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Sammanfattning 
 
 
Titel: Intäktsredovisning i tjänsteföretag – En studie över olikheterna i intäktsredovisningen 
för onoterade tjänsteföretag med liknande tjänster. 
 
Kurs/Nivå: Kandidatarbete i företagsekonomi, C-uppsats 
 
Författare: Theres Riverstorm & Hang Vu 
 
Handledare: Britt Aronsson  
 
Lagar, föreskrifter och god redovisningssed rymmer valmöjligheter kring hur företag ska 
intäktsredovisa. God redovisningssed bestäms av normgivande organ som 
Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, som influeras av internationella 
normgivningsorgan som IASB. Tjänsteintäkter ska i huvudsak redovisas när prestationen 
fullgjorts, men det finns variationer i när en prestation ska anses fullgjord. Valmöjligheterna 
skapar svårigheter att jämföra företag över tiden och företag emellan, vilket i sin tur skapar 
svårigheter att uppnå den rättvisande bilden.  
Genom att klargöra vilka metoder och principer vid redovisning av tjänsteinkomster 
onoterade företag i Sverige använder sig av och varför dessa skillnader finns, har vi kunnat 
studera hur jämförbarheten och den rättvisande bilden påverkas av dessa skillnader. Syftet har 
varit att studera underliggande faktorer till att företag redovisar olika. Det empiriska 
materialet har insamlats utifrån centrala redovisningsprinciper kopplade till rättfallet RÅ 1999 
ref 32, där ny praxis inom svensk redovisning etablerades, som möjliggjorde periodisering av 
tjänsteinkomster. Metoden har skett genom kvalitativa intervjuer med fyra onoterade 
tjänsteföretag som kompletterats med sekundärdata i form av företagens årsredovisningar 
samt föreskrifter och allmänna råd av normgivande organ.  
Resultatet har visat att de företag som valt att periodisera sina tjänsteinkomster anser att de 
avtalade prestationerna inte är utförda förrän i slutet av avtalet samt att de enligt föreskrifter 
ska periodisera eller periodiserar för att moderbolaget enligt internationella regler ska 
periodisera. De företag som redovisar enligt andra metoder och principer har motiverat sina 
val med enkelhet och mindre kostnader, vilket tycks grunda sig i ett egenintresse från 
företagens sida. Studien har visat att det blir problematiskt att jämföra företag som inte 
periodiserar med företag som periodiserar. Intäktsutvecklingen varierar kraftigare för icke-
periodiserande företag, och det blir svårt för läsaren av årsredovisningen att avgöra vad 
intäktsutvecklingen berott på. Underliggande faktorer som har visat sig ha betydelse för den 
rättvisande bilden är byten av redovisningsprinciper som grundar sig i egenintresse från 
företagens sida och inte för att det ska återspegla företagets verksamhet bättre samt 
konsekvensen av att inte delge sina redovisningsprinciper i årsredovisningarna, eftersom 
studien visar att det är svårare att få en rättvisande bild av företagen vid dessa händelser. 
 
Nyckelord: god redovisningssed; service revenue; accruals accounting; ”True and Fair View”; 
revenue recognition; comparability of accounting 
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Abstract 
 
Title: Revenue recognition in service - A study of the differences in revenue recognition for 
private service companies with similar services. 
 
Course/level: Bachelor thesis in Business, C-level 
 
Author: Theres Riverstorm & Hang Vu 
 
Supervisor: Britt Aronsson 
 
Laws, regulations and generally accepted accounting principles hold options on how 
companies should recognize revenue. Generally accepted accounting principles are 
determined by standard-setting bodies as the Accounting Standards Board and the Financial 
Supervisory Authority, which is influenced by international standard-setting bodies as the 
IASB. Service revenue is generally recognized when performance is completed, but there are 
variations in when a performance is considered complete. The different accounting options 
available create difficulties in comparing companies over time and between companies, which 
in turn creates difficulties to achieve a true and fair view. 
By clarifying what methods and principles in accounting for  service income the unlisted 
companies in Sweden are using and why these differences exist, we have been able to study 
how the comparability and the true and fair view is affected by these differences. The aim was 
to study the underlying factors that companies do their financial report differently. The 
empirical material has been collected by the central accounting policies related to the court 
case RÅ 1999 ref 32, where new practices in Swedish accounting was established, which 
allowed accrual of service revenue. The method has been through qualitative interviews with 
four unlisted service companies supplemented with secondary data in the form of corporate 
annual reports, as well as regulations and guidelines of the standard-setting bodies. 
The results have shown that companies that have chosen to defer their income, do it from the 
view that the agreed performance is not performed until the end of the contract and also 
because they under the regulations shall defer or defers because the parent company in 
accordance with international rules should defer. The companies reporting under other 
methods and principles have justified their choice with ease and less expense, which seems to 
be based in self-interest on their part. The study has shown that it is problematic to compare 
companies which not defer with the companies which defer. Revenue tends to vary more 
strongly in non-accrual business, and it becomes difficult for the reader of the financial 
statements to determine what revenue development depended on. Underlying factors that have 
been shown to be important for the true and fair view is changes in accounting policies based 
in self-interest on their part and not for it to reflect the company's business better as well as 
the consequence of not disclose their accounting policies in the financial statements, as the 
study shows that it is more difficult to get a true and fair view of the companies at these 
events. 
 
Key words: generally accepted accounting principles; service revenue; accruals 
accounting; ”True and Fair View”; revenue recognition; comparability of accounting 
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Förkortningar 
 
 
BFL Bokföringslagen 
 
BFN              Bokföringsnämnden 
 
BFNAR Bokföringsnämndens allmänna råd 
 
FASB Financial Accounting Standards Boards 
 
FFFS Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsbolag  
 
FI  Finansinspektionen 
 
IAS  International Accounting Standards (Föregångare till IFRS) 
 
IASB  International Accounting Standards Board 
 
IFRS International Financial Reporting Standards 
 
IL Inkomstskattelagen  
 
LR Länsrätten 
 
KR  Kammarrätten 
 
RFR Rådet för finansiell rapportering 
 
ÅRL Årsredovisningslagen 
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Förord 
 
 
Vi vill inleda med att tacka alla våra respondenter för att de ställde upp på intervjuer; Hanna 
Saxman från Affinion International AB, respondent från företag Y, respondent från företag X 
samt Nils-Erik Johansson från Key Code Security AB. Vi vill även tacka 
Bokföringsnämndens kansli för att de tog sig tid att svara på våra frågor. Slutligen ett stort 
tack till vår handledare Britt Aronsson för all hjälp och stöd under uppsatsarbetets gång. 
 

 

Hang Vu   Theres Riverstorm
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av uppsatsens ämnesområde och först presenteras ämnets 
bakgrund. Därefter görs en diskussion kring den tilltänkta uppsatsens problem, som mynnar 
ut i frågeställning samt syftet med uppsatsen.  
 
 
1.1 Bakgrund   
 
 
Ett företags externredovisning har betydelse för externa intressenter som aktieägare, bank och 
långivare, media samt för kommun och stat. Årsredovisningen ska möjliggöra för 
intressenterna att få en rättvisande bild av företagets ställning och resultat och ska därför 
styras av grundläggande redovisningsprinciper, dit principen om rättvisande bild hör. Syftet är 
att reducera informationsklyftor mellan företag och intressenter. Redovisningslagar som 
årsredovisningslagen 1995:1554, ÅRL, och bokföringslagen 1999:1078, BFL, svarar för en 
del av regleringen på redovisningsområdet (Edenhammer & Thorell, 2009) (Sundgren, 
Nilsson & Nilsson, 2009). 
 
I ÅRL 2 kap. 2§ lagstiftas att årsredovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed och i 
4 kap 2§ BFL att bokföringsskyldigheten fullgöras så att den överensstämmer med god 
redovisningssed. Grundläggande för redovisningen är därmed att den är utformad enligt god 
redovisningssed (SOU 2008:80). Innebörden av begreppet har många gånger uppfattats som 
oklar. Ibland kan god redovisningssed förklaras vara den faktiskt förekommande praxis. 
Andra kan hävda att god redovisningssed är de uttalanden som normgivande organ gör, 
exempelvis Bokföringsnämnden, BFN. (prop. 1998/99:130) (SOU 2008:80). Men 
uppfattningen i förarbeten till BFL är att ingen utav dessa synsätt bör godtas fullt ut. 
Innebörden av god redovisningssed ska istället så långt som möjligt förstås genom tolkning av 
redovisningslagarna. Men när en sådan tolkning blir komplicerad och inte räcker för att 
besvara en fråga, måste en utfyllande tolkning göras av normgivande organ (prop. 
1998/99:130). 
 
Den statliga expertmyndighet som utvecklar god redovisningssed för onoterade företag inom 
Sverige är BFN, som har en stark ställning i tillämpandet av redovisningsregler (Thorell, 2008) 
(Edenhammer & Thorell, 2009). I 8 kap. 1 § BFL lyder att även Finansinspektionen, FI, 
ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Dock är FI:s ansvarsområde begränsat till 
den finansiella sektorn. Andra viktiga normgivande organ vars allmänna råd och 
rekommendationer också fyller ut redovisningslagstiftningen är Rådet för finansiell 
rapportering, RFR, och International Accounting Standard Boards, IASB. Den svenska 
kompletterande normgivningen har länge influerats av den internationella normgivningen, 
särskilt IASB:s (Kellgren & Bjuvberg, 2008).  
 
I Sverige har redovisningen sedan länge gått hand i hand med inkomstbeskattningen, vilket 
har genererat en koppling mellan skattelagstiftningen och god redovisningssed. Sambandet 
fick sina huvuddrag redan under 1920-talet genom införandet av kommunalskattelagen år 
1928 och bokföringslagen år 1929, och tar framförallt sikte på bl.a. periodisering av 
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inkomster (Skatteverket, 2011). En huvudregel i detta samband är att redovisningen 
bestämmer när beskattningen ska ske, under förutsättningen att företagets redovisning är 
förenlig med god redovisningssed (Kellgren & Bjuvberg, 2008). Om företagets redovisning 
ändras och därmed resultatet så kommer också beskattningen att påverkas, eftersom 
förändringar i god redovisningssed får direkt genomslag på det kopplade området (området 
där god redovisningssed styr beskattningen) (Norberg & Thorell, 2010). Genom 
bestämmelsen i 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, läggs god redovisningssed 
många gånger till grund för avgörandet av när en intäkt ska tas upp eller kostnad ska dras av.  
Detta område rymmer många komplexa frågor (Kellgren & Bjuvberg, 2008). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
 
Intäktsredovisningen är vid den tidpunkt ett företag erkänner en vinst och är en viktig del i ett 
företags räkenskaper. Detta har dock varit både teoretiskt och empiriskt oklart (Eccles, Holt & 
Fell-Smith, 2004). Inom den traditionella redovisningen hävdas vanligen att inkomsten ska 
vara både intjänad och realiserad samt kunna beräknas på tillförlitliga grunder. Att ett flöde 
uppstått måste bevisas och det leder slutligen till att en vara eller tjänst måste vara avklarad 
för att intäkten ska kunna redovisas. Vid försäljning av tjänster och tjänsteuppdrag är en 
vanligt uppkommande fråga när en icke-realiserad inkomst ska intäktsredovisas (Falkman, 
2008). 
 
Under senare tid har EU fått inflytande på svensk redovisning, då man beslutat att följa 
International Accounting Standards, IAS, (som är den äldre internationella standarden, den 
nya benämns IFRS) i redovisningsharmoniseringen (Smith, 2006) (Artsberg, 2005).  
Det amerikanska normgivningsorganet Financial Accounting Standards Boards, FASB, deltog 
under tidigt 2000-tal i debatten kring intäktsredovisningen och under 2003 lämnades en 
ansökan in om en internationellt erkänd standard som bidrag till den internationella debatten 
kring intäktsredovisningen som rörde tillhandahållandet av tjänster. Standarden för 
intäktsredovisningen kom att baseras på säljarens avtalsenliga prestationer. Det är först när 
tjänsten utförts som säljaren har rätt att få betalt och därmed rätt att redovisa intäkten. Om 
betalningen mottas i förväg ligger det på företagets ansvar att redovisa intäkten först när 
fullgörelsen ägt rum (Eccles, Holt & Fell-Smith, 2004). IASs regler om försäljning av tjänster 
handlar idag främst om tidpunkten för när tjänsteuppdrag ska redovisas. Kortfattat innebär det 
att tjänsteuppdrag ska redovisas i takt med att de utförs (Bjuvberg, 2011). Samtidigt som 
International Accounting Standards Board, IASB, arbetar med utvecklingen av International 
Financial Reporting Standards, IFRS, som är en internationell standard för redovisning, 
arbetar BFN med att adaptera IFRS/ IAS till svenska förhållanden (Arnell, 2012).   
 
ÅRL bygger på ett antal EG-direktiv som likt den svenska redovisningslagstiftningen är 
utformad som ramlagstiftning. Direktiven måste därför fyllas ut, precis som i ÅRL och BFL. I 
EG-rätten benämns denna utfyllnad dock inte god redovisningssed, utan där lyder att 
företagens årsredovisning ska uppvisa en rättvisande bild av dess tillgångar, skulder, 
ekonomiska ställning och resultat (Kellgren & Bjuvberg, 2008).  
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Rättvisande bild är ett dynamiskt begrepp. Vid strävan efter en rättvisande bild i 
årsredovisningen tenderar varje land att göra tolkningar av begreppet utifrån dess egna 
omständigheter; historiska, sociala, kulturella, juridiska, och politiska. Rättvisande bild har 
beskrivits både som ett lagstiftande skyddsnät för att täcka eventuella oförutsedda händelser 
och som ett begrepp vilket definieras oberoende av redovisningsregler som ett övergripande 
mål för redovisningen. Trots oklarheter i innebörden av rättvisande bild har begreppet en 
dominerande ställning i målsättning för företagens redovisning (Kirk, 2006). 
 
Ett klargörande av vilka intäktsredovisningsprinciper ett företag använder kan motiveras med 
att intressenterna ska förstå årsredovisningen (Eccles, Holt & Fell-Smith, 2004). I ÅRL finns 
dock inga klara regler om vilka principer som ska styra intäktsredovisningen, förutom en 
försiktighetsprincip som innebär att endast konstaterade intäkter får intäktsföras samt en 
periodiseringsprincip som innebär att alla inkomster som hänför sig till räkenskapsåret ska 
intäktsredovisas oavsett när betalningen kommer företaget tillhanda. Ingen av dessa principer 
anger dock när ett företag utfört huvuddelen av sin prestation och därmed inget om när de ska 
intäktsredovisas, en fråga som ofta aktualiseras vid försäljning av tjänster (Törning, 2011). Ett 
rättsfall som fått starkt prejudicerande effekt vid redovisning av tjänsteinkomster är Key 
Code-fallet RÅ 1999 ref. 32. Rättsfallet handlade om ett tjänsteföretag som i sin redovisning 
periodiserat inkomster som influtit vid början en avtalsperiod över en period om 12 månader. 
Skatteverket menade att företagets inkomster var realiserade redan vid avtalets början, 
eftersom tjänsten företaget tillhandahöll i flertalet fall inte motiverade någon senarelagd 
prestation.  Länsrätten, LR, och Kammarrätten, KR, gjorde bedömningen att periodisering 
endast skulle ske av inkomster från avtal där det säkert kommer utföras en prestation, och där 
utgifter som hänförs till prestationerna inte är obetydliga och därmed behöver matchas mot 
den periodiserade inkomsten, exempelvis för hyresverksamhet, vilket inte var fallet för Key 
Code. BFNs yttrande inhämtades i fallet och de konstaterade att företaget redovisat i enlighet 
med god redovisningssed. Resultatet utav domen blev att det konstaterades att det är företaget 
som väljer redovisningssätt när det finns flera redovisningsalternativ i enlighet med god 
redovisningssed. I fallet ändrade Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) 
den gamla praxis och goda redovisningssed som fanns avseende intäktsredovisning för 
tjänster genom att man ansåg att successiv intäktsredovisning inte längre stred mot god 
redovisningssed (Norberg & Thorell, 2010). 
 
Förekomsten av sambandet mellan redovisning och beskattning skapar motivation för 
företagen att styra intäktsredovisningen mot att uppnå skattemässig gynnsamhet, dvs. att 
företagen i möjligaste mån senarelägger intäktsredovisningen som till följd medför en 
senareläggning av beskattningstidpunkten. Detta innebär att periodiseringen har påverkats av 
skatteskäl vilket anses försämra möjligheten att bedöma och jämföra företag (Kellgren & 
Bjuvberg, 2008). Resultatet är ett använt mått för företags vd (och för den skattemässiga 
beräkningen), och resultatet tenderar variera i mindre omfattning om periodiseringar används 
(Peng, 2011). Internationellt har utvecklingen gått mot att prioritera jämförbarheten mellan 
företagen. Under 1990-talet antog IASB ett projekt som syftade i att skapa större 
standardisering i företagens finansiella rapportering för att på så sätt öka jämförbarheten 
(Edwards & Birkin & Woodward, 2002).    
 



