFRIC 15 en hög grad av tillförlitlighet i redovisningsinformationen då man vet vad intäkterna 

uppgår till när det juridiska ansvaret överlämnas till köparen, vilket i sin tur minskar risken 

för felbedömning som kan uppstå vid successiv vinstavräkning. Detta synsätt delas av NCC då 

tillämpningen av successiv vinstavräkning medför osäkerhet eftersom metoden innebär att 

resultatet kan både bli högre eller lägre än förväntat, då det är svårt att vid startskedet av ett 

projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder bedöma vad intäkterna kan komma 

att uppgå till. Även i Skanska finner man att tolkningen ger tillförlitlig 

redovisningsinformation, men samtidigt ser man en nackdel med att redovisa vid 

färdigställandet då man anser att informationen blir mindre användbar för långsiktiga beslut 

som krävs vid styrning av företaget. JM finner inte att tolkningen har bidragit till mer 

tillförlitlig redovisningsinformation. Denna åsikt delas även av PEAB, som argumenterar för 

att man vid tillämpning av den successiva vinstavräkning hade väl inarbetade system och 

processer som gjorde risken för felbedömning liten. 
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Att jämförbarheten mellan företagens redovisningar har minskat är företagen eniga om och 

menar att det är en följd av att företagens verksamheter ser olika ut samt att liknande 

projekt redovisas på olika sätt. Detta är i enlighet med Johansson (2004) som menar att 

användbarheten av de finansiella rapporterna påverkas negativt då det blir svårt att jämföra 

företagen. Kraven som IFRIC 15 ställer på ett entreprenadavtal medför även det att 

företagen redovisar liknande projekt enligt olika redovisningsmetoder, detta försvårar 

jämförbarheten mellan företagen vilket även Larson och Brown (2004) kom fram till i sin 

studie. För att jämförbarhet över tid inte skall försvåras har företagen vid tillämpning av 

IFRIC 15 redovisat vilken påverkan de ändrade redovisningsprinciperna har haft i form av 

omräkningar som gör det möjligt att utläsa vad resultatet skulle bli utan att tillämpa IFRIC 15. 

Detta kan kopplas till Smith (2006) som menar att en minskad jämförbarhet inte skall hindra 

företagen från att anpassa sig till nya lagar och standarder, utan att företag istället skall 

redovisa förändringen. Då tolkningen medför att företagen ändrar redovisningsprincip 

innebär detta att konsekvensen och enhetligheten i de finansiella rapporterna som Wolk, 

Dodd och Rozycki (2008) anser vara viktiga för jämförbarheten över tid minskar, dock är 

företagens omräkningar ett hjälp medel för att jämförelsen skall bli möjlig. 

 

Då JM, PEAB och Skanska anser att IFRIC 15 ger en missvisande bild av respektive företags 

finansiella ställning och resultat har företagen börjat segmentsredovisa. Även i 

segmentsredovisningarna förekommer olikheter, där JM och PEAB fortsätter att tillämpa 

successiv vinstavräkning och IAS 11 medan Skanska redovisar intäkter och resultat redan vid 

tecknande av försäljningskontrakt. Genom segmentsredovisningen vill företagen förmedla 

den bild av företaget som de anser vara rättvisande och det är även genom den 

informationen som styrning av verksamheten sker, vilket man vill förmedla till användarna 

av de finansiella rapporterna för att de skall ha förståelse för företagens vägval. Detta 

medför att segmentsredovisningen blir mer relevant än IFRS redovisningen som besluts 

underlag för dessa tre bolag. Tillskillnad från JM, PEAB och Skanska anser NCC att 

tillämpningen av IFRIC 15 ger en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 

resultat.  
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5.3 Byggföretagens uppfattningar om IFRIC 15 idag 
 

