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SAMMANFATTNING 
 

Försäljning av funktionella produkter inkluderar både varor och tjänster. Konceptet funktionella 

produkter innehåller många olika komponenter och säljs över långa kontrakt, vilket gör att 

dagens regelverk för redovisning inte ger tillräcklig vägledning.  Syftet med denna studie är att 

identifiera och beskriva vilka utmaningar som uppstår ur ett redovisningsperspektiv vid 

försäljning av funktionella produkter. Syftet är också att skapa en förståelse för hur ekonomer 

använder dagens regelverk vid komplexa redovisningssituationer vid försäljning av 

funktionella produkter. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ forskningsstrategi med en 

deduktiv ansats, legat till grund för studiens genomförande. Studien har utgått från ett 

aktörssynsätt för att kunna skapa en förståelse för hur individen uppfattar utmaningarna kring 

försäljningen av funktionella produkter. Eftersom funktionella produkter är ett begrepp som 

inte är välkänt har intervjuer med tre ekonomer genomförts. Ett scenario som beskrev konceptet 

funktionella produkter presenterades för ekonomerna innan intervjuerna. Detta för att 

respondenterna skulle ha samma utgångspunkt inför intervjuerna. Vid intervjutillfällena 

berättade respondenterna hur de tolkade och bedömde situationen beskriven i scenariot. Med 

stöd i tidigare forskning har upprättandet av kontrakt, jämförbarhet med avseende på hantering 

av risker, redovisningsregler med bakgrund i produktens prissättning och komplexa 

redovisningssituationer identifieras som utmaningar vid försäljning av funktionella produkter.  

En komplex utmaning är att kontrakten sträcker sig över 20 till 30 år. En teoretisk referensram 

har utvecklats som legat till grund för att möjliggöra en analys av intervjuerna. Resultatet av 

studien visar att ekonomens grundarbete bör innehålla bedömningar som kräver en hög grad av 

expertis för att redovisningen ska spegla verkligheten. Redovisningen av funktionella produkter 

ställer höga krav på ekonomens kunskap och bedömningar. Redovisningen av en funktionell 

produkt kan inte generaliseras eftersom varje funktionell produkt är speciellt framtagen för en 

viss kunds behov. Detta medför att det blir svårare att uppfylla kravet på jämförbarhet när 

företag börjar sälja fler komplexa produkter, vilket antas bidra till att utvecklingen av nya 

regelverk kommer att ta tid. En trolig lösning blir, att på samma sätt som när ekonomer i dag 

tillämpar regelverket IFRS 15, så kommer ekonomerna att utveckla egna standarder för att 

redovisningen ska uppfylla de kvalitativa egenskaperna. Utifrån denna studie anser vi att det är 

viktigt med fortsatt forskning om redovisning av funktionella produkter med avseende på 

skillnader mellan korta och långa kontrakt och hur försäljningen skiljer sig åt mellan företag. 

 

Nyckelord: redovisning, ekonomer, funktionella produkter, kontrakt, prissättning.  



ABSTRACT 
 

Sales of functional products include both goods and services. The concept of functional 

products contains many different components and is sold over long contracts, which means that 

today’s regulations for accounting do not provide sufficient guidance. The purpose of this study 

is to identify and describe the challenges with an accounting perspective in the sale of functional 

products. The goal is also to create an understanding of how economists use today's rules in 

complex accounting situations when selling functional products. To be able to answer the 

purpose, the study has been performed with a qualitative research strategy and a deductive 

approach.  The study has been taken from an actor's approach to create an understanding of how 

the individual perceives the challenges surrounding the sale of functional products. Since 

functional products are a concept that is not well known, interviews with three economists have 

been conducted. A scenario that described the concept of functional products was presented to 

the economists before the interviews so that respondents would have the same starting point for 

the interviews. During the interviews, the respondents told us how they interpreted and assessed 

the situation described in the scenario. With support in previous research, the establishment of 

contracts, comparability with regard to risk management, accounting rules with a background 

in product pricing and complex accounting situations have been identified as challenges in the 

sale of functional products.  f A complex challenge is that the contracts extend over 20 to 30 

years. A frame of references has been developed which has formed the basis for an analysis of 

the interviews. The results of the study show that the economist's basic work should include 

assessments that require a high level of expertise in order to reflect reality. The accounting of 

functional products places high demands on the economist's knowledge and assessments. The 

accounting of a functional product cannot be generalised because each functional product is 

specifically designed for the needs of a particular customer.  This means that it will be more 

difficult to meet the comparability requirement when companies start to sell more complex 

products, which is expected to contribute to the development of new regulatory frameworks 

over time. A probable solution is that economists, just as when economists today apply the 

acquis IFRS 15, will develop their own standards of recognition to meet the qualitative 

characteristics. Based on this study, we believe that further research into the reporting of 

functional products is important in terms of the differences between short and long contracts 

and how sales differ between companies. 