 
 

12 
 

1.3 Frågeställning 
 
 
Vilka skillnader finns i intäktsredovisningen för tjänsteföretag som tillhandahåller liknande 
tjänster och varför förekommer dessa skillnader?  
Hur påverkar företagens tillvägagångssätt och skillnader vid intäktsredovisningen 
jämförbarheten och den rättvisande bilden i företagens årsredovisningar? 
 
 
1.4 Syfte 
 
 
Syftet med denna uppsats är att studera på vilka sätt olika företag i samma bransch 
intäktsredovisar samt underliggande faktorer till att skillnader förekommer. Vidare är syftet 
att undersöka vad företagens sätt att intäktsredovisa ger för konsekvenser på den rättvisande 
bilden för densamme samt vilka konsekvenser det får för jämförbarheten att företag som är 
verksamma inom samma bransch väljer att redovisa olika. 
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel presenterar vi vilka val som gjorts avseende tillvägagångssätt för undersökning. 
Vi tar upp valen kring forskningsmetod, datainsamling, företagsval och analys. Vi diskuterar 
också eventuella fördelar och nackdelar med valda metod för vår undersökning.  
 
 
2.1. Tillvägagångssätt vid forskning 
 
 
Uppsatsen är uppbyggd utifrån det kvalitativa perspektivet, där kunskapssyftet är att få en 
djupare förståelse av helheten (Andersen, 1998). Delarna vi har analyserat är: 

- de intervjuade företagens tillvägagångssätt och finna vilka skillnader som förekommer 
mellan företagens redovisning av intäkter samt motiven till dessa val 

- BFNs anvisningar om intäktsredovisning för tjänsteintäkter  
- FIs föreskrifter och rekommendationer avseende intäktsredovisning 
- internationella regler om intäktsredovisning som kan ha influerat företagens valda 

redovisningsmetoder och redovisningsprinciper 
Genom att först studera företagens valda redovisningsmetoder och redovisningsprinciper kan 
vi förstå skillnader i företagens sätt att intäktsredovisa. Tillsammans med kunskapen om 
förekommande skillnader har vi studerat BFNs anvisningar, FIs föreskrifter och råd samt 
internationella regler och har på så sätt kunnat finna förklaringar till varför företag som är 
verksamma inom samma bransch och som tillhandahåller snarlika tjänster väljer att 
intäktsredovisa olika, vilka konsekvenser detta får för jämförbarheten samt hur den 
rättvisande bilden ur årsredovisningsläsarens synvinkel påverkas av företagens sätt att 
intäktsredovisa. Genom att pendla fokusen mellan delarna och helheten, som kan liknas vid 
att pendla mellan frågeställningar och det övergripande syftet med uppsatsen, har vi fått 
möjlighet att förstå problemkomplexet på en djupare nivå och samtidigt hålla oss till vårt syfte 
(Patel & Davidson, 2011). 
 

 

2.2. Datainsamling  
 
 
Data som är skriven och insamlad av andra personer, forskare och institutioner benämns som 
sekundärdata och utgörs av de teoretiska data som används i rapporten. Data som samlas in 
av forskningsgruppen benämns som primärdata (Andersen, 1998). De primärdata vi samlat in 
består utav den delvis strukturerade intervjun med tjänsteföretagen samt data vi har fått från 
frågeenkäten som skickades till BFNs kansli. Det sekundärdata vi har med i studien består 
utav tjänsteföretagens årsredovisningar och normgivande organs föreskrifter och allmänna råd. 
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2.2.1 Undersökningsteknik 
 
Vi bedömde att en delvis strukturerad intervju med företagen passade bäst för vår 
undersökning, då vi vid intervjutillfället hade en god teoretisk förankring kring ämnet samt 
kännedom om tidigare forskning. Innan intervjuerna var vi noga förberedda med delvis 
strukturerade intervjufrågor, men vi var öppna för nya synsätt och informationer som de 
intervjuade kunde tänkas komma med genom att vara förberedda på olika svarsutgångar och 
utifrån svaren ställa relevanta följdfrågor. Frågorna formulerades på så sätt att de så långt som 
möjligt hade öppna svarsmöjligheter, för att ge utrymme för fylligare och mer detaljerade svar, 
och på det sättet ger vidare svarsutgångar (Andersen, 1998). 
 
Intervjuerna med företagen har skett i form utav telefonintervjuer på grund utav avståndet 
mellan oss och företagen. Telefonintervjuerna var tids- och kostnadseffektiva samt att det gav 
oss möjligheter att intervjua geografiskt avlägsna personer vilket ökade våra chanser att få tag 
på företag som ville ställa upp på intervju. Dock saknade vi under telefonintervjun tillgång till 
icke-språklig information som exempelvis uttryck i gester och ansiktsuttryck vilket bidrar till 
att det finns en risk för att det kan ha hämmat den kvalitativa analysen. Å andra sidan fick vi 
vägledningar från intervjupersonernas talspråk samt möjligheterna till direkta följdfrågor vilka 
skapar en dynamik i intervjun som främjar en kvalitativ analys (Steinar & Brinkmann, 2009).  
Under intervjun berördes valmöjligheter och regler som företagen har och följer vid 
periodisering av tjänsteinkomster, vilka motiv de har för valen av intäktsredovisningen och 
varför de redovisar som de gör, för att få en hög relevans på intervjun.  
 
Frågorna som vi hade till BFNs kansli skickades till dem via e-post, och kompletterades med 
följdfrågor via e-post. På grund av kansliet hade begränsade med tid och resurser att bistå vid 
examensarbeten, beslutade vi efter överväganden att det bästa alternativet för oss var att 
skicka de på förhand formulerade frågorna till dem via e-post. Vi ville ge kansliet chansen att 
sätta sig in i Key Code-fallet innan de svarade på frågorna, då nästan alla utav våra frågor 
utgick ifrån fallet, för att öka möjligheterna för korrekta och relevanta svar. Att ställa frågor 
till BFNs kansli via e-post gav dem god tid att besvara frågorna samtidigt som att det inte 
fanns någon risk för intervjuareffekt. Frågeenkäten var också lätt att administrera och 
kostnadseffektiv. Å andra sidan saknade vi vägledningar från kroppar och talspråk (Steinar & 
Brinkmann, 2009), vilket skapade en distans mellan oss intervjuare och kansliet. Detta har 
ställt krav på oss författare, men även på intervjupersonerna att vara någorlunda skickliga på 
att skriva. Distansen mellan oss intervjuare och kansliet har märkts genom att det har funnit 
svårigheter att få fram exakt innebörd av vissa av kansliet givna svar, vilket vi kompletterat 
genom att ställa följdfrågor. Vid utformandet av huvudfrågorna gjordes en noggrann 
granskning för att säkerställa ett väl uttryckt innehåll. Vi gjorde bedömningen att kansliets 
skrivarförmåga är tillförlitlig, då de arbetar dagligen med att svara på e-post om 
redovisningsfrågor. 
 
För att förstå företagens val och skillnader i intäktsredovisningen har frågorna till BFNs 
kansli kombinerats med att vi själva studerat BFNs allmänna råd, rekommendationer samt 
domstolsyttranden som tillhandahålls i nämndens webbplats, liksom vi studerat FIs regler för 
intäktsredovisning och intervjuerna med företagen. Epost-kontakten med BFNs kansli genom 
frågeenkäten har haft funktionen som en sorts vägledning som hjälpt oss in på rätt spår bland 
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nämndens alla råd och yttranden, med hänsyn till vad som ansågs relevant för vårt syfte. Detta 
på grund av att kansliet är knutet till BFN och inte nämnden i sig. Kansliet kan inte 
självständigt uttala sig om vad som är god redovisningssed utan kan endast hänvisa till vad 
nämnden uttalat i olika frågor eller hänvisa till de allmänna råden.  Anledningen till att vi 
valde att ställa frågor till kansliet och inte bara själva letade bland BFNs allmänna råd och 
rekommendationer som finns tillgängliga i webbplatsen var att vi ville öka chanserna till att 
hitta viktiga och relevanta uttalanden, yttranden och anvisningar av BFNs. Trots att kansliets 
svar på frågorna endast var av vägledande karaktär och inte tillförde så mycket ny information 
valde vi att ha med en sammanfattning av svaren i uppsatsen, under kapitel 4, då kansliets 
vägledningar kan anses vara betydelsefullt i den bemärkelsen att vissa slutsatser kan dras 
kring vad kansliet väljer att sätta fokus på när vi frågar om Key Code-fallet och andra frågor 
om företagens redovisning. Informationen vi fick från frågorna har funktionen som bakgrund i 
uppsatsen eftersom vårt huvudsakliga syfte varit att undersöka företagen.    
 
2.2.2 Intervjufrågornas formulering 
 
Frågorna har strukturerats så att ordningsföljden varit logisk, naturlig och överskådlig 
(Andersen, 1998). Vi började först med enkla frågor, för att sedan gå vidare till svårare frågor. 
Frågorna formulerades utifrån den viktiga aspekten att använda ett språk som vi visste att den 
intervjuade förstod, och vi använde inte främmande ord och abstrakta begrepp i onödan. 
Orden i frågorna har haft samma betydelse för alla som intervjuats, så att vi till största 
sannolikhet fått ett rättvisande utfall. Vi har inte använt oss av omotiverat långa frågor, för att 
undvika dubbeltydighet och missförstånd. Kontrollfrågor har förekommit för att se hur 
konsekvent den intervjuade har svarat, för att på detta sätt öka validiteten datainsamlingen 
(Andersen, 1998).  
 
2.2.3 Sekundärdata 
 
Som komplement till intervjuerna med respektive företag har vi tagit del utav företagets 
årsredovisningar, som funnits tillgängliga i BTH´s databas Retriver Business. 
Årsredovisningarna har analyserats tillsammans med utförda intervjuer och har haft 
funktionen att komplettera den information om företagens redovisning som inte täcktes av 
intervjun men som var relevant för våra frågeställningar.  
Vid insamling av sekundärdata har vi haft vi materialets validitet, reliabilitet (trovärdighet) 
och relevans i förhållande till vårt syfte i beaktande (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid material 
som tillhandahållits om företagen, som årsredovisningarna, har vi granskat referensens 
trovärdighet, auktoritet och objektivitet (Rienecker & Stray-Jorgensen, 2008). Vi har bedömt 
denna uppfylla dessa kriterier då databasen funnits i BTH:s bibliotek  
 

 

2.3 Val av område inom redovisningen 
 
 
Valet av att avgränsa oss till intäktsredovisning har varit styrt utifrån att det är det området 
inom god redovisningssed som varit kopplat till beskattningen i allra högsta grad. I 
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handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning utgivet av Skatteverket år 
2011 belysts att sambandet mellan redovisning och beskattning huvudsakligen tar sikte på bl.a. 
periodisering av inkomster.   
Key Code-fallet 1999 ref 32 har tillmätts stor prejudiciell betydelse och det behandlar just 
intäktsredovisning vid tillhandahållande av tjänster under viss bestämd tid (Skatteverket, 
1999). Fallet har vi hittat i Claes Norbergs & Per Thorells bok Redovisningsfrågor i 
skattepraxis, där dess prejudicerade effekt omtalats. Då Key Code-domen haft sådan stor 
betydelse ville vi med fallet som bakgrund undersöka vidare kring området intäktsredovisning 
och rikta in oss på vilka skillnader som existerar i intäktsredovisning mellan företagen och 
varför, samt vad detta kan tänkas ge för konsekvenser för de grundläggande 
redovisningsprinciperna; rättvisande bild och jämförbarhet.   
 
 
2.4 Val av företag 
 
 
För att studera vilka skillnader som finns i intäktsredovisningen och varför samt hur det har 
påverkat jämförelser mellan företagen och den rättvisande bilden, har vi studerat onoterade 
tjänsteföretag. Onoterade tjänsteföretag omfattas av nationella redovisningsregler (med 
influenser från internationella regler), där god redovisningssed är centralt. Samtidigt bedömer 
vi också att en avgränsning till onoterade företag är lämpligt för att uppsatsen inte ska bli allt 
för omfattande och svårhanterlig, och på så vis ge oss en bättre möjlighet att svara på våra 
frågeställningar på ett tillförlitligt sätt.  
Eftersom Key Code-fallet möjliggjort periodisering för tjänsteföretag har vi utöver företaget 
Key Code Security AB utgått från företag med likvärdig verksamhet, där tjänsten uthyrning 
av nyckelbricka har ingått, men även försäkringsföretag för att skapa bredd bland företagen. 
Försäkringsföretagens tjänster kan liknas vid tjänster som tillhandahållits av Key Code, då en 
engångsersättning erhålls för att ingå i ett tidsbestämt försäkringsavtal och där osäkerheten 
har legat i om en senare prestation kommer att krävas och i så fall till vilken utsträckning. 
 
 
2.5. Tillvägagångssätt vid analys 
 
 
Den kvalitativa analysen har skett i två steg; kodning och tolkning. Vårt kunskapssyfte har 
varit att förstå effekterna av Key Code-fallet samt normgivande organs betydelse för 
företagens val och skillnader vid intäktsredovisningen. Steg ett, att koda våra data, har vi gjort 
genom att finna mönster, teman och begrepp som hjälpt oss till den djupare förståelsen. Vi har 
kategoriserat vår empiri genom att föra samman begrepp som handlar om samma sak. I steg 
två har vi relaterat kategorierna till varandra och utfört en tolkning som mynnade ut 
uppsatsens slutsatser. 
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2.6. Validitet  
 
 
För i så stor utsträckning som möjligt inneha validitet i vår undersökning har vi skaffat oss så 
mycket kunskap som möjligt om problemområdet för att först förstå det teoretiska 
begreppsplanet. Detta för att öka möjligheterna att uppnå en överenskommelse mellan det 
teoretiska och empiriska begreppsplanet i syfte att uppnå största möjliga validitet. För att de 
empiriska variablerna i så hög grad som möjligt ska vara relevanta för problemställningen har 
vi förberett oss noga innan intervjun och gjort en bedömning kring vilka frågor vi skulle ställa 
för att datainsamlingen i stor utsträckning som möjligt skulle vara relevant för 
frågeställningen (Andersen, 1998) (Holme & Solvang, 1997). Detta har vi gjort med hjälp 
utav Key-Code-fallet och redovisningsteorins principer. Vi ställde frågor BFNs kansli, vilka 
har som uppgift att biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor, delta i utredningar inom 
kommittéväsendet samt yttra sig över författningsförslag. Vi har därmed gjort bedömningen 
att kansliet är kunniga inom området, och problemen som skulle kunnat uppstå med 
validiteten om inte rätt person med rätt kunskaper intervjuades minskades därmed (Holme & 
Solvang, 1997). Kritik kan dock riktas till att intervjun genomfördes med BFNs kansli och 
inte nämnden i sig. Kansliet kan, som redan nämnts, inte självständigt uttala sig om vad som 
är god redovisningssed utan det sker i form utav hänvisningar till de allmänna råden och andra 
uttalanden. Detta påverkar validiteten vid en bedömning av om de empiriska variablerna är 
relevanta för frågeställningen, då kansliet endast indirekt kunde svara på frågorna, dvs. i form 
utav hänvisningar. Dock granskade vi de gjorda hänvisningarna och tog endast med det som 
vi ansåg kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  
För att öka validiteten i företagsintervjuerna har vi tagit reda på vem i företaget som hade god 
kunskap inom området, den person som på bästa sätt kunnat besvara det vi ville veta och 
därmed var mest lämplig att intervjua. Det har skett genom att presentera vårt problemområde 
ute i företagen som därmed kunnat ange vem som haft relevant kunskap inom angivet 
området.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Här presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i sex avsnitt. Det första 
avsnittet beskriver sambandet mellan redovisning och beskattning som benämns det kopplade 
området. Andra avsnittet presenterar positiv redovisningsteori ur vilken agentteorin 
uppkommit. Det tredje avsnittet tar upp periodiseringar. Det fjärde avsnittet behandlar 
kontantredovisning. Det femte avsnittet presenterar redovisningssystemet och vilka 
antaganden och principer det är uppbyggt på. Vi avslutar med ett sammanfattande stycke om 
hur vi har använt den teoretiska referensramen för vår undersökning.  
 
 
3.1 Redovisningen som grund inom det kopplade området 
 
 
Inom skatterätten skiljer man på det frikopplade och det kopplade området. Det frikopplade 
området utgörs av frågor där det finns en uttrycklig skatteregel. I dessa frågor påverkar inte 
god redovisningssed utfallet. Vid det kopplade området finns två samband: Ett materiellt 
samband och ett formellt samband. Utgångspunkten för inkomstberäkningen i det materiella 
sambandet är redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. Detta betyder att om 
företaget följer redovisningsreglerna samt god redovisningssed så godkänns detta resultat 
även skattemässigt (Skatteverket, 2011). Utgångspunkten för det formella sambandet är att 
särskilda skatteregler endast får tillämpas under förutsättning att samma lösning väljs i 
redovisningen (SOU 2008:80).  
 