JM, PEAB och Skanska står fast vid sin kritiska åsikt till IFRIC 15 och i och med tillämpningen 

av IFRIC 15 har de riskerna som befarades vid utformningen av CL 13 inträffat. En av riskerna 

man såg med D 21 var att företagen skulle få ändra redovisningsprincip och frångå den 

successiva vinstavräkningen, vilket även inträffade. Företagen finner inte att tillämpningen 

av IFRIC 15 har bidragit till lösningar, utan istället orsakat att en bransch som var enad 

gällande valet av redovisningsmetod istället har valt att förhålla sig till tolkningen på olika 

sätt. Detta befarade man även i CL 13 då man var tveksam till om tolkningen skulle bidra till 

en standardisering med tanke på det stora antalet avtalsformer som finns inom 

byggbranschen. Dock överensstämmer inte byggföretagens åsikter med resultatet i 

Wüstemann och Kierzeks (2005) studie, som visar på att företag som redovisar enligt IASBs 

standarder saknar tillräcklig vägledning. Inom byggbranschen hade man enats om ett 

hanteringssätt för intäktsredovisning och såg inget behov av den vägledning IFRIC 15 ger. 

 

I CL 13 framkommer att byggföretagen anser att den successiva vinstavräkningen är den 

optimala metoden för intäktsredovisning. Då företagen har blivit tvungna att frångå den 

successiva vinstavräkningen så tycker man på JM att det är märkligt att företagen i sin IFRS 

redovisning tvingats redovisa på ett sätt som inte ger en rättvisande bild av företagets 

finansiella ställning och resultat. Man ifrågasätter även varför man ändrar 

redovisningsprincip till färdigställandet då aktiemarknaden redan tidigare var missnöjd med 

denna, då de ansåg att metoden inte speglade företagens finansiella ställning och resultat på 

ett rättvisst sätt. 

 

Företagen var oroliga för att de som utformade D 21 inte hade kunskap om byggbranschen 

och dess komplexitet, detta kan vara att IFRIC 15 idag har orsakat fler problem än den har 

löst. Skanska menar att tillämpningen av IFRIC 15 är mer komplicerad i praktiken än vad man 

trott, detta bekräftas av Cheney (2006) som menar att intäktsredovisningen är komplicerad 

då verkligheten idag är väldig komplex. Man kan även koppla detta till byggbranschen som är 

en komplex bransch, vilket gör att intäktsredovisningen hos företagen blir komplicerad. 

Ännu ett exempel på att IFRIC 15 har orsakat problem för företagen är att tolkningen har 

infört nya begrepp gällande beståndsdelar och köparens påverkan på utformningen av 

fastigheten som inte finns i standarderna IAS 11 och IAS 18. IFRIC 15 har även orsakat 

ytterligare behov av resurser för att kraven som tolkningen ställer skall uppfyllas, detta 

befarade företagen redan i CL 13. 

 

NCC är det företag som idag har en positiv inställning till IFRIC 15, men menar fortfarande att 

tolkningen har orsakat problem för företagen då företagen skall ta ställning till hur den skall 

tillämpas. 
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6. Slutsats 
 

Studiens syfte var att förklara vilken påverkan tolkningsuttalandet IFRIC 15 har haft på 

redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper i svenska byggföretags intäktsredovisning. 

Vidare har avsikten med studien varit att analysera vad byggföretagen anser om IFRIC 15 

efter en längre tid av tillämpning. 

 

Införandet av IFRIC 15 har påverkat redovisningsprinciperna och de kvalitativa egenskaperna 

då företagen har ändrat redovisningsmetod från successiv vinstavräkning till 

färdigställandemetoden. Den avgörande faktorn för detta är att företagen inte uppfyller 

kraven för ett entreprenaduppdrag enligt IFRIC 15 för vissa projekt. I samband med ändrad 

redovisningsmetod redovisar företagen idag i större utsträckning i enlighet med 

realisationsprincipen och uppnår samtidigt en höggrad av försiktighet. Övergången från IAS 

11 till IAS 18 har medfört att matchningen av ett projekts intäkter och kostnader sker vid en 

senare tidpunkt, och det innebär att tillämpningen av IFRIC 15 inte har påverkat 

matchningsprincipen. 