 

Keywords: accounting, economist, functional products, contract, pricing. 
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1. INLEDNING 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av konceptet funktionella produkter och vad som gör 

dessa komplexa. Därefter diskuteras försäljning av funktionella produkter ur ett 

redovisningsperspektiv. Kapitlet avslutas med att studiens syfte beskrivs och formuleras i 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Med funktionella produkter avser vi i den här studien en tjänst som genomförs med stöd av en 

vara som leverantören behåller i sitt ägande. Det innebär att vid försäljning av funktionella 

produkter behåller leverantören ägandet av varan men säljer tjänsten (Karlberg, 2016). Ett 

exempel är tvättandet av kläder. Leverantören tar betalt för att tvätta en viss mängd kläder men 

behåller ägandet av tvättmaskinen. Vid försäljning av en funktionell produkt betalar kunden 

därför endast för tillgängligheten av funktionen. Kunden behöver på så sätt endast kontakta ett 

företag för att få tillgång till en hel funktion. Genom att erbjuda ett helt koncept kommer 

leverantören även ta risken som är förknippad med ägandet av varan (Zhang & Banerji, 2017). 

På så sätt blir det en fördel för kunden vid köp av den funktionella produkten. Risken att äga 

varan försvinner och kunden betalar för tjänsten. Detta innebär dock att leverantören som säljer 

en funktionell produkt också måste täcka kostnaderna för att utveckla och tillverka varan, 

tillhanda hålla service och uppgraderande av varan samt stå för kostnaderna för utveckling och 

genomförande av tjänsten. (Baines, Lightfott, Benedettini & Kay, 2009; Lindström, Dagman & 

Karlberg, 2015; Lindström, Kurkkio & Nilsson, 2016). Enligt Regårdh (2011) kan försäljningen 

av funktionella produkter öka incitamentet för en leverantör att ta fram bra produkter som håller 

längre med minskat underhåll. Ett minskat underhåll kan bidra till att leverantörens kostnader 

minskar, vilket i sin tur leder till ett ökat värde för kunden samtidigt som det ökar 

konkurrenskraften för leverantörens företag (Baines et. al., 2009). 

 

Tvätt av kläder är en enkel funktionell produkt som har funnits länge. Ett annat exempel på 

företag som säljer mer komplexa funktionella produkter är Hilti (Johnson, Christensen & 

Kagermann, 2008). Hilti tillverkar högkvalitativa verktyg till byggindustrin. De benämner det 

”fleet management service”. När Hilti säljer sina funktionella produkter upprättar Hilti ett 

kontrakt med kunden. Kunden hyr verktyg till en fast månadskostnad, det är alltså själva 

funktionen av verktyget som Hilti säljer. I kontraktet ingår service- och reparationskostnader, 

verktyget byts ut med jämna mellanrum för att minska kostnaderna för service. Anledningen 

till att verktygen byts ut är att kostnaderna för service och reparation har en tendens att öka med 

åldern på produkten. (Hilti.se) 

 

Kontrakt mellan leverantör och kund bör alltid upprättas vid försäljning av en funktionell 

produkt som innefattar att leverantören utvecklar en hårdvara och en mjukvara samt 

tillhandahåller stödsystem och drifthanteringssystem (Löfstrand, Kyösti, Reed & Backe, 2014). 

Stödsystem innefattar bland annat service, underhåll, informations- och kunskapshantering. 

Drifthanteringssystem innefattar personerna som bland annat fattar beslut och ansvarar för 

kontraktshantering. Leverantören av funktionen bistår alltså med att se till att funktionen alltid 

fungerar då det är leverantören som äger hårdvaran, vilket på så sätt innebär att risken flyttas 

över från kund till leverantör. (Löfstrand et. al., 2014) 

 

Kontraktsformen som vi har valt att utgå från i den här studien är ett prestationsbaserat kontrakt. 