3.2 Positiv redovisningsteori och agentteorin 
 
 
Positiv redovisningsteori försöker förklara och förutse fenomen i chefers val av 
redovisningsmetoder, vilka företag som använder en viss metod och vilka som inte gör det, 
utan att säga något om vilken metod ett företag bör använda. Positiv redovisningsteori 
fokuserar på relationer mellan dem som förser företaget med resurser. Teorin gör 
förutsättningen att allt agerande utgörs av egenintressen där gärningarna avser att öka den 
egna förmögenheten. I positiv redovisningsteori kan ett effektivitetsperspektiv intas, kallad 
agentteorin. Man strävar efter att välja den redovisningsmetod som minskar kostnaderna 
mellan principalen och agenten, de kontraktuella kostnaderna. Inom effektivitetsperspektivet 
argumentras ofta för att vald redovisningsmetod bäst återspeglar företagets verksamhet och de 
ekonomiska utförandena. Att företags verksamhet skiljer sig åt förklarar därför varför företag 
väljer olika redovisningsmetoder (Deegan & Unerman, 2011). 
Kreditgivare kan ses som agentens principal. Ett sätt för agenten att hålla risken nere är att 
använda försiktiga redovisningsprinciper. Enligt agentteorin kan aktörernas olika 
redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse förklaras med att olika aktörer försökt 
minska sina risker eller rättare sagt kostanden för sina risker (Artsberg, 2005). 
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3.3 Periodisering 
 
 
En viktig process i bokslutsarbetet är periodiseringen, dvs. att hänföra inkomster och utgifter 
till rätt period. Stort sett är periodiseringens syfte att fördela inkomster och utgifter till den 
period när de intjänats respektive förbrukats (Kellgren & Bjuvberg, 2008).  
I samband med den löpande bokföringen och bokslutet är det några viktiga termer som 
förekommer ofta, bl.a. inkomster, intäkter och inbetalning. En inkomst uppkommer vid 
företagets försäljning av varor eller tjänster kontant eller på kredit. Vid försäljning kontant 
sker inbetalning direkt medan denna dröjer vid försäljning på kredit. Företagens intäkt brukar 
oftast uppstå samtidigt som inkomsten. Om så inte är fallet måste inkomsten periodiseras till 
intäkt. Detta sker genom att man tar reda på vilken period inkomsten hänförs till. En 
periodiserad inkomst benämnas alltså intäkter. Det är intäkterna som redovisas i 
resultaträkningen. Den delen av inkomsten som inte redovisas som intäkt i resultaträkningen, 
redovisas istället som interimsskuld i balansräkningen (Edenhammar & Thorell, 2005).  
 
 
3.4 Kontantredovisning 
 
 
Vid kontantredovisning redovisas inkomsten när företaget mottagit betalning. Företagets 
resultaträkning kommer alltså endast bestå utav inbetalningar samt utbetalningar. En 
självklarhet är att denna metod inte uppfyller årsredovisningsläsarens behov mer än vid 
väldigt enkla verksamheter. I annat fall innebär denna kontantmetod svårigheter för läsaren att 
bedöma företagets resultat och finansiella ställning. Exempelvis kommer investeringar bidra 
till att företaget redovisar stora förlustar, trots att dessa kan vara ekonomiskt gynnsamma 
investeringar (Edenhammar & Thorell, 2005). 
Kontantmetoden får tillämpas av företag vars årliga omsättning uppgår till högst tre miljoner 
kronor, eller av andra företag där det endast förekommer ett mindre antal fakturor. Vad som 
anses utgöra ett mindre antal fakturor får avgöras i det enskilda fallet (Bokföringsnämnden, 
2001).  
 
 
3.5 Redovisningsteori och principer 
 
3.5.1 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild är en målsättning med redovisningen där man vill sträva efter att ge en 
korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat genom 
redovisningsinformationen (Nilsson, 2010). Till skillnad från begreppet god redovisningssed, 
som är mer orienterad på hur företagen ska redovisa, är rättvisande bild istället ett begrepp 
som fokuserar på användaren, dvs. läsaren av årsredovisningen, som ska få en rättvisande bild 
av företaget och inte vilseledas. Enligt begreppet ska inte en bedömning ske av de enskilda 
reglerna, utan man strävar efter en bedömning av företagets årsredovisning som helhet. 
Rättvisande bild syftar till att redovisning ska bygga på fakta, som inte får vara ofullständigt 
eller olämpligt presenterade eftersom det då kan framstå som vilseledande. Således behöver 
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redovisningen inte innehålla lögner för att brister ska uppstå med den rättvisande bilden, utan 
det är tillräckligt att vara tyst om vissa fakta (Artsberg, 2005).  IAS p33-34 påpekar att för att 
information ska vara tillförlitlig och på det viset ge upphov till en rättvisande bild, ska 
transaktioner och andra händelser återges på det sätt som kan förväntas vara rimligt (Sundgren, 
Nilsson & Nilsson, 2009). 
 

3.5.2 Bokföringsmässiga grunder och periodiseringsprincipen 
 
Redovisningens principer ger uttryck för vad som är redovisning enligt bokföringsmässiga 
grunder. Begreppet syftar på att redovisning sker när en affärshändelse inträffar, snarare än 
när betalningen kommer. Begreppets innebörd är att redovisningen inte fokuserar på flöden av 
pengar in i organisationen, det vill säga in- och utbetalningar. Skillnad görs på inkomster 
(som är när affärshändelsen sker) och intäkter (den tidpunkt organisationen har rätt att 
erkänna en vinst) i tiden när en försäljning respektive en prestation äger rum. Begreppet 
bokföringsmässiga grunder innehåller en intäktsdefinition och en princip för erkännande av 
intäkter. Om bokföringsmässiga grunder används som utgångspunkt så kan en intäkt 
definieras som en ökning av ägarkapitalet. Alla inkomster som ökar ägarkapitalet är därmed 
intäkter, och måste därmed periodiseras till rätt period eftersom endast intäkter ska redovisas i 
resultaträkningen. Definitionen blir därav att en intäkt är en periodiserad inkomst som ökar 
ägarkapitalet (Falkman, 2000).  
För att kunna erkänna en intäkt krävs vanligen att den är både intjänad och realiserad. Den 
traditionella synen på när en inkomst är realiserad är att den ska vara förmögenhetshöjande 
som ska stödjas av ett försäljningstillfälle. En trend inom näringslivet har på senare år varit att 
tidigarelägga erkännandetidpunkten, vilket sker vid successiv vinstavräkning. För 
erkännandetidpunkten är tre faktorer av betydelse. För det första måste transaktionen vara 
mätbar och det tar sin grund i ett likviditetskrav som innebär att intäkten direkt ska kunna 
omsättas i likvida medel. För det andra måste ett flöde ha uppstått, vilket betyder att det finns 
ett transaktionskrav. För det tredje krävs att produktionsprocessen är avklarad för att intäkten 
ska kunna erkännas (Falkman, 2000). 
För att resultatet ska kunna beräknas förutsätts att inkomster och utgifter kan periodiseras, dvs. 
hänföras på ett acceptabelt sätt till en viss avgränsad mätperiod. Periodiseringsprincipen 
innebär att man vill dela upp företagets livslängd i kortare redovisningsperioder för att utifrån 
det kunna beräkna företagets resultat (Nilsson, 2010). Periodiseringsprincipen innebär att 
inkomsten fördelas så att endast den del av intäkten som är hänförlig till den innevarande 
perioden ska redovisas (ÅRL 2 kap. 4 § punkt 4). 
 
3.5.3 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen innebär att tillgångar och skulder ska värderas med hänsyn till 
osäkerhet som påverkar den (Kellgren & Bjuvberg, 2008) (Falkman, 2001).  
När man placerar försiktighetsprincipen i sammanhanget försäljning innebär den att vinster 
inte ska redovisas förrän vid försäljningen. Tanken här bakom är att man inte vill redovisa 
orealiserade vinster pga. den osäkerhet som alltid råder kring framtida händelser (Smith, 
2006). Försiktighetsprincipen innebär också att icke realiserade intäkter inte redovisas och att 
flera möjliga utfall redovisas alltid det sämsta (Falkman, 2008). 
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3.5.4 Realisationsprincipen 
 
Realisationsprincipen är central för intäktsredovisningen och tonvikten läggs inte vid vad som 
är en intäkt utan snarare när en intäkt kan redovisas i resultaträkningen. Det innebär att 
intäkter inte ska redovisas förrän de realiserats. En intäkt är realiserad när säljaren väsentligen 
har fullgjort sina förpliktelser gentemot köparen. Detta förhindrar att det redovisade resultatet 
ger en överdrivet positiv bild av företaget (Kellgren & Bjuvberg, 2008) (Falkman, 2001).   
 
3.5.5 Matchningsprincipen 
 
Matchningsprincipen innebär att man först ska undersöka vilka inkomster som kan räknas till 
den aktuella perioden och därefter ska man undersöka vilka utgifter som dessa inkomster har 
bidragit till. Dessa utgifter ska då hänföras till samma period som inkomsterna. Enligt denna 
princip är då redovisningen intäktsorienterad (Kellgren & Bjuvberg, 2008). Man måste ta reda 
på vilka resurser som gått åt för att tillhandahålla tjänsten, dvs. resursförbrukningen ska 
kopplas ihop med den tillhandahållna tjänsten. Problematiken är att flera av ett företags 
kostnader är fasta och därmed inte klart går att hänföra till en specifik vara eller tjänst (Smith, 
2006).   
 
3.5.6 Jämförbarhet och jämförbarhetsprincipen 
 
Jämförbarhet innehar två olika aspekter. Dels måste intressenterna kunna jämföra samma 
företag över tiden och på så sätt identifiera trender i företagets resultat, dels göra jämförelser 
mellan olika företag. Detta förutsätter att företagen tillämpar redovisningsprinciperna 
konsekvent över redovisningsperioderna. Ibland kan dock företag behöva ändra sina 
redovisningsprinciper för att ge exempelvis mera tillförlitlig och begriplig information. Byten 
av redovisningsprincip får ske om det bedöms leda till er mer rättvisande bild av företaget och 
det samtidigt är förenligt med IAS regler. I IAS 8 framgår en regel om att tidigare 
resultaträkningar också ska justeras om byte av redovisningsprincip skett för att öka 
jämförbarheten. Även i ÅRL lagstadgas att om byte av redovisningsprincip skett ska 
föregående års poster räknas om eller justeras så att det går att jämföra med räkenskapsårets 
poster på ett meningsfullt sätt (5§ 3kap ÅRL). När det gäller jämförbarhet och byte av 
redovisningsprincip kan mycket lösas genom notinformation i årsredovisningen, liksom när 
ett företag väljer mellan olika redovisningsmetoder. Väsentliga fakta i notinformationen är en 
redogörelse för valet, motivet för valet och vilka effekter det har (Sundgren, Nilsson & 
Nilsson, 2009) (Artsberg, 2005).  
Redovisningsinformation blir mer användbar om den går att jämföra mellan olika 
organisationer. Det problematiska är att organisationer använder olika redovisningsmetoder, 
vilket försvårar jämförbarheten. Utgivna rekommendationer syftar till att begränsa antalet 
redovisningsmetoder i syfte att sträva mot en standardisering, som då ska förbättra 
jämförbarheten. De redovisningsspecifika situationer företag ställs inför gör att 
redovisningsinformationen inte alltid blir jämförbar. Det är också motivet för att det finns 
separata regler för svenska försäkringsbranschen (Falkman, 2000). 
Att redovisa med jämförbarhetsprincipen i beaktande innebär att likvärdiga affärshändelser 
ska redovisas likvärdigt och val av redovisningsmetoder ska vara konsekventa och 
redovisningsprinciper ska inte kunna ändras hur som helst utan tungt vägande skäl, vilket 
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exempelvis kan vara att god redovisningssed i branschen har ändrats (Nilsson, 2010) (Smith, 
2006). 
 
 
3.6 Tillämpning av den teoretiska referensramen 
 
 
Enligt bokföringsmässiga grunder innebär intäkter en ökning av ägarkapitalet. Onoterade 
bolag styrs vid intäktsredovisningen av företagets ägare, varför vi valt att presentera positiv 
redovisningsteori och agentteorin i syfte att testa teorins tillämplighet på att förklara varför 
skillnader i företagens intäktsredovisning finns.  
 
Det finns en rad olika godkända sätt att intäktsredovisa som presenteras i kapitel 4, och därför 
har vi, för att kunna undersöka frågan hur den rättvisande bilden och jämförbarheten påverkas 
av detta, i redovisningsteorin presenterat teorin om den rättvisande bilden, som tillämpas i 
analysen för att besvara uppsatsens frågeställningar. 
 
Vi har valt att föra läsaren in i en redogörelse av redovisningssystemet där viktiga 
redovisningsprinciper och teoretiska resonemang tas upp. Redovisningsprinciper är 
grundläggande för ett företags redovisning och har också styrt vår inriktning vid insamling av 
data, på så sätt att de frågor vi ställt till företagen och BFN har utformats ur dessa. Genom att 
presentera redovisningssystemet får läsaren insikt i olika redovisningsprinciper och hur de 
tillämpas inom redovisningen. Det empiriska materialet är uppbyggt utifrån 
redovisningsprinciperna och kommer vidare i analysen sättas i sammanhanget för att förklara 
frågeställningarna. Realisationsprincipen, matchningsprincipen, periodiseringsprincipen och 
försiktighetsprincipen är centrala vid intäktsredovisning, och de vi har utgått främst ifrån vid 
företagsintervjuerna för att få insikt i deras intäktsredovisning samt när de anser att en intäkt 
har uppstått. Vid intervjuerna med företagen har fokus legat på deras syn på periodisering, 
realiserade intäkter och matchning mellan inkomster och utgifter, eftersom det är centrala 
områden vid intäktsredovisning och har betydelse för att förklara för vilka skillnader som 
finns i företagens sätt att redovisa intäkter och varför dessa finns. Att få insikt om vilka 
områden som ryms inom intäktsredovisning ger således möjlighet att få förståelse för det 
empiriska materialet på så vis att läsaren får förståelse för viktiga principer vid 
intäktsredovisningen. 
  
De flera godkända redovisningssätten för företagen gör att jämförbarheten påverkas. Genom 
att förklara denna problematik kan förklaring ges till varför vissa skillnader finns mellan 
företagens intäktsredovisning, trots den internationella strävan mot en standardisering. 
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4. Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och internationellt 
perspektiv 
 
Här presenteras svenska och internationella regler som styr valmöjligheter vid val av 
redovisning. Första avsnittet behandlar Bokföringsnämndens normgivning. Andra avsnittet 
behandlar Finansinspektionens regler gällande för försäkringsbolag. Tredje avsnittet 
presenterar synen på redovisning av intäkter ur ett internationellt perspektiv. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av redovisningsmetoderna. 
 
4.1 Bokföringsnämnden  
 
BFN är en myndighet under regeringen som består av 11 ledamöter och de arbetar 
tillsammans med dess kansli. Nämndens normgivning sker bl.a. genom beslutandet av 
allmänna råd om tillämpningen av BFL och ÅRL. 
Förutom normgivning avger BFN också yttranden i olika redovisningsfrågor till 
Regeringsrätten och andra förvaltningsdomstolar (Bokföringsnämnden, 2012). 
 
4.1.1 Allmänna råd, vägledningar och uttalanden 
 
De allmänna råden som BFN utarbetar ges ut i en serie som heter ”Bokföringsnämndens 
allmänna råd” och förkortas BFNAR. Oftast är de allmänna råden en utfyllnad av någon 
bestämmelse i BFL eller ÅRL och måste läsas tillsammans med denna bestämmelse för att 
kunna uppfattas rätt.  
BFN har också gett ut en särskild serie som benämns ”Bokföringsnämndens vägledningar”. 
Vägledningarna är till för att företagen ska få en samlad och tydlig framställning av hur en 
redovisning bör vara inom det området vägledningen tar sikte på (Bokföringsnämnden, 2012).  
 
Bokföringsnämndens allmänna råd: Redovisning av intäkter (BFNAR 2003:3)  
 

Punkt 8 

Tjänsteuppdrag avser tjänster som tillhandahålls inom ramen för en 
uppdragsöverenskommelse och som normalt ska utföras inom en bestämd tid. Uppdraget kan 
utföras inom en redovisningsperiod eller sträcka sig över flera perioder.  
 

Punkt 24 

En uppdragsinkomst skall redovisas som en intäkt endast om det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som uppdragsavtalet ger kommer att tillfalla företaget. 
 

