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  Förord 

  

Vi vill rikta ett stort tack till er som tagit sig tid att ställa upp på intervju till denna studie. 

Revisorerna är inne i en period på året då de har väldigt mycket att göra samt att vi är 

medvetna om att det endast finns ett begränsat antal normgivare inom redovisning i Sverige. 

Vi är därför oerhört tacksamma till er som tagit er tid för oss. Utan er medverkan hade denna 

studie inte varit genomförbar. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Mats Westerberg 

som under hela arbetets gång ställt upp och hjälpt till att öka studiens kvalitet genom 

kontinuerlig kontakt. Avslutningsvis vill vi även rikta ett tack till de kurskamrater som 

opponerat på vårt arbete och bidragit med nya synvinklar.   
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Sammanfattning 

Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas 

extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja 

funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal 

borrhål som maskinen producerar. Denna nya strategi har växt till ett nytt fenomen som 

företag börjat implementera i sina affärsmodeller. Detta fenomen har till stor del studerats 

inom området för innovation och miljö, men redovisningsaspekten av strategin saknas helt. I 

och med att det är ett relativt nytt sätt att arbeta har inga studier gjorts inom ämnet för 

redovisning, samt finns det inget specifikt regelverk som behandlar detta fenomen. Studiens 

syfte formulerades därför till att beskriva revisorers tolkningar av avtal som innefattar extrem 

tjänstefiering samt analysera problematiken som uppstår med detta och se hur normgivare 

förhåller sig till den problematiken. För att kunna besvara studiens syfte valdes följande 

frågeställningar; 1) Hur anser revisorer i Sverige att noterade företag bör redovisa avtal som 

innefattar extrem tjänstefiering? 2) Vilken redovisningsproblematik anser revisorerna uppstå 

med denna typ av avtal? Och 3) Hur förhåller sig normgivare till den identifierade 

redovisningsproblematiken för denna typ avtal? Genom en kvalitativ metodansats består 

empirin av totalt en intervju med ett företag som arbetar med extrem tjänstefiering, sex 

revisorer samt två normgivare inom redovisning i Sverige. Studiens resultat visar på att 

extrem tjänstefiering bör redovisas genom att kostnadsföra avgiften löpande. Den största 

problematiken som framkommer i studien är jämförbarheten av de finansiella rapporterna. 

Extrem tjänstefiering verkar redovisas på ett helt annat sätt än andra liknande affärsstrategier. 

Det efterfrågas en tydlighet kring hur denna problematik ska lösas, men studiens resultat visar 

på att huruvida ansvaret för den tydligheten bör ligga hos normgivarna eller revisorerna är de 

båda parterna oense om. Revisorerna efterfrågar förändring från normgivarnas sida, medan 

normgivarna anser att de befintliga regelverken är tillräckliga och att det är upp till de 

redovisningsansvariga att vara tydliga i sin redovisning och upp till revisorerna att vara 

tydliga i sin bedömning. 

 

Nyckelord: Tjänstefiering, extrem tjänstefiering, redovisningens roll, revisorns objektivitet. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 



Abstract 

 Companies are constantly trying to improve their business models by implementing new 

strategies. A new strategy that recently has become popular is called product service systems 

(PSS). This phenomenon is when companies instead of traditionally selling and buying 

physical products, now is selling or buying the function of a product.  For example; instead of 

selling a drilling machine, the company sell the produced holes per hour that the machine is 

capable of making. This phenomenon has been studied mostly within the area of innovation 

and sustainability, but no studies has yet been written with an accounting perspective. There 

is no existing standard that regulate this specific business strategy, hence there is a lack of 

knowledge of this subject in an accounting perspective. Therefore we compiled the following 

purpose of this study to be; describe auditors interpretations and the assessments of business 

contracts that are involving PSS and also analyze the problems that come with it. We also 

want to highlight the norm setter’s view of the identified problems. To be able to answer the 

given purpose we decided to compile the following research questions; 1) How should a PSS 

contract be reported in the financial reports according to auditors in Sweden? 2) What 

accounting problems, regarding PSS contracts, does the auditors raise? 3) How does Swedish 

norm setters in accounting view the identified problems? Through a qualitative method the 

empirical chapter consists of a total of one interview with a PSS company, six auditors and 

two norm setters. The results of the study show that PSS should be expensed in the financial 

reports. The most important problem appears in the comparability between companies 

financial reports.  PSS is being treated differently from other similar business strategies in the 

financial reports. There seems to be a need for clarification surrounding PSS contracts. The 

results show that there is a contradiction on whether that clarification should come from the 

norm setters or the auditors. The auditors claims that the norm setters should create and 

publish distinct guidelines on the topic, aiming for all auditors to make an equal assessment. 

While on the other hand the norm setters rather think that the existing standards are enough 

and that it is the auditors or the accountant’s responsibility to be transparent in the financial 

reports. Through transparency the norm setters believe that comparability between companies 

can be achieved. 

  

Key words: Servitization, Product service systems, the role of accounting, audit objectivity. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden av ämnet presenteras, följt av en problemformulering som 

diskuterar ämnets relevans. Sedan presenteras syftet och de frågeställningar som studien 

ämnar att svara på. Slutligen belyses de perspektiv och avgränsningar som studien har.  

Enligt Zhang och Banerji (2017) utmanas samhället ständigt av förändringar i och med 

globaliseringen. När ekonomin och tekniken utvecklas kan det leda till att efterfrågan på varor 

och tjänster hos olika företag förändras. White, Stoughton och Feng (1999) menar att med 

tiden kommer det nya sätta att arbeta som leder till trender. Dessa trender kan utvecklas till 

fenomen som flera företag börjar ta efter. White et al. beskriver att den traditionella 

företagsmodellen inom försäljning har grundat sig på att sälja fysiska produkter. Med tiden 

menar de dock att denna modell utvecklades till att företag istället började sälja produkt-

baserade tjänster. Detta kallar de för tjänstefiering. Att tjänstefiera har på senare tid utvecklats 

ytterligare till en mer extrem version som denna studie belyser. Den mer utvecklade versionen 

kallas extrem tjänstefiering. Mont (2002) menar att extrem tjänstefiering innebär att företag 

istället säljer funktionen av en produkt med alla tillhörande tjänster och service. Det kan vara 

att man säljer det en produkt genererar eller producerar, så länge den uppfyller kundens 

behov. (Ibid.) 

Detta kan alltså innebära att ett företag kan ha maskiner i sina lokaler som de inte äger, utan 

endast betalar för antal av något det som maskinen tillverkar. Det har vissa likheter med 

leasing, men handlar om något helt annat. Till skillnad från leasing där ett företag hyr 

exempelvis en viss borrmaskin under en tidsbestämd period, beskriver företaget Prevas i en 

artikel i tidningen Ny Teknik (2017) att inom extrem tjänstefiering kan kunder istället betalar 

exempelvis per pressad plåtbit. Ett annat exempel på extrem tjänstefiering ger Roy (2000) 

som menar att istället för att betala för en hel tvättmaskin, betalar man för antal rena kläder 

man får från tvättmaskinen. Det behöver alltså inte vara kopplat till en specifik fysisk 

produkt. Mont (2002) menar att det inte spelar någon roll vilken produkt som står hos kunden 

eller om den byts ut. Det ägande företaget kan byta ut tillgången som står hos kunden om de 

skulle hitta en bättre eller mer effektiv motsvarande tillgång. Företaget Prevas beskriver 

vidare i artikeln från Ny Teknik att genom detta kan produktens livslängd öka, driftstoppen 

bli kortare och istället för att köpa en hel maskin, kan man köpa en garanterad löpande 

produktion. (Ibid.) Avtalet mellan företaget och kunden är alltså baserat på att den ska 

generera en viss funktion. För att visa hur extrem tjänstefiering kan se ut i praktiken 

presenteras ett exempel från Luleå Tekniska Universitet;  

Luleå Tekniska Universitet har ett tjänsteavtal med eduPrint. Detta avtal innebär att 

eduPrint tillhandahåller med kopiatorer på universitetet och tar betalt för antal 

utskrifter som görs i universitetet. eduPrint ser till att kopiatorerna fungerar och står 

för service och underhåll. De ser bland annat till att det finns papper i kopiatorerna och 

att det fungerar som det ska. Det är inte tänkt att det ska kopiatorerna ska köpas vid 

avtalstiden slut utan tanken är att avtalet förnyas. Universitetet betalar alltså för att det 

ska stå fungerande kopiatorer i Universitetets lokaler och betalar utöver det för antalet 

utskrifter. 

Enligt både Neely (2008) och Wiesnera, Padrock och Thoben (2014) finns det flera fördelar 

med extrem tjänstefiering. De båda menar att man undviker engångstransaktoner och istället 

får ett regelbundet flöde av intäkter. (Ibid.) Utöver detta finns det även flera andra fördelar 
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med att använda sig av extrem tjänstefiering. Mont (2002) beskriver att det kan ge fördelar för 

miljön samt att det ses som gynnande för både producent och kund. Detta för att det ägande 

företaget fortfarande bär ansvaret för produktens hela livscykel så det ligger i deras intresse 

att skapa hållbara produkter. Castroa, Montoro-Sanchez och Ortiz-De-Urbina-Criado (2011) 

menar att det även är fördelaktigt för producenterna för att de skapar möjligheter att ta över 

marknadsandelar från andra företag som inte väljer att göra nya innovativa förändringar. 

Därmed kan de öka sina vinster. 

Detta fenomen behöver tas med i företags finansiella rapporter då företag enligt svensk lag är 

bokföringsskyldiga (BFL 1 kap. 1§). Utöver svensk lag finns det även normer och regelverk 

som företag ska följa då de upprättar sina finansiella rapporter. Det är normgivare inom 

redovisning som arbetar med att utforma dessa (Skatteverket). Lundqvist (2015) beskriver att 

normgivare inom redovisning vill genom regelverk och standarder uppnå harmonisering och 

hög jämförbarhet mellan företag. För att uppnå jämförbarhet så liknande transaktioner 

redovisas lika, måste de redovisningsansvariga vara tydliga i redovisningen. Lennartsson 

(2016) beskriver att i en snabbt föränderlig omvärld ställs höga krav på redovisnings-

konsulterna som upprättar de finansiella rapporterna. Företagen behöver bidra med mer 

information i deras komplexa transaktioner för att redovisningskonsulterna ska kunna 

redovisa rätt. Enligt Käck (2015) måste de redovisningsansvariga utgå från de befintliga 

regelverk och normer för att kunna ge en rättvisande bild och upprätthålla god 

redovisningssed. Han menar dock att vilket regelverk som ska tillämpas är dock inte alltid 

självklart. Ibland finns det till och med utrymme att välja regelverk själv och man är inte 

alltid bunden till ett och samma regelverk. Han menar att detta till viss mån kan leda till en 

subjektivitet. (Ibid.) 

Eftersom de ansvarigas redovisningsval speglas i de finansiella rapporterna är det av stor vikt 

hur de väljer att tolka transaktioner, avtal och befintliga regelverk. Eftersom att revisorer 

granskar och ska säkerställa att de bokförda transaktionerna företagen gör är godkända, är det 

av värde att studera hur revisorer tolkar extrem tjänstefiering ur ett redovisningsperspektiv. 

1.1 Problemdiskussion 
Idag finns det standarder för hur företagen ska redovisa specifika transaktioner, såsom hur 

man redovisar tillgångar, intäkter eller leasing, exempelvis IFRS 15 och IFRS 16. Dock finns 

det idag inget specifikt regelverk som behandlar extrem tjänstefiering. Detta innebär enligt 

Lundqvist (2015) att de ansvariga måste tolka de befintliga normerna. Deras tolkningar blir 

därför avgörande för hur dessa transaktioner bokförs. Käck (2015) menar att redovisningen 

kan bli subjektiv då det finns utrymme för att göra olika val och att den bokföringsskyldiga i 

vissa fall kan styra redovisningen själv. (Ibid.) Därför kan tolkningar anses vara subjektiva 

och därmed finns det utrymme för att utfallet av tolkningarna kan variera. Fenomenet har 

studerats till stor del inom ramen för innovation och även miljö, men ett forskningsgap 

uppkommer genom att redovisningsperspektivet av extrem tjänstefiering inte har studerats 

ännu. Lundqvist (2015) beskriver att normgivare i världen vill uppnå hög jämförbarhet mellan 

företagen genom de finansiella rapporterna. Hon menar att detta riskerar att hindras om det 

finns utrymme att tolka regelverk olika. Om transaktioner som liknar varandra bokförs olika, 

finns risken att det som normgivarna strävar efter inte uppnås. (Ibid.) En ökad kunskap inom 

detta område kan leda till en utveckling av framtida regelverk och normer. Då extrem 

tjänstefiering enligt Mont (2002) är en ny trend är det viktigt att belysa hur revisorer tolkar 

och resonerar kring dessa avtal och transaktioner idag. De ska ansvara för att redovisningen 



3 
 

blir gjord på ett godkänt sätt. Normgivare behöver se hur revisorer tolkar de befintliga 

regelverken samt få vetskap om den problematik som kan uppstå vid nya fenomen som ska 

tolkas in i redovisningen.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka revisorers tolkningar av avtal som innefattar extrem 

tjänstefiering samt analysera problematiken som uppstår med detta och se hur normgivare 

förhåller sig till den problematiken. 

För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

– Hur anser revisorer i Sverige att noterade företag bör redovisa avtal som innehåller 

extrem tjänstefiering? 

– Vilken redovisningsproblematik anser revisorerna uppstå med avtal som innehåller 

extrem tjänstefiering? 

– Hur förhåller sig normgivare till den identifierade redovisningsproblematiken för 

avtal som innehåller extrem tjänstefiering? 

1.3 Perspektiv 
Studien kommer ha ett redovisningsperspektiv. Det innebär att studien kommer att fokusera 

på redovisningsaspekten av fenomenet extrem tjänstefiering. Studien kommer även belysa 

revisorer och normgivare i Sveriges perspektiv. 

1.4 Avgränsningar 
Studiens avgränsas till kundens sida i redovisningen. Detta kommer göras i syfte att ha 

möjlighet att kunna jämföra med noterade kundföretag som använder sig av IFRS 16. En 

annan avgränsning kommer att vara att intervjua revisorer som arbetar i Sverige. Det kommer 

även avgränsas till normgivare som arbetar inom redovisning i Sverige.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som gjorts inom ämnet som berör 

tjänstefiering, redovisning och normgivning. Sedan presenteras struktureringsteorin som är 

den valda teorin. Avslutningsvis presenteras den analysmodell som skapats för studien. 

2.1 Tjänstefiering 
Idén med tjänstefiering har funnits under en lång tid i samhället. Redan vid 1988 menade 

Vandermerwe och Rada (1988) att moderna företag började i större utsträckning fokusera på 

att erbjuda mer än fysiska produkter. Tjänster började redan vid den här tiden att vara i fokus 

för många företag. Innebörden av tjänstefiering har alltså funnits sedan en tid tillbaka då 

Vandermerwe och Rada gjorde sin artikel om ämnet 1988, men själva termen “tjänstefiering” 

blev populär enligt Rabetino, Harmsen, Kohtamäki och Sihvonen (2018) efter att Baines et al. 

(2007) och Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009) släppte två artiklar inom samma 

ämne. White et al. 1999 benämner tjänstefiering som en trend där företag ändrar sina 

erbjudanden från att sälja fysiska produkter till att istället sälja produkter kombinerade med 

tjänster, istället för endast produkter. 

Enligt studierna som Neely (2008) gjort benämns detta som en affärsstrategi som företag kan 

använda. Vandermerwe och Rada (1988) summerar det genom att förklara att företag kan 

ändra sin strategi från att skapa värde genom produkter till att skapa värde genom tillägga 

tjänster. Kinnunen och Turunen (2012) menar att på grund av en globaliserad produkt-

marknad och en press att ha låga kostnader är det allt fler företag som går mot tjänstefiering. 

Företagen vill på så sätt kunna öka intäkterna och behålla de existerande kunderna som de 

har. Baines et al. (2007) har studerat produktionsföretag i Storbritannien under det tidiga 

2000-talet. De studerade hur företagen i Storbritannien förhåller sig till tjänstefiering. Utifrån 

sin studie kunde de se att tjänstefiering var en populär strategi där majoriteten av företagen 

såg tjänstefiering som deras huvudsakliga metod för tillväxt. (Ibid.) 

I de tidigare studierna kan man se tendenser att många företag börjat intressera sig för 

fenomenet då det kan generera en del fördelar. Enligt Gebauer, Fleisch och Friedli (2005) 

benämns tjänstefiering som ett sätt att kunna differentiera sig på marknaden gentemot andra 

företag. Genom att differentiera sig på marknaden kan företag finnas kvar och vara 

konkurrenskraftiga. De kommer dock fram till att det finns en tjänstefierings paradox. 

Paradoxen ligger i att företagen investerar mycket för att öka sin tjänstefiering men att de inte 

får tillbaka de dem hade förväntat sig av sina investeringar. Vandermerwe och Rada (1988) 

menar att denna växande trend finns inom många olika branscher. Även de beskriver att 

många använder tjänstefiering för att få konkurrensfördelar på marknaden genom att 

minimera risken för att kunder går till andra konkurrenter på marknaden. 

2.2 Extrem tjänstefiering 
I denna studie kommer termen “extrem tjänstefiering” behandlas som det engelska begreppet 

“Product Service Systems” (PSS). Baines et al. (2007) menar att extrem tjänstefiering är ett 

specialfall av fenomenet tjänstefiering. Istället för ett traditionellt sätt arbeta med försäljning 

av fysiska produkter menar de att fokus läggs på försäljning av användningen av en produkt. I 

en studie av Beuren, Ferreira och Miguel (2013) beskriver de att det sedan en tid tillbaka 

funnits olika definitioner av detta fenomenet extrem tjänstefiering i tidigare studier. Manzini 

och Vezzoli (2003) definierar det som en innovationsstrategi som innebär ett skift i företags 
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fokus från att endast designa och sälja fysiska produkter till att designa och sälja ett system av 

produkter och tjänster som tillsammans är till för att uppfylla kunders efterfrågan. En annan 

definition ger Mont (2002) som anser att det bör definieras som ett system av produkter, 

tjänster, support och infrastruktur som är designad för att vara konkurrenskraftig, uppfylla 

användares behov och resultera i mindre påverkan på miljön än traditionella företagsmodeller. 

Beuren, Ferreira och Miguel (2013) har undersökt 149 stycken vetenskapliga artiklar inom 

ämnet, av dessa har en tredjedel använt sig av Goedkoop, van Haalen, te Riele och Rommens 

(1999) definition av extrem tjänstefiering. Goedkoop et al. definierar extrem tjänstefiering 

som en kombination av produkter och tjänster i ett system som ger en funktion till 

konsumenterna samt minskar på miljöpåverkan. Tjänstefiering och extrem tjänstefiering kan 

alltså utifrån den tidigare litteraturen ses som två olika strategier där tjänstefiering handlar om 

att sälja fysiska produkter med tjänster, medan extrem tjänstefiering snarare handlar om att 

sälja ett system eller en funktion av en produkt med tjänster. 