 

Då byggbranschen karaktäriseras av långa projekttider som oftast sträcker sig över flera 

redovisningsperioder, anser företagen att relevansen i de finansiella rapporterna minskar då 

informationen inte speglar det som har hänt under redovisningsperioden. Tillämpningen av 

IFRIC 15 har medfört att jämförbarheten mellan företag har minskat. Den har även lett till att 

jämförbarheten över tid har minskat trots att företagen har gjort omräkningar, då det inte 

går att jämföra längre bak i tiden än vad omräkningarna sträcker sig. IFRIC 15s påverkan på 

tillförlitligheten har varit olika hos företagen och det blir därför svårt att dra en slutsats om 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna har ökat eller minskat. Detta är en följd av att 

företagen värdesätter de kvalitativa egenskaperna olika samt att verksamheterna ser olika 

ut. Ett exempel på detta är att NCC som enda företag har varit positivt till IFRIC 15 och har 

även upplevt en ökad tillförlitlighet i de finansiella rapporterna, samtidigt som de ser en risk 

med den successiva vinstavräkningsmetoden då den medför osäkerhet vid bedömning av 

resultat. Medan PEAB föredrar den successiva vinstavräkningsmetoden och anser att IFRIC 

15 inte har ökat tillförlitligheten i de finansiella rapporterna, då man innan tolkningen hade 

väl inarbetade system och processer som reducerade risken för osäkerhet. JM finner inte 

heller att tolkningen har bidragit till mer tillförlitlig information. Skanska är det andra 

företaget som anser att tolkningen ger tillförlitlig redovisningsinformation, dock anser de att 

informationen blir mindre användbar som beslutsunderlag och därmed minskar dess 

relevans. 

  

JM, PEAB och Skanska anser inte att IFRIC 15 ger en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning och resultat. En följd av detta är att de har upprättat segmentsredovisningar i 
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årsredovisningarna för att ge den rättvisande bilden som företagen önskar. Detta är en 

respons på kravet som har lett till att företagen blir tvungna att redovisa mindre relevant 

information. Enligt IASBs föreställningsram uppnås den rättvisande bilden när de finansiella 

rapporterna är upprättade efter de kvalitativa egenskaperna och med tillämpning av IASBs 

standarder. Därför är den rättvisande bilden en definitionsfråga och avgörs utifrån vilka 

kvalitativa egenskaper företagen anser vara viktiga. I JM, PEAB och Skanskas fall indikerar 

detta på att det är relevansen som väger tyngst och det är även den som har en direkt 

påverkan på bytet av redovisningsprincip till färdigställandemetoden, vilken företagen inte 

anser återspeglar vad som har hänt i verksamheten under redovisningsperioden. NCC tycker 

däremot att IFRIC 15 ger en rättvisande bild över deras verksamhet trots att relevansen har 

minskat, vilket är ett tecken på att NCC anser att tillförlitligheten väger tyngre. 

 

Den kritiska åsikten hos JM,PEAB och Skanska kvarstår än idag och segmentsredovisningen 

är en bekräftelse på detta. En följd av att JM,PEAB och Skanska fortfarande är missnöjda 

med tillämpningen av IFRIC 15 samt att kritiken som riktades till IFRIC 15s utkast kvarstår än 

idag är ett bevis på att de som upprättade IFRIC 15 tog ytterst lite hänsyn till denna kritik. 

Utifrån kritiken som kunde utläsas från respondenterna får man uppfattningen att IFRIC 15 

inte är anpassad efter branschen, vilket även detta bekräftar kritiken som fanns i 

kommentarerna till utkastet. Detta kan ses som en följd av att de som utformade IFRIC 15 

hade för lite kunskap om byggbranschen. Trots att NCC är det enda företaget som har ändrat 

sin åsikt så finner de ändå att IFRIC 15 har orsakat problem för företagen, då de skall ta 

ställning till hur den skall tillämpas. Därför kan man säga att den sammanfattade bilden över 

företagens åsikter idag fortfarande är väldigt kritisk. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med IFRIC 15 var att hjälpa och vägleda företagen vid valet mellan IAS 11 och IAS 18, 

dock finner vi att detta syfte inte har uppnåtts då tillämpningen av IFRIC 15 har skapat 

förvirring bland företagen och skapat oenigheter i en tidigare enad bransch. Att tre av de 

fyra studerade företagen i samband med tillämpningen av IFRIC 15 har börjat 

segmentsredovisa är en respons på att de inte finner att IFRIC 15 ger relevant 

redovisningsinformation för beslutsunderlag eller för styrning av verksamheten. Man kan 

tycka att det är förvånansvärt att företagen tvingas redovisa på ett sätt som de finner ger 

mindre relevant redovisningsinformation. 