Punkt 26 

För redovisning av uppdrag till fast pris finns det en huvudregel och en alternativregel. De 
företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln. De företag som tillämpar 
huvudregeln får däremot inte byta till alternativregeln, om det inte finns särskilda skäl för 
detta. Särskilda skäl att för att byta från alternativregeln till huvudregeln enligt vägledningen 
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kan vara att ett företaget från att ha varit större gått till att bli ett mindre företag bestående. 
Skälet för att inte byta från huvudregeln till alternativregeln är att huvudregeln ger en bättre 
redovisning och därför finns det inte skäl att byta till en sämre redovisning. 
Enligt vägledningen till BFNAR 2003:3 ska större företag använda huvudregeln för uppdrag 
till fast pris. Enligt ÅRL 1 kap 3§ är företag större om de under de senaste två åren har haft 
fler är 50 medelanställda, en balansomslutning som uppgått till mer än 40 mkr och/eller har 
minst 80mkr i nettoomsättning. 
 

Punkt 36 

I punkt 36 för allmänna råd om intäktsredovisning framgår huvudregeln för tjänsteuppdrag till 
fast pris, som lyder att när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal prestationer under en 
avtalad tidsperiod, ska inkomsten fördelas linjärt över perioden (intäktsredovisning sker 
successivt) om inte någon annan metod visas lämpligare. Om en av prestationer dominerar, 
redovisas inkomsten som intäkt när denna prestation är utförd. Denna punkt behöver inte 
tillämpas av små, medelstora och stora företag samt små, medelstora och stora koncerner, 
men ska i så fall tillämpa alternativregeln som återfinns i punkt 39.  
 
Punkt 36 tar bl a sikte på vissa försäkringsliknande uppdragsavtal och är en hjälpregel för 
sådana tjänsteuppdrag där det inte på förhand kan sägas vilken senare prestation som kommer 
krävas av företaget. Dessa kan med stöd i punkt 36 intäktsperiodiseras linjärt över avtalstiden. 
 

Punkt 39 

Enligt punkt 39 i allmänna råden får de ovanstående nämnda företagen skjuta fram 
intäktsredovisningen av inkomsterna från uppdrag till fast pris till dess att de avtalade 
prestationerna är väsentligen fullgjorda.  
 

Punkt 42 

Tilläggsupplysningar ska lämnas om vilka principer som tillämpats för intäktsredovisningen.  
 
Domstolsyttrande om periodisering av inkomst – 2004-12-01 
 
BFN hävdande i detta yttrande att en grundläggande princip inom redovisningen är 
realisationsprincipen, som innebär att endast konstaterade intäkter får tas med i 
resultaträkningen och att intäkter som tillhör räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkt för 
betalning. Enligt realisationsprincipen ska företag redovisa en inkomst för en prestation som 
intäkt när det utfört den väsentligaste delen av de prestationer det åtagit sig att utföra  
 (Bokföringsnämnden, 2012).  
 
4.1.2 Mailkontakt med Bokföringsnämnden 
 
BFNs syn på intäktsredovisning framgår ur BFNAR 2003:3, K-regelverken och ett 
domstolsyttrande från 1 december 2004. Key Code-domen är vägledande praxis, särskilt vad 
avser när tjänsteföretag med liknande verksamhet som Key Code fullgjort den väsentligaste 
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delen av sina prestationer. Vägledande domar utgör praxis och sen antas att företagen följer 
dessa domar genom att tolka och applicera detta på sin redovisningsfråga.  
Kansliet uppger att den intäktsredovisning som är mest i linje med god redovisningssed beror 
på vad serviceavgiften avser, vilken slags tjänst inkomsten avser och vilka redovisningsregler 
företaget tillämpar. 
Kansliet menar vidare att successiv intäktsredovisning i regel är linjär intäktsredovisning, dvs. 
inkomsten fördelas och redovisas under den tid avtalet gäller. Om exempelvis 1 miljon kronor 
betalas i början av augusti år 2012 för en avtalsperiod på ett år ska vid linjär 
intäktsredovisning 5/12 av 1 miljon kronor tas upp som intäkt vid årsredovisningen för år 
2012.  
 
 
4.2 Finansinspektionen 
 
 
FI är en myndighet som övervakar företag inom den finansiella sektorn samt ger ut 
författningar med kompletterande regler. FI:s författningssamling (FFFS) innehåller dels 
föreskrifter som är bindande, dels allmänna råd som används för vägledning. FI arbetar efter 
svensk lag, EU:s regler samt internationella regler. FI:s författningssamling FFFS 2008:26 är 
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag.  
 
FFFS 2008:26 
 
2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen 
 

Punkt 1 

Alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder, om inte 
annat lyder enligt lag eller annan författning eller av dessa föreskrifter och allmänna råd. 

 
4 kap. Värderingsregler 
 

Paragraf 2 

Direktförsäkringsbolag ska periodisera premier som tillhör försäkringsavtal avseende 
återförsäkring av skadeförsäkring, så att premierna intäkts- eller kostnadsförs över 
avtalsperioden i överensstämmelse med det försäkringsskydd som hänför sig till perioden. 
Enligt 1 kap. 2 § punkt 1 är direktförsäkringsföretag är sådana försäkringsföretag som 
uteslutande eller huvudsakligen bedriver direkt försäkringsrörelse. 
(Finansinspektionen, 2012) 
 
 
4.3 Redovisning av intäkter ur ett internationellt perspektiv 
 
 
International Accounting Standards Board, IASB, är tillsammans med Financial Accounting 
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Standards Board, FASB, internationella normgivare på redovisningsområdet. IASB  
utgörs av privata organisationer som bedriver normgivningsarbete och ger ut  
standarden IFRS. Sverige tillåter frivillighet för onoterade moderbolag att tillämpa IFRS  
i koncernredovisningen. Om moderföretaget väljer att följa IFRS ska också Rådet för 
finansiell rapporterings kompletterande regler om upplysningar i årsredovisningen användas.  
Dotterföretag i IFRS- koncerner kan välja att följa IFRS eller övriga svenska regler i  
årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden normgivning (Marton m.fl, 2010). 
 
4.3.1 IASB föreställningsram 
 
Kvalitativa egenskaper som bas i IASB föreställningsram 
 
IASB föreställningsram indikerar på att finansiell information ska vara användbar för 
ekonomiska beslut. IASB ramverk bygger på kvalitativa egenskaper som ska genomsyra 
finansiella rapporter, för att informationen ska vara användbar för ekonomiska beslut.  
En kvalitativ egenskap är relevans och återges i paragraf 26. För att informationen ska vara 
relevant bör den ha både förutsägande värden och återkopplande värden. Redovisningen ska 
kunna ligga grund för prognos av framtida resultat samtidigt som det ska kunna gå att jämföra 
faktiska resultat med prognostiserade resultat. Redovisningens kostnader kompromissar med 
redovisningens relevans, eftersom fulländad redovisningen är kostsam att framställa. En 
avvägning måste göras mellan redovisningens kostnader och dess relevans (Deegan & 
Underman, 2011) (Marton m.fl, 2010).  
En annan kvalitativ egenskap är jämförbarhet. För att information ska vara jämförbar mellan 
företag och för ett företag över tiden ska metoder tillämpas konsekvent, men ska ändras om 
den längre inte länge framstår som relevant för företagets omständigheter. Byten av 
redovisningsprincip kan skapa hack i tidsserien av företagets resultat exempelvis om den nya 
principen ger lägre resultat, vilket gör det svårare för användare att följa resultatet. Syftet med 
en utvecklad redovisningsreglering, med begränsningar i antalet använda metoder av företag, 
är att det leder till mer jämförbar informationen mellan olika företag. Standardisering är en 
förutsättning för jämförbarhet, och utan det blir det svårt att jämföra företag. Men 
begränsningar i accepterade metoder hämmar också effektiviteten, då företag antas välja den 
metod som bäst återspeglar deras verksamhet. Företag ställs inför redovisningsspecifika 
situationer och därför är det inte givet att redovisning alltid går att jämföra mellan företag. En 
fulländad standardisering är därför omöjlig att uppnå (Deegan & Underman, 2011) (Marton 
m.fl, 2010).  
 

Paragraf 9, 25 och 2008c p.40 

Paragraf 9 i IASB föreställningsram definierar potentiella användare av 
redovisningsinformation, vilket omfattar bland annat långivare och stat. Som en del av IASB 
och FASB ramverk framgår ur IASB 2008b p.16 att den primära användargruppen utgörs av 
långivare och andra kreditgivare med flera. Även om andra användare som exempelvis kunder, 
anställda och stat har intresse i redovisningsinformationen, har kapitalförsörjare ett mer direkt 
och omedelbart behov av informationen, eftersom de har ett finansiellt intresse i 
informationen. IASB paragraf 25 och IASB 2008c p.40 förutsätter att användare av 
redovisningsinformationen har kunskap om ekonomiska aktiviteter och redovisning och 
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därför kan studera och förstå den. Utan kunskap om informationen kan det bli svårt att förstå 
vad den försöker återspegla. Ofta är fallet, trots ramverkets definition, att kunskapen hos 
användarna är bristfällig på det sättet att de inte förstår beskrivningen av hur metoden används 
i företagets redovisning. Vinst är exempelvis något som uppstår efter tillämpning av 
redovisningsregler och förändringar i reglerna vid samma sorts transaktioner leder till andra 
utfall (Deegan & Underman, 2011). 
 

Paragraf 22-23 

IASB ramverk är baserad på bokföringsmässiga grunder och periodiserad redovisning. Ur 
paragraf 22 och 23 framgår att finansiella rapporter ska upprättas efter periodisering. 
Transaktioner ska redovisas i redovisningen och de finansiella rapporterna den period de 
uppstår (och inte när betalning sker). Periodiseringen informerar användarna både om 
förflutna transaktioner som involverat en betalning till organisationen och om framtida 
skyldigheter som kommer medföra inbetalningar till organisationen. Det är informationen om 
framtida händelser som är den mest användbara informationen för användarna inför 
ekonomiska beslut. Utgångspunkten i IFRS är att en periodiserad resultaträkning säger mest 
om framtida kassaflöden (Deegan & Underman, 2011). 
 

Paragraf 70 

Intäkt definieras i paragraf 70 i IASB föreställningsram som; 
 
”en ökning av det ekonomiska värdet under en redovisningsisperiod 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” 
 
FASB begränsar det till transaktioner som hänför sig till företagets centrala verksamhet. 
Inkomst kan därför betraktas som orsaken till ökningar av tillgångar i företaget, bortsett från 
ägarbidrag. Vidare delar IASB ramverk in inkomster i intäkter och vinster. Intäkter uppstår till 
följd av ett företags normala aktiviteter och kan benämnas på en rad olika sätt och omfattar 
försäljningar, avgifter, räntor, utdelningar, royalties och hyror.  
 
4.3.2 IAS 18 Intäkter 
 
IAS 18 är huvudprincipen för redovisningen av en intäkt när risken övergått från köpare till 
säljare. Ett alltför stort åtagande eller prestation får inte kvarstå när intäkten redovisas.  
Tjänsteuppdrag som löper över flera år eller över längre tidsperioder och som redovisas enligt 
realisationsprincipen kan leda till att resultaträkningen inte avspeglar verksamheten på ett bra 
sätt. Informationen för användarna kan bli mindre relevant som vill ha reda på hur 
verksamheten utvecklas. För företag som har uppdrag över en längre tidsperiod kan 
användande av realisationsprincipen skapa problem. Företagen får svårt att klara den 
resultatmässiga utvecklig om de inte kan avräkna intäkter successivt (i värsta fall tvingas till 
tvångslikvidation). Om man följer IAS 18 är successiv vinstavräkning det enda alternativet 
(Marton m.fl., 2010).  
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Intäktsredovisning vid tillhandahållande av tjänster 
 

Punkt 20 

Intäkterna från tillhandahållande av tjänster bör redovisas med hänsyn till 
färdigställandegraden av den avtalade prestationen på balansdagen, dvs.  successiv 
vinstavräkning, förutsatt att samtliga följande kriterier är uppfyllda: 

 intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 

 det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla säljaren,  

 färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och  

 de kostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma i samband med 
prestationen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

Punkt 26 

Om dessa kriterier inte kan uppfyllas bör intäkter från tjänsterna redovisas endast till det 
belopp vilket motsvarar redovisade kostnader som är återvinningsbara, en 
s.k. ”kostnadstäckningsstrategi” (IASPlus, 2012). 

 

4.4 Sammanfattning av redovisningsmetoderna 
 
För företag som tillhandahåller försäkringstjänster eller försäkringsliknande tjänster präglas 
verksamheten av ett obestämt antal aktiviteter, då man under avtalsperioden inte vet i vilken 
omfattning kunder exempelvis kommer att tappa bort nycklar, och i dessa fall uttrycks det i 
BFNs allmänna råd att huvudregeln är successiv intäktsredovisning, alltså att redovisa 
intäkten linjärt över avtalsperioden, om inte någon annan metod anses lämpligare. Om en utav 
prestationerna domineras, ska företagen redovisa intäkten när denna prestation är utförd.  
Dock kan vissa företag frångå denna huvudregel till alternativregeln, som säger 
intäktsredovisningen får skjutas fram till dess att de avtalade prestationerna är väsentligen 
fullgjorda, om skäl finns för detta. Enligt BFN bör inte företag gå från huvudregeln till 
alternativregeln, eftersom det innebär en sämre redovisning. Större företag ska tillämpa 
huvudregeln. 
 
Enligt FIs föreskrifter (som endast följs av företaget Y) ska inkomsterna från 
försäkringsavtalen periodiseras så att dessa hänförs till rätt period under avtalstiden. Olikt 
BFNs råd finns inga alternativa redovisningsmetoder. FI menar också att alla försäkringsbolag 
bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder, om inte annat lyder enligt lag 
eller annan författning eller av dessa föreskrifter och allmänna råd. 
 
I IAS 18, framgår att företag som tillhandahåller tjänster ska tillämpa successiv 
vinstavräkning, om utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I annat fall redovisas 
intäkterna endast till det belopp som motsvarar de återvinningsbara redovisade kostnaderna. 
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Här är utgångspunkten en periodiserad redovisning. Även IASBs ramverk är baserad på 
periodiserad redovisning, vilket betyder att de företag som följer eller influeras av 
internationella regler ska successiv vinstavräkna tjänsteintäkter för att uppfylla ramverkets 
riktlinjer. Vidare finns alternativet för svenska dotterbolag i koncerner där moderbolaget 
följer internationella regler som IFRS, att frivilligt välja att följa IFRS regler eller övriga 
svenska redovisningsregler.  
 
Nedan illustreras ett exempel på vad som är inkomst respektive intäkt om företagen tillämpar 
BFNs huvudregel, FIs föreskrifter för försäkringsavtal samt IASBs ramverk som baseras på 
periodiserad redovisning.  
 

 
 
Figur 1: Illustration av inkomster och intäkter (Egen modell) 
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5. Företagsintervjuerna 
 
 
Här presenteras det empiriska materialet som består av intervjuerna med tjänsteföretagen, 
samt de årsredovisningar som kompletterar intervjuerna.  
 
 
5.1 Affinion International AB 
 
5.1.1 Intervjun med Affinion International AB 
 
Företagspresentation 
 
Affinion International AB är ett helägt dotterbolag till Affinion Group USA och grundades 
1986. Bolaget tillhandahåller främst olika typer utav finansiella tjänster men också 
försäkringstjänster. Kunden betalar en fast serviceavgift och har rätt till tjänsterna under ett 
helt år. Tjänsterna är exempelvis spärrtjänster, där kunden kan ringa och spärra sitt 
borttappade kreditkort, och nyckelservice, där kunde får ökade chanser att få tillbaka sina 
nycklar. Vår respondent är Hanna Saxman och ekonomiansvarig i företaget. Företaget klassas 
enligt ÅRL 1 kap 3§ som ett mindre företag.  
 
Företagets redovisningsprinciper 
 
Saxman menar att företaget försöker följa de anvisningar, lagar och regler som finns, men kan 
inte uttala sig om något specifikt normgivande organ som de följer. Företaget Affinion 
International AB ingår i en koncern och är helägt av moderbolaget Affinion Group USA som 
går efter internationella redovisningsregler och Saxman menar att besluten om hur företagen 
ska intäktsredovisa följaktligen blir komplicerade. Det uppstår många frågor i processen att 
tolka och veta vilka lagar och anvisningar som ska prioriteras då koncernen kan säga en sak 
och Sveriges lagar och regler kan säga en annan sak. Koncernens beslut om hur redovisningen 
ska se ut har dock en väldigt stor betydelse, och det är till allra största del dessa beslut som 
bolaget följer.  
 