Det finns några stora företag i världen som redan håller på med denna typ av affärsstrategi. 

Smith (2013) beskriver bilföretaget Rolls Royce som ett exempel på det. De har ett koncept 

inom extrem tjänstefiering som de benämner power-by-the-hour där de säljer funktionen av 

motorers kapacitet per timme kombinerat med underhåll. (Ibid.) 

Det finns flera orsaker till att extrem tjänstefiering har börjat bli populärt. Mont (2002) 

beskriver att det kan ge fördelar för både företag, kunder och samhället. Hon menar att för 

företagen genom extrem tjänstefiering kan skapa konkurrensfördelar på marknaden. Hon 

menar att det kan ge möjligheter för att ta sig in på nya marknader samt kunna vara i framkant 

med nya strategier. Bains et al. (2009) beskriver en annan fördel som är att företag kan 

använda extrem tjänstefiering för att skapa högre kundnöjdhet. Detta förklarar även Mont 

(2002) och beskriver att man skapar en viss relation till sina kunder på ett annat sätt än då 

man endast säljer fysiska produkter. Relationerna i extrem tjänstefiering blir mer 

kommunikativ då man har ett annan typ av informationsflöde mellan parterna. Detta är för att 

det finns incitament för båda parterna att allt fungerar på ett effektivt sätt då båda tjänar på 

det. (Ibid.) Då det finns tidigare studier inom tjänstefiering som beskriver en tjänstefierings 

paradox (Gebauer, Fleisch och Friedli, 2005) kan det även potentiellt finnas en risk att samma 

paradox kan uppkomma inom extrem tjänsterfiering. Detta då företag måste göra 

investeringar för att ändra sina affärsmodeller och det inte är garanterat att utfallet blir såsom 

de önskat.  

Det har även visat sig medföra positiva effekter på samhället i stort, menar Mont (2002). Hon 

lägger stor vikt vid den miljömässiga aspekten av extrem tjänstefiering och menar att det är 

bra för miljön då det motverkar “slit och släng”-samhället som hon menar att vi lever i. 

Företaget som äger produkten underhåller produkten istället för att sälja en ny produkt. Det 

leder till att det tillverkas färre produkter totalt sett. Det innebär också i sin tur att företagen 

som tillverkar dessa produkter gör de mer tåliga så att det håller längre. Hon menar slutligen 

att man med extrem tjänstefiering går ifrån standardiserade produkter och massproduktioner 

till att istället fokusera på flexibilitet, kvalité och skapa högre värde, vilket kan ge fördelar för 

samhället i längden. (Ibid.) 

Genom de tidigare studierna kan det konstateras att tjänstefiering och extrem tjänstefiering 

har likheter med varandra. Skillnaden är att extrem tjänstefiering är precis som det låter, mer 

extremt än tjänstefiering. I extrem tjänstefiering betalar kunden för en funktion från en 
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produkt istället för att köpa eller hyra hela produkten. Extrem tjänstefiering är alltså som 

nämnt tidigare av Baines et al (2007) ett specifikt extremt fall av tjänstefiering. 

2.3 Redovisningens roll 
Sunder (2005) beskriver hur redovisningen började formas redan på 1930-talet då 

myndigheter började reglera de finansiella rapporterna. Innan det utgick man endast från 

normer och konventioner. Utifrån Sunders beskrivning kan man alltså säga att redovisningen 

tidigt började finnas i samhället. År 1980 beskrev Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes och 

Nehapiet (1980) att redovisningen ansågs vara en viktig komponent i samhället. Sunder 

(2005) menar att med tiden utvecklades myndigheternas reglering till standarder som företag 

började följa. Fields, Lys och Vincent (2001) beskriver att man ville reglera marknaden för att 

den var ofullständig och man ville kunna jämföra mellan företag. De förklarar det med att i en 

värld med perfekta och fullständiga marknader finns inte behovet av normgivare att reglera 

finansiella rapporter. Det hade inte heller funnits något behov av redovisning eller regelverk 

som sätter standarder för detta. Dock menar dem att vi inte befinner oss i en sådan omgivning 

med perfekta marknader och behöver därför regleringar för redovisning av finansiella 

rapporter. 

Det finns flera orsaker till varför normgivare vill utveckla redovisningen i Sverige och även 

internationellt. Jeanjean och Stolowy (2008) menar att de som utvecklat redovisningen anser 

att de har en viktig roll i samhället. De menar att normgivare inom redovisning har lagt tid 

och resurser för att utveckla redovisningen till internationella regelverk såsom International 

financial reporting standards (IFRS). De beskriver att vanliga argument bakom detta är att 

regelverk kan ge transparens och högre jämförbarhet mellan finansiella rapporter. Detta 

bygger på att genom att använda gemensamma standarder leder det till minskade kostnader 

för att jämföra finansiella rapporter över marknader och mellan länder. Detta menar även av 

Bradshaw och Miller (2008) som beskriver att bevisen för att använda internationellt 

gemensamma regelverk i världen kan ge högre jämförbarhet av redovisningsinformationen 

mellan länder som annars skiljer sig mycket, både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. De 

menar att genom att utveckla redovisningen och regleringen kan man säkerställa att liknande 

transaktioner som olika företag gör behandlas på ett liknande sätt i de finansiella rapporterna. 

Detta är även viktigt för företagens intressenter vilket Smith Bamber, Barron och Stevens 

(2011) beskriver. De menar att företagens olika intressenter är beroende av att de finansiella 

rapporterna är korrekta och återspeglar verkligheten. Detta gör att de vågar handla och 

investera i olika företag. På så sätt gynnas även företagen av att ha redovisning som kan 

medföra korrekta finansiella rapporter. 

2.4 Redovisningsval och objektivitet 
Enligt Fields, Thomas, Lys och Vincent (2001) ställs redovisningsansvariga inför olika val i 

deras arbete. De beskriver att redovisningsval är något som görs i syfte att påverka 

redovisningen på olika sätt. Ett redovisningsval som funnits under en tid tillbaka beskriver 

Giner och Pardo (2018) handla om leasing. De menar att de tidigare funnits incitament för 

företag att ha velat göra redovisningsval för att passa in i kategorin operationell leasing. En 

orsak till detta menar Giner och Pardo vara att vissa företag vill undvika oönskad påverkan i 

deras balansräkning. Det finns även fler studier som tyder på att företag gör val för att gynna 

dem själva. En studie gjord av Graham, Harvey och Rajgopal (2005) visar att företagsledare 

hellre agerar och tar beslut som gynnar företaget kortsiktigt trots att det kan vara negativt för 
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företaget långsiktigt. Detta menar Graham, Harvey och Rajgopal att företagsledarna gör för 

att få positiva nyckeltal. Fields et al. (2001) beskriver vidare i sin studie att företag har 

incitament att ta beslut och göra egna tolkningar i redovisningen där de själva gynnas. De 

beskriver att det kan bero på att det finns stora valmöjligheter vid upprättandet av finansiella 

rapporter. Vidare beskriver Fields et al. att normgivare i USA har uttryckt oro över detta då 

det kan leda till att rapporterna inte blir lika jämförelsebara. Morgan (1988) beskriver att 

objektiviteten inom redovisningen har varit ett omdiskuterat ämne under en lång tid. Han 

menar att de redovisningsansvariga ofta ser sig själva som objektiva och att de ger en 

rättvisande bild av verkligheten. Morgan påstår däremot att de redovisningsansvariga i själva 

verket är subjektiva individer som konstruerar verkligheten. Morgan menar att objektivitet 

inom redovisning endast är en myt. Han beskriver att arbetet inom redovisning till stor del 

baseras på antaganden. 

Dessa är alltså några utav orsakerna till att objektivitet inom yrket för revision är svårt att 

uppnå helt. Mutchler (2001) uppger några fler orsaker till att objektiviteten och oberoendet 

hos revisorer är svår att uppnå och menar att det finns sju hot bakom objektiviteten. Dessa är 

självbedömning där den interna revisorn granskar sitt eget arbete, social press som innebär att 

revisorn utsätts för press från olika håll. Den tredje är ekonomiskt intresse, som till exempel 

kan vara incitamentsbetalningar. Personliga förhållanden är det fjärde hotet där den interna 

revisorn kan vara partisk i bedömningen. Den femte är kännedom som är då revisorn har 

arbetat och granskat enheten under en lång period. Det sjätte hotet är kulturella problem som 

kan uppstå om revisorn är partisk eller saknar förståelse för lokal kultur. Slutligen är 

kognitiva fördomar det sjunde hotet, som innebär att revisorn kan ha fördomar eller gör 

förutbestämda antaganden. (Ibid.) I den här studien kommer det sjunde hotet kognitiva 

fördomar att användas i analysen i kapitel 5.  

Utifrån dessa tidigare studier är det tydligt att även om syftet med regleringen är att 

redovisningen ska vara objektiv och neutral, är det i många fall svårt att uppnå. Den 

redovisningsansvarige måste utifrån sin egen kunskap och förmåga tolka transaktionerna som 

förekommer och redovisa dem på lämpligt sätt. De tidigare studierna tyder på att det i 

slutändan är den redovisningsansvarigas och revisorernas tolkning som ligger till grund för 

besluten.  

2.5 Normgivning inom redovisning 
Normer definieras enligt Sunder (2005) som gemensamma förväntningar på hur andra bör 

bete sig i olika situationer. För att reglera normerna inom redovisning krävs normgivare som 

kan påverka processen på olika sätt. Normgivning används av olika orsaker. Enligt Fogarty 

(1992) strävar normgivningen efter att tillgodose användarnas behov, skapa trovärdig 

representation och upprätthålla neutralitet. Det är alltså ett sätt för normgivare att skapa ett 

ramverk för företags redovisning. 

Enligt Cyert och Ijiri (1974) handlar normgivning om en process som innebär ett samspel 

mellan tre olika parter i samhället. De menar att de finansiella rapporterna inte bara handlar 

om att visa ett företags nuvarande finansiella ställning, utan om hela samverkan av alla tre 

parterna. Detta samband visas i figur 1 nedan. Figuren belyser hur de olika parterna 

interagerar med varandra och tillsammans utgör normgivningsprocessen. 
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Figur 1- Normgivningsprocessen 

 

De tre parterna är redovisningsbranschen, användarna av finansiella rapporter och företagen. 

Företagen har den information som efterfrågas av både redovisningsbranschen samt 

användarna av de finansiella rapporterna, cirkeln motsvarar den informationen som företagen 

är villiga att ge ut. Den delen som inte överlappas är där av inte intressant. 

Cyert och Ijiri beskriver att redovisningsbranschen inte endast innebär individuella revisorer 

eller redovisningsbyråer, utan till allmänna normgivare i samhället som kan ha en påverkan 

på trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Redovisningsbranschens cirkel motsvarar den 

information från företagen som är relevant för redovisningsbranschen att verifiera, alltså den 

del som överlappas. Informationen som verifieras kan vara information som krävs i de 

finansiella rapporterna. Den delen som inte överlappas är information som användarna inte 

efterfrågar och den delen som företaget inte vill dela med sig av, och är därför inte relevant. 

Den informationen kan vara intern information som företag inte vill dela med sig av, det kan 

vara exempelvis information om kommunikation med medarbetare eller detaljerad produkt-

information. 

Slutligen menar Cyert och Ijiri att den tredje cirkeln är all den information som användarna 

skulle vilja veta om företaget, men delen som inte överlappas är information som företaget 

inte vill dela med sig av och information som redovisningsbranschen inte kan verifiera. 

Denna cirkel motsvarar användarna och innefattar alla typer av användare av finansiella 

rapporter. Några exempel är långivare, analytiker, aktieägare och allmänheten som läser 

finansiella rapporter. (Ibid.) 

Givet denna tidigare studie kan man se att det krävs ett samspel mellan alla tre parterna i 

samhället för att kunna reglera och skapa en redovisning som kännetecknas av god 

redovisningssed och en hög jämförbarhet. Alla dessa parter kommer påverka normgivningen 

på olika sätt då det är tre olika parter som efterfrågar olika information från varandra. 

2.6 Potentiella redovisningsproblem inom extrem tjänstefiering  
Genom att studera olika befintliga standarder och regelverk identifieras en del likheter med 

andra fenomen. Ett fenomen som funnits länge, som till viss del har likheter med extrem 
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tjänstefiering, är leasing. Enligt Johnson och Lewellen (1972) innebär leasing, till skillnad 

från extrem tjänstefiering, att ett företag hyr ut en specifik produkt som står i ett annat 

företags lokaler under en viss tidsperiod. Med leasing tar man betalt för att en hel produkt står 

hos ett annat företag. (Ibid.) Skillnaden i avtalen är att ett leasingavtal berör specifika 

produkter under en förutbestämd tidsperiod samt att det i vissa fall leder till ett köp vid 

avtalets slut, vilket inte sker vid extrem tjänstefiering. Enligt Mont (2002) är tanken att 

avtalen som berör extrem tjänstefiering istället ska förnyas löpande, vilket hon menar har mer 

fördelar för båda parterna. Det här menar hon då det finns incitament till långvariga relationer 

och ett hållbarare sätt att arbeta. Dessa två sätt att arbeta har alltså likheter med varandra, men 

då leasing har funnits längre finns det enligt Giner och Pardo (2018) bestämda regler för hur 

man ska redovisa det. Från januari 2019 redovisar noterade företag leasing med hjälp av 

regelverket IFRS 16, till skillnad från tidigare då de kunde välja mellan två olika typer av 

leasing. Förr påverkade ena typen balansräkningen och andra inte. Nu redovisar företagen en 

tillgång och leasingskuld som tas upp i balansräkningen så där av spelar det längre ingen roll 

vilken typ av leasing företagen använder. (Ibid.) Efter att ha studerat de befintliga 

standarderna och regelverken kan slutsatsen dras att det inte finns något specifikt regelverk 

ännu som berör avtal inom extrem tjänstefiering i Sverige.  

Vid ett traditionellt vanligt köp, av till exempel en maskin, så betalar man för köpet. 

Maskinen tas upp som en tillgång i balansräkningen och skrivs av över tiden den nyttjas. Om 

man istället leasar maskinen tas en nyttjanderätt upp som en tillgång i balansräkningen men 

också en leasingskuld tas upp i balansräkningen. Den tillhörande avgiften för leasing betalas 

löpande. Använder man sig av ett avtal som innehåller extrem tjänstefiering som i praktiken 

liknar leasing då man har maskinen i sin lokal men man äger den inte samt att man betalar en 

avgift löpande till det ägande företaget. Till skillnad från leasing så berör inte avtalet 

balansräkningen utan i praktiken kostnadsförs oftast avgiften löpande i resultaträkningen då 

avtalet utformas som en service. Detta påverkar företagens nyckeltal då de baseras på balans- 

och resultaträkningen. Då liknande transaktioner eller affärsmodeller redovisas olika kan det 

medföra stor påverkan på jämförbarheten mellan företag där vissa använder sig av leasing och 

andra extrem tjänstefiering. Det kan potentiellt leda till en allvarlig problematik då 

intressenter i samhället till viss del baserar sina beslut på informationen i årsredovisningar. Se 

bilaga 1 för ytterligare förklaring för hur balans- och resultaträkningen kan påverkas. 

Baines et al. (2009) beskriver att det finns ett ökat intresse för de här typerna av avtal som 

innehåller extrem tjänstefiering och det förväntas bli populärt att tillämpa för många olika 

företag. (Ibid.) Därigenom kommer det därför troligtvis beröra många finansiella rapporter i 

framtiden. 

2.7 Struktureringsteori 
Struktureirngsteorin är skapad av Anthony Giddens. I hans bok “sociologi” skriver han att 

struktureringsteori är ett teoretiskt synsätt som handlar om den processen där vi formar vår 

sociala verklighet utifrån vårt handlande. Men han menar dock att det är en dubbel process i 

och med att vi påverkar och omformas av samhället. Enligt Macintosh och Quattrone (2010) 

baseras struktureirngsteorin på samspelet mellan strukturer och aktörer samt hur dessa 

påverkar de sociala kontexterna i samhället. Strukturerna innebär hur man bör agera i sociala 

kontexter och finns runt omkring oss hela tiden. Det är aktörerna i samhället som genom sina 

medvetna handlingar och sociala interaktioner skapar dessa strukturer. Aktörerna är inte bara 

styrda av de sociala strukturerna, de är målmedvetna och vet varför de agerar som de gör. De 



10 
 

kan bidra med motiv för deras handlingar och sociala interaktioner. Trots att många 

konsekvenser från aktörernas handlingar är genomtänkta och medvetna finns det andra 

konsekvenser som är både omedvetna och ogenomtänkta. I deras reflektiva övervakning av 

sociala kontexter i sociala sammanhang förlitar sig aktörer på både en praktisk och 

osammanhängande medvetenhet. Macintosh och Scapens (1990) beskriver att strukturering 

finns i tre olika dimensioner. Dessa dimensioner är; signifikation, domination och legitimitet. 

Signifikation är regler inom betydelselära som ska ge mening. Domination involverar resurser 

som är till för att skapa makt och legitimitet handlar om normer i samhället som skapar moral 

i ett socialt system. De skriver att begreppen struktur, aktör och system i praktiken hänger 

nära ihop och påverkar varandra. De menar att sociala system har strukturer som lägger 

grunden för socialt handlande och företag är individuella deltagare av systemet. 

Macintosh och Scapens menar att signifikation utgör den första dimensionen och är en 

abstrakt kognitiv dimension i sociala sammanhang. Denna utgörs av att aktörer kommunicerar 

och förstår varandra. Signifikation består av abstrakta strukturer, tolkningssystem och 

diskursiva metoder. Tolkningssystemet innebär betydelsefulla regler, koncept och teorier som 

är till för att skapa mening i olika sammanhang. Diskursiva metoder innebär saker såsom att 

tala, skriva eller andra former av social interaktion. Språket är till exempel den mest viktiga 

signinfikationsstrukturen. Utifrån det Macintosh och Scapens beskriver om signifikation kan 

vi se att revisorer innan de bedömer de finansiella rapporterna använder sig av sociala 

strukturer, tal och skrift när de genom ett tolkningssystem tar beslut. 

Den andra dimensionen är domination enligt Macintosh och Scapens. Den handlar om att 

omvandla resurser för att skapa makt. De menar att vissa aktörer har makt över andra. Det är 

en naturlig del av vårt samhälle. Utifrån det som Macintosh och Scapens beskriver om 

dimensionen domination kan vi koppla det till andra situationer där man omvandlat resurser 

till makt. Macintosh och Scapens beskriver två olika typer av resurser som genererar makt. 