Ett prestationsbaserat kontrakt för konceptet funktionella produkter inkluderar hårdvara, 

mjukvara, stödsystem och drifthanteringssystem och kontraktet sträcker sig vanligtvis över en 
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lång tid, 20 till 30 år (Löfstrand et. al., 2014). Svårigheten med det prestationsbaserade 

kontraktet är att leverantören måste uppskatta kostnaderna över denna långa tidsperiod samt att 

leverantören måste redovisa försäljning av en komplex produkt på ett korrekt sätt trots att 

kostnaderna är uppskattade (Löfstrand et. al., 2014). 

 

Mot bakgrund av de funktionella produkternas komplexitet och svårigheterna att redovisa dessa 

komplexa koncept ställer vi oss frågorna vilka utmaningar som bör hanteras och vilka regelverk 

som finns tillgängliga vid redovisning av funktionella produkter. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ett kontrakt för konceptet funktionella produkter mellan en leverantör och en kund kan sträcka 

sig minst 20 år och kostnaderna blir därför endast en uppskattning av verkligheten (Kyösti & 

Reed, 2015; Wüstemann & Kierzek, 2005). Det blir därför en utmaning att ta fram underlag för 

prissättning för den funktionella produkten. Det är många aspekter som gör kostnaderna osäkra, 

exempelvis hur mycket service som kommer att behövas för en hårdvara. Om en kund har köpt 

en vara, enligt vanlig försäljning, står kunden själv för risken att betala eventuell service och 

underhåll. Ifall leverantören istället säljer en funktionell produkt måste leverantören stå för 

produktens service och underhåll (Baines et. al., 2009). Vad behöver leverantörens ekonom ta 

hänsyn till för att kunna upprätta ett kontrakt vid försäljning av funktionella produkter? 

 

För att kunna upprätta ett kontrakt behöver ekonomen bland annat göra uppskattningar av olika 

kostnader. Kyösti och Reed (2015) och Wüstemann och Kierzek (2005) beskriver att 

kostnaderna blir mer osäkra om kontraktet sträcker sig över längre tid, vilket är fallet för 

prissättningen av en funktionell produkt. Enligt Asiedu och Gu (1998) är det svårt att uppskatta 

kostnader för exempelvis service och riskhantering, vilka kan tänkas bli viktiga kostnader i ett 

kontrakt som sträcker sig över lång tid. Kyösti och Reed (2015) beskriver även vikten av att det 

tydligt framgår i kontraktet vilka löften som utlovas. Liang (2001) och Peterson (2012) menar 

att ett kontrakt måste innehålla en noggrann beskrivning om vad som ingår för att få en 

överskådlig bild av vad företaget säljer, vilket i sin tur krävs för att redovisningen ska vara 

korrekt. 

 

Dagens principbaserade regelverk kan leda till utmaningar för ekonomens bedömningar vid 

redovisning av komplexa koncept. Eftersom konceptet funktionella produkter består av många 

olika komponenter som ekonomen måste ta hänsyn till kan det bli svårt att få en överskådlig 

bild av vad som faktiskt ska redovisas. Vad krävs för att redovisningen vid försäljning av 

funktionella produkter ska uppfylla kraven?  

 

Eftersom konceptet funktionella produkter är ett relativt nytt begrepp, med många komponenter 

som dessutom innefattar upprättandet av ett långtidskontrakt vid försäljning, är forskningen 

begränsad ur ett redovisningsperspektiv. Det finns inte tillräcklig forskning om hur 

försäljningen av funktionella produkter bäst bör redovisas. När det inte finns tillräcklig 

vägledning för hur dessa komplexa koncept ska redovisas kan det leda till att ekonomer 

redovisar liknande situationer på olika sätt (Gordon & Gallery, 2012). Tidigare studier visar att 

jämförbarheten minskar om olika redovisningsmetoder används mellan liknade företag (Larson 

& Brown, 2004). Eftersom redovisningen ska visa företagets verklighet är det därför viktigt att 

informationen är relevant och speglar hur det faktiskt går för företaget. Samtidigt finns det inte 

ett regelverk som passar i alla situationer (Wüstemann & Wüstemann, 2010) och regelverken 

för redovisning utvecklas inte i samma takt som utvecklingen av företagens metoder att 
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tillmötesgå sina kunders behov, det vill säga att utveckla nya mer omfattande koncept. 

Exempelvis är inte realisationsprincipen och matchningsprincipen anpassade för dessa 

produkter (Falkman & Lundqvist, 2016). 