 
Redovisning av intäkter från aktuell tjänst 
 
Vid redovisning av företagets intäkter av aktuella tjänster använder företaget en successiv 
intäktsredovisning, vilket betyder att företaget periodiserar inkomsterna. Inkomsterna består 
utav den serviceavgiften som bolaget debiterar kunderna, vilka erhåller ett tolvmånaders-
abonnemang. Genom periodisering intäktsför bolaget endast den del av inkomsten som tillhör 
perioden, resterande del bokförs som skuld och intäktsförs nästa period.  
Saxmans uppfattning är att företaget inte har utfört den väsentligaste delen av de avtalade 
prestationer åt en kund efter att kunden betalat service/abonnemangs-avgiften förrän dessa 
tolv månader har gått, dvs. när abonnemangstiden har gått ut. Hon menar att det är först då 
företaget har fullföljt avtalet. Hon förtydligar sin ståndpunkt genom att uppge att företaget 



 
 

31 
 

ganska aktivt arbetar med att hjälpa kunderna under abonnemangstiden, då de tar emot ca 10-
20 borttappade par nycklar per vecka, vilket hon menar är ganska mycket. Därför kan den 
största delen av de avtalade prestationerna inte anses ha gjorts förrän abonnemanget gått ut. 
 
Företagets kostnader gentemot intäkter 
 
Kostnader som företaget har oavsett om de behöver utföra de senarelagda prestationerna åt 
kunderna eller ej är bl.a. personalkostnader, hyreskostnader, övriga kostnader för kontorets 
drift samt kostnaden för kundtjänsten som har sin plats i Norge. Saxman tycker inte att de 
fasta kostnaderna är så höga i förhållande till intäkterna.  
Bolaget har utgifter som kan matchas mot inkomsterna, dvs. enligt matchningsprincipen, men 
Saxman förklarar att detta är ett stort problem för bolaget. Att matcha utgifter mot 
inkomsterna är en komplicerad process anser hon, och det är något som bolaget behöver jobba 
att bli bättre på.  
 
5.1.2 Årsredovisningar för Affinion International AB 
 
Årsredovisningen 1998 
 
I årsredovisningen 1998 upplyste Affinion International AB att periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Årsredovisningen 1999 
 
Affinion International AB upplyser att inkomster och utgifter har periodiserats enligt god 
redovisningssed.  
 
Årsredovisningen 2000 
 
Årsredovisningslagens regler har följts vid årsredovisningen. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade från föregående år.  
 
Årsredovisningen 2001 
 
Årsredovisningen för 2001 var den första där bolaget upplyste om att de 
redovisningsprinciper de använder sig av överensstämmer med rekommendationer och 
uttalanden från BFN och Föreningen Auktoriserade Revisorer. 
 
Årsredovisningarna 2002-2010 
 
Redovisningsprinciperna som bolaget har tillämpat dessa år är enligt Årsredovisningslagen 
samt uttalanden och rekommendationer från BFN samt Föreningen Auktoriserade Revisorer.  
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5.2 Företag X 
 
5.2.1 Intervjun med företag X 
 
Företaget är ett dotterbolag i en koncern. Det tillhandahåller detektiv- och bevakningstjänster, 
aktiviteter knutna till finansiella tjänster samt säkerhetstjänster däribland tjänsten uthyrning av 
nyckelbricka ingår. Företaget klassas enligt ÅRL 1 kap 3§ som ett större företag. Vår 
respondent är ekonomiansvarig. 
 
Företagets redovisningsprinciper 
 
Företaget upplyser inte i årsredovisningen vilka redovisningsprinciper de använder. De 
redovisar intäkter enligt kontantmetoden (företaget redovisar intäkten när inbetalningen 
inkommit till företagets konto och det är tidpunkten för när intäkten erkänns). De har rätt 
enligt gällande regler att använda denna förenklade metod för intäktsredovisningen. 
Respondenten berättar att de kan välja på kontantmetoden eller faktureringsmetoden (intäkten 
bokförs som intäkt vid faktureringstillfället, även om den kontanta inbetalningen inte 
inkommit till företaget), för att metoden ska vara förenlig med god redovisningssed. Genom 
att följa dessa två godkända metoder för intäktsredovisning så vet företaget och att de 
använder en accepterad metod. Enligt årsredovisningarna bytte företaget redovisningsprincip 
till att inga upplupna intäkter beräknas eller justeras vid räkenskapsårets utgång. 
Respondenten berättar att det under året skedde ett ägarbyte och att den ändrade 
redovisningsprincipen haft samband med ägarbytet. Beslutet om att ändra 
redovisningsprinciper har fattats av företaget ledning som innefattar bland annat vd och 
ekonomichef.  
Respondenten tror att faktureringsmetoden är vanligast, att företag oftast använder denna 
metod och att BFN rekommenderar den metoden.  
Respondenten har inte personligen granskat BFN och deras anvisningar utan berättar att det 
sker på högre nivå inom företaget, inom ledningen där besluten om intäktsredovisning fattas 
av bland annat vd och ekonomichef, och kan av den anledningen inte ge svar på om företaget 
använder BFNs tillvägagångssätt.  
Företag X anser att kontantmetoden passar bäst för deras verksamhet med hänsyn till bland 
annat skattefrågor, eftersom metoden innebär enklare redovisning än om de använt 
faktureringsmetoden. Motivet för företaget att välja just kontantmetoden, är för att företaget 
säljer vidare sina fodringar och därmed är det både enklare och innebär lägre kostnader för 
dem att använda kontantmetoden. Kontantmetoden ett lättare sätt att intäktsredovisa med färre 
konton och enklare bokföringssystem och passar därför företagets verksamhet bra. Om 
företaget använt faktureringsmetoden hade en förhållandevis omfattade omstrukturering av 
företagets ekonomiavdelning varit nödvändig, vilket skapat större kostnader samtidigt som 
den löpande bokföringen tagit mer resurser. 
 
Redovisning av intäkter från aktuell tjänst 
 
Vid service/abonnemangs -avgifter som avser från exempelvis september år 2011 t.o.m. 
augusti 2012 använder företaget en intäktsredovisning som innebär att hela summan 
intäktsredovisas redan år 2011. Företaget anser att den väsentligaste delen av de avtalade 
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prestationerna är utförda när avtalet löpt ut, dvs. normalt efter ett år, för de tjänster de 
tillhandahåller. Vid uthyrning av nyckelbricka gäller andra riktlinjer, då företaget anser att 
tjänsten är ett abonnemang och den väsentligaste delen av prestationerna är utförda när 
nyckelbrickan levererats till kunden och företaget registrerat kunden i systemet.  
Företaget anser sig kunna beräkna sina intäkter med tillförlitlighet, eftersom de säljer ut en del 
av fodringarna, och därför vet att de kommer få betalt. 
 
Företagets kostnader gentemot intäkter 
 
Företaget har kostnader som går att matcha intäkterna emot och de uppkommer oavsett om de 
återsänder nyckelbrickor till kunder eller inte. Respondenten arbetar inte själv med att 
fastställa dessa uppgifter, men vet att det inom företaget förekommer matchningar mellan 
intäkter och kostnader.  
 
Diskussion om alternativa redovisningsmöjligheter och dess konsekvenser 
 
Företaget ser inte fler redovisningssätt för intäkter än att i så fall använda sig av 
faktureringsmetoden. Respondenten berättar att de läser vad som finns på 
redovisningsområdet och om de råd som ges. Respondenten har inte uppmärksammat några 
förändringar i valmöjligheterna att redovisa tjänsteintäkter under senaste åren, men att det kan 
bero på att respondenten inte är ansvarig för området. 
Årligen görs bedömningar av metoden för redovisning av intäkter i ledningsgruppen, där 
metoden prövas i syfte att undersöka om den är en lämplig metod. Valen av 
redovisningsprincip och metod görs utifrån företagets vilja till kostnadseffektivitet, men också 
med hänsyn till jämförbarhet och rättvisande bild av företaget. Respondenten berättar att val 
av redovisningsprincip måste ”gå hand i hand” med jämförbarhet och rättvisande bild.  
 
5.2.2 Årsredovisningarna för företag X 
 
Företaget har mellan åren 2003 fram till 2010 haft en omsättning som varierat mellan 138 kr 
(startåret) upp till 168 586 kr. Under verksamhetsåret 2004 var omsättningen 15 115 kr. 
 
Årsredovisningarna 2003-2005 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd. Under 
rubriken redovisnings- och värderingsprinciper står att fodringar tas upp till det belopp det 
beräknas bli betalt, gjord efter en individuell bedömning.  
 
Årsredovisningen 2006 
 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd. 
Intäkterna redovisas i den mån de kommer tillföras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Tjänster redovisas vid kontant betalning i anslutning till den fakturering som 
görs när man beställer en tjänst. Förskottsbaserade intäkter, t ex vid flerårsabonnemang 
intäktsförs i sin helhet vid betalning (likväl som att alla kostnader hänförs hit). Det finns ett 
avtal med ett kreditbolag som bevakar företagets utestående fodringar och vidtar nödvändiga 
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åtgärder för att de ska bli betalda. De fodringar som bedömts inte gå att driva in säljs 
slutligen. Företaget har högsta kreditratingen hos det företag de säljer sina fodringar till, vilket 
ger en solid ekonomisk grund att stå på. 
 
Årsredovisningarna 2007-2010 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd. 
Intäkterna redovisas i den mån de kommer tillföras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäktsredovisningen vid försäljning av tjänster har förändrats från och med 
år 2007 (och gäller följande år) på så vis att inga upplupna intäkter beräknas eller justeras vid 
räkenskapsårets utgång. Upplupna intäkter avsågs främst försäljning under december månad 
där inbetalning kommer ske efter årsskiftet. Intäktsredovisningen vid tjänster redovisas enbart 
vid kontant betalning, dvs när avtalet ingås, och i omedelbar anslutning till den fakturering 
som sker vid beställning av en tjänst. Även detta intäktsförs som förskottsbaserade intäkter, t 
ex vid flerårsabonnemang i sin helhet vid betalning (likväl som att alla kostnader hänförs hit). 
Ur noterna för år 2007 framgår att den förändrade redovisningsprincipen vid tjänster har 
under året generat ett negativt resultat.  
Under år 2006 skedde en strukturomvandling inom företaget. Det investerades i ökad 
försäljningskapacitet och extern VD-kompetens. Under 2007 har processen fortsatt och ett 
annat bolag har förvärvat majoriteten av moderbolaget till företaget, och styrelsen har 
kompletterats med ytterligare extern kompetens. Det framgår att trots att företaget växer 
kraftigt har bland annat den strukturella omvandlingen hämmat tillväxten. Ur 
årsredovisningen 2008 framgår att år 2007 var det fösta verksamhetsåret med ny huvudägare 
och extern kompetens i styrelsen. 
 
Företag X:s utveckling av intäkter mellan åren 2006-2010 
År Utveckling av intäkter: Angiven orsak: 
2006 Intäkterna har ökat med 71%  Uppgraderingar av befintliga kunder 

och ökad återabonnering 
2007 Intäkterna har ökat med 27%. Efter justeringen 

för bytet av redovisningsprincip har intäkterna 
ökat med 40%. 

Produktionsstart av nytt 
partnersamarbete, uppgraderingar av 
befintliga kunder och ökad 
återabonnering 

2008 Intäkterna har ökat med 39% Förbättrad befintlig produktportfölj, 
lansering av nya produkter, 
uppgraderingar av befintliga kunder 
och återabonnering 

2009 Intäkterna har ökat med 44% Se föreg. år 
2010 Intäkterna har ökat med 27% Se föreg. år 
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5.3 Företag Y  
 
5.3.1 Intervjun med företag Y 
 
Bolaget driver en försäkringsverksamhet och är dotterbolag. Bolaget tillhandahåller 
personförsäkringstjänster på den nordiska marknaden via samarbetspartners som banker och 
finans- och försäkringsbolag. Försäkringarna som tillhandahålls är alltifrån sjukförsäkring till 
låneskyddsförsäkring. Oftast omfattar försäkringsavtalet en period om ett år efter att en kund 
har betalat försäkringsavgift. Bolaget har haft sin verksamhet på den nordiska marknaden 
sedan år 2008 och är just nu under en tillväxtfas. Företaget klassas enligt ÅRL 1 kap 3§ som 
ett mindre företag. Respondenten (Y) är ekonomiansvarig i bolaget. 
 
Företagets redovisningsprinciper 
 
Bolagets grundläggande redovisningsprinciper för intäktsredovisning har alltid varit samma 
men med hänsyn till de förändringar som följer av lag och FIs föreskrifter och allmänna råd 
om årsredovisning för försäkringsföretag från år till år. Dock har inga tydliga förändringar 
skett i företagets intäktsredovisning. Intervjuobjektet anser att bolaget följer 
Bokföringsnämndens anvisningar om vad som är god redovisningssed vid redovisning av 
tjänsteintäkter, dock inte fullt ut. De följer i större utsträckning FIs rekommendationer än 
BFNs vid intäktsredovisning. 
 
Redovisning av intäkter från aktuell tjänst 
 
Vid redovisning av bolagets intäkter från försäkringstjänsterna använder företaget en 
successiv intäktsredovisning, vilket betyder att företaget periodiserar inkomsterna så att de 
hamnar på rätt period. Intäkterna uppstår då en kund betalar en försäkringsavgift som då oftast 
blir försäkrad hos bolaget under ett år. Denna metod har bolaget använt sedan uppstart. 
Respondenten anser att bolaget inte har utfört den väsentligaste delen av de avtalade 
tjänsterna förrän ett-års-kontraktet med kunden har gått ut. Respondenten motiverar detta med 
att bolaget kontinuerligt under avtalstiden får utföra tjänster åt kunden och därmed finns det 
ingen tidpunkt under denna avtalstid som de lovade prestationerna kan anses väsentligt 
utförda.  
 
Företagets kostnader gentemot intäkter 
  
Företagets största fasta kostnader är i form av overheadkostnader, och de flesta av de fasta 
kostnaderna går inte att omedelbart matcha mot några intäkter. Dock så går merparten av 
deras kostnader som är försäkringsrelaterade att matcha direkt mot intäkter. Kostnaderna som 
går att matcha direkt är exempelvis skadeutbetalningar till försäkringskunderna.  
 
Diskussion om alternativa redovisningsmöjligheter 
 
Respondenten ser inga alternativa redovisningsmöjligheter utan tycker att deras sätt att 
redovisa idag bäst stämmer överens med god redovisningssed. Respondenten menar vidare att 
för deras del har valmöjligheterna kring redovisning inte förändrats särskilt mycket under de 
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senaste 10 åren. Respondenten har uppmärksammat att valmöjligheterna har förändrats 
generellt, dock är det områden som bolaget inte omfattas av. 
 
5.3.2 Årsredovisningar för företag Y 
 
Årsredovisningarna 2008-2009 
 
Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Lagen om årsredovisning för försäkringsbolag 
(ÅRFL) och FIs föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning för försäkringsföretag samt 
Rådet för finansiell rapportering.  
Bolagets premieintäkt, dvs. intäkten som från försäkringsavtalen, motsvarades av den 
periodiserade premieinkomsten, dvs. den del av premien som var hänförlig till perioden. 
Resterande del redovisades i balansräkningen som reserv. Beräkning av ej intjänad premie 
gjordes utifrån varje avtals löptid. 
Bolaget tillämpar lagbegränsad IFRS, vilket innebär att samtliga av EU godkända 
internationella redovisningsstandarder tillämpas med de tillägg och begränsning som 
förekommer i svensk redovisningslag eller andra föreskrifter och råd från FI eller 
rekommendation från RFR (Rådet för finansiell rapportering). 
 
Årsredovisningen 2010 
 
Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Lagen om årsredovisning för försäkringsbolag 
(ÅRFL) och FIs föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning för försäkringsföretag FFFS 
2008:26 med de ändringar som framgår av FFFS 2009:12 samt Rådet för finansiell 
rapportering. 
Bolagets premieintäkt, dvs. intäkten som från försäkringsavtalen, motsvarades av den 
periodiserade premieinkomsten. Beräkning av ej intjänad premie gjordes tidsproportionellt 
utifrån varje avtals löptid. 
Bolaget tillämpar lagbegränsad IFRS. 
 
 
5.4 Key Code Security AB  
 
5.4.1 Intervjun med Key Code Security AB 
 
Key Code Security AB och grundades år 1983 och tillhandahåller säkerhetsabonnemang för 
företag och konsumenter. Säkerhetstjänsterna är bl.a. nyckelsäkerhet och spärrtjänster. Key 
Code Security AB är marknadsledande inom branschen och har idag ca 140 hel- och 
deltidsanställda. Bolaget är dotterbolag till Key Code AB. Företaget klassas enligt ÅRL 1 kap 
3§ som ett större företag. Vår respondent är Nils-Erik Johansson och ekonomiansvarig i 
företaget.  
 