Dels de allokerade resurserna som dels är fysiska och icke fysiska. Macintosh och Quattrone 

(2010) ger exempel på det och menar att de fysiska kan vara gruvor, fabriker, datorer och så 

vidare. De menar vidare att de icke fysiska allokerade resurserna till dessa är kunskapen som 

krävs för att kunna producera resurser som ger makt. Det kan vara kunskap om att bryta malm 

i gruvan, kunskap om att producera i fabriken eller teknisk kunskap som gör att man kan 

använda datorn. Den andra typen av resurs som genererar makt som Macintosh och Scapens 

(1990) beskriver är auktoritativa resurser. Detta är resursen som vissa aktörer har när de kan 

bestämma över en annan aktör. Macintosh och Quattrone (2010) ger som exempel att när en 

aktör av någon anledning har makt att ta beslut över en annan aktör har de auktoritativa 

resurser. Den auktoritativa resursen har därför inte en direkt koppling till något materiellt. 

Utifrån Macintosh och Quattrones exempel kan vi koppla det till den auktoritativa makten 

som normgivarna i redovisningsbranschen har över revisorer. Detta då de måste följa 

ramverket som normgivarna skapar.   

Den sista dimensionen handlar om legitimitet som Macintosh och Scapens (1990) beskriver 

som värderingar och normer som finns för att skapa moral i sociala system. De menar att man 

erhåller legitimitet om man följer de gemensamt ramverk av värderingar och ideal för vad 

som anses vara moraliskt rätt agerande. Dessa värderingar och ideal uttrycker även vad som 

är omoraliskt och felaktigt agerande i sociala sammanhang. Det som anses får hända och vad 

som inte får hända. På så vis uppkommer indirekt ett socialt system där de som inte följer 

värderingarna och normerna straffas genom att de kan förlora legitimitet. Genom den 
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beskrivning som Macintosh och Quattrone (1990) beskriver kan vi koppla det till de 

situationer som vi avser att studera. Om man följer de normer och värderingar som finns i den 

aktuella kontexten innebär att inga konsekvenser uppstår. Medan om man däremot motsätter 

sig normerna och agerar annorlunda från dem kommer det leda till olika straff eller 

sanktioner.  

Dessa tre beskrivna dimensioner inom struktureringsteorin har en gemensam påverkan på vår 

sociala kontext, hur vi agerar och interagerar i olika situationer. Denna teori valdes på grund 

av att den kan ge en förklaring till varför aktörer i samhället använder sig av betydelselära när 

man tolkar och skapar förståelse vid agerande. Teorin kan där av hjälpa oss att analysera 

revisorernas resonemang vid tolkning och bedömning av avtal. Om intervjuerna med 

revisorerna resulterar i ett motstridigt resultat kan det förklaras med att subjektiva svar kan 

uppkomma utifrån betydelselärans sätt att resonera och tolka. Revisorer gör en egen tolkning 

och utvärdering för att kunna dra en slutsats. Om resultatet från intervjuerna med revisorerna 

däremot blir liktydigt kan det istället förklaras genom den makt som normgivare har på 

revisionsföretagen. Detta är en auktoritativ resurs då normgivare i samhället har makt över 

aktörer såsom enskilda revisorer.  Normgivarna sätter standarden för hur revisorerna ska 

arbeta och klassificera olika affärstransaktioner mellan företag och kunder och kan därför 

anses ha en stor påverkan i hur revisorerna agerar och tar beslut.   

 

Figur 2- Struktureirngsteorin 

 

2.8 Analysmodell 
Utifrån den tidigare litteraturen, struktureirngsteorin samt studiens syfte, har en analysmodell 

skapats. Tanken är att koppla samman dimensionerna med de olika aktörerna för att visa vilka 

utfall deras handlingar skapar. Syftet är att visa hur alla aspekter hänger ihop. Det presenteras 

två bilder nedan som är skapad med inspiration från struktureirngsteorin i grunden men visar 

på två olika fall.  

I struktureringsteorin finns dimensioner, men i analysmodellen har valet istället gjorts att gå 

ifrån det och istället konceptualisera hur det ser ut genom att lägga in aktörerna som i en 

ordning. Struktureringsteorin är baserad på dimensioner som påverkar varandra i en 
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oberoende ordning. Den här studien riktar in sig på specifika aktörer: revisorer och 

normgivare, där analysmodellen istället utgår ifrån att dessa påverkar varandra i en specifik 

ordning beroende på vilken situation de befinner sig i. Därför har den här studien valt att, med 

inspiration från struktureringsteorin, skapa en analysmodell som har en stegvis ordning i olika 

nivåer. Nedan visas analysmodellen i två olika situationer där ordningen på de olika nivåerna 

skiljer sig. I den första situationen visar modellen hur ordningen på nivåerna ser ut i ett 

normalfall där inget nytt sker. I den andra situationen sker något nytt som leder till att 

ordningen på nivåerna i modellen förändras. Som exempelvis vid extrem tjänstefiering.  

2.8.1 Vid normalfall 

 

 

Figur 3- Analysmodell vid normalfall 

 

I ett normalfall är normgivarna i den första nivån som tillhör den strukturella egenskapen 

domination. Normgivarna har kontroll över regleringen och kan därför påverka utfallet i 

redovisningen. De arbetar för vad de anser behöver regleras på marknaden för att 

redovisningen ska följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild. De har alltså en 

auktoritativ makt över revisorerna på grund av att de påverkar regleringen som revisorerna 

och andra inom redovisningsbranschen måste förhålla sig till. Detta leder till nästa nivå som 

är regleringarna som tillhör den strukturella egenskapen legitimitet. Regleringar innehåller 

olika förhållningssätt som revisorerna behöver beakta i sina bedömningar. Regleringarna 

skapar ett typ av ramverk för vad som är moraliskt rätt och fel och vad som är ett accepterat 

sätt att arbeta. De ger en bild av vilka normer och värderingar som finns eller kan finnas inom 

redovisning. Följer revisorerna och redovisningsbranschen dessa normer och värderingar kan 

de erhålla legitimitet. Dessa regleringar som revisorerna måste förhålla sig till leder till den 

sista nivån som handlar om den strukturella egenskapen signifikation. Revisorer använder sig 

av tolkningssystem och egna erfarenheter för att kunna göra sina bedömningar av de 

finansiella rapporterna. När normgivarna ger ut standarder och regleringar är det sedan upp 

till revisorn att tolka och försöka förstå dem för att kunna skapa mening och göra 

bedömningar. Sammanfattningsvis kan man alltså beskriva att i normala fall är det 
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normgivarna som skapar regleringar som finns för att visa revisorerna vad som är legitimt och 

inte. Medan i sista steget är det upp till revisorerna att göra en tolkning av regelverken för att 

applicera i sitt arbete. Pilen i figuren visar på att handlingar som aktörer gör ständigt pågår 

och påverkar de strukturella egenskaperna. Det är därför i ett normalfall en process som sker 

löpande. Men på det här sättet fungerar det dock inte i alla fall. Vid nya fenomen som 

exempelvis extrem tjänstefiering ser ordningen annorlunda ut, vilket presenteras nedan.  

 

2.8.2. Vid specialfall 

 

 

Figur 4- Analysmodell vid specialfall 

 

I den här modellen visas hur ordningen på nivåerna förändras då det uppkommer nya 

fenomen som skiljer sig från den traditionella ordningen. När ett nytt fenomen uppkommer i 

samhället bland företag framkommer en annan typ av ordning av de strukturella 

egenskaperna. Via nya fall som exempelvis med extrem tjänstefiering börjar det istället med 

att revisorerna tolkar transaktionerna och avtalen som finns med extrem tjänstefiering. 

Revisorerna är därför i den första nivån med den strukturella egenskapen signifikation. 

Revisorerna måste tolka och bedöma hur de anser att redovisningen bör se ut utifrån egna 

erfarenheter och de befintliga regelverken som finns att tillgå. Tolkningarna kan leda till att 

revisorerna måste göra subjektiva redovisningsval. Subjektiviteten kan där av leda till 

skillnader i redovisningen mellan företag som arbetar med liknande affärsstrategier eller har 

avtal som liknar varandra. På grund av att skillnader kan uppstå mellan företag kan det finnas 

behov av att förändra eller utveckla reglerna. Då revisorernas subjektiva bedömningar kan 

leda till skillnader i de finansiella rapporterna kan det medföra missvisande eller icke 

jämförbara rapporter. Normgivarna kan därför vilja rätta till det genom att förändra 

regelverken eller ge ut ett uttalande om det som är missvisande. Det leder till nästa nivå med 

den strukturella egenskapen domination. Normgivarna kan genom sina auktoritativa makt 

förändra regleringen. 
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Ett exempel från tidigare var att noterade företag kunde använda sig av olika typer av leasing, 

operationell eller finansiell. Man redovisade dessa helt olika, den ena togs upp i 

balansräkningen och den andra gjorde man inte det genom att man kostnadsförde den direkt. 

Då gick normgivarna in och skapade IFRS 16 där all typ av leasing nu ska redovisas på IFRS 

16 samma sätt för noterade bolag som följer IFRS. Alla leasingavtal för de företagen tas nu 

upp i balansräkningen. I det här exemplet med leasing kom normgivarna in i andra steget då 

de uppmärksammat att redovisningen blivit missvisande i flera fall. I det sista steget skapas 

därför en ny moral för vad som anses vara rätt eller fel vad gäller leasing.  

I den tredje nivån kommer därför regleringen som innehåller den strukturella egenskapen 

legitimitet. Om normgivarna väljer att förändra regelverken skapas alltså nya normer och 

värderingar för det som anses vara moraliskt rätt och fel i redovisningen. Den gröna pilen i 

figur 4 representerar precis som i den tidigare i figur 3 att aktörers handlingar påverkar de 

strukturella egenskaperna. 
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med en motivering av studiens forskningsansats. Efter det kommer de 

metoder som använts för att besvara syftet att beskrivas, följt av en beskrivning av de 

tillvägagångssätt som använts vid datainsamlingen. Avslutningsvis diskuteras de 

kvalitetshöjande metoderna samt de metodproblem som kan uppstå med den valda metoden. 

3.1 Forskningsansats 
Då studies syfte belyser subjektiva resonemang och baseras på intervjuer, valdes en kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats valdes då det syftar till att skapa en djupare förståelse av ämnet 

enligt David och Sutton (2011). Det vetenskapliga synsättet beskrivs i konstruktionismen som 

enligt David och Sutton är en av fyra teoretiska traditioner inom den samhällsvetenskapliga 

metoden. David och Sutton beskriver konstruktionismen som ett sätt att skapa en meningsfull 

social verklighet genom interaktioner med andra. De menar att språket har en viktig roll i 

skapandet av verkligheten. De menar även att inom konstruktionismen skapas ordning genom 

gemensamma övertygelser snarare än externa strukturer. (Ibid.) I och med att 

konstruktionismen handlar om interaktioner och att skapa mening, passar denna teoretiska 

tradition en kvalitativ studie då, fokus läggs vid intervjuer och subjektiva resonemang. Enligt 

David och Sutton är den ontologiska aspekten av konstruktionism fenomenologi. Ontologi är 

en gren inom filosofin som belyser frågor om vad som existerar och den grundläggande 

verkligheten.  Fenomenologi är enligt Molander (2010) en filosofisk inriktning som grundas i 

att skapa mening utifrån sitt eget perspektiv. Han menar att fenomenologin inte handlar om 

att söka en objektiv sanning, utan att snarare utifrån biologiska och kulturella tolkningsramar 

beskriva fenomen från sitt perspektiv. Epistemologi innebär enligt David och Sutton en annan 

gren inom filosofi och belyser hur man kan skapa kunskap om världen. Den epistemologiska 

aspekten av konstruktionismen är interpretivism. Interpretivism innebär enligt Bryman och 

Bell (2011) att försöka fånga den subjektiva aspekten av social handling. De menar att det 

finns skillnader på att studera människor och naturvetenskapliga ting. Detta innebär enligt 

David och Sutton (2011) att den som genomför en studie måste vara en social aktör som 

förmedlar innebörden av det som den har studerat. Synsättet passar för studiens syfte då den 

lägger vikt vid tolkningar och resonemang och det lämnar utrymme för att det kan det finnas 

olika sanningar, snarare än objektiva svar eller en enda sanning. I studien genomförs 

intervjuer vilket passar med den metodologi som konstruktionismen förespråkar med 

kvalitativa ansatser. Enligt David och Sutton fokuserar konstruktionismen på att forskaren bör 

genomföra intervjuer där man försöker skapa förståelse för innebörden i intervjuerna.   

Studien använde både en deduktiv och induktiv metod. En deduktiv metod enligt Bryman och 

Bell (2011) handlar om förhållandet mellan teori och forskning, där forskningen som utförs 

baseras på de teorier som finns. Molander (2010) beskriver det som att komma fram till en 

viss slutsats genom att använda logiska premisser. En deduktiv ansats användes i studien 

genom att befintliga teorier inom ämnet samt allmänna principer används för att kunna dra 

slutsatser av den insamlade empirin. En induktiv ansats handlar däremot enligt Bryman och 

Bell (2011) att teorier skapas från praktiken. Molander (2010) beskriver det som att dra 

slutsatser från erfarenheter. Alltså från en mängd iakttagelser kommer man sedan fram till en 

slutledning. (Ibid.). I studien bestod den induktiva metoden av sammanställningar från den 

samlade empirin för att sedan kunna dra slutsatser kring de valda ämnet. Studien använde 

båda metoderna genom att skapa förklaringar genom struktureirngsteorin samt genom 
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erfarenhet från intervjuer skapa en bild av hur fenomenet ser ut i praktiken, och inte endast 

utgå från befintlig teori.  

3.2 Övergripande metodansats 
För att skapa en bredare bild av ämnet studerades den tidigare litteraturen som fanns. När 

tillräckligt med information samlats från tidigare studier kunde det konstateras att fenomenet 

som studien belyser var ett relativt nytt fenomen och att inga studier har gjorts ur ett 

redovisningsperspektiv. Först genomfördes en mindre intervju hos ett företag som arbetar 

med extrem tjänstefiering. Utifrån den intervjun skapades ett case som visade på hur ett avtal 

som innehåller extrem tjänstefiering kan se ut i praktiken. Sedan intervjuades sex revisorer 

där det sammanställda caset presenterades. Efter intervjuerna med revisorerna samman-

ställdes resultatet för att sedan skapa frågor till normgivare. Frågorna baserades på 

problematiken som revisorerna framförde. Det genomfördes två intervjuer med svenska 

normgivare inom redovisning för att få deras syn på problematiken. Genom studien användes 

struktureringsteorin för att på ett logiskt sätt förklara tolkningarna och resonemangen från alla 

intervjuerna.  

3.3 Litteraturstudie 
Den största delen av informationen har hämtats från vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga 

artiklar valdes för att skapa en bild av tidigare studier som gjort inom det valda ämnet. Alla 

vetenskapliga artiklar som använts har hämtats genom Luleå Tekniska Universitets databaser. 

De använda databaserna var Scopus, Emerald Journals och Google Scholar. De främst 

använda sökorden var; tjänstefiering, extrem tjänstefiering, redovisningens roll och revisorns 

objektivitet. För att kunna föra en diskussion om varför ämnet var aktuellt att studera valdes 

även en del branschtidningar. Tidningen Balans valdes för att hitta debattartiklar inom ämnet 

som är skriven av kunniga inom branschen. En innovationsbranschtidning vid namn “ny 

teknik” användes för att skapa en bild av hur ämnet ser ut och dess relevans i dagens 

samhälle.  

3.4 Urval 

3.4.1 Urval extrem tjänstefieringsföretag 

I och med att den här typen av avtal är nytt är det relativt få företag som hunnit börja arbeta 

med det i praktiken. Luleå tekniska universitet forskar inom innovation i tjänstefiering och 

extrem tjänstefiering. På grund av det samarbetar universitet med ett antal svenska företag 

som arbetar med tjänstefiering och extrem tjänstefiering. Genom de aktuella forskarna fick vi 

uppgifter till dessa företag. Valet av företag inom extrem tjänstefiering baseras på ett 

tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurval enligt David och Sutton (2011) är ett enklare urval 

som ofta är lättare att genomföra. De beskriver även att denna typ av urval ofta används vid 

nya forskningsmiljöer. (Ibid.) Vi fick kontakt med ett internationellt företag som hade 

möjlighet att genomföra en intervju där de kunde berätta om deras avtal som berör extrem 

tjänstefiering. Det företaget valdes då de har avtal som avser väsentliga summor samt att de är 

ett noterat företag som följer IFRS.  Dessa kriterier var viktiga då extrem tjänstefiering har 

likheter med leasing som IFRS 16 belyser. IFRS 16 berör noterade företag som använder sig 

av leasingavtal, och för att kunna föra ett resonemang kring två liknande sätt att arbeta var det 

av vikt att det företaget som valdes följde samma regelverk. 
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3.4.2 Urval revisorer 

Tabellen nedan visar de revisorer som har intervjuats i studien samt väsentlig information om 

dem och intervjun. Tabellen visar revisorernas arbetsplats, år i branschen, vilken typ av 

intervju som har genomförts samt tisdåtgång och antal transkriberade sidor.  

Tabell 1- Tabell över intervjuade revisorer 

Arbetsplats: Namn: År inom 

revisionsbranschen: 

Typ av 

intervju: 

Tidsåtgång 

för 

intervju: 

Antal 

transkriberade 

sidor 

Revisionsbyrå alias. 

“Monika 

Johansson” 

30 år i branschen Telefonintervju 50 min 3 sidor 

PwC Thomas 

Taavo 

15 år i branschen Fysiskt möte på 

kontoret 

40 min 3 sidor 

KPMG Marcus 

Holmberg 

10 år i branschen Telefonintervju 45 min 4 sidor 

BDO Nicklas 

Pohjanen 

  

20 år i branschen Telefonintervju 40 min 3 sidor 

Grant 

Thornton 

alias. “Eva 

Henriksson” 

30 år i branschen Telefonintervju 50 min 4 sidor 

Grant 

Thornton 

alias. “Göran 

Larsson” 

34 år i branschen Telefonintervju 45 min 4 sidor 

  

Revisorer valdes på grund av att de gör den slutgiltiga bedömningen av de finansiella 

rapporterna. De revisorerna som valdes att kontaktas var inte inom någon specifikt 

revisionsbyrå eller arbetar i någon speciell storlek på revisionsbyrå. Det som låg i fokus var 

att boka in revisorer där alla inte arbetade på samma revisionsbyrå. Detta för att få ett blandat 

spektra av revisorer med olika bakgrund och erfarenheter. Anledning till varför det var viktigt 

var för att en revisionsbyrå kan ha tydliga regler och arbetssätt som påverkar tolkningarna och 

resonemangen på ett visst sätt. 

Valet av revisorer var baserad på tre olika urvalsmetoder. Först valdes ett teoretiskt urval. 

Enligt Bryman och Bell (2011) beskrivs ett teoretiskt urval som att det först väljs kategorier 
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för urvalet, dessa baseras på vad som krävs för att uppfylla syftet med studien. Därefter fylls 

kategorierna tills att det upplevs mättat. (Ibid.) I den här typen av urval intervjuas informanter 

tills att man upplever en teoretisk mättnad. I denna studie var revisorer en av de kategorierna. 