 

Byggföretagen är de som besitter mest kunskap om byggbranschen och dess komplexitet 

samt den stora mängden avtalsformer som finns, där mycket små beståndsdelar kan skilja 

avtalen åt och avgöra vilken redovisningsmetod som skall tillämpas på ett visst projekt. Med 

tanke på detta kunde byggföretagen redan innan publiceringen av IFRIC 15s utkast förutse 

vilka följderna av IFRIC 15 skulle bli. Därför ställer vi oss frågande till varför man inte tog 

hänsyn till den kritik företagen hade till IFRIC 15s utkast. Detta är något som även företagen 

håller med om, då de anser att framställarna av IFRIC 15 saknar en djupare förståelse om 

branschen. Om man hade tagit hänsyn till kritiken skulle det kunna bidra till att utfallet av 

IFRIC 15 hade sett annorlunda ut och den kritiska åsikten till tolkningsuttalandet hade 

kunnat undvikas. 

 

IFRIC 15 framställdes när en ny intäktsredovisningsstandard var under arbete. Tillämpningen 

av IFRIC 15 har gett företagen höga kostnader då de har anpassat sig till den. Man kan då 

ifrågasätta om behovet av IFRIC 15 överhuvudtaget fanns, då tillämpningen medför att 

företagen redovisar enligt den metod som aktiemarknaden ansåg gav en felaktig bild av 

byggföretagens resultat och ställning. 

 

Denna studie har bidragit till insikt om att företagen har valt att förhålla sig till IFRIC 15 på 

olika sätt. Vilket har medfört att hanteringen och tolkningen av de finansiella rapporterna 

har försvårats ytterligare, för de som upprättar rapporterna men även för användarna av 

dessa. Studien har även tydliggjort att kombinationen av att uppnå relevant och tillförlitlig 

information kvarstår i samband med att företagen tillämpar IFRIC 15, vilket fortfarande 

tvingar dem att behöva överväga mellan egenskaperna. 

 
 



 

38 

 

7.1 Förslag till vidare studier 
 

Då en ny intäktsredovisningsstandard är under arbete, skulle det vara av intresse att 

undersöka om hänsyn har tagit till IFRIC 15 när man utvecklar intäktsstandarden. Vilka 

beståndsdelar finns kvar och hur kan dessa komma att påverka intäktsredovisningen när den 

nya intäktsstandarden har tillämpats. 
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Bilaga - Intervjufrågor  

 

1. Vilken position har du i företaget och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Vad tycker ni om existerande standarder för intäktsredovisning vid 

entreprenaduppdrag?   

3. Enligt Comment Letter 13, byggföretagens och Svenskt Näringslivs åsikter till utkastet 

D 21, var ni kritiska till utkastet. Vad tycker ni om tolkningsuttalandet IFRIC 15 idag?  

4. Hur har IFRIC 15 påverkat er redovisning?  

5. Vilka problem anser ni att IFRIC 15 har löst eller orsakat? 

6. Enligt litteraturen inom redovisning är det viktigt att redovisningsinformation är 

relevant då användare ska fatta beslut. På vilket sätt anser ni att IFRIC 15 har 

påverkat relevansen i redovisningen?  

7. Vidare diskuteras i litteraturen att informationen måste vara tillförlitlig för att den 

ska vara användbar. På vilket sätt anser ni att tillämpningen av IFRIC 15 har bidragit 

till mer tillförlitlig information i de finansiella rapporterna? 

8. Hur har tillämpningen av IFRIC 15 påverkat jämförbarheten över tiden och mellan de 

svenska byggföretagen?  

9. Anser ni att tillämpningen av IFRIC 15 ger en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning?  

10. Är det något du skulle vilja tillägga? 

11. Går det bra att återkomma om vi skulle behöva ytterligare information? 

 

 