Företagets redovisningsprinciper 
 
Key Code har inga upplysningar i deras årsredovisning om vilka redovisningsprinciper de 
använder vid intäktsredovisning. Dock hade de upplysningar i årsredovisningen när de bytte 
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redovisningsprinciper. Bolaget bytte från metoden som bestod i att de intäkter som uppkom 
från serviceavtalen periodiserades till rätt period, till metoden att de fakturerade 
serviceavgifterna från serviceavtalen i sin helhet redovisades som intäkt det året som 
faktureringen till kunderna skedde. Denna ändring skedde år 2006.  
Johansson menar att periodisering såklart ger en mer rättvisande bild av företagens resultat än 
att inte periodisera, då intäkterna hamnar i rätt period. Han menar dock att deras sätt att 
redovisa inte är speciellt mindre förenliga med god redovisningssed trots deras val att inte 
periodisera. Detta motiverar han genom att framhålla att företaget inte har särskilt stora 
intäkter per år, samt att de bara har abonnemang som sträcker sig över ett år, således är det 
inte en betydlig skillnad på resultatet om de periodiserar eller ej. Anledningen till att Key 
Code bestämde sig för att börja periodisera (med start år 1999) var att de var mitt i en 
tillväxtfas, och om företaget inte hade periodiserat inkomsterna hade de fått omotiverat stora 
intäkter under tillväxtfasen, vilket hade gett en missvisande bild av företagets resultat.  
Sammanfattningsvis menar han att periodisering självklart gynnar företagens rättvisande bild 
men är betydligt mer krångligt att genomföra, bolaget får således väga fördelarna mot 
nackdelarna och Johansson anser att periodisering inte är en nödvändighet för att uppge en 
rättvisande bild av bolaget på grund av intäkternas storlek.  
Bolaget följer BFNs anvisningar. Johansson håller kontakten med revisorn som följer BFNs 
anvisningar. BFNs anvisningar är primära vid bolagets redovisning, men FAR’s 
rekommendationer kan bolaget också gå efter ibland.  
 
Redovisning av intäkter från aktuell tjänst 
 
Johansson menar att om företaget hade haft stora intäkter så hade de självklart valt den 
successiva intäktsredovisningen. Men i nuläget redovisar de som sagt intäkterna i sin helhet 
samma år som serviceavgifterna faktureras. 
Johansson anser att Key Code har utfört den största delen av de avtalade prestationerna åt 
kunden redan i början av abonnemangstiden. Han anser att deras interna insats har skett till 
99 % redan efter att kunde betalat serviceavgiften och företaget fört in kunden i kundregistret 
och skickat nyckelbrickan. Under året gör de inget mer förrän kunden tappar bort nycklar. Då 
en ganska liten procent av kundstocken tappar bort nycklarna anser Johansson att huvuddelen 
av prestationerna måste anses gjorda redan i början av avtalet.   
 
Företagets kostnader gentemot intäkter 
 
En stor del utav deras kostnader går att matcha mot intäkter, men dessa kostnader 
kostnadsförs löpande och inget som behöver hänföras till intäkterna. Kostnader som går att 
matcha mot intäkter är exempelvis försäljningskostnader, leveranskostnader och kostnader 
som krävs för att tjänsten ska kunna fungera; som exempelvis nyckelbricka eller registrering 
för de värdehandlingar som kunden har.  
Lönekostnader och kostnader för underleverantörer är exempel på fasta kostnader. 
Underleverantörerna är de som fysiskt tar hand om nycklarna när kunden tappar bort dessa.  
Kostnaderna under avtalstiden som uppstår då kunden tappar bort nycklar och företaget måste 
utföra en prestation, är ersättningar för portokostnader till underleverantörer vilka är de som 
sänder tillbaka nycklarna till kunden. Det är dessa kostnader som behöver hänföras till 
intäkter men är en väldigt liten del av de totala kostnaderna.  
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Diskussion om alternativa redovisningsmöjligheter 
 
Key Code har genom Key Code-fallet gett grunden till att periodisering av intäkter för första 
gången blev möjlig, detta menar Johansson är en stor möjlighet för liknande företag. Han 
uppfattade att Regeringsrätten vid fallet fastställde att liknande företag hädanefter skall 
periodisera sina intäkter. Dock tolkar han rekommendationerna som finns idag när det 
kommer till intäktsredovisning som att det ges en möjlighet till periodisering, men att detta 
inte är något krav. Vidare menar han att det i vissa företag som tillhandahåller vissa tjänster 
dock skall ske en periodisering, exempelvis vid tjänster som tidningsprenumeration. Han tror 
inte att det finns valmöjlighet för dessa företag att redovisa, men för Key Code så finns 
möjlighet att välja bort periodisering, dels för att de inte är under en tillväxtfast och intäkterna 
är relativt små, dels för att de inte har stora kostnader som löpande ska hänföras till intäkter.  
 
5.4.2 Årsredovisningar för Key Code Security AB 
 
Årsredovisning 2001 
 
Ur noterna framgår att Key Code periodiserar försäljning av brickor.  
 
Årsredovisningarna 2002-2005 
 
Bolaget följer årsredovisningslagen och BFNs redovisningsregler. Bolaget periodiserar 
försäljning av brickor.  
 
Årsredovisning 2006 
 
Bolaget följer årsredovisningslagen och BFNs redovisningsregler. Byte av 
intäktsredovisningsprincip har skett. Istället för att redovisa intäkterna i successivt i takt med 
tjänstens tillhandahållande, redovisas nu istället intäkterna vid avtalstidpunkten. 
Jämförelsetalen i resultaträkningen (och i balansräkningen) har justerats för denna 
principändring. Principändringen har inneburit en ökning av fritt eget kapital med 17 173 tkr. 
 
Årsredovisningarna 2007-2010 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd. (I de fall 
det saknas ett allmänt råd från BFN har vägledning hämtats från Redovisningsrådet 
rekommendationer).  
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet. Först analyseras skillnader i företagens 
intäktsredovisning samt varför dessa skillnader förekommer och sedan övergår vi till analys 
av vilka konsekvenser detta får för jämförbarheten och den rättvisande bilden. Den teoretiska 
referensramen används för att belysa det empiriska materialet.  
 
 
6.1 Vilka skillnader finns i företagens redovisning av intäkter och varför? 
 
6.1.1 Försiktighetsprincipen, bokföringsmässiga grunder och Bokföringsnämnden 
 
Företag X använder sig av kontantmetoden och redovisar intäkten när inbetalningen kommit 
företaget tillhanda. Detta i enlighet med att en intäkt är en ökning av företagets ekonomiska 
värde under en redovisningsperiod till följd av en inbetalning. Företaget anser de ekonomiska 
fördelarna tillfalla företaget först vid inbetalningen, och anser att intäkten uppstår samtidigt 
som inbetalningen. Företaget har uppenbarligen lagt vikt vid försiktighetsprincipen på det 
sättet att de inte anser en intäkt konstaterad förrän vid försäljningstillfället, som de i sin tur 
anser vara vid inbetalningen. De redovisar enligt sämsta möjliga utfallet enligt Smiths teori - 
att fakturan inte är betald förrän vid inbetalningen - eventuellt för den osäkerhet som präglar 
framtida händelser enligt försiktighetsprincipen. Att de skrivit avtal med ett kreditbolag kan 
tolkas som att de vill skapa en garanti för säkra inkomster.  
Företaget Key Code Security AB räknar inte eller av sina intäkter successivt, utan redovisar 
istället intäkten vid faktureringstillfället. Key Code gör skillnad på inkomster och intäkter 
enligt teorin om bokföringsmässiga grunder. De anser intäkten konstaterad vid 
faktureringstillfället, dvs. oavsett om de fått in någon betalning från kunden eller ej, i enlighet 
med realisationsprincipen. Detta kan tolkas som att Key Code lägger mindre vikt vid 
försiktighetsprincipen och mer vikt vid att redovisa enligt bokföringsmässiga grunder, då 
redovisning sker när en affärshändelse inträffar, snarare än när betalningen kommer.  
Trots att både företaget X och Key Code avstått från att periodisera sina inkomster finns en 
skillnad i företagens syn på när en intäkt anses konstaterad under räkenskapsåret, vilket kan 
ha sin förklaring i att skillnader finns i vilken betydelse företagen tillmäter 
försiktighetsprincipen och bokföringsmässiga grunder.  
Motivet till kontantmetoden enligt respondenten på företag X är att det är enklare och tar 
mindre struktur- och kostnadsresurser för redovisningen. Enligt företag X själva är 
kontantmetoden lämplig för dem, då metoden passar deras verksamhet bra. Respondenten på 
X uppger att de följer de regler som finns, varför de torde uppfylla kravet för att få använda 
kontantmetoden vilket är att vara en enklare verksamhet. Valet av kontantmetoden kan 
förklaras med agentteorin där aktörerna i företaget X agerar nyttomaximerande och väljer den 
redovisningsmetod som kostar minst. I enlighet med effektivitetsperspektivet argumenterar 
företag X för att det bäst återspeglar deras verksamhet. Att Key Code tycker periodisering är 
krångligt kan tolkas som att valet att inte periodisera utgörs av egenintressen, eftersom den 
rättvisande bilden hämmas av att Key Code väljer bort alternativet. 
Både företaget X och Key Code följer BFNs anvisningar. I nämndens allmänna råd punkt 36 
som bl.a. tar sikte på vissa försäkringsliknande uppdragsavtal, lyder att när ett tjänsteuppdrag 
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består av ett obestämt antal prestationer under en avtalad tidsperiod, ska inkomsten fördelas 
linjärt över perioden om inte någon annan metod visas lämpligare. Dock har båda företagen 
valt att frångå denna metod. Det kan ha sin förklaring i att BFN uttrycker en flexibilitet i valet 
av redovisningsmetod och ger utrymme för företagen att välja redovisningsmetod, om en 
motivering kan göras kring den valda redovisningsmetodens lämplighet, vilket de intervjuade 
företagen gjort. Samtidigt framhölls det också i Key Code-domen att det är företaget som 
väljer redovisningssätt när det finns flera redovisningsalternativ i enlighet med god 
redovisningssed. En friare redovisning för företagen kan urskiljas ytterligare då BFN i 
allmänna råden också ger vissa företag möjlighet att frångå huvudregeln för tjänsteuppdrag 
till fast pris, vilket betyder att dessa företag får skjuta fram redovisningen av intäkterna från 
tjänsteavtalet till dess att huvuddelen av de avtalade prestationerna är utförda. 
 
6.1.2 Principen om rättvisande bild 
 
Företaget Key Code periodiserade fram till år 2006, förklarade att företaget valde att 
periodisera för att ge principen om rättvisande bild betydelse, medan företagen Y samt 
Affinion International AB, de två företag vilka tillhandahåller försäkringstjänster, ger 
intrycket av att det är prestationerna som har betydelse för företagens val att periodisera. 
Företagen anser att de kontinuerligt utför tjänster åt kunden under avtalstiden och att de 
avtalsenliga prestationerna är fullgjorda först när avtalet löpt ut, därför motiveras en 
periodisering av inkomsterna. Det verkar främst vara realisationsprincipen som ligger grund 
för periodiseringen, som säger att en intäkt är realiserad när säljaren fullgjort sina avtalsenliga 
prestationer gentemot köparen. Vidare anser Key Code numera att periodisering inte är en 
nödvändighet för att ge en rättvisande bild av företagets intäkter. De anser idag att det är en 
möjlighet för företag att kunna periodisera, men att det inte är ett tvång. Själva anger de att de 
har möjligheten att välja bort periodisering eftersom deras intäkter inte är relativt stora, och 
därför inte ger ett missvisande resultat. Att märka är att de företag som innehar 
försäkringsverksamhet kan kostnader som skadeutbetalningar uppstå, vilket rör sig om 
betydligt större kostnader än att återsända borttappade nycklar. Valet att periodisera torde 
därför motiveras av att företag Y och Affinion International AB kan, om en skada inträffar, 
drabbas av betydligt större utbetalningar. Stora skadeutbetalningar kan komma att, om de 
kommer att belasta en specifik redovisningsperiod, hämma den rättvisande bilden, då stora 
skadeutbetalningar kan leda till en negativ resultatpåverkan under redovisningsperioden.  
 
Idag är BFNs huvudregel successiv intäktsredovisning för tjänsteuppdrag med ett obestämt 
antal aktiviteter under perioden, med anledningen att det ger en bättre redovisning. 
Försäkringsbolaget Y anger att deras sätt att använda sig av successiv intäktsredovisning 
stämmer bäst överens med god redovisningssed. Att fördela intäkter och kostnader över ett 
avtals livslängd ger ett jämnare resultat och därmed en mer rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning och resultat. Johansson från Key Code menar dock att periodisering 
endast är nödvändig för ett företag som har stora intäkter eller är under en tillväxtfast, för att 
ge en rättvisande bild av företaget. Han framhåller att företaget i nuläget har små intäkter, 
varför en redovisning av intäkter i början av abonnemangstiden inte ger jättestora skillnader i 
resultatet, som kan påverka den rättvisande bilden av företagets resultat. Jämför man 
försäkringsbolagets omsättning år 2010 som var närmare 190 000 (tkr) med Key Codes 
omsättning samma år på 55 200 (tkr) så ser man en stor skillnad. Detta kan vara en utav 



 
 

41 
 

förklaringarna till att försäkringsbolaget redovisar annorlunda än säkerhetstjänsteföretagen. 
Både Key Code och företag X klassas som större företag enligt ÅRL, och enligt BFNAR ska 
större företag följa huvudregeln och successivt redovisa sina tjänsteinkomster. BFN menar att 
det ger en bättre redovisning, troligtvis för att den rättvisande bilden blir bättre. 
 
6.1.3 Realisationsprincipen  
 
De två företag som väljer att periodisera anser sig båda ha fullgjort sina prestationer först när 
avtalet löpt ut eftersom de löpande utför tjänster åt kunderna under avtalstiden. Det ena 
företaget, företag Y, är ett renodlat försäkringsbolag och de transaktioner det rör sig om vid de 
ingångna försäkringsavtalen berör större summor, än vid tjänster som uthyrning av 
nyckelbricka. Det andra bolaget, Affinion International AB tillhandahåller försäkringstjänster 
men hyr i sin verksamhet även ut nyckelbrickor likt Key Code, trots det väljer företaget till 
skillnad från Key Code att periodisera inkomsterna som uppkommer till följd av denna tjänst. 
Det har sin grund i att de har olika syn på när de avtalsenliga prestationerna till största delen 
är utförda. Respondenten från Affinion International AB anser att det är i slutet av 
abonnemangstiden och menar att de under abonnemangstiden kontinuerligt utför tjänster åt 
kunden pga. att andelen kunder som tappar bort nycklar inte kan anses ringa, medan Key 
Code anser att huvuddelen av prestationerna är gjorda redan i början. Affinion International 
AB har även försäkringstjänster i sin verksamhet, varför valet att använda successiv 
intäktsredovisning även för tjänsten uthyrning av nyckelbricka torde vara motiverat med en 
konsekvent tillämpning av redovisningsprinciper. Om en redovisningsmetod användes för 
försäkringstjänster och en annan metod för tjänsten uthyrning av nyckelbricka skulle Affinion 
International ABs resultat blir svårare att följa. BFN, vars anvisningar både Affinion 
International AB samt Key Code följer, lägger stor vikt vid realisationsprincipen och menar 
att det är den grundläggande principen inom redovisningen. Vid beaktande av principen, som 
säger att en intäkt är realiserad när säljaren utfört huvuddelen av prestationerna åt köparen, 
kan en rimlig förklaring ges till varför företagen valt att intäktsredovisa olika.  
Även om företaget X (som tillämpar kontantmetoden) och Key Code redovisar enligt två olika 
metoder, har båda företagen synsättet att huvuddelen av de avtalsenliga prestationerna redan 
utförts i början av avtalet och har således valt att redovisa hela inkomsten som uppkommer till 
följd av avtalet som intäkt under det räkenskapsår inbetalningen kommer företaget tillhanda 
eller fakturering sker. 
 
6.1.4 Periodiseringsprincipen, FI samt internationell syn 
 
De två företagen som periodiserar sina inkomster, Affinion International AB samt företag Y, 
tillhandahåller helt eller delvis försäkringstjänster, till skillnad från Key Code samt företaget 
X, vilka inte periodiserar, som enbart tillhandahåller olika former av säkerhetstjänster. Här 
kan ett mönster urskiljas i huruvida företagen periodiserar inkomster eller ej. Företag Y och 
Affinion har försäkringstjänster i sina verksamheter, och följer därför FI:s regler till fullo eller 
till stor del följer moderbolagets redovisningsprinciper. Oavsett, så ligger internationell 
influens som grund för företagens redovisningsprinciper. Företaget Y är det enda företaget 
som är ett renodlat försäkringsföretag och som därmed måste följa FIs anvisningar fullt ut och 
det enda företaget bland de intervjuade som inte har uppgett att de följer Bokföringsnämndens 
anvisningar i deras årsredovisningar. Även om respondenterna berättar om stora kostnader 
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som skadeutbetalningar som kan motivera periodisering, så är det FI:s tvingande regler 
alternativt valet att följa moderbolagets regler till största delen som ligger grund för att 
periodisera tjänsteinkomster. Enligt FIs föreskrifter, vilka är bindande, ska försäkringsföretag 
periodisera så att premierna från kunder intäktsförs över avtalsperioden i överensstämmelse 
med det försäkringsskydd som hänför sig till perioden. Detta betyder att företaget inte får 
redovisa intäkter i början av perioden som företaget X och Key Code gör. Därmed kan en utav 
förklaringarna till varför skillnader förekommer häri finnas, då företaget Y har föreskrifter de 
måste följa vilka lyder att de måste periodisera så att inkomster hänförs till rätt period, medan 
Bokföringsnämnden inte utfärdar några föreskrifter samtidigt som de uttrycker en flexibilitet 
kring hur intäkter ska redovisas. 
 