Kriterierna på revisorerna var revisorer där alla inte arbetar på samma byrå samt att de ska 

vara godkända eller auktoriserade inom yrket. Inom det teoretiska urvalet användes även ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär enligt Bryman och Bell att personer väljs ut som finns 

tillgänglig för studien. Det behöver inte vara tydligt förutbestämt utan det kan vara personer 

som antingen finns nära eller är lätta att kontakta. I denna studie baserades bekvämlighets-

urvalet på att vi kände två personer vi kunde få kontaktuppgifter på som vi sedan kunde boka 

in intervjuer med som uppfyller kriterierna. Det var viktigt då det är en kvalitetsstämpel på 

revisorn som innebär att de genomgått ett prov och tilldelats titeln. (Revsionsinspektionen, 

2019) Utöver bekvämlighetsurvalet användes ett tillgänglighetsurval vid valet av resterande 

revisorer. De behövde dock även uppfylla samma kriterier som de andra valda revisorerna. Vi 

valde att skriva ned olika byråer som sedan kontaktades en efter en. Vi kontaktade dessa olika 

byråer som gav oss kontaktuppgifter till olika revisorer som vi sedan kunde kontakta själva. 

De som uppgav att de hade möjlighet att medverka i studien bokade vi in på intervju. Från 

början valdes inte ett specifikt antal revisorer som skulle intervjuas utan målet var att 

intervjua revisorer tills en teoretisk mättnad uppnåtts. 

 Det genomfördes först tre intervjuer, men på grund av otillräckliga svar på vissa frågor togs 

ett beslut att intervjua tre revisorer till med mer erfarenhet av att arbeta med IFRS. Det 

innebär att startifieringskriterierna utökades till att innefatta auktoriserade eller godkända 

revisorer som arbetade på revisionsbyråer samt hade erfarenhet av regelverket IFRS. 

Sammanfattningsvis intervjuades sex revisorer. 

3.4.3 Urval normgivare 

Tabellen nedan visar de normgivare som intervjuats i studien samt väsentlig infomation om 

dem och intervjun. Tabellen visar normgivarnas arbetsplats, typ av intervju samt antal 

transkriberade sidor.  

Tabell 2- Tabell över intervjuade normgivare  

Arbetsplats: Namn: Plats för 

intervju: 

Tidsåtgång för 

intervjun: 

Antal 

transkriberade sidor 

Rådet för 

finansiell 

rapportering 

alias. “Kim 

Andersson” 

Telefonintervju 60 min 4 sidor 

FAR Lennart Iredahl Telefonintervju 45 min 3 sidor 

  

Efter sammanställningen av intervjuerna med revisorerna beslutades att studien även skulle 

belysa normgivarnas syn på revisorernas svar. Normgivarna valdes för att det är de som 

påverkar normerna och rekommendationerna som revisorerna följer. Precis som vid valet av 
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revisorerna användes ett tillgänglighetsurval med vissa kriterier vid valet av normgivare. 

Normgivarnas kriterier var svenska normgivare som arbetar med att påverka IFRS-

regelverken. Det fanns endast två normgivare som uppfyllde de kriterierna inom normgivning 

och därför valdes de två att kontaktas och genomföra intervjuer med. Dessa två blev 

branschorganisationen FAR samt rådet för finansiell rapportering. Svenska normgivare valdes 

dels för revisorerna som intervjuades arbetar i Sverige vilket medför att det passar att 

intervjua normgivare som påverkar standarder för de svenska revisorerna. 

3.5 Datainsamlingsmetodik 
Alla intervjuer som genomfördes i studien, både hos företaget, revisorerna samt normgivarna 

var semistrukturerade. Bryman och Bell (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en 

typ av intervjuer där det sammanställs en lista med specifika teman som ska beröras, med 

andra ord en intervjuguide. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

och den som håller i intervjun har även möjlighet att ställa frågorna på ett fritt sätt. Det 

genomfördes en intervju med ett internationellt företag som arbetar med avtal som innefattar 

extrem tjänstefiering, se bilaga 2 för intervjuguide. Företaget har kontor i staden där studien 

skrivs, vilket underlättade för ett fysiskt möte. Intervjun med företaget gjordes för att i det 

nästkommande steget skapades ett case som användes i intervjuerna med revisorerna, se 

bilaga 3 för intervjuguide. Caset skapades utifrån specifika beskrivningar från intervjun med 

företaget. Ett samtal genomfördes även med en av kunderna till företaget. Detta gjordes för att 

få det bekräftat hur de i praktiken har redovisat avtalet. Caset och frågorna skickades ut via 

mail till de valda revisorerna några dagar innan de inbokade intervjuerna. Telefonintervjuer 

genomfördes med de revisorer som befann sig i en annan stad än där studien skrivs. Alla 

revisorer fick förfrågan om anonymitet innan intervjun genomfördes. Valet om anonymitet 

erbjöds för att revisorerna skulle få välja själva det sättet som gjorde dem mest bekväma att 

dela med sig av sina erfarenheter. Intervjuerna med revisorerna tog mellan 30 till 60 minuter 

per intervju att genomföra. Revisorerna fick även ge ett godkännande till att intervjuerna 

spelades in. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att de i efterhand kunde 

spelas upp och transkriberas. 

Utifrån problematiken som framkom från revisorernas svar skapades intervjufrågor till 

normgivarna, se bilaga 4 för intervjuguide. Samma metod som vid intervjuerna med 

revisorerna användes även vid intervjuerna av normgivarna. De fick valet om anonymitet 

samt godkännande av inspelning. Intervjuerna med normgivarna tog mellan 45 till 60 minuter 

per intervju att genomföra. Alla sammanställda och transkriberade intervjuer med revisorer 

och normgivare utgjorde totalt 28 A4 sidor. 

3.6 Analysmetod 
Vid analysen av det transkriberade materialet från intervjuerna användes Braun och Clarke 

(2006) tematiska analys modell, se bilaga 5 för tematisk analys av det transkriberade 

materialet. Denna användes för att kategorisera intervjusvaren. Den tematiska analysmodellen 

från Braun och Clarke (2006) användes för att det är ett sätt att koda kvalitativa studier. Den 

valdes för att den ger en tydlighet genom att den kategoriserar in transkriberat material så att 

risken för att missa något väsentligt minskar. Modellen valdes även på grund av att 

intervjusvaren sammanställdes i en tabell som gav en tydlig bild för läsaren att förstå hur 

materialet har kodats. Genom att använda denna analysmodell kunde sannolikheten att samma 

empiri även hade framkommit om det var någon annan som gjort samma kodning ökat. 
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Denna modell hjälpte att skapa ett underlag för de viktiga delarna att belysa i empirikapitlet. 

Modellen innebär att intervjuerna transkriberas detaljerat för att belysa alla aspekter som 

framkommer från varje intervjufråga. Utifrån det transkriberade materialet sorteras de 

relevanta citaten ut. Efter det förkortas citaten till nyckelord som då representerar en aspekt 

av svaren. Dessa nyckelord kopplas sedan samman till huvudteman som tillsammans utgör en 

viktig punkt ur materialet. Huvudtemana användes sedan i uppbyggnaden av empirin för att 

säkerställa att alla åsikter och nyanser som framkom från intervjuerna presenterades i studien. 

Denna analysmetod användes alltså till alla intervjuerna, både revisorerna och normgivarna. 

3.7 Operationalisering 
För att skapa intervjufrågor som var relevanta för att kunna besvara studiens syfte användes 

operationalisering. Se bilaga 6 för studiens operationalisering. Enligt Bryman och Bell (2011) 

handlar det om att fånga de begrepp som man är intresserad av till studien. Enligt dem 

används operationalisering för att beskriva det tillvägagångssätt som kommer att användas 

genom studien. De begrepp som ansågs vara relevanta för studiens syfte samlades ihop. Det 

var viktigt att samla begrepp från struktureringsteorin men även från den tidigare litteraturen 

som fanns inom området. Varje fråga är alltså baserad på teorin eller de tidigare studierna för 

att varje fråga skulle vara relevant för studien.  I frågorna till revisorerna valdes att beröra 

begrepp såsom bedömning, redovisningsval och redovisningens roll. Även dimensionerna 

signifikation och legitimitet från struktureringsteorin fanns i åtanke vid sammanställningen av 

frågorna. Vad gäller normgivarna var begreppen normgivningsprocess, rättvisande bild och 

redovisningens roll, en viktig del i framtagandet av intervjufrågorna. Frågorna baserades även 

på dimensionen domination från struktureringsteorin då normgivarna har en auktoritativ makt 

över revisorerna.  

3.8 Kvalitetshöjande åtgärder 
För att beskriva de kvalitetshöjande åtgärderna som studien vidtagit har Lincoln och Gubas 

(1985) kriterier för trovärdighet valts att användas. De beskriver olika aspekter som går att 

applicera i en kvalitativ studie för att uppnå högre trovärdighet och var därför passande för 

studien. För att höja kvalitén på studien valdes att fokusera på kriterierna trovärdighet, 

pålitlighet samt anpassningsbarhet. För att uppnå dessa valdes att vidta följande åtgärder; 

Studiens arbetssätt beskrevs på ett detaljerat sätt för att öka trovärdigheten.  Ett exempel är 

studiens detaljerade beskrivning av intervjuerna i empirin där läsaren får förståelse av hur 

informanterna har uttryckt sig. Det har gjorts genom att det har skrivits in flera citat från 

intervjuerna i empirin. Läsaren kan därför själv avgöra vad de tycker empirin resulterar i och 

läsaren får möjlighet att dra egna slutsatser. För att få fram citaten har intervjuerna 

transkriberade för att sedan sammanställas i en tematisk analys.  Detta gjordes för att höja 

sannolikheten att om någon annan hade gjort samma transkribering hade empirin sett liknande 

ut. Den tematiska analysen medförde även att alla aspekter och nyanser av svaren från varje 

fråga framkommer. Vårt andra valda kriterium var pålitlighet. För att säkerställa att 

revisorerna hunnit förbereda sig inför intervjun skickades frågorna i förväg. Det var 

fördelaktigt för att kunna genomföra intervjun så effektivt som möjligt. Det kan öka 

pålitligheten för att alla har fått samma förutsättningar innan intervjuerna. En till 

kvalitetshöjande aspekt var att alla intervjuerna spelades in. Detta kan öka trovärdigheten för 

informationen i empirin för att det som sagts under intervjuerna kunde transkriberas senare. 

Telefonintervjuerna genomfördes i avskilda rum för att minska risken för störningsmoment. 



21 
 

Intervjuerna genomfördes enligt ett semistrukturerat sätt men alla intervjufrågor ställdes till 

alla inom samma kategori. Utöver det sågs det även till att alla fick tid att tänka igenom sina 

svar och prata till punkt. Ett annat kriterie för att uppnå högre kvalitet på studien är 

anpassningsbarhet. För att öka anpassningsbarheten ställdes öppna frågor under intervjuerna i 

syfte att ha en så liten påverkan på informanternas svar som möjligt. Detta för att studien 

skulle vara så neutral som möjligt. Lincoln och Guba beskriver att neutralitet uppnås då 

resultatet inte har påverkats av författarens motiv, fördomar eller intressen. 

3.9 Metodproblem  
Utifrån omfattningen av studiens insamlade data är det svårt att dra generella slutsatser. Det 

medför ett metodproblem då det endast går att uttala sig om de slutsatser som framkommer 

från empirin i denna studie. Det går att se mönster och dra slutsatser, men det är inte säkert att 

det går att applicera på andra situationer. Studien visar bara åsikterna hos just de personerna 

som intervjuats. De kan endast uttala sig utifrån deras egna erfarenheter och perspektiv. 

Något som kan ha haft en påverkan på resultatet var att revisorerna var vana att jobba med 

olika storlekar på företag och därmed kan de ha haft ett visst perspektiv på sin bedömning. 

Där av kan det vara så att de endast arbetat med ett visst regelverk och det kan i sin tur ha 

påverkat deras tolkning.  

Ett annat potentiellt metodproblem var att alla utom en intervju genomfördes via telefon 

vilket gjorde att det inte kunde säkerställas att informanterna inte blivit störda eller 

distraherade på något sätt under intervjuerna. Genom fysiska möten kan man bland annat se 

gester eller kroppsspråk som är svåra att ta del av vid telefonintervjuer.  

Att ha valet att vara anonym eller inte kan också ha utgjort ett metodproblem. När man har 

arbetat länge på samma arbetsplats eller har en betydande roll i samhället kan det medföra att 

vid osäkerhet på vissa frågor svarar man hellre att man inte vet än att svara på ett sätt som gör 

att man framstår som inkompetent. På så sätt hade det eventuellt varit mer fördelaktigt för 

studien att från början ha bestämt att alla informanter skulle vara anonyma då de kan ha känt 

sig mer trygga att säga vad de tyckte utan rädsla för att framstå som inkompetent.  

Ett sista metodproblem kan vara att caset sammanställdes utifrån ett företag som håller på 

med extrem tjänstefiering. I och med att avtalet var sekretessbelagt kan vissa delar ha missats 

i sammanställningen av caset.  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras. Först presenteras en intervju 

som genomförts med ett företag som arbetar med extrem tjänstefiering i praktiken. Sedan 

presenteras sammanställningar från intervjuerna med både revisorer och normgivare i 

Sverige. 

4.1 Tjänstefiering i praktiken 
Företaget som intervjuats arbetar med extrem tjänstefiering i praktiken. De tillverkar olika 

produkter, bland annat foder som är installerade i gruvkvarnar hos gruvbolag. Avtalen mellan 

foderföretaget och gruvbolaget berör extrem tjänstefiering. Fodret är till för att krossa 

bergmassa. Företaget som intervjuats äger fodret och det är gruvbolaget som äger resterande 

delar i hela produktionen samt själva kvarnen som fodret sitter i. Foderföretaget installerar 

fodret och ser till att det inte är för slitet och att det fungerar som det ska. Foderföretaget 

sköter all service runt detta foder och byter ut det då det anser att det är för slitet. Gruvbolaget 

betalar producerad ton per timme kvartalsvis till foderföretaget. Det mäts hur många ton 

bergmassa som går in i kvarnen per månad. En väsentlig del som framkommer från intervjun 

är att i avtalet finns inte någon specifik definierad produkt. I andra avtal kan det vara en 

produkt som har ett specifikt serienummer eller liknande. I detta fall är det endast funktionen 

av fodret som är det intressanta och i och med att det i praktiken kan bytas ut då det blir slitet, 

står det inte att det avser ett visst specifikt foder. Även om de mest effektiva kan vara att byta 

ut hela fodret på samma gång, och att det ofta är fallet för detta företag, skulle man i praktiken 

kunna byta ut endast en del av fodret om man vill.  

Från detta avtal kan det urskiljas från ett standard leasingavtal då det inte innefattar en 

specifik produkt samt att avtalet är menat att förnyas med tiden, vilket inte brukar vara fallet 

med leasingavtal. Det är även intressant att avtalet baseras på funktionen som produkten skall 

utföra. Foderföretag får alltså betalat producerad ton per timme från gruvbolaget. Det är heller 

inte tänkt att det ska leda till ett köp vid slutet av avtalstiden, utan tanken är att avtalet ska 

förnyas löpande. 

4.2 Intervjuer med revisorer 

4.2.1 Väsentliga delar i avtal 

Under intervjuerna med de valda revisorerna framkom olika aspekter av vad de anser är det 

mest viktiga delarna som de väljer att se på vid bedömning av revisionskunders nya avtal. 

Johansson som är ensam påskrivande revisor på en revisionsbyrå anser att det första hon ser 

på är huruvida det är ett bra avtal ur ett affärsperspektiv. Hon nämner att det hon allmänt 

kollar på via nya avtal är avtalets längd, restvärde, räntesatser och kapitalbelopp. Pohjanen 

som arbetar på BDO uttrycker att det är viktigt att först se över villkoren i det nya avtalet. 

Han beskriver att det finns flera viktiga delar i nya avtal. Pohjanen ger vidare exempel såsom 

avtalstid och restvärden. Han beskriver även att han alltid reder ut intäkterna och kostnaderna 

och vem som faktiskt äger tillgången. Han anser även att det är väsentligt att se på hur 

riskerna i avtalet ser ut, när går risken över till de andra parterna samt hur de ekonomiska 

fördelarna ser ut. Henriksson som arbetar på Grant Thornton beskriver att hon ser på flödet 

som uppstår. Hon menar att man bör försöka förstå vad som är prestationerna och löftena i 

avtalet. Hon berättar även att det är viktigt att se vilka incitament som finns i avtalet. Taavo 

från PwC anser att det är viktigt att identifiera vilka de olika parterna i avtalet är. Han anser 

vidare att det är viktigt att förstå upplägget vad gäller nya avtal. Han nämner att det är viktigt 
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att reda ut uppsägningstider och andra avtalstider. Även aspekter som viten och liknande är 

viktiga delar enligt honom. Taavo uttrycker slutligen att det är väsentligt att veta vad som 

händer om avtalet på något vis inte följs. 

Holmberg som arbetar på KPMG anser även han att det är viktigt att reda ut vad som händer 

om avtalet inte följs. Han beskriver att han vill se på vad det är som sker, om det är något som 

man köper eller om det är någon form av leasing. Om det finns någon typ av service i avtalet 

vill han se om det kan brytas ut eller om det ska ingå. Vid leasing anser han att det är viktigt, 

beroende på regelverk, huruvida det är finansiell eller operationell leasing. Larsson som 

arbetar på Grant Thornton menar att man måste titta på avtalet: “vad är det man betalar för, 

betalar man i förskott, betalar man up front någonting och vad händer när avtalstiden går ut.” 

4.2.2 Klassificering av caset 

Av de intervjuade revisorerna framkom olika sätt att se på klassificeringen av caset. Antingen 

såg de caset med osäkerhet eller så var det en självklarhet vad det bör klassificeras som. 

Holmberg var en av de revisorer som var osäker vid klassificeringen av caset. Han pendlade 

mellan att se det som ett operationellt leasingavtal eller ett serviceavtal. Även Johansson 

ansåg att det kan röra sig om ett operationellt leasingavtal. Hon likställer det med andra 

operationella leasingavtal som hon har stött på hos sina revisionskunder. Inte heller 

Henriksson har stött på något som liknar caset. Vid klassificering beskriver hon däremot lite 

osäkerhet. Hon anser att caset på vissa sätt liknar leasing men landar i, precis som flera andra 

att det istället rör sig om serviceavtal. Hon säger: “Jag kan tycka att det har ju lite leasing-

karaktär, det har det ju. Men i om att de inte är någon återköpsklausul. Det gör ju att de inte är 

lika mkt leasing. Mer någon form utav service.” 

Taavo är däremot lite mer säker över klassificeringen. Taavo säger: “De är klart att många 

avtal är ju kanske inte så svåra att förstå vad det handlar om, här var det lite klurigare att 

förstå, serviceavtal skulle det kunna vara.” Vid frågan om Taavo hade stött på något avtal 

som liknade caset tidigare så har han svårt att komma på något konkret exempel. Larsson är 

däremot en av dem som är helt säker på att caset är ett serviceavtal och menar att det är 

ganska vanligt förekommande. Han säger det som: “Jag kan inte se utifrån det här att det 

skulle vara något annat än ett serviceavtal. Att man köper en funktion, eller man betalar för en 

funktion under en viss tid.” Även Pohjanen är säker på att det är ett serviceavtal och säger: 

“Ja, Det är egentligen bara ett vanligt hyres/serviceavtal.” 

4.2.3 Revisorernas bedömning hur caset bör redovisas 

Vid frågan om hur det framtagna caset bör redovisas är de flesta revisorerna överens. Dock 

finns det några som är osäkra på hur de ska tas upp i de finansiella rapporterna. Taavo är en 

av de som är osäker på redovisningen av caset och säger: “Det är en bra fråga, jag har inget 

jättebra svar på det”. En annan revisor som också upplever osäkerhet kring hur avtalet bör 

redovisas är Johansson. Johansson berättar att hon inte varit med om liknande avtal som hon 

ska bedöma och vet därför inte hur hon ska gå till väga. Hon berättar: “Jag har aldrig ens haft 

en kund där jag har haft alternativet. Jag har inte ens några sådana här frågor i bolagen. Jag 

har inte ens haft alternativet att jag ska välja det ena framför det andra. Men skulle jag ha det 

då behöver jag ju som revisor titta vad ger mest rättvisande bild.” 

Däremot var alla de övriga revisorerna överens. Larsson, Pohjanen, Henriksson och 

Holmberg beskriver att om de skulle bedöma hur caset bör redovisas idag hade de alla valt att 

kostnadsföra avgiften. Holmberg beskriver det som: 
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Rent generellt skulle jag säga att detta är kanske inte så jättekomplext, Jag hade ju bara 

tagit det som de fakturerar kvartalsvis utifrån den förbrukningen de haft i antal ton. I 

bolaget hade jag tagit kostnaden utifrån förbrukningen löpande.  

Pohjanen beskriver liknande: “Det är ju inga egentliga konstigheter. De har ju bara kostnader 

för antalet ton egentligen. Jag hade då inte balanserat något som jag kan se det. Utan den 

kostnaden får man ju som ta löpande och boka upp månadsvis även om man får betala 

kvartalsvis då”. Henriksson är också säker och beskriver: “Man skulle kostnadsföra den här 

utifrån då den uppstår, alltså väldigt linjärt. För den är ju ändå kopplad till förbrukningen”. 

Slutligen beskriver Larsson också samma sak genom att säga: “Man kan nog tänka sig, som i 

det här avtalet, att man tar kostnaden linjärt över tiden.” 

4.2.4 Rättvisande bild och jämförbarhet 

Under intervjun diskuterar flera av revisorerna kring uttrycken rättvisande bild och 

jämförbarhet. Larsson anser att det är svårt att uppnå jämförbarhet i samhället då det ständigt 

förändras. Han menar vidare att det beror på om det handlar om väsentliga belopp eller inte. 

Han säger att om det rör sig om mindre belopp påverkas jämförbarheten mindre. Johansson 

ifrågasätter huruvida revisorerna kan bedöma rättvisande bild. Hon säger: 

Det här att vi ska bedöma rättvisande bild, nej, det blir utifrån vår erfarenhet och i 

jämförelse med andra men det är ju aldrig värt det. För det är ju aldrig värt exakt vad 

som står i det egna kapitalet. Det är ju alltid värt en massa mer för det finns ju så 

mycket osynliga övervärden överallt. 

Pohjanen uttrycker att jämförbarheten kan komma att lida i de fall där vissa företag har 

leasingavtal och andra företag väljer att ha serviceavtal. Han säger: “Resultatmässigt blir det 

ju oftast inte så stor skillnad, vilken modell man än använder. Det är snarare balansräkningen 

som blir skev. Man blåser ju upp den ganska rejält om man ska klassa den som leasing.” 

Vidare menar Pohjanen att intressenterna i samhället efterfrågar jämförbarhet i 

årsredovisningen och säger: “Det är ju alltid intressenterna som läser årsredovisningarna. Man 

vill ju jämföra äpplen och äpplen och inte äpplen och päron. Det ska ju vara lika beroende på 

vad man än väljer.” 

Likt Pohjanen så belyser även Henriksson en problematik kring balansräkningen. Hon menar 

också att balansräkningen kan komma att bli olika beroende på om man har leasing eller 

serviceavtal. Även hon uttrycker att det då inte blir helt jämförbart. Hon säger: 

“Balansräkningen kommer att vara mycket mindre för den som har serviceavtalet för den 

kommer ju inte ha de här grejerna, får inte i det i sin balansräkning. Så det är klart att inte 

kommer vara helt jämförbart, det kommer det inte vara.” 

4.2.5 Framtiden inom extrem tjänstefiering i redovisningsperspektiv 

En diskussion kring framtiden och eventuella regleringar inom extrem tjänstefiering uppkom i 

alla intervjuerna med revisorerna. Åsikterna är spridda kring framtiden. En del anser att de 

befintliga reglerna är tillräckliga medan andra ställer sig frågan om reglerna bör utvecklas 

framöver. Larsson anser att det än så länge är för tidigt att säga om det kommer att krävas 

någon åtgärd i regelverken för extrem tjänstefiering. Han anser att samhället och marknaden 

har anpassat sig: 

Bankerna har anpassat sina lånevillkor med förändringarna som skett med IFRS 16. 

Hyresavtal är tunga bitar för balansräkningen. Jag tror att branschen har anpassat sig 

ganska väl. Med olika intressenter, bland annat då banker, jag tror de har anpassat sig 
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ganska väl i sina nya kreditvillkor till de nya förutsättningarna, med då lite sämre 

nyckeltal relaterat till balansomslutningen. 

Johansson uttrycker däremot att hon anser att en redovisningspraxis bör utvecklas i det här 

fallet. Hon säger: “Då är det väl redovisningspraxis förstås som ska utvecklas på det här 

området också då.” Även Taavo anser att redovisningspraxis bör utvecklas inom området. 

Han berättar: 

Det där är ju ett problem, att regelverken är så trögt eller vad man ska säga. Det är inte 

bara det här området utan det händer ju överallt så att säga. Det är klart att lagstiftning 

är ju vad det är. Det blir ju till en början någon form av praxis som måste börja växa 

från innan lagstiftningen hinner med. Det är så man försöker jobba men ibland är det ju 

nått som är så pass nytt så att det går som inte. Och då måste det ju bli någon form av 

praxis. 

Pohjanen anser att det inom extrem tjänstefiering kan behövas regleras i lagtexten om det blir 

mer och mer populärt och säger: 

Om det blir mer och mer förekommande så kommer det ju bli reglerat såklart i en 

lagtext. Och det är ju klart, kommer det dit så då kommer det ju bli någon lagjustering i 

någon IFRS. Om det blir så pass stora summor som just i det här fallet med 

gruvbranschen. Om det är någon liten kassaapparat så spelar det inte så stor roll. Men 

här är det ganska många miljoner som kan påverkas. 

4.3 Intervjuer med normgivare 

4.3.1 Organisationernas arbete inom redovisning 

4.3.1.1 FAR 

De två normgivarna som intervjuades fick först beskriva hur deras organisation arbetade inom 

redovisning. Iredahl som arbetar på FAR är i grunden revisor. Han beskriver FAR som en 

branschorganisation för bland annat revisorer och redovisningskonsulter. Iredahl menar att 

syftet med FAR är att tillhandahålla utbildning samt kompetensutveckling i form av kurser. 

FAR ger även ut uttalanden och rekommendationer. Iredahl berättar vidare att FAR inte är en 

standardsättare. Han menar att bokföringsnämnden är standardsättare för mindre företag och 

rådet för finansiell rapportering är standardsättare för börsnoterade företag. Dock har FAR 

ändå ett normerande arbete. Han berättar: “Däremot så kommer vi fortfarande ändå ut med en 

del rekommendationer och uttalanden som då av många på något sätt bedöms vara starkt 

inslag till god redovisningssed också. Det spelar roll för god redovisningssed men vi är 

formellt inte någon standardsättare.” Utöver det beskriver Iredahl att FAR har ansvar för att 

sammanställa alla IFRS: er och IAS: er som beslutats i Bryssel. 

Vid frågan om FAR har någon möjlighet att påverka IFRS standarden så svarar Iredahl att de 

har det. I det första faserna i att utveckla nya standarder skickar IASB ut olika utkast. FAR 

har då möjlighet att uttala sina synpunkter genom remissvar. På så sätt har FAR möjlighet att 

påverka i ett tidigt skede i processen. Remissvaren kan vara allt ifrån synpunkter på språk till 

att de pekar ut olika delar som måste förändras för att de lättare ska kunna implementeras. 

Iredahl beskriver remissvaren: “Då kan vi komma med förslag att den bör skrivas om eller 

strykas eller ja, det finns en uppsjö av varianter där vi lämnar svar.” Till vilken grad deras 

arbete med remissvaren kan ha påverkan i utfallen säger Iredahl: 

Det är ju svårt att veta i vilken mån våra invändningar har påverkat eller inte. Det är ju 

väldigt många aktörer som är med och skriver remissvar. Jag skulle tro att ibland så 
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får de in hundratals olika svar men då kan det ju vara så att om flera tycker som vi då 

kan ju det ge IASB en signal om att då finns det en anledning att se över det här och 

förbättrar det. 

Iredahl berättar vidare att FAR trots att de inte ser sig själva som standardsättare i vissa fall 

går ut med uttalanden och rekommendationer när de upplever att de formella standardsättarna 

har missat något. FAR ser då till att fylla dessa luckor. Iredahl beskriver att FARs mål är att 

utveckla branschens tjänster så att alla får en bra vägledning. De vill att alla medlemmar ska 

få så bra utbildning som möjligt. 

4.3.1.2 Rådet för finansiell rapportering 

Andersson arbetar som revisorer på en revisionsbyrå och har utöver det en roll på rådet för 

finansiell rapportering. Rådet för finansiell rapportering kommer hädanefter benämnas som 

“Rådet”. Andersson beskriver organisationen som ett råd med olika personer som har olika 

bakgrund. Utöver det har rådet även en expertpanel. Rådet är ett normgivande organ som 

berör vissa redovisningsfrågor i Sverige. Andersson beskriver rådets arbete som: “Det är ett 

nära samarbete med andra normgivare, såsom FAR och Bokföringsnämnden och 

Finansinspektionen”. 

Andersson berättar att rådet har ett normeringsansvar för det företag som är enskilda juridiska 

personer som finns noterade på den reglerade marknaden i Sverige. De bevakar all ny IFRS 

normering som antas i Europa. De tar hela tiden beslut om huruvida de nya IFRS:erna 

behöver justeras på något sätt för passa in i den svenska lagstiftningen. De bevakar även övrig 

svensk lagstiftning för att kunna se om det kan komma att ge effekter på deras område. Är det 

så att en IFRS standard på något sätt krockar med den svenska lagstiftningen så händer det att 

rådet uttalar sig kring det för att förtydliga hur svenska noterade företag bör agera. Andersson 

beskriver det genom: “Någon gång då och kan det faktiskt hända att vi gör något som vi 

kallar för att vi ger ut ett uttalade också. Som man ska koppla till den IFRS som man redan 

har. Det kan vara för att vi har en väldigt speciell svensk lösning som inte finns i resten av 

världen.” Andersson menar alltså att deras organisation tolkar de IFRS standarderna som 

redan finns för att sedan göra tillägg eller undantag för att det ska passa noterade svenska 

bolag. Precis som Iredahl från FAR beskriver så arbetar även rådet med att ge yttranden på 

IASBs utskick när det gäller förslag på nya IFRSer. Andersson beskriver det som ett långt 

lobbyarbete innan EU-kommissionen beslutar om den nya IFRS:en. Hen beskriver det som att 

de i de flesta fall antar den oavsett debatt. Andersson menar att det största normeringsarbetet 

är just att applicera IFRS:erna, påverka dem och sen även justera de så att det passar 

situationen i Sverige. Hen berättar hur de på olika sätt arbetar och förklarar: 

Man är både ett remissorgan för att påverka redovisningen framåt inom Europa 

samtidigt justerar man då lokalt i Sverige de IFRS: er som då EU har antagit så att de 

svenska noterade moderbolaget får en redovisning som är på hög nivå.  Och med hög 

nivå tycker vi att det är IFRS som gäller. 

Vid frågan om rådet har möjlighet att arbeta för att förändra redan befintliga standarder svarar 

Andersson att de har möjlighet att göra det men det är inte så vanligt förekommande. Hen 

säger: 

De har skett någon gång faktiskt sådär då vi sett egentligen att det finns något som 

blivit väldigt tokigt i någon ny norm kanske så har vi i skriftväxlat och sagt att denna 

borde ni justera och sådär. Men oftast är den processen så djupt förankrat att en ny 
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IFRS som kommer nu, exempelvis intäktsredovisningen IFRS som är nummer 15 eller 

finansiella instrument nummer 9, eller leasing 16 innebär ju flera års arbete hos den 

globala normgivaren först. 

Andersson menar att det är om man inte gillar utfallet av en ny standard som man går in och 

försöker förändra den.  Även i de fall där det har dykt upp en ny typ av affärstransaktioner 

som gör att de gamla standarderna ses som föråldrade så arbetar man för att förnya dem. Men 

Andersson är skeptisk till att lättvindigt förändra eller justera IFRS: er. Det baserar hen på en 

oro för effekterna som kan komma att uppstå på grund av en förändring. Hen säger: 

Det är alltid effekterna av justeringarna att analysera vad blir det? Finns så otroligt 

många olika affärsmodeller och många kontraktsmodeller mellan bolag som man kan 

göra affärer på. Det finns tiotusentals olika upplägg. Det svåra är att om man skruvar i 

standarden vad blir det för effekter då på olika transaktioner som man inte tänkt på. 

Andersson beskriver att trots att det alltid kommer in många remissvar och att IASB har en 

stor och kunnig stab så dyker det ändå alltid upp effekter som de inte kunnat förutsäga från 

förändringen eller justeringen. Andersson beskriver vidare: “det är alltid så att när du skriver 

då redovisningsnormering så är det här att välj orden på guldvåg så att de täcker alla fenomen 

och inte ger konstiga konsekvenser.” 

4.3.2 I tiden för förändring i extrem tjänstefiering 

4.3.2.1 FAR 

För att veta om det är i tiden för normgivarna att jobba för en förändring inom området för 

extrem tjänstefiering tillkom en diskussion med båda normgivarna om vad som krävs. För att 

veta när det är i tiden att jobba för en förändring menar Iredahl att det är viktigt att 

kommunicera med de som jobbar med dessa standarder dagligen. Han säger: “Det är ju också 

i det här fallet den europeiska organisationen som har ett finger med i spelet eftersom att de 

ger ut löpande sådana här olika enkäter där man behandlar olika områden och lägger in olika 

synpunkter.” 

Iredahl menar dock att det är väldigt osannolikt att det skulle utvecklas en ny standard inom 

extrem tjänstefiering. Han beskriver detta genom att säga: “Ja, för att en ny standard skulle 

komma fram tror jag vore väldigt otänkbart nu när de just har släppt både intäktsstandarden 

och leasingstandarden nästan samtidigt. För det här ju liksom gränszonen mellan intäkts-

standarden och leasingstandarden.” Han menar dock att han vet att det finns många 

frågetecken kvar kring de nya standarden. Trots det så tror han att det som krävs nu är främst 

vägledning i hur de ska tolkas. Han berättar att IASB har en akutgrupp som fokuserar på just 

specifika tolkningsfrågor av IFRS. 

Trots att det är otänkbart med en ny standard inom extrem tjänstefiering menar dock Iredahl 

att i just det här specifika fallet att det kan krävas vägledning. Han uttrycker: “I det här fallet 

skulle jag tro att om det behövs någon vägledning runt sådana här kombinerade tjänster då är 

det kanske mest en tolkningsövning.” 

4.3.2.2 Rådet för finansiell rapportering 

Andersson menar att för att rådet ska arbeta för en förändring i standarden krävs det att det är 

ett fenomen som inte går att tolka utifrån dagens befintliga regelverk och standarder. Hen 

menar dock att extrem tjänstefiering inte kräver någon förändring i regelverken. Hen berättar 

att extrem tjänstefiering går att tolka utifrån de befintliga regelverken och standarderna och 
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säger: “Det ska väldigt mycket till att du hittar ett fenomen som gör att det inte går att läsa ut 

ur standarderna.” 

 

Andersson anser att det är problematiskt att revisorer efterfrågar nya regler så fort det 

uppkommer nya sätt att arbeta eller nya affärsstrategier skapas. Hen menar att det är orimligt 

att ha en egen standard för varje specifik transaktion. Hen förklarar: 

Så man ska vara försiktig med vad man frågar efter annars kommer du att få tillslut en 

katalog för alla möjliga transaktioner. Du kommer aldrig ha en chans och fånga alla de 

här fallen och så kommer man lägga till, lägga till och lägga till små nitty gritty regler. 

Det är helt omöjligt med en sådan värld. Det blir som att ha tusentals sidor 

redovisningsregler som en jurist skulle sitta och plita ner varje dag, varenda 

transaktion skulle fångas in och skrivas en explicit instruktion för. Helt omöjligt i min 

värld att hantera det. 

Andersson utvecklar sitt uttalande och berättar att det är svårt och att det i slutändan handlar 

om att den som upprättar redovisningen måste tolka de befintliga regelverken. Hen säger: 

Hyr jag den då eller är det tjänster som jag kan konsumera? Är det min kopiator som 

jag disponerar och styr över eller det så att jag har rätten att gå dit och dra ut papper 

liksom. Varsågod och gör din bedömning. Standarden har redan täckt området 

faktiskt. Att det är svårt ja, är det en gråzon ja, kan det vara svårt att tolka den och 

komma fram till olika satser ibland? Ja. Men det är helt okej. Det måste få vara så 

annars skulle du aldrig ha någon principiellt skriven standard. Du skulle ha tusentals 

exakta redovisningsregler och skulle ändå komma fel. 

Andersson beskriver likt Iredahl att de kan gå in och göra ett uttalande om de ser att det 

behövs vägledning i hur man bör tolka standarden. Andersson berättar att de bland annat gick 

in och gjorde ett uttalande kring den tidigare leasingstandarden IAS 17 då det i den saknades 

vägledning för huruvida det var köp av tjänst eller hyra. 