Företaget Y har också uppgett att de följer lagbegränsad IFRS. Trots att lagbegränsad IFRS 
betyder att de tillämpar internationella redovisningsstandarder med begränsningar som 
förekommer i svensk redovisningslag kan det spekuleras i om företaget influeras av 
internationella redovisningsstandarder starkare än företaget X och Key Code, som endast 
följer BFNs anvisningar, som visserligen också influeras av internationell praxis. Något att 
anmärka är att det enligt FI:s råd framgår att alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända 
internationella redovisningsstandarder, om inte annat lyder enligt lag. Något sådant råd kan 
inte utläsas från BFNs allmänna råd, vilket möjligtvis kan tolkas som att Y:s redovisning 
byggs på en starkare internationell grund än företag X samt Key Code.   
 
Affinion International AB, som har uppgett i deras årsredovisningar att de följer BFNs 
anvisningar och inte något om FI, uttrycker under intervjun att moderbolagets beslut om hur 
redovisningen ska se ut har väldigt stor betydelse, och att det är i största utsträckning dessa 
beslut som bolaget följer. Moderbolaget följer internationella standarder och följaktligen torde 
det kunna påstås att även Affinion influeras i relativt stor utsträckning av internationell syn. 
 
Enligt IAS 18 om intäkter framträds två sätt att redovisa; antingen bör företagen använda 
successiv vinstavräkning, dvs. att periodisera (vilket företaget Y och Affinion International 
AB gör) vid tillhandahållande av tjänster eller så intäktsredovisas endast det belopp som 
motsvarar de redovisade kostnaderna som är återvinningsbara. Med andra ord verkar det 
finnas en försiktighet i att redovisa en intäkt för tidigt. Periodiseringsprincipen verkar ha stor 
betydelse i internationella standarder men även för FI, då man tycks vara strikta med att 
endast redovisa den del av intäkten som är hänförlig till perioden, och inte redovisa intäkterna 
redan vid avtalstidens början (som företaget X samt Key Code). Att företaget Ys och Affinion 
International ABs redovisning möjligtvis har en starkare internationell påverkan än de övriga 
två företagen, kan därför vara en utav anledningarna till olikheter i redovisningen av intäkter. 
 
IASB ramverk grundas i periodiserad redovisning och lägger vikt vid att företagets 
redovisning ska kunna ligga till grund för en bedömning av framtida resultat, då 
informationen om framtida händelser är den viktigaste informationen för användarna inför 
ekonomiska beslut. Enligt teorin är utgångspunkten i IFRS att en periodiserad resultaträkning 
säger mest om framtida kassaflöden, och det kan därför begrundas i om de företagen som 
troligtvis influeras mer påtagligt av internationella standarder har drivits ännu starkare mot en 
periodiserad resultatredovisning genom denna internationella ram.  
 



 
 

43 
 

 
6.1.5 Matchningsprincipen 
 
Enligt teorin om matchningsprincipen handlar det först om att hänföra inkomster till rätt 
period, det vill säga att periodisera, och därefter hänföra sammanhörande utgifter till samma 
period. Företaget Key Code har valt att inte matcha sina utgifter med inkomster utan redovisar 
kostnaderna löpande och frångår alltså matchningsprincipen, varför valet att frångå även 
periodisering av inkomster kan vara motiverat. Johansson från Key Code förklarar att en utav 
anledningarna till att de inte behöver periodisera är för att företaget inte har stora utgifter som 
måste hänföras löpande till inkomsterna, varför utgifterna inte torde påverka Key Codes 
finansiella ställning och resultat i den omfattningen att den rättvisande bilden påverkas. Key 
Code tycks lägga vikt vid att utgifterna ska vara av betydande karaktär för att en periodisering 
av inkomster ska vara aktuell. I Key Code-fallet hade LR och KR beaktat 
matchningsprincipen vid periodisering och hävdade att periodisering endast ska ske av 
inkomster som hänförs till avtal där det säkert kommer att kräva en prestation, och där 
utgifterna man har för att utföra prestationerna inte är obetydliga och därmed behöver matchas 
mot den periodiserade inkomsten. Denna syn på periodisering av inkomst verkar Key Code ha 
anpassats efter idag.  
 
Av övriga företag berättar samtliga att matchning av utgifter förekommer. Enligt 
matchningsprincipen måste man ta reda på vilka utgifter som gått åt för att tillhandahålla 
tjänsten. Teorin av Smith anger att detta är problematiskt, då flera av företags kostnader är 
fasta. Detta styrks av respondenterna som menar att matchning är en svår och komplicerad 
process. Vidare har vissa av respondenterna inte kunnat svara fullt ut vad gäller matchning av 
utgifter mot inkomster och att det är särskilda verksamheter/personer som arbetar med detta. 
Respondenten på företag Y anger att de kostnader som enkelt går att matcha mot intäkter är 
skadeutbetalningar. Det kan diskuteras kring huruvida en bidragande orsak till att de två 
företagen med försäkringsverksamhet väljer att periodisera sina inkomster för att kunna 
matcha sina utgifter därtill, kan vara den högre utgiften som skulle uppstå om en senare 
prestation skulle behövas, som exempelvis vid skadeutbetalningar. Det kan antas att det rör 
sig om betydligt mer omfattande utgifter än att sända tillbaka exempelvis borttappade nycklar, 
varför en periodisering av inkomsterna med tillhörande matchning av utgifterna nästintill kan 
uppfattas som en nödvändighet för företagen med försäkringsverksamhet. 
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6.1.6  Figur över intäkter (se figur från kapitel 4) 
 

 
 
Figur 2: Illustration av inkomster och intäkter för de undersökta företagen. (Egen modell) 
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6.1.7 Sammanfattande figur 
 
Figuren nedan sammanfattar och illustrerar på ett överskådligt sätt skillnaderna i företagens 
intäktsredovisning samt enligt undersökningen bidragande faktorer till dessa skillnader:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Illustration av skillnaderna i företagens intäktsredovisning samt bidragande faktorer 
till detta. (Egen modell) 
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6.2 Effekterna av valda redovisningsmetoder och skillnader  
 
6.2.1 Hur påverkas jämförbarheten? 
 
Trots att företagen tillhandahåller liknande tjänster har de valt att intäktsredovisa olika. Enligt 
teorin påverkar detta jämförbarheten mellan företagen. Affinion International AB, som 
tillhandahåller nyckeltjänster likt Key Code och företag X, använder successiv 
intäktsredovisning för inkomster som härrör från denna tjänst, medan Key Code och företag X 
redovisar intäkten redan vid avtalets början. Företaget Y, som tillhandahåller tjänster som kan 
liknas vid de andra företagen där kunden betalar en avgift för att vara försäkrad under ett år 
och där osäkerhet samtidigt föreligger om företaget kommer behöva utföra någon ytterligare 
prestation, använder även de den successiva intäktsredovisningen. I resultaträkning för 
Affinion International AB samt företag Y kommer läsaren av årsredovisningarna att få skåda 
endast intäkter som tillhör det räkenskapsåret, medan läsaren av Key Codes samt företag X:s 
årsredovisningar kommer få se även intäkter som inte är hänförliga till den perioden. Detta 
gör det troligtvis svårare för läsaren av årsredovisningen att jämföra företagens resultat. 
Om exempelvis samtliga företag tecknar avtal med kunder i början av december värda 
120 000 kr, kan ett exempel på hur företagen kommer att behandla dessa inkomster på 
120 000 kr vid årsredovisningen illustreras nedan: 
   
Intäktredovisning     Dec-11   Jan-12   Feb-12 

Key Code & Företag X 120 000 - - 
Företag Y & Affinion AB 10 000 10 000 10 000 
 
Key Code och företag X som redovisar inkomsterna som intäkter redan vid början av avtalet 
kommer att redovisa hela summan på 120 000 kr som intäkt vid räkenskapsårets slut i 
december, medan de andra företagen redovisar inkomsterna som intäkter successivt, dvs. 
1/12*120 000 i månaden. Att en jämförbarhet blir problematisk kan i detta fall enkelt utläsas. 
Om en större del av avtalen tecknas december månad i företagen skulle företag X och Key 
Code uppvisa betydligt större intäkter än Affinion International AB och företag Y 
innevarande räkneskapsår, vilket skulle kunna ge läsaren av årsredovisningen uppfattningen 
att företag X och Key Code har en bättre utveckling av verksamhetens tillväxt.  
 
Något annat att anmärka är att även om både Key Code och företaget X redovisar inkomsten 
som intäkt vid avtalets början, uppstår troligtvis en brist i jämförbarhet även här. Anledningen 
är att Key Code redovisar inkomsten som intäkt så fort faktureringen sker, medan företaget X 
inväntar betalningen från kunden. Detta betyder för företaget X att den summan som ännu inte 
hunnit betalas in till företaget vid räkenskapsårets slut inte kommer att tas upp som intäkt det 
innevarande året, trots att fakturering har skett och avtalet med kunden ingåtts.   
Om företaget X fått en inbetalning på 50 000 kr innan året är slut, kommer endast denna 
summa att visas som intäkt i företagets årsredovisning, och resterande 70 000 kr redovisas 
som intäkt nästkommande år då betalningen har kommit företaget tillhanda. Exemplet kan 
illustreras på detta sätt: 
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Intäktredovisning     Dec-11   Jan-12   Feb-12 

Key Code 120 000 - - 
Företag X 50 000 70 000 - 
Företag Y 10 000 10 000 10 000 
Affinion AB 10 000 10 000 10 000 
 
Detta påvisar ytterligare problematik att jämföra företag som intäktsredovisar olika, trots att 
de tillhandahåller liknande tjänster. Om företag X under ett räkenskapsår har en ökad 
försäljning eller största delen av sin försäljning först i slutet av räkenskapsåret, och 
inbetalningarna faller på nästkommande räkenskapsår kommer intäktsutvecklingen ge 
intrycket av att ha gått i negativ riktning och eventuella kreditgivare kan finna anledningen att 
tvivla på företag X:s betalningsförmåga. För Key Code kan samma problematik uppstå om 
faktureringen för en såld tjänst sker nästkommande räkenskapsår, fastän försäljningen skett 
föregående räkenskapsår. Båda scenariona kommer påverka jämförbarheten för företaget 
självt över tiden om flertalet försäljningar kommer att belasta endera av räkenskapsåren, 
eftersom det kan ge uppfattningen om en kraftig intäktsökning eller intäktssänkning.  
 
Något att ha i åtanke är att trots att olikheter i intäktsredovisningen mellan företag som 
tillhandahåller liknande tjänster påverkar jämförbarheten negativt, är det enligt teorin en 
nackdel för effektiviteten att begränsa antalet accepterade redovisningsmetoder, och till och 
med en omöjlighet att uppnå någon fullständig standardisering. Eftersom företagen antas 
tillämpa metoder som bäst återspeglar deras verksamhet, torde olikheter i valda 
redovisningsmetoder mellan företagen inte bedömas vara några konstigheter. Dock kan 
diskuteras om vissa fall av byten av redovisningsprinciper verkligen motiveras av att de bäst 
återspeglar verksamheten. Key Code hade år 1999 ändrat från att inte periodisera till att 
periodisera, och bytte återigen tillbaks till att inte periodisera år 2006. Företagen ska vara 
konsekventa med tillämpningen av redovisningsprinciper över tiden. Ett byte av 
redovisningsprincip får ske om det bedöms leda till en mer rättvisande bild av företaget och 
det samtidigt är förenligt med IAS regler. Att Key Code bytte till att periodisera år 1999 för 
att få en mer rättvisande bild kan enligt oss bedömas vara skäligt, dock kan bytet till att 
återigen inte periodisera rimligtvis inte bero på att få en mer rättvisande bild. Företaget själv 
har uttryckt att periodisering självklart ger företaget en mer rättvisande bild men att det är en 
mer komplicerad process. Enligt jämförbarhetsprincipen ska inte redovisningsprinciper kunna 
ändras hur som helst utan tungt vägande skäl, som exempelvis då god redovisningssed i 
branschen har ändrats, och Key Code har inte uppvisat ett konsekvent tillämpande av vald 
redovisningsprincip vid återgången till tidigare redovisningsprincip. Valet till att periodisera 
år 1999 kan däremot styrkas av att god redovisningssed i branschen ändrats, genom att 
successiv intäktsredovisning godkändes för företag som Key Code och att det är förenligt med 
IAS regler om att byte av redovisningsprincip får ske om det bedöms leda till en mer 
rättvisande bild av företaget. Troligen hämmar bytet år 2006 både jämförbarheten mellan Key 
Code och företag i samma bransch, men även jämförbarhet av företaget självt över tiden och 
försvårar på så sätt processen att identifiera trender i företagets resultat, enligt teorin av 
Artsberg.  Periodisering ger troligtvis en bättre jämförbarhet om antalet tecknade avtal skiljer 
sig betydligt åt mellan räkenskapsåren eller faller på senaste månaden under räkenskapsåret, 
eftersom intäkterna fördelas jämnt över avtalstiden, och inte blir beroende i lika hög grad av 
vilket räkenskapsår intäkten faller på. 
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Företaget X bytte räkenskapsåret 2007 redovisningsprincip till att inte längre räkna eller 
justera några upplupna intäkter (dvs. den summa som företaget fakturerat i december men inte 
fått betalt för och som ändå utgör en intäkt för året) vid räkenskapsårets utgång, vilket under 
året genererade ett negativt resultat. Enligt IASBs föreställningsram bidrar detta till att det blir 
svårare för användaren att följa resultatet. Samtidigt försvårar det troligtvis processen att 
jämföra företaget med andra företag vilka också tillämpar kontantmetoden och som tar hänsyn 
till de upplupna intäkterna, men även att jämföra företaget självt över tiden. Nedan illustreras 
hur intäktshanteringen ser ut före och efter principändringen om företag tecknar avtal med 
kunder i början av december värda 120 000 kr.      
 
Intäktsredovisning     Dec-11   Jan-12   Feb-12 

Företag X 50 000 70 000 - 
Företag X innan bytet 2007  120000 0 - 
 
Innan företaget bytte redovisningsprincip var det inte bara mer jämförbart med företag som 
också tillämpar kontantmetoden och som tar hänsyn till de upplupna intäkterna, men även 
företag som redovisar intäkter på samma sätt som Key Code, dvs. vid faktureringstillfället.  
Bytet av redovisningsprincip i företaget X genererade ett negativt resultat under 
räkenskapsåret 2007. Utvecklingen av företagets intäkter var 27 % innan justeringen för 
redovisningsprincipen då utvecklingen av intäkterna resulterade i 40 %. Det visar att bytet av 
redovisningsprincip påverkar jämförbarheten negativt. Men samtidigt anger respondenten på 
företaget X att det var ägarbytet som resulterade i den ändrade redovisningsprincipen och att 
ledningens val av redovisningsprincip beslutas med hänsyn till bland annat jämförbarhet, 
vilket torde resultera i en bättre jämförbarhet i längden, annars skulle beslutet inte fattats. 
Effekten av den bytta redovisningsprincipen belastade året och jämförbarheten det år då bytet 
skedde och klart visar att redovisningsprincipen påverkat jämförbarheten i negativ riktning. 
Omsättningen och intäktsutvecklingen har från år 2007 och framåt varit av stabilare karaktär 
och således behövs tillgång till flera års årsredovisningar för att kunna göra en jämförelse 
mellan företagets omsättning och intäktsutveckling över åren. 
 
6.2.2 Hur påverkas den rättvisande bilden av företagens tillvägagångssätt vid 

intäktsredovisning? 
 