Slutligen berättar Andersson att det kommer krävas ganska mycket för en förändring i 

regelverken och säger: “Det krävs att det är ett fenomen som inte hanteras idag som då är 

väldigt stort och viktigt. Som då troligtvis leder till väldigt många olika utfall - Så att du kan 

inte jämföra räkenskaperna” 

4.3.3. Rättvisande bild och jämförbarhet i ett ständigt föränderliga samhälle 

4.3.3.1 FAR 

Iredahl menar att man i ett föränderligt samhälle måste utgå ifrån de regelverk och standarder 

som existerar. Då regelverken utvecklas under längre tid så menar han att man måste göra sin 

egen tolkning och utgår ifrån eventuell befintlig praxis. Han säger: “Man gör ju så god egen 

tolkning som det bara går att göra och så tittar man då och lyssnar på kollegor att hur ser 

praxis ut. Då ska man ju ändå kunna uttrycka att man ändå har gett en rättvisande bild.” 

En del revisorer uttryckte att det kunde komma att bli missvisande då det kan blir stora 

skillnader i redovisningen beroende på om man använder sig av leasingavtal eller om man 

använder sig av avtal som handlar om extrem tjänstefiering. Iredahl håller med revisorerna. 

Han uttrycker att det kan bli enorma skillnader i redovisningen. Iredahl menar att det kommer 

att vara svårt och ta lite tid innan praxis har utvecklats på just dessa typer av områden där 

inäktsstandarden och leasingstandarden är så pass nya. Iredahl menar även att praxis i början 
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av en ny standard ofta varierar och det behöver inte betyda att ena är mer rätt än den andra. 

Han menar vidare att om det upplevs som att det inte ger en rättvisande bild när man ser på 

balansräkning, resultaträkning tillsammans med noterna får man göra åtgärder på det. Han 

säger: “Man får i så fall komplettera i tilläggsupplysningar. Det är ju så årsredovisningslagen 

är uppbyggd i sin paragraf om rättvisande bild. Till den del det inte blir en rättvisande bild då 

får man komplettera med noterna.” 

I frågan om jämförbarhet går att uppnå berättar Iredahl att man inte riktigt vet om det är ett 

krav. Han menar att det är viktigt att ha en rättvisande bild för sin egen verksamhet. Att se till 

att den på ett meningsfullt sätt blir jämförbar med andra företag. Han berättar: “Det skulle ju 

vara önskvärt såklart att man ger så mycket information att man hela tiden kan jämföra med 

hur hade det blivit om man inte följt praxis 1 eller 2 eller 3. Huruvida bolagen väljer att göra 

det eller inte för att göra det jämförbart det är jag inte säker på. Jag tror det varierar.“ 

Iredahl menar att det oftast är analytiker som i första hand sitter och värderar bolagen på 

börsen. Han berättar att det är dem som har störst behov av jämförbarhet mellan företagen. 

Han menar att de sällan får den informationen de behöver från endast årsredovisningen utan 

att de måste söka tilläggsinformation från företagen. Det här menar han kan vara för att de ska 

kunna sätta ett pris på aktierna på börsen. Iredahl berättar vidare att analytikerna är i fokus när 

standarder ska utvecklas. 

4.3.3.2 Rådet för finansiell rapportering 

Andersson menar att det ska mycket till för att inte få en rättvisande bild. Hen menar att om 

du följer de befintliga reglerna och standarderna samt beskriver hur du har upprättat 

redovisningen så har du en rättvisande bild. 

Andersson menar dock att jämförbarheten är svårare. Hen håller med Iredahl om att det blir 

stora skillnader mellan leasingavtal och typer avtal som innehåller extrem tjänstefiering i 

redovisningen. I sådana fall menar hen att det är ännu viktigare att upprättaren av 

redovisningen uttrycker noggrant hur de har gjort. Hen säger: “Är det knepigt -berätta det för 

användaren.” Hen menar att de som upprättar redovisningen ska berätta om det var något som 

var svårt och även beskriva vilka val de gjorde samt varför och hur utfallet sedan blir. Hen 

upplever att de ofta vill ha fler principbaserade regler och att det inte alltid blir rätt i 

slutändan. Hen beskriver det som: 

De säger ju alltid att de vill ha principbaserade regler för att de ska kunna tolka sina 

avtal och göra en bra redovisning för att istället fastna i någon extremt fyrkantig box 

som inte passar plötsligt då de inte kan beskriva sina affärer. Sen gnäller de över att 

de måste upplysa om hur de har tillämpat sina principer och varför och beskriva det 

och lägga till upplysningar. 

Andersson menar att det alltid kommer finnas gråzoner i regelverket. “Du kommer alltid 

hamna i gråzonslägena för en principiellt skriven redovisningsstandard. Den kommer inte 

fånga alla exakta transaktioner som finns där ute. Det kommer alltid finnas något som inte 

passar in i mönstret.” Andersson menar att för att kunna nå en jämförbarhet i de finansiella 

rapporterna måste de som upprättar redovisningen på ett tydligt sätt förklara och beskriva hur 

de gör affärerna. Hen menar att man måste tala om hur man har tolkat regelverken. Hen säger: 

”Klarar man inte av att beskriva det så man blir jämförbar med andra, då tycker jag att man 

har ett eget problem för sin affär. Är man ett vettigt bolag då vill man ju tala om det för sina 

följare så att de kan förstå affärerna annars misstolkar de ju den” 
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 Hen menar att det faktiskt krävs enligt det principbaserade regelverken att man upplyser då 

man har gjort egna tolkningar, gör man inte det så frångår man reglerna. Hen säger: “Annars 

är du faktiskt inte compliant med det principbaserade regelverket du har där det står att - har 

du svåra, antingen då principbedömningsfrågor eller svåra mätfrågor då ska du explicit i en 

not diskutera och tala om hur du gjorde de övervägandena och hur det slår.” Hen säger att det 

inte räcker med att bara följa en vald IFRS utan noterade bolag ska alltid följa IAS 1 där du är 

skyldiga att upplysa om du har en svår principiell bedömningsfråga. 

Vid frågan om huruvida Andersson anser att noterade bolag beskriver nog mycket varför de 

gör de bedömningar som de gör så svarar Andersson att hen inte tycker att de gör det. Hen 

säger: “Sen att de flesta är ganska kass på att göra det där, ja men det handlar ju om att man 

tillämpar standarderna rätt. Det går liksom inte att normera bort det problemet.” Andersson 

tycker att de som upprättar redovisningen är relativt bra på att beskriva de områden som är 

svåra att mäta och bedöma men att de allmänt sett är sämre på att beskriva hur de kommer 

fram till de slutsatser de gör och hur det faktiskt slår i redovisningen. Dock anser hen vidare 

att det är mycket sällan det är så pass svåra bedömningar som måste göras. Hen anser att: “De 

allra flesta transaktioner som är standardmässiga, dem täcks ju alldeles utmärkt av 

regelverket.” 

Andersson avslutar med att ställa sig frågande till om jämförbarheten helt kommer kunna 

uppnås. Hen nämner att det kan skilja mycket mellan olika företag även fast man ägnar sig åt 

liknande saker. Hen berättar: 

Sen är det så här det är med jämförbarhet, det är alltid ett knep och ett knåp. Säg två 

verksamheter som är lika i grunden egentligen. De gör samma sak på exakt samma 

sätt. Som därför borde ha porträtterats på exakt samma sätt. Det är ju väldigt få alltså 

så att de blir perfekt jämförbara. Det är ju faktiskt ganska svårt. Då kommer alltid det 

här att beskriv hur ni har gjort och upprättat. Då är ju alla bolag fria att uttrycka egna 

nyckeltal och sådant iallafall. 

 

Andersson pratar, likt Iredahl, om hur analytikerna arbetar. Hen påstår däremot att om 

upprättarna av de finansiella rapporterna har gjort rätt och beskrivit exakt hur de har gjort så 

kan analytikerna välja att plocka bort poster för att göra det mer jämförbart. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin. Analysen är strukturerad efter de teman som framkom i 

den tematiska analysen. Revisorernas teman är; affärsstrategiskt eller explicita delar, 

serviceavtal eller osäkerhet i klassificering, kostnadsföring eller osäkerhet i redovisningen, 

efterfrågar förändring eller för tidigt att avgöra samt att det blir missvisande på marknaden. 

Normgivarnas teman är; försök att upprätthålla kontroll, osannolikt med nytt regelverk, 

rättvisande bild uppnås och att jämförbarheten kan uppnås.  

Genom den tematiska analysen framkom det att revisorer såg olika på de viktiga delarna i 

avtalen. De huvudteman som framkom var explicita delar i avtal samt affärsstrategiska delar 

i avtal. Det sammanlagda svaren från revisorerna var att det fanns fler olika delar i avtal som 

var viktiga. De flesta svarade på olika sätt. Antingen såg man viktiga delar som olika punkter 

i avtal, såsom avtalstider eller viten. Andra utgick från ett affärsmässigt perspektiv, vad som 

kan leda till en gynnande affär eller inte. Dessa olika svar kan tyda på att det som anses vara 

viktigt ligger på en subjektiv nivå. Det verkar vara upp till var och en av revisorerna på vilket 

sätt de tolkar olika avtal. Detta stämmer överens med litteraturstudien där revisionsyrket 

beskrivs vara svår att få helt objektiv. Huruvida man kan vara objektiv i redovisnings- och 

revisionsbranschen har länge varit ett omdiskuterat ämne, där till exempel Morgan (1988) 

påstår att objektiviteten i redovisningen endast är en myt.  

Mutchler (2001) argumentera även han för att det är mycket svårt för revisorer att uppnå 

objektivitet. Då de flesta revisorerna har valt att lyfta olika delar som de anser är de mest 

väsentliga så kan det vara så att de till viss del utsätts för något av de sju hoten som Mutchler 

beskriver. Till exempel det sjunde hotet, kognitiva fördomar. Det innebär att revisorn kan ha 

fördomar eller förutbestämda antaganden om vad som är väsentligt i avtalen. Empirin från 

intervjuerna med revisorerna vad gäller väsentliga delar av avtal kan även kopplas till den 

valda teorin, Struktureringsteorin. Struktureringsteorins första dimension signifikation kan 

beskriva varför revisorerna väljer de väsentliga delar som de gör. Signifikation innehåller 

bland annat tolkningssystem som används för att skapa mening i olika sammanhang. Dessa 

varierar beroende på vilka strukturer och aktörer man har i sin sociala kontext. I och med att 

revisorerna arbetade för olika byråer, i olika storlekar samt att de befann sig i olika delar av 

Sverige så har revisorerna olika aktörer och strukturer i sin sociala kontext kan det påverka 

deras tolkningar. Den tredje dimensionen legitimitet kan även den förklara en annan aspekt 

till varför svaren varierade i de väsentliga delarna av caset. Legitimitet utgörs av ett 

gemensamt ramverk av värderingar och ideal för vad som anses vara moraliskt rätt agerande 

samt vad som anses vara felaktigt agerande. Dessa värderingar och normer som finns kan 

variera mellan olika arbetsplatser och kan ge förklaring till varför revisorerna valde att lyfta 

olika väsentliga delar. 

Utifrån den tematiska analysen framkom två olika huvudteman vid revisorernas klassificering 

av caset. Dessa var serviceavtal eller osäkerhet vid klassificering. Vid klassificering av vad 

det givna caset rör sig om fanns det flera olika sätt att se på det. En del var helt säkra på att 

caset klassificerades som ett serviceavtal medan en del var mer osäkra. De flesta som var 

osäkra landade dock tillslut också i att det var ett serviceavtal. Resterande revisorer visste inte 

alls hur de skulle klassificera caset. Att det framkom så olika svar tyder på att det finns en 

problematik i hanteringen av detta. Om man inte vet vad avtalet klassificeras som kan det ju 

även uppstå en problematik i hur man bedömer att den borde tas upp i de finansiella 
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rapporterna. I litteraturstudien beskriver bland annat, Sunder (2005), den viktiga rollen som 

redovisningen har idag. Även Smith, Bamber, Barron och Stevens (2011) reflekterar över 

redovisningens roll, de menar att intressenter är beroende av korrekta finansiella rapporter för 

att kunna ta välinformerade investeringsbeslut. Att klassificeringarna skiljer sig kan grunda 

sig i Mutchlers (2001) sju hot som revisorer utsätts för. Likt ovan nämnt kan de kognitiva 

fördomarna även här ligga till grund för de olika klassificeringarna. Om man endast har stött 

på hyresavtal i form av leasing tidigare kan det göra att man klassificerar avtal som liknar det 

på samma sätt, trots att det inte är leasing. Detta kan bero på de fördomar och förutbestämda 

antaganden som revisorerna har. 

Att det finns en osäkerhet i klassificeringen visar på att detta fenomen inte är alltför välkänt. 

Det tyder på att den tidigare litteraturen som beskriver extrem tjänstefiering verkar stämma. 

Mycket av den tidigare litteraturen på området belyser att det är få företag som har hunnit 

implementera den här typen av arbetssätt. Det var flera revisorer som diskuterade kring 

huruvida caset kunde vara operationell leasing. Det tyder på att det finns en del likheter 

mellan de två avtalstyperna. Detta blir intressant i och med att de två sätten redovisas helt 

olika trots att finns mycket likheter mellan dem. 

Vid bedömningen av hur caset bör redovisas fanns det däremot inte lika tvetydiga svar. De 

teman som framkom genom den tematiska analysen var antingen att kostnadsföra avgiften 

eller så fanns det en osäkerhet i redovisningen. De allra flesta revisorerna bedömde att 

kostnaden som uppstår ska kostnadsföras löpande över tid. Däremot fanns en uppdelning av 

hur pass självklart revisorerna upplevde det. Några av revisorerna tyckte att det var enkelt att 

bedöma, att det inte var något frågetecken alls i hur det ska redovisas. Några andra ansåg 

däremot att de inte var lika självklart, de diskuterade fram och tillbaka angående de olika 

delarna av avtalet men landade ändå i att avgiften bör kostnadsföras. Det fanns även en till 

kategori av svar där det fanns ett fåtal revisorer som inte visste alls hur det skulle redovisas. 

De tyckte inte att det var lätt eller självklart. En förklaring till det kan vara att de revisorerna 

som inte visste hade mindre erfarenhet av stora noterade företag och hur redovisningen ser ut 

då.  Att de flesta revisorerna verkar veta hur de skulle redovisa caset kan innebära, genom 

struktureringsteorin, att normgivare har en typ av makt över revisionsföretagen i samhället. 

De har en auktoritativ resurs då normgivare i samhället har makt över aktörer, vilket skulle 

kunna vara enskilda revisorer. De sätter standarden för hur de ska arbeta och klassificera olika 

affärstransaktioner mellan företag och kunder och kan därför anses ha en stor påverkan i hur 

revisorerna agerar och tar beslut. Det kan alltså förklara att alla revisorerna ansåg att 

redovisningen bör ske på samma sätt, som att de följer en struktur i hur arbetet bör utföras. På 

grund av den domination som normgivarna har genom sin auktoritativa makt så skapar det 

även legitimitet. Legitimitet visas genom att det formas normer och värderingar för hur man 

ska utföra sitt arbete. I revisionsbyråerna verkade de därför finnas en gemensam bild av hur 

man ska utföra arbetet i bedömningar av redovisningen.  

Vid frågan om rättvisande bild och jämförbarhet uppkom ett tema bland revisorerna som var 

att det kan bli missvisande på marknaden. Bland normgivarna uppkom teman att rättvisande 

bild uppnås och att jämförbarheten kan uppnås. Flera av revisorerna ansåg att det är svårt att 

upprätthålla både rättvisande bild och jämförbarhet mellan företag i samhället. Majoriteten av 

revisorerna var överens om att extrem tjänstefiering kan ge en missvisande bild på marknaden 

om det blir större eller rör sig om väsentliga summor. Det var flera revisorer som nämnde att 

skillnaden i företags balansräkningar kommer skilja sig beroende på vilket avtal man väljer 
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att ha. Om man väljer att använda sig av leasingavtal kommer balansräkningen påverkas 

grund av nyttjanderätten man då tar upp i balansräkningen medan om man istället använder 

sig av serviceavtal som berör extrem tjänstefiering undviker man det genom att avgiften kan 

kostnadsförs löpande. Normgivarnas bild av rättvisande bild och jämförbarhet skiljer däremot 

markant. Båda normgivarna såg detta på ett annat sätt än revisorerna. De menar att rättvisande 

bild får man genom att tolka regelverken och berätta för intressenterna och företagen hur man 

har gjort i redovisningen. De menar att man kan uppnå rättvisande bild genom att använda sig 

av olika åtgärder. Det kan vara tydlighet genom tilläggsupplysningar eller komplettera i noter. 

De menar till och med att det krävs ganska mycket för att det inte ska bli en rättvisande bild i 

redovisningen. Däremot kan båda normgivarna hålla med om att jämförbarheten inte alltid är 

lika enkel. De båda menar att om man upprättar en tydlig redovisning med rättvisande bild 

kan det bli jämförbart med andra, detta för att läsaren själv tydligt ska kunna se vad som 

skiljer företag emellan och själva göra beräkningar på poster som skiljer genom olika affärs-

modeller. När vi sedan ställer frågan till ena normgivaren om de anser att företag är bra på att 

vara så pass tydliga i hur de upprättat redovisningen säger den personen dock att hen inte 

tycker det. 

Man kan alltså se att redovisningen beskrivs i olika studier som en viktig komponent i 

samhället, exempelvis Sunder (2005) som beskriver att man redovisat sedan en lång tid 

tillbaka. Att redovisningen anses ha en viktig roll gör att frågor som berör nya fenomen är 

viktiga att diskutera. Enligt Fields, Lys och Vincent (2001) är det viktigt att kunna jämföra 

mellan företag. Om redovisningen skiljer mycket mellan företag kommer det bli svårt. Som 

nämnt av Giner och Pardo (2018) har det tidigare funnits incitament till att ändra sina avtal 

från en typ av leasing till en annan för att undvika stor påverkan i sina finansiella rapporter i 

balansräkningen. En problematik kan uppstå i detta fall med extrem tjänstefiering genom att 

företag återigen kan hitta ett sätt att undvika stor påverkan på balansräkningen. Även om 

grundtanken med extrem tjänstefiering inte ligger i att få en gynnsam balansräkning med 

fördelaktiga nyckeltal kan det finnas incitament för vissa företag att ändra i sina avtal. Det 

kan vara samma incitament som Giner och Pardo menar fanns förr då noterade företag 

fortfarande redovisande olika beroende på om man hade finansiell eller operationell leasing. 

Det kan ha en påverkan på jämförbarheten om många företag skulle ändra sina leasingavtal 

till avtal med extrem tjänstefiering då har man företag som gör liknande affärer men redovisar 

det olika. 

Normgivarna anser att man måste vara tydlig i hur man har gjort i redovisningen, men om de 

som upprättar redovisningen inte är tydliga kan jämförbarheten bli svår att uppnå i samhället. 

Normgivarna anser att ansvaret snarare ligger hos revisorerna och de som redovisar, inte hos 

dem. Detta kan utgöra ett problem vid extrem tjänstefiering då ingen vill ta ansvar för 

jämförbarheten i redovisningen. Legitimiteten i struktureirngsteorin kan bli svår att uppnå då 

normgivare och redovisningsbranschen inte är överens om hur jämförbarheten ska uppnås i 

samhället. Deras normer och värderingar kan skilja sig från varandra och i sin tur kan det leda 

till att vad som uppfattas vara legitimt eller rätt och fel inte stämmer överens. I struktureirngs-

teorin beskrivs att felaktigt agerande sanktioneras. Det kan leda till missvisande sanktioner. 

Vid frågan om framtiden inom extrem tjänstefiering och ifall reglering behövs framkom två 

olika teman från revisorernas intervjuer. Dessa teman var efterfrågar förändring och för tidigt 

att avgöra. Från intervjuerna med normgivarna framkom temat osannolikt med nytt regelverk 

samt försök att upprätthålla kontroll. Det fanns en revisor som ansåg att det är för tidig att 
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avgöra om reglering behövs inom extrem tjänstefiering. Han ansåg att marknaden har 

anpassat sig till viss del redan. Synvinkeln hos majoriteten av revisorerna var dock att det 

finns en efterfrågan på förändring eller en tydlighet kring hur extrem tjänstefiering bör 

behandlas i de finansiella rapporterna från normgivarnas sida. Flera revisorer ansåg att en typ 

av praxis behöver utvecklas. Sedan var det även en revisor som ansåg att om det blir 

vanligare och berör stora summor kommer troligtvis ny eller förändrad lagtext att uppkomma 

samt en justering i IFRS från normgivarnas sida. Det man kan se är att majoriteten efterfrågar 

någon form av förändring. Normgivarna ser på detta annorlunda. En normgivare beskrev att 

europeiska organisationen försöker upprätthålla kontrollen genom att ge ut enkäter löpande 

och på så sätt ha få en övergripande bild på vad som behövs. Båda normgivarna var överens 

om att en förändring i regelverken inte behövs och att det är osannolikt att det kommer 

utvecklas någon ny IFRS för det här fenomenet. Normgivarna var överens om att för att de 

ska arbeta för ett nytt regelverk krävs det att det är ett mycket stort problem där det blir 

väldigt missvisande i redovisningen. De båda normgivarna tyckte liknande i att om det 

kommer uppstå komplikationer, får dem komma med någon form av vägledning eller en 

tolkningsövning. Inte något specifikt nytt regelverk. Ena normgivaren ansåg att revisorerna 

ofta klagar på att det inte finns tydliga tillvägagångssätt i de regleringarna som finns för att 

veta hur specifika transaktioner ska redovisas, medan hen säger istället att revisorerna ska 

vara försiktiga med vad de efterfrågar. För hen menar att om man ska lyckas fånga upp 

varenda transaktion som finns i ett regelverk måste man släppa en hel katalog med regler, och 

man hade ändå inte lyckas fånga upp allt. Det finns därför en tydlig motstridighet i extrem 

tjänstefiering. Revisorerna anser att normgivarna har ansvaret att tydliggöra tillvägagångs-

sättet medan normgivarna anser att det är upp till revisorerna att följa de befintliga 

regelverken och kontrollera att det finns tydliga upplysningar i de finansiella rapporterna.  

När det släpps principbaserade regelverk lämnar det en gråzon där det finns utrymme för 

subjektiva tolkningar och bedömningar. Precis som de tidigare studierna visar inom 

redovisningsval och objektivitet är det svårt att uppnå total objektivitet. Cyert och Ijiri (1974) 

beskriver att normgivning sker genom ett samspel mellan både företagen, redovisnings- 

branschen och normgivarna. En av normgivarna beskrev att organisationen försöker att utföra 

kontroller löpande av vad branschen efterfråga i normeringen. Det vi kan se utifrån vår empiri 

är att det finns en typ av motstridighet vid extrem tjänstefiering. Revisorerna anser att 

normgivarna behöver ge ut tydligare regler, standarder och uttalanden. De menar att 

rättvisande bild och jämförbarhet ligger i huruvida normgivaren väljer att stabilisera 

marknaden genom revisorernas uttalanden eller regleringar. Normgivarna menar däremot att 

de befintliga regelverken är tillräckliga och att ansvaret snarare ligger hos revisorerna och de 

som ansvarar för redovisningen i och med att det handlar om till vilken grad de väljer att vara 

tydliga i sin redovisning och i sina olika bedömningar. Normgivarna menar att det är upp till 

varje revisor och varje företag att hitta sitt sätt att ge en rättvisande bild till samhället. Om 

revisorerna upplever att det saknas tydliga regelverk eller regleringar för sitt arbete i vissa 

givna situationer måste de använda sig av normer och sociala värderingar för att kunna utföra 

sitt arbete på ett moraliskt rätt sätt och erhålla legitimitet.  

Den tidigare litteraturen visar att redovisningen är en viktig del i samhället för bland annat 

intressenter, men om redovisningen i extrem tjänstefiering blir ojämförbar eller inte uppvisar 

en rättvisande bild står vi inför många utmaningar. Problematiken inom extrem tjänstefiering 

verkar vara många, men det största upplevda utmaningen handlar om hur man ska kunna 
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uppnå jämförbara finansiella rapporter. Denna redovisningsproblematik tror vi dock även går 

att applicera till fler fall än vid extrem tjänstefiering. Det verkar finnas en motstridighet i 

huruvida tydligheten bör komma från normgivarna eller revisorerna och de som upprättar 

redovisningen. Det verkar alltså finnas ett större problem som uppkommer genom extrem 

tjänstefiering. Det problemet grundar sig ansvarigheten och förväntningarna. För att lösa 

denna problematik behöver alla aktörer som påverkas av extrem tjänstefiering vara överens 

om vad som förväntas av varje aktör för att vi i samhället ska få jämförbara finansiella 

rapporter. Så länge det fortsätter finnas en motstridighet kommer denna problematik att 

kvarstå och kommer troligtvis även ha en påverkan i andra fenomen eller nya arbetssätt än 

endast för extrem tjänstefiering.  

  

 

Figur 5- Studiens resultat i analysmodell 

 

I figur 5 ovan illustreras det som vi menar sker i fallet med extrem tjänstefiering. Trots att vi 

från början i analysmodellen trodde att det vid nya fall endast skulle bli en förändring i 

ordningen mellan nivåerna insågs genom studiens resultat att detta inte helt stämde överens 

med det som framkom genom intervjuerna. Synen från början var att normgivarna skulle 

skapa en ny moral genom förändrad reglering men empirin i studien visar på att det istället 

finns en motstridighet mellan normgivare och revisorer som gör att det kommer till ett stopp 

mellan dem. Detta ser vi i figur 4 ovan illustrerat i ett rött streck mellan nivåerna.  Extrem 

tjänstefiering fastnar därför mellan första och andra nivån på grund av att de båda aktörerna 

lägger över ansvaret på varandra. Det visar därför på ett gap mellan aktörerna där revisorerna 

anser att de behöver tydlighet och därför anser att analysmodellen med specialfallet (figur 4) 

stämmer. Normgivarna å andra sidan menar att den första analysmodellen vid normalfall 

(figur 3) gäller och att regleringen är tillräcklig. Enligt dem så kan ett för stort och specifikt 

regelverk där varje transaktion beskrivs bli mycket tidskrävande och komplicerat. De anser att 

de befintliga regelverken är tillräckliga och att det kan vi placera deras perspektiv i figur 3, 

där normgivarna är på den översta nivån och har kontroll. Gapet som uppstår visar på att 

revisorerna efterfrågar tydlighet eller förändring, medan normgivarna inte ser det som befogat 

ännu. Detta kan visa på att fenomenet extrem tjänstefiering inte är tillräckligt stort eller ger 

tillräckligt missvisande finansiella rapporter för att normgivarna ska anse att det behövs. Det 

landar i en diskussion kring när fenomenet anses vara stort eller viktigt nog. Detta innebär ur 
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ett större perspektiv att detta handlar om mer än extrem tjänstefiering. Extrem tjänstefiering i 

detta fall blir bara ett exempel på när någon ny affärsstrategi uppkommer i praktiken i och 

med att problematik mellan aktörerna uppstår. Detta gap som uppstår genom förväntningarna 

ger analytisk generalisering till flera andra potentiella fenomen i framtiden. Att nya 

innovativa affärsstrategier i företag förväntas bli mer populärt kan göra att detta kommer 

stötas på allt fler gånger i framtiden. Extrem tjänstefiering bli bara ett exempel på det.  

Sammanfattningsvis kan revisorerna appliceras i figur 4 där de anser att det är i tid för 

förändring, medan normgivarna snarare appliceras på figur 3 då de anser att de befintliga 

regelverken är tillräcklig. Denna diskussion kring gapet kring förväntningarna leder till en 

diskussion om när detta fenomen blir tillräckligt stort att jämförbarheten kommer påverkas till 

en sådan grad att en förändring kan krävas av regleringen. Om det skulle finnas en katalog 

med regler för varje transaktion skulle det medföra problematik för både revisorer och 

normgivare att behöva förhålla sig till, dock berör extrem tjänstefiering oftast väsentliga 

summor och omfattar stora avtal som kan vara företags hela verksamheter. Extrem 

tjänstefiering förväntas bli allt större och många företag förväntas implementera det. Det 

medför att det finns en väsentlighet i att belysa när i tiden det kommer måsta ske en 

förändring på något sätt, då jämförbarheten kommer påverkas till så stor grad att normgivarna 

anser att en förändring är befogad.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare lämnas förslag till framtida forskning samt de begränsningar som studien har. 

Slutligen beskrivs studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

Syftet med denna studie var att undersöka revisorers tolkningar av avtal som innefattar 

extrem tjänstefiering samt analysera problematiken som uppstår med detta och se hur 

normgivare förhåller sig till den problematiken. För att kunna besvara det syftet formulerades 

tre forskningsfrågor. Den första frågan handlade om hur revisorer i Sverige anser att noterade 

företag bör redovisa avtal som innehåller extrem tjänstefiering. Det som resultatet visar är att 

trots en del osäkerhet ansåg majoriteten av revisorerna att man bör kostnadsföra avgiften 

löpande i redovisningen, istället för att redovisa det som leasing eller något annat som 

belastar balansräkningen. Den andra forskningsfrågan handlar om vilken redovisnings-

problematik som revisorerna anser uppstå med avtal som innehåller extrem tjänstefiering. 

Resultatet från empirin visar att revisorerna lyfter flera svårigheter med extrem tjänstefiering. 

Dels så verkar det finnas en svårighet i klassificeringen av avtalet då det är nytt fenomen som 

få har stött på i praktiken samt att det finns incitament att företag kan vilja ändra i sina avtal 

för att skapa mer fördelaktiga balansräkningar.  Den största redovisningsproblematiken verkar 

dock ligga i att jämförbarheten av de finansiella rapporterna kan vara svår att uppnå.  

Den sista forskningsfrågan belyser hur normgivare förhåller sig till redovisnings-

problematiken för avtal som innehåller extrem tjänstefiering. Resultatet visar att normgivarna 

inte anser att det är befogat med en förändring utan anser att det befintliga regelverket är 

tillräckliga och att ett utökat regelverk kan medföra komplikationer. Aktörerna är alltså oense. 

För att samhället ska kunna uppnå hög jämförbarhet mellan företags finansiella rapporter och 

upprätthålla harmoniseringen behöver transaktioner av extrem tjänstefiering tydliggöras. Det 

uppstår en motstridighet hos aktörerna huruvida tydligheten ska komma från revisorerna eller 

normgivarna. Flera av revisorerna efterfrågar tydlighet från normgivarnas sida genom 

uttalanden eller nya regleringar, medan normgivarna snarare anser att ansvarigheten bör ligga 

hos den som upprättar redovisningen. Normgivarna menar att de redovisningsansvariga på ett 

tydligt sätt ska redogöra hur de tolkar avtal och transaktioner för att ge en rättvisande bild. 

Det finns alltså även en större problematik mellan aktörerna där det uppstår ett gap då de båda 

lägger över ansvaret på varandra. Gapet kan potentiellt påverka andra nya fenomen än endast 

extrem tjänstefiering. Det kan ha en fortsatt påverkan på framtidens finansiella rapporter om 

förväntningarna från bådas sida inte reds ut. Att ha en hel katalog som omfattar varje 

transaktion som kan uppstå kan bli väldigt problematiskt för både normgivare och revisorer 

att måsta förhålla sig till. Det är inte önskvärt från normgivarnas sida i normala fall då det 

skulle medföra mycket arbete som ändå inte skulle leda till önskvärt utfall. Om extrem 

tjänstefiering däremot implementeras i tillräckligt många företag kommer det påverka många 

finansiella rapporter och därmed kunna ge en väsentlig påverkan i jämförbarheten. 

Normgivarna var överens om att för att de ska arbeta för ett nytt regelverk krävs det att det är 

ett mycket stort problem där det blir väldigt missvisande i redovisningen, och detta fenomen 

har potential att bli det i framtiden. Studien resulterar alltså i att det är en tidsfråga kring när 

det blir så pass stort att en förändring inom normgivningen av extrem tjänstefiering blir 

oundvikligt.  
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6.1 Studiens implikationer 
Tidigare studier inom ämnet har gjorts ur ett innovations och ett styrningsperspektiv där 

studierna har belyst ämnet extrem tjänstefiering inom affärsstrategier eller miljöaspekter. 

Genom att ett forskningsgap i litteraturen finns inom extrem tjänstefiering ur ett 

redovisningsperspektiv uppfyller denna studie till en viss del teoretisk implikation. 

Redovisning inom extrem tjänstefiering har inte studerats och det finns flera potentiella 

aspekter kvar att belysa, inte minst då denna studie resulterade i flesta aspekter av 

problematik inom ämnet. I och med att gapet anses vara så pass brett och stort kan denna 

studie endast fylla gapet till viss del. Därför fyller denna studie en liten del av gapet då den 

öppnar upp en för en diskussion av ämnet ur ett annat perspektiv än vad som tidigare gjorts. 

Då extrem tjänstefiering är ett relativt nytt ämne kan denna studie bidra med att inspirera fler 

att studera inom det. Att studera ämnet mer kan potentiellt fylla forskningsgapet inom 

redovisning för extrem tjänstefiering ytterligare.  

Studien kan bidra med praktisk implikation då den öppnar upp för en diskussion kring 

relationen mellan aktörerna normgivare och revisorer. Genom att föra en diskussion kring 

förväntningar på yrkena men också att lyfta blicken och diskutera ansvarsfrågan kan studien 

potentiellt bidra med att aktörerna blir medvetna om varandras förväntningar. En praktisk 

implikation som studien kan bidra med är att belysa problematiken av förväntningsgapet som 

resultatet visar på, mellan normgivare och revisorerna. De som arbetar inom revision eller 

normgivning kan behöva få en tydligare bild av vilka förväntningar som finns på dem utifrån 

andras synvinklar. Genom denna studie kan aktörerna bli medvetna om att det finns 

förväntningar på sitt yrke som kanske inte stämmer överens med det som aktörerna själva 

anser finnas. Genom att reda ut förväntningarna kan jämförbarheten mellan företags 

finansiella rapporter bli högre. Revisorer och redovisningsansvariga kan bli tydligare i 

upprättandet om hur de tolkat och använt de befintliga principbaserade regelverken. 

Normgivarna kan å andra sidan bli medveten om hur revisorerna ser på ansvarigheten och 

eventuellt möta revisorerna genom uttalanden i ett tidigt skede eller ge ut mer information. 

Genom att belysa att det potentiellt finns ett gap mellan normgivare och revisorer, som denna 

studie visar på, kan frågan lyftas kring vem som egentligen bär ansvaret för jämförbarheten 

av de finansiella rapporterna, eller hur aktörerna kan mötas på mitten. Ett ytterligare praktiskt 

bidrag är diskussionen kring tidsfrågan när en förändring är befogad då fermentet förväntas 

bli större. Det förväntas påverka flera finansiella rapporter. Studien kan användas via nya fall 

eller strategier som kan uppkomma, för att potentiellt kunna reda ut jämförbarhetsfrågorna i 

ett tidigt stadie eller kunna föra en diskussion kring när ett fenomen anses vara stort nog för 

att kräva reglering. 

6.2 Begränsningar 
Studien har begränsningar då alla intervjuade revisorer inte hade lika mycket erfarenhet av att 

arbeta med regelverket IFRS och större noterade företag. Detta kan ha påverkat studiens 

empiri och resultat då det baseras på dessa aspekter.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att fokusera på framtiden inom extrem tjänstefiering då det 

förväntas bli en mer omfattande och vanlig strategi. Ett förslag är att studera hur 

redovisningen skulle påverkas om det i framtiden finns företag som eventuellt äger och sköter 

en hel produktionskedja åt ett annat företag, och inte bara enstaka maskiner. Det hade även 
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varit intressant att studera jämförbarheten mellan extrem tjänstefiering och leasing i noterade 

bolag som följer IFRS genom att intervjua analytiker. Det är analytiker som främst arbetar 

med att jämföra olika företag genom bland annat beräkningar. Det hade varit intressant att 

belysa utifrån analytikernas synvinkel på jämförbarheten. Ett annat förslag på fortsatt 

forskning är att fokusera på gapet som uppstod i denna studie mellan revisorerna och 

normgivarna. Det skulle vara intressant att gräva djupare i ansvarigheten och förväntningarna 

mellan aktörerna, och hur det gapet kan appliceras på andra fall. Det skulle vara en intressant 

aspekt att se hur detta förväntningsgap kan minskas. Genom att ta reda på när i tiden det är 

befogat med en förändring, kan man på ett säkrare sätt kan veta var aktörerna möts på mitten.  
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Bilaga 1. Skillnaden mellan affärsmodeller 

 

Exempel tillhörande kapitel 2.6 Potentiella redovisningsproblem 

 

 

 

 

Ovan visas ett exempel där det blir tydligt hur skillanderna i redovisningen ser ut vid olika typer 

av affärsmodeller.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide extrem tjänstefierings företag 

 

Intervju med ett extrem tjänstefieringsföretag 

*Hur var processen att ta fram detta avtal? 

*Vad i processen anser du gick lätt och vad var utmaningarna? 

*Hur gick samarbetet med ekonomiavdelningen? 

*Vad avser avtalet? tjänst? produkt? 

*Är det ett löpande eller tidsbestämt avtal? 

*Hur definieras avtalet? 

*Hur är ansvarsfördelningen av detta? Service? Underhåll? 

*Som vi förstått det avser detta ett foder till Bolidens kvarn? Hur i avtalet är denna 

definierad? Är det en specifik slipsten eller är den inte specificerad i avtalet? 

*Betalningen avser (som vi förstått det) producerad ton/timme. Kan du förklara hur det går 

till rent praktiskt? (Inga summor är nödvändiga.) 

*Har ni några fler liknande avtal med någon annan än Boliden? Och hur ser dessa ut i så fall? 