Problematiken kring jämförbarheten mellan företag som periodiserar och företag som inte 
periodiserar som kan ge en missvisande bild i den bemärkelsen att de icke-periodiserande 
företagen uppfattas ha en bättre utveckling ett visst år än de periodiserande företagen när det i 
själva verket inte är fallet, är särskilt tydligt om läsaren endast har tillgång till innevarande 
och föregående års årsredovisningar vid bedömning av företaget. Alternativet för att öka 
möjligheten till jämförelser av företagen och att få en rättvisande bild är att företagens 
årsredovisningar måste jämföras över flera år, för att dessa skillnader ska suddas ut och över 
flera år ge företaget en mer rättvisande bild. Problematiken här kan vara att läsaren inte alltid 
har tillgång till flera års årsredovisningar, särskilt om företaget är nyetablerat och endast haft 
tre räkenskapsår, som företag Y. 
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Företag X haft en fallande intäktsutveckling även räkenskapsår 2010, men av helt andra 
orsaker än effekter av ändrad redovisningsprincip som var fallet räkenskapsår 2007. För att få 
en rättvisande bild av företaget så måste denna notinformation läsas annars kan en 
missvisande bild ges av att företaget har en sviktande försäljning, vilket kan leda till 
tvivelaktigheter kring företagets stabilitet i tillväxttakt och betalningsförmåga. 
Företaget X använder kontantmetoden och enligt teorin bidrar denna metod svårigheter för 
läsaren av årsredovisningen att få en rättvisande bild av företagets resultat samt finansiella 
ställning, i annat fall än vid mycket enkla verksamheter. Företagets X:s verksamhet kan inte 
anses vara mycket enkel, och denna metod torde enligt teorin vara ogynnsam för företagets 
rättvisande bild. För att undvika konsekvensen att bytet av redovisningsprincipen år 2007 
skulle medföra en vilseledande bild av företaget angavs i notinformationen för 
årsredovisningarna innevarande år att bytet av redovisningsprincip genererat ett negativt 
resultat och vilken princip de använt innan bytet. I årsredovisningarna för år 2006 anger 
företag X att de har ett avtal med ett kreditbolag som bevakar och köper upp utestående 
fodringar och i årsredovisningarna för år 2007 framgår bytet av redovisningsprincipen till 
kontantmetoden. Att företag X lämnat den notinformationen förstärktes den rättvisande bilden, 
under de redovisningsspecifika förhållanden som motiverade bytet. Bytet har genererat ett 
hack i tidsserien av resultatutveckling, vilket äventyrat den rättvisande bilden, särskilt om 
användarna inte förstått vad bytet inneburit vid redovisning av intäkterna.  
 
Johansson på Key Code berättar att periodisering ger en mer rättvisande bild, även fastän Key 
Code inte själva väljer att genomföra det. Deras val att redovisa vid faktureringstillfället, 
baserat på när de avtalsenliga prestationerna till den väsentligaste delen är utförda, kan därför 
ge en sämre rättvisande bild än om Key Code valt att fortsätta periodisera sina 
tjänsteinkomster. Enligt teorin om rättvisande bild är det användaren som sätts i fokus och 
inte ska vilseledas. Att företaget bytt från att inte periodisera till att periodisera, för att sedan 
byta till att återigen inte periodisera år 2006, som innebar att företaget fick en ökning av fritt 
eget kapital med 17 173 tkr, kan visserligen underlätta för företaget men vara vilseledande för 
läsaren och därmed hämma rättvisande bilden av helheten. Key Code har inte angett 
effekterna av bytet och hur det påverkat verksamhetens intäkter, vilket ställer krav på 
årsredovisningens läsare att vara väl insatt i hur de olika redovisningsprinciperna tillämpas 
och urartar sig i verksamhetens intäkter. Dock har notinformation angetts i årsredovisningarna 
där företaget upplyst om principändringarna samt de ekonomiska effekterna av detta som ger 
en bättre intäktsredovisning. Något att anmärka är att det i BFNs allmänna råd punkt 36 
framgår att successiv intäktsredovisning är huvudregeln för försäkringsliknande avtal där ett 
obestämt antal aktiviteter förekommer, och att byte ifrån huvudregeln ska motiveras av skäl 
(enligt punkt 26), vilket Key Code inte gjort i årsredovisningarna. Skälen kan exempelvis vara 
att företaget gått till att bli ett mindre företag. Key Code har inte blivit ett mindre företag, men 
är däremot inte i expansionsfas. Att Key Code valt bort periodisering torde därav lett till en 
sämre rättvisande bild av företaget efter bytet, särskilt om intäkterna varierar kraftigt över 
tiden. 
 
Att periodisering troligtvis ger en bättre jämförbarhet om antalet tecknade avtal skiljer sig 
betydligt mellan räkenskapsåren eller faller på senaste månaden under räkenskapsåret, ger 
Affinion International AB och företag Y en bättre jämförbarhet både för företagen själva, men 
också mellan företagen, eftersom effekter av vilka intäkter som faller på ett visst räkenskapsår 
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vid tecknande av avtal vid räkenskapsårets slut elimineras till större del. Företagens 
omsättningar kommer därmed inte variera lika kraftigt, som också Peng (2011) visat i sin 
studie, och därmed kommer det vara lättare att utläsa bland annat eventuella försäljnings- och 
omsättningsförsämringar för företagen och en mer rättvisande bild av företagens resultat och 
ekonomiska ställning kunna ges eftersom de endast redovisar intäkterna till den del som är 
hänförbar till det innevarande året. Utgångspunkten i IFRS är att en periodiserad redovisning 
ger användaren bättre information om framtida kassaflöden och ger därför en mer rättvisande 
bild av företagets intäkter. Därför får läsaren av Affinion International AB och företag Y:s 
årsredovisningar bättre information inför ekonomiska beslut och bättre helhetssyn av den 
rättvisande bilden. 
 
Enligt teorin av Artsberg syftar rättvisande bild till att redovisning ska bygga på fakta, som 
inte får vara ofullständigt presenterade eftersom det då kan framstå som vilseledande. Vissa 
utav företagens intressenter har direkt och omedelbart behov av företagens 
redovisningsinformation, dessa är exempelvis långivare och andra kreditgivare enligt IASB 
2008b p.16. Intressenterna behöver en klar beskrivning av hur metoder används i företagets 
redovisning. Att avstå från att presentera vissa fakta kan bidra till att brister uppstår med den 
rättvisande bilden. Även i BFNs allmänna råd punkt 42 står att tilläggsupplysningar ska 
lämnas om vilka principer som tillämpats för intäktsredovisningen. Företaget Affinion 
International AB har i sina årsredovisningar inte angett vilka specifika principer de använder 
vid redovisning av inkomster till intäkter och det blir svårt för användaren att bedöma den 
ekonomiska ställningen och vara vilseledande eftersom användaren har fått ofullständig 
information om hur företaget behandlar intäkter och därmed uppstår brister i den rättvisande 
bilden. Användarna, exempelvis långivarna, kan ha svårt att bedöma vad företagets 
redovisning försöker återspegla om de inte förstår beskrivningen av hur en redovisningsmetod 
används i företagets redovisning. Det blir också svårare för användaren att jämföra företaget 
med andra företag om inte fullständig information erhålls. Detta till skillnad från företag Y 
som i årsredovisningarna upplyser om de principer som används vid redovisning av intäkter.  
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7. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som baserats på det empiriska materialet och den 
analys som gjorts i föregående kapitel, utifrån den teoretiska referensramen. Först 
presenteras slutsatserna för vilka skillnader det finns i intäktsredovisningen för tjänsteföretag 
och varför dessa skillnader finns. Sedan presenteras hur tillvägagångssätt och skillnader vid 
intäktsredovisning påverkar jämförbarheten och den rättvisande bilden i företagens 
årsredovisningar.   
 
7.1 Vilka skillnader finns i intäktsredovisningen för tjänsteföretag och varför 

förekommer dessa skillnader?  
 
Studien påvisar att skillnaderna som förekommer i företagens sätt att redovisa 
tjänsteinkomster kan förklaras utifrån ett beaktande av realisationsprincipen, som säger att en 
intäkt är realiserad när säljaren utfört huvuddelen av prestationerna åt köparen. Skillnaderna 
kan därmed bero på att företagen har olika syn på när de avtalsenliga prestationerna anses 
fullgjorda under avtalstiden. Företagen som periodiserar anser sig kontinuerligt utföra tjänster 
åt kunden under avtalstiden medan de som inte periodiserar anser att den väsentligaste delen 
av de avtalsenliga prestationerna redan är fullgjorda vid avtalets början. Skillnaderna tycks 
också kunna förklaras i den olika synen företagen har på försiktighetsprincipen samt principen 
om bokföringsmässiga grunder. Andra faktorer som kan förklara skillnaderna är att de 
internationella reglerna tycks ha en större påverkan på de tjänsteföretag som innehar 
försäkringsverksamhet. I dessa fall ska antingen en periodisering ske eller så bör det ske, 
vilket begränsar valmöjligheterna för dessa företag vid val i redovisningen av 
tjänsteinkomster, även om stora skadeutbetalningar kan komma att bli aktuellt, vilket i sig 
skulle kunna komma att motivera periodisering då en matchning av utgifter mot inkomster 
enligt matchningsprincipen tycks vara viktigare i de fall stora utgifter kan bli aktuellt. BFNs 
anvisningar uttrycker däremot en viss frihet för företagen att välja redovisningsmetod, för de 
företag som välja att följa BFNs regler. Undersökningen visar också att motiven till att 
företagen med möjlighet att frångå periodisering troligtvis väljer det med utgångspunkt i den 
positiv redovisningsteorins effektivitetsperspektivet om att minska kostnaderna i 
verksamheten, då företagen anser periodiseringsprocessen krånglig, resurskrävande för 
företaget och inte är nödvändigt för att få en rättvisande bild av företaget eller ger bättre 
jämförbarhet. 
 
7.2 Hur påverkar företagens tillvägagångssätt och skillnader vid intäktsredovisning 

jämförbarheten och den rättvisande bilden i företagens årsredovisningar? 
 
Redovisningsspecifika situationer har för två av företagen motiverat byte av 
redovisningsprincip under åren. Detta byte tycks ha påverkat jämförbarheten, främst för 
företaget självt över tiden till det sämre tillfälligt, då det blir svårare att identifiera trender i 
företagets resultat. Utifrån studien kan urskiljas viss problematik i att jämföra företag som 
redovisar hela intäkten vid ett tillfälle med de företag som periodiserar. De periodiserande 
företagen redovisar endast den delen av inkomsten som verkligen hänför sig till perioden som 
intäkt och har stabilare intäktsutveckling än de företag vilka redovisar hela inkomsten som 
intäkt vid ett tillfälle. Samtidigt uppkommer det svårigheter i att bedöma om 
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intäktsutvecklingen för företag som byter redovisningsmetod till att inte periodisera beror på 
en intäktsförbättring eller intäktsförsämring, vilket leder till att det vid jämförelser med de 
periodiserande företagen finns risk att användaren erhåller en skenbar positiv respektive 
negativ bild av företagens resultat, trots att det förekommer försök att uppge skälen till 
intäktsvariationerna i årsredovisningarnas notinformation. För att kunna göra jämförelser 
behöver ofta användaren av årsredovisningen tillgång till flera års årsredovisningar för att 
effekter av eventuella byten av redovisningsprinciper ska kunna utläsas för att slutligen kunna 
jämföra olika företag utifrån en rättvisande bild. 
Det har visat sig att ett byte av redovisningsprinciper med motivet att det blir enklare och 
innebär minskade kostnader för företagen kan hämma företagets rättvisande bild. Enligt 
undersökningen tycks effekten av att företagen strävar efter en enklare och mer 
kostnadseffektiv intäktsredovisningsprocess vara att det istället blir svårare och mer 
vilseledande för läsaren av årsredovisningen. 
Rättvisande bilden kan även påverkas negativt trots att företagen utför periodiseringar och 
behåller samma redovisningsmetod genom åren om läsaren får bristande information om hur 
företagen behandlar sina intäkter genom att företagen inte delger sina redovisningsprinciper.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vi inom ramen för denna uppsats endast studerat onoterade bolag, där BFN har stark 
ställning som normgivande organ, kan det vara intressant att gå ett steg längre och studera 
noterade bolag, där de internationella reglerna troligtvis spelar störst roll. Den vidare 
undersökning kan vara att studera om skillnader i redovisning av tjänsteinkomster finns 
mellan exempelvis noterade finansiella bolag och noterade bolag som tillhandahåller 
säkerhetstjänster och i så fall varför, och gå djupare in i kopplingen med rättvisande bild än 
vad vi har gjort i denna undersökning, då det troligtvis finns många fler intressanta aspekter 
att belysa och analysera eftersom rättvisande bild står med i EG-rätten och har större 
betydelse internationellt än här i Sverige, där vi istället har begreppet god redovisningssed i 
fokus.  
 
Ett annat förslag till vidare undersökning är att studera jämförbarhetsutvecklingen avseende 
finansiell rapportering inom noterade företag som tillhandahåller liknande tjänster. Enligt 
artikeln av Edwards & Birkin & Woodward (2001)  har den internationella utvecklingen gått 
mot att prioritera jämförbarheten mellan företagen genom att skapa större standardisering i 
företagens finansiella rapportering. Den fortsatta undersökningen kan förslagsvis fokusera på 
att jämföra dessa företags finansiella rapporteringar de senaste 10 åren och undersöka om en 
större standardisering verkligen har skett, och på så vis dra slutsatser kring om IASBs projekt 
för starkare jämförbarhet har lyckats. Något intressant att vidare analysera kring inom ramen 
för detta ämne, är om den eventuellt större standardiseringen, som torde skapa begränsningar i 
redovisningsmöjligheter, har hämmat företagens förmåga att återspegla deras verksamheter på 
bästa sätt.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till företagen 

 

Kort beskrivning av företaget och aktuell tjänst 

 Kan du berätta lite kortfattat om företaget och tjänsten ni tillhandahåller?  

Företagets redovisningsprinciper 

 Har ni upplysningar i årsredovisningen om vilka principer ni tillämpar vid 

intäktsredovisningen? Om ja, vilka? 

 Har ni bytt principer för intäktsredovisning under de senaste 10 åren? 

 (Om företaget haft en annan redovisningsprincip tidigare); Jämfört med tidigare 

intäktsredovisningsprincip med nuvarande tillämpade redovisningsprincip, anser ni 

den senare vara mer förenlig med god redovisningssed idag? Hur såg ni på den 

tidigare tillämpade redovisningsprincipen; ansåg ni den vara väl förenlig med god 

redovisningssed då? 

 Hur ser ni på Bokföringsnämnden och de tillvägagångssätt de förespråkar som god 

redovisningssed för intäktsredovisning? Använder ni Bokföringsnämndens 

anvisningar om god redovisningssed fullt ut eller ser ni andra möjligheter än 

Bokföringsnämndens anvisningar? 

Redovisning av intäkter från aktuell tjänst 

 Om nu ha ett stort antal kunder som betalar service/abonnemangs-avgifter på 

sammanlagt 200 000 kronor som avser september 2011 till och med augusti 2012, 

vilken redovisningsmetod för intäkten tillämpar ni här? Är metoden att: 

a) hela summan intäktsredovisas år 2011? eller  

b) 4/12 av 100 kr redovisas som intäkt år 2011, resterande år 2012, dvs. en successiv 

intäktsredovisning? eller 
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c) hela summan intäktsredovisas när serviceavtalet löpt ut, dvs. år 2012.   

  (Om företaget har successiv intäktsredovisning); När började företaget använda denna 

intäktsredovisning? Hur länge har denna intäktsredovisning använts inom företaget? 

 När anser ni att ni utfört den väsentligaste delen av era avtalade prestationer åt en kund 

efter att kunden betalat service/abonnemangs-avgiften? 

 Anser ni era ekonomiska inkomster till följd av tjänsteavtalet kunna gå att beräkna 

med tillräcklig grad av säkerhet? 

 Har ni några kostnader som går att matcha intäkten emot? Om kostnader finns, 

uppkommer de oavsett om tjänsten innehåller en senare prestation eller inte? 

Diskussion om alternativa redovisningsmöjligheter och dess konsekvenser 

 Ser ni andra valmöjligheter att redovisa era intäkter, som också är förenliga med god 

redovisningssed? Om ja, vilka, och varför har ni valt just er nuvarande 

redovisningsmetod? Om nej, hade ni velat ha valmöjligheter och i så fall vilka? 

 Har ni uppmärksammat några förändringar i valmöjligheterna att redovisa 

tjänsteintäkter under de senaste 10 åren? 
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Bilaga 2 
 

Mailfrågor till Bokföringsnämndens kansli 

 
 Har Bokföringsnämndens anvisningar om redovisning av tjänsteintäkter påverkats på 

något sätt av Key Code-domen? Exempelvis att ni förtydligat, ändrat eller eliminerat 

något allmänt råd inom området? Om ja, hur kommer detta sig? 

 (Följdfråga): Ni säger att Key Code-domen inte påverkat reglerna i sig. Ser ni andra 

sätt den kan ha påverkat, exempelvis utvecklingen på för intäktsredovisning överlag? 

Har den påverkat praxis avseende intäktsredovisning för tjänster? Hur och varför i så 

fall?   

 Om en kund betalar en serviceavgift på 100 kronor som avser september 2011 till och 

med augusti 2012, vilken redovisningsmetod för intäkten anser BFN mest vara i linje 

med god redovisningssed? D.v.s. vilken metod rekommenderar nämnden? 

a) hela summan intäktsredovisas år 2011, eller  

b) 4/12 av 100 kr redovisas som intäkt år 2011, resterande 8/12 redovisas år 2012, 

dvs. en successiv intäktsredovisning, eller 

c) hela summan intäktsredovisas när serviceavtalet löpt ut, dvs. år 2012.  

 Kan kansliet förklara vad som är successiv intäktsredovisning respektive linjär 

intäktsredovisning när det kommer till försäkringsavtal och försäkringsliknande avtal? 

Har de två redovisningsmetoderna samma innebörd? 

 

 
 