 

  



 
 

Bilaga 3. Intervjuguide revisorer 

 

Produkter idag blir allt mer tjänsteinriktade och det finns idag ett flertal sådana avtal som berör en 

extrem tjänstefiering. Vårt arbete handlar alltså om hur revisorer resonerar kring avtal som berör en 

extrem form av tjänster. Vårt mål är att föra en diskussion hur revisorer tolkar och resonerar kring 

det här caset och hur de anser att det bör tas upp i redovisningen. 

Case- foder i kvarn 

Vi har genom intervju med ett internationellt företag tagit fram ett case som motsvarar det fenomen 

som vi syftar att studera. Företaget installerar ett foder som de äger i en kvarn som ingår i en 

produktion hos ett gruvbolag. 

Väsentliga utgångspunkter; 

 -Gruvbolaget betalar kvartalsvis för att det ska finnas ett fungerande foder i deras kvarn. Betalningen 

är baserad på funktionen. De betalar i detta fallet för antal ton per timme som produceras med hjälp av 

fodret i kvarnen. 

-Foderföretaget äger fodret trots att det är i gruvbolagets lokaler. Gruvbolaget äger alltså alla delar av 

kvarnen förutom fodret. 

-Foderföretaget sköter all service av fodret i kvarnen. Om delar av fodret blir slitet så byter 

foderföretaget ut de delarna. Det är inte ett specifikt angivet foder som avtalet är baserat på, utan 

fodret byts ut löpande med tiden då det blir slitet. 

-Detta avtalet sträcker sig under 3 år, och vid avtalets slut är tanken att avtalet ska förnyas. Det är 

alltså inte tänkt att Gruvbolaget ska köpa fodret vid avtalets slut. 

Frågor 

1. I allmänhet, när en kund har ett nytt avtal, vilka är de väsentliga delarna som du tittar på för 

att kunna bedöma hur redovisning av det bör se ut? 

2. Just i det här caset, hur stor vikt har de olika delarna i avtalet? Vilka är de viktigaste delarna? 

3. Vad anser du kan vara det lätta och det svåra när det kommer till att bedöma hur det här caset 

bör redovisas för gruvbolaget? 

4. Vilken typ av avtal bedömer du att det rör sig om och hur bedömer du att det här caset bör 

redovisas? 

5. Hur går du tillväga om du stöter på komplexa eller nya typer av avtal och transaktioner? 

6. Har du någon tidigare erfarenhet av att ett avtal har varit svårt att klassificera hur det ska 

redovisas? 

7. Detta sättet att arbeta förväntas bli väldigt populärt inom några år, vad tror du påverkan kan 

bli för redovisningen om det inte uppkommer något regelverk som kan reglera det på ett 

tydligt sätt? 



 
 

 

Bilaga 4. Intervjuguide normgivare 
 

Produkter idag blir allt mer tjänsteinriktade. Att tjänstefiera innebär att man säljer produkter som 

tjänster, oftast i kombination med service. På senare tid har det växt fram en extrem version av 

tjänstefiering som innebär att företag har affärsavtal där de köper funktionen av en produkt istället 

för att köpa själva  produkten. Ett exempel är då man betalar för antal utskrivna kopior istället för att 

köpa en kopiator eller antal borrhål som en en maskin gör istället för att betala för hela 

borrmaskinen. Det avser alltså inte en specifik tillgång och det är inte tänkt att det ska ske ett köp vid 

avtalets slut. Extrem tjänstefiering förväntas bli allt mer populärt och relativt många företag har 

börjat använda sig av dessa typer av avtal. Visionen med extrem tjänstefiering är att ha livslånga 

relationer mellan företag och kund. Där exempelvis ett företag kan äga och sköta stora delar av 

maskinerna i produktionskedjan hos ett annat företag som endast betalar för funktionen av dessa 

maskinerna, till exempel ton per timme. 

Vår studie handlar alltså om extrem tjänstefiering ur ett redovisningsperspektiv. Vi har tänkt att 

studien ska utföras i tre steg. Först tog vi reda på några av dessa befintliga avtal, sedan visade vi upp 

dessa i ett case till revisorer för att ta reda på deras bedömning av dessa typer av avtal i 

redovisningen. Utifrån svaren från revisorerna vill vi nu i det tredje steget få er normgivares syn på 

dessa typer av avtal samt belysa det frågetecken som revisorerna upplever angående 

rekommendationerna och standarderna. 

Frågor: 

-Vad är det som ni i er organisation arbetar med inom redovisning? vad är målet med ert 

arbetet? 

En av revisorerna berättade som ett exempel att när den nya intäktsstandarden inom IFRS 

kom började man prata om den redan flera år innan, och berättade att utveckling av 

regleringar och rekommendationer kan ta tid. 

-Hur går processen till i att förändra eller skapa en ny standard? 

-Vad är det lätta och det svåra när det kommer till att förändra normer och 

rekommendationer? 

-Hur vet ni när det är i tiden att förändra de befintliga normerna och rekommendationer? 

Det fanns en viss osäkerhet bland revisorerna i hur de bedömde att de avtal som innehåller en 

extrem tjänstefiering bör redovisas. De uttryckte att det behövs en redovisningspraxis eller en 

ny reglering för detta. 

- Vad anser ni krävs för att ni ska arbeta för en ny norm eller reglering inom just det området 

med extrema tjänsteavtal? 

Det kommer alltid komma nya sätt att arbeta och nya typer av avtal, och det kan vara svårt att 

hinna reglera allt och skapa rekommendationer som fångar upp allt. 



 
 

- Hur kan man uppnå en rättvisande bild i redovisningen i vårt ständigt föränderliga 

samhälle? 

De flesta revisorerna som intervjuades upplevde att det finns gråzoner i regleringar i 

allmänhet. I det här fallet var det flera revisorer som bedömde att  det extrema tjänsteavtalet 

borde redovisas som operationell leasing. Dock  redovisas de extrema tjänsteavtalen i 

praktiken genom direkt kostnadsföring. Här uttryckte revisorerna att det uppstår en gråzon där 

avtal som liknar varandra redovisas olika. 

-Hur tror ni att gråzonerna i regleringen påverkar redovisningen och intressenterna i 

samhället? 

 

  



 
 

Bilaga 5. Tematisk analys 
 

Tematisk analys – Intervjuer revisorer 

Citat 

 

Nyckelord Tema 

“... allt från basic grejer till motpart - 

alltså vilka är parterna i avtalet. Sen 

försöker man ju då förstå själva 

upplägget och med dels längden. 

Uppsägningstider... Viten eller 
skadestånd.-Taavo 
 

Part, uppsägningstider, viten 

eller skadestånd. 

 

 

 

Explicita delar i avtal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------

Affärsstrategiskt 

Om jag tittar i ett nytt avtal... tittar jag 

alltid på avtalets längd, jag tittar på 

om de är något restvärde, räntesatsen 

och helt enkelt priset. -Johansson 

 

Avtalets längd, räntesatsen och 

helt enkelt priset 

“Dels är det vilken typ av avtal är det? 

Är det direkt att man köper 

någonting? Vid leasingavtal; När 

tiden har gått ut har du möjlighet att 

köpa ut den... Om man kan bryta ut 

själva servicen eller om den ingår i 

själva avtalet.” -Holmberg 

Vilken typ av avtal, har du 

möjlighet att köpa ut den, samt 

om man kan bryta ut själva 

servicedelen vid leasingavtal. 

 

“Först och främst är det villkoren man 

måste gå igenom, vilken avtalstid det 

är då, vilka intäkter är det, vilka 

kostnader är det, restvärden om det är 

någon viss maskin man ska hyra eller.”  

-Pohjanen 

 

Villkoren, avtalstid, intäkter, 

kostnader, restvärden.  

 

“Det första jag tänker är ju ‘bär det 

sig?’ Alltså så här affärsmässigt. Är de 

här ett bra upplägg? Är de en bra 

affär jämfört med alternativen? “- 

Johansson 

Bär det sig? Är det en bra affär 

jämfört med alternativen? 
 

“Jag försöker titta på flödet, göra en 

beskrivning, man brukar dela upp det i 

olika delar och vilka som är de 

viktigaste… det är att försöka förstå 

vad som är prestationen tycker jag. 

Och vilka incitament som finns. Sen 

pratar man ju om prestation och 

löften. Vad är det för något man får 

nyttja?” - Henriksson 

Titta på flödet, försöka förstå 

vad som är prestationerna, vilka 

incitament som finns. 

Prestationer och löften, vad är 

det man får nyttja 
 
 
 

“Sen då hur riskerna ser ut lite grann, 

när går egentligen en väsentlig risk 

över till köparen. Ekonomiska 

fördelar.”- Pohjanen 

 

 

 

 

 

 

 

Hur riskerna ser ut, ekonomiska 

fördelar. 



 
 

“Ja, Det är egentligen bara ett vanligt 

hyres/serviceavtal. Där man bokar upp 

månadsvis men stäms av varje kvartal. 

Sen har man inga andra förpliktelser 

utöver det.”- Pohjanen 

Ja, det är bara ett vanligt 

hyres/serviceavtal. 

 

 

 

Serviceavtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

Osäkerhet i klassificering 

 

 
“Jag tycker att till grunden är det ett 

serviceavtal det ni talar om nu” - 

Larsson 

 

Serviceavtal 

 

 
“De är klart att många avtal är ju 

kanske inte så svåra att förstå vad det 

handlar om, här var det lite klurigare 

att förstå, serviceavtal skulle det 

kunna vara.”- Taavo 
 

Serviceavtal skulle det kunna 

vara. 

 

 
 

jag kan tycka att det har ju lite leasing-

karaktär, det har det ju. I om att de inte 

är någon återköpsklausul. Det gör ju att 

de inte är lika mkt leasing. Mer någon 

form utav service. - Henriksson 
 

Någon form av service 

“Det måste ju likställas med att hyra 

kopiator, scanner, skrivare i samma 

där man betalar för per kopia eller per 

scannad exemplar det borde ju vara 

ungefär samma sak tänker jag. 

Ungefär som operationella avtal.” - 

Johansson  
 
 

Ungefär som operationella avtal 

 

 

“Nej jag hade inte tänkt det som 

leasing, det hade jag inte. Men då är 

det ju frågan vad ska vara.” - 

Holmberg 

 

 

 

Inte tänkt som leasing, men då 

är ju frågan vad de ska vara 

“Rent generellt skulle jag säga detta är 

kanske inte så jättekomplext, Jag hade 

ju bara tagit de som de fakturerar 

kvartalsvis utifrån den förbrukningen 

de haft i antal ton. I bolaget hade jag 

tagit kostnaden utifrån 

förbrukningen. Löpande.” -Holmberg 
 

Jag hade ju bara tagit de som de 

fakturerar kvartalsvis utifrån den 

förbrukningen de haft i antal 

ton. I bolaget hade jag tagit 

kostnaden utifrån 

förbrukningen. Löpande 
 

Kostnadsföring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Det är ju inga egentliga konstigheter. 

De har ju bara kostnader för antalet 

ton egentligen. Jag hade då inte 

balanserat något som jag kan se det. 

Utan den kostnaden får man ju som ta 

löpande och boka upp månadsvis även 

om man får betala kvartalsvis då”- 

Pohjanen 

 

 

Kostnaden får man ju som ta 

löpande och boka upp månadsvis 

även om man får betala 

kvartalsvis då 

“Man skulle kostnadsföra den här 

utifrån då den uppstår, alltså väldigt 

linjär. För den är ju ändå kopplad till 

förbrukningen”- Henriksson 

Man skulle kostnadsföra den här 

utifrån då den uppstår, alltså 

väldigt linjär. För den är ju ändå 

kopplad till förbrukningen 



 
 

“Man nog tänka sig, som i det här 

avtalet, att man gör en linjär, att man 

tar kostnaden linjärt över tiden. Det 

skulle de kunna vara”. - Larsson 

gör en linjär, att man tar 

kostnaden linjärt över tiden. 

 

 

 

 

–-------------------------------- 

Osäkerhet i redovisningen 

 

 

 

 

 

 

 

“…det är en bra fråga, jag har inget 

jättebra svar på det”- Taavo 

Jag har inget jättebra svar på det 
 

 
“Jag har aldrig ens haft en kund där 

jag har haft alternativet. Jag har inte 

ens några sådana här frågor i bolagen. 

Jag har inte ens haft alternativet att 

jag ska välja det ena framför det 

andra. Men skulle jag ha det då 

behöver jag ju som revisor titta vad ger 

mest rättvisande bild.” -Johansson 
 

Jag har aldrig ens haft en kund 

där jag har haft alternativet 
 

“Då är de väl redovisningspraxis 

förstås som ska utvecklas på det här 

området också då.” - Johansson 

Utveckla redovisningspraxis 
 
 
 

Efterfrågar förändring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------- 

För tidigt att avgöra 
 

“Om det blir mer och mer 

förekommande så kommer det ju bli 

reglerat såklart i en lagtext...Och det 

är ju klart, kommer det dit så då 

kommer det ju bli någon lagjustering i 

nån IFRS. Om det blir så pass stora 

summor som just i det här fallet med 

gruvbranschen, om det är nån liten 

kassaapparat så spelar det inte så stor 

roll. Men här är det ganska många 

miljoner som kan påverkas. ”- 

Pohjanen 

 

Om mer förekommande 

kommer det bli reglerat i en 

lagtext. Om det blir så pass 

stora summor. 
Kommer det dit så då kommer 

det ju bli någon lagjustering i 

IFRS 

 

 

 

 

 

“Det är lite tidigt kanske att bedöma 

det. IFRS 16 är ju ganska ny”- Larsson 
För tidigt att bedöma 
 

 “Nej det är svårt, jag tror man ska 

titta lite på om det som är väsentliga 

belopp. Är det här småpengar i 

sammanhanget? - Larsson 

 

Nej det är svårt, jag tror man ska 

titta lite på om det som är 

väsentliga belopp. 

 

Blir missvisande på 

marknaden 
 

 

“Balansräkningen kommer att vara 

mycket mindre för den som har 

serviceavtalet för den kommer ju inte 

ha de här grejerna, får inte i de i sin 

balansräkning. Så det är klart att inte 

kommer vara helt jämförbart, det 

kommer de inte vara.”- Henriksson 

 

...Det är klart att inte kommer 

vara helt jämförbart, det kom 

mer de inte vara 

 

“Det är verkligen så, och det här att vi 

ska bedöma rättvisande bild, nä, det 

blir utifrån vår erfarenhet och i 

jämförelse med andra men det är ju 

aldrig värt det. För det är ju aldrig 

värt exakt vad som står i det egna 

kapitalet. Det är ju alltid värt en massa 

mer för det finns ju så mycket osynliga 

övervärden överallt. Tycker de i alla 

fall.” - Johansson 

 

Att vi ska bedöma rättvisande 

bild, nä, det blir utifrån vår 

erfarenhet och i jämförelse med 

andra. 



 
 

Tematisk analys – intervjuer normgivare 

Citat Nyckelord Tema 
“Det är ju också i det här fallet den 

europeiska organisationen som har ett 

finger med i spelet eftersom de ger ut 

löpande sådana här olika enkäter där 

man behandlar olika områden och 

lägger in olika synpunkter.”-Iredahl 

 

 

Ger ut olika löpande 

enkäter och lägger in olika 

synpunkter 

Försök att upprätthålla 

kontroll 

“Jag tror egentligen att det måste vara 

någonting i de fenomen som gör att 

det inte går att tolka de utifrån dagens 

regelverk och standarder, och det tror 

jag det gör. - Andersson 

 

Det måste vara någonting 

som gör att det inte går att 

tolka de utifrån dagens 

regelverk och standarder, 

och det tror jag att det gör. 

 

 

Osannolikt med nytt regelverk 
 

 

 

“för att en ny standard skulle komma 

fram tror jag vore väldigt otänkbart 

nu när de just har släppt både 

intäktsstandarden och 
leasingstandarden nästan samtidigt”- 

Iredahl 
 

För att en ny standard 

skulle komma fram tror jag 

vore väldigt otänkbart. 
 

“Så jag tror standarderna täcker 

extremt mycket och extremt många 

affärstransaktioner sen är det upp till 

dem som ska göra årsredovisningar för 

de som ska kolla att de är compliant, 

det är upp till dem att tillämpa det där 

rätt. Man ska vara försiktig med vad 

man frågar efter annars kommer du att 

få tillslut en katalog för alla möjliga 

transaktioner.  Det är helt omöjligt 

med en sådan värld.”-Andersson 
 

Standarderna täcker 

extremt mycket. Man ska 

vara försiktig med vad man 

frågar efter annars kommer 

du att få tillslut en katalog 

för alla möjliga 

transaktioner.  Det är helt 

omöjligt med en sådan 

värld. 

 

“Och med på egen tolkning och liksom 

lite koll på kollegors praxissamling så 

får man som välja och sätta ner foten 

någonstans så här gör vi. Och får man 

säga att den processen på bättre sätt 

då ska man ju ändå kunna uttrycka att 

man ändå har gett en rättvisande 

bild”. -Iredahl 

I egen tolkning och 

kollegors praxissamling så 

får man sätta ner foten 

någonstans. Då kan man ju 

ändå uttrycka att man har 

gett en rättvisande bild 

 

 

 

Rättvisande bild uppnås 

“Men det ska ju vara vansinnigt stora 

affärstransaktioner slår igenom och 

ger en väldigt konstig effekt på olika 

håll och kanter. Men det är väldigt 

sällan som det är några sådana 

transaktioner.  Det ska mycket till att 

man inte får en rättvisande bild –

Andersson 

 

 

 

 

 

Det ska mycket till att man 

inte får en rättvisande bild. 

 



 
 

“Så att jämförbarheten den är knepig. 

Du kan liksom, du kan ha jämförbarhet 

mellan bolag ah det kan vara rätt svårt. 

Men om du berättar för dina läsare 

hur du har upprättat din redovisning 

då går den att göra jämförbar”- 

Andersson 

Så att jämförbarheten den 

är knepig... Men om du 

berättar för dina läsare hur 

du har upprättat din 

redovisning då går den att 

göra jämförbar 
 

Jämförbarheten kan uppnås 

 

 

 

 

“Att se till att den på ett meningsfullt 

sätt blir jämförbar med andra företag. 

Det skulle ju vara önskvärt såklart att 

man ger så mycket information att man 

hela tiden kan jämföra med hur hade 

det blivit om man inte följt praxis 1 

eller 2 eller 3.”-Iredahl 

 

”Man får se till att den på 

ett meningsfullt sätt blir 

jämförbar med andra 

företag” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 6. Operationalisering 
 

Fråga Källa Begrepp 

1-2 Morgan (1988), Mutchler 

(2001) 

 

Bedömning 

3-4 Morgan (1988), Giner & 

Pardo 

Redovisningsval 

5-6 Macintosh & Quattrone 

(1990), Macintosh & 

Scapens (1990) 

Struktureringsteorin - 

signifikation och legitimering 

7 Sunder (2005), Fogarty 

(1992) 

Redovisningens roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