 

Detta har lett till att finansiella rapporter i dag innehåller mer komplex information när företag 

paketerar varor och tjänster vilket har inneburit att regelverken behöver förändras (Falkman & 

Lundqvist, 2016). Mot bakgrund av detta har en ny internationell standard utvecklats för 

intäktsredovisning, IFRS 15. Vad kommer den nya standarden innebära för redovisningen av 

funktionella produkter? 

 

Enligt Falkman och Lundqvist (2016) finns det i dagsläget inget tydligt regelverk för hur 

koncept som funktionella produkter ska redovisas, därför kan det finnas skillnader i hur 

ekonomer väljer att redovisa dessa situationer. Forskningen kring redovisningen av konceptet 

funktionella produkter är begränsad. Mot bakgrund av detta visas ett vetenskapligt gap och det 

är samtidigt ett aktuellt och relevant ämne att studera. 

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att identifiera och beskriva utmaningar ur ett redovisningsperspektiv vid 

försäljning av funktionella produkter samt att skapa en förståelse för hur ekonomer kan använda 

tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer. 

  

Forskningsfrågor: 

 

• Vilka utmaningar finns vid försäljning av funktionella produkter? 

• Hur använder ekonomer tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel inleds med att ge en bild av utmaningar som uppstår vid försäljning av 

funktionella produkter samt vid redovisningen av dessa. Därefter beskrivs hur olika 

bedömningar kan påverka jämförbarheten och hur detta har medfört att en ny internationell 

redovisningsstandard har utvecklats. 

 

2.1 Utmaningar vid försäljning av funktionella produkter 
 

En funktionell produkt är ett integrerat paket som består av hårdvara, mjukvara, stödsystem och 

driftsystem som säljs som ett prestationsbaserat kontrakt, vilket normalt sträcker sig över lång 

tid, 20 till 30 år (Löfstrand et. al., 2014), se Figur 1 

 

 

 

  

Figur 1: Komponenterna i konceptet funktionella produkter (utvecklad från Löfstrand et al., 

2014) 

 

Då funktionella produkter innefattar många olika komponenter blir det prestationsbaserade 

kontraktet mer komplext (Wagenhofer, 2014). I kontraktet måste det tydligt framgå vilka löften 

som utlovats för att funktionen ska fungera, till exempel vad funktionen ska åstadkomma och 

hur mycket den får användas (Kyösti & Reed, 2015). Detta innebär att leverantören kommer att 

ansvara för alla kostnader för att utveckla, tillverka, stödja och kontinuerligt uppgradera den 

funktionella produkten (Löfstrand et. al., 2014) Leverantören väljer antingen ut en befintlig 

hårdvara eller utvecklar en för ändamålet, vilket medför att installationskostnader och 

underhållskostnader skiljer sig åt i varje fall (Kyösti & Reed, 2015). Av den anledningen är det 

viktigt att kontraktet är tydligt specificerat så att kunden inte använder produkten på ett annat 

sätt än vad som är överenskommet (Kyösti & Reed, 2015). 

 

Vid upprättandet av ett kontrakt behöver det därför göras beräkningar och uppskattningar för 

vilka kostnader som kan tänkas uppstå framåt i tiden (Cinquini & Tenucci, 2011; Rapaccini, 

2015). För att beräkna kostnaderna som är relaterade till funktionen måste först de förväntade 

kostnaderna fastställas. Exempelvis kostnader för utveckling av hårdvara och mjukvara men 

även för normalt underhåll av hårdvaran. Det är enklare att räkna ut de förväntade kostnaderna 

än de oförutsedda. (Kyösti & Reed, 2015) Exempel på kostnader som måste beräknas innan 

kontraktet tecknas är:  
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• kostnader för utveckling av hårdvaran och mjukvaran, 

• kostnader som förknippas med stödsystemet, det vill säga uppstår för bland annat 

service och underhåll på hårdvara och mjukvara, 

• risker som är förknippade med ägandet hårdvaran, 

• kostnader som rör driftshanteringssystem, det vill säga beslutsfattande, 

ekonomistyrning och riskhantering. (Cinquini & Tenucci, 2011; Rapaccini, 2015) 

 

Det är kostnaderna i stödsystemet som är de viktigaste kostnaderna att beräkna (Asiedu & Gu, 

1998). Exempel på sådana kostnader är antalet servicetekniker som är anställda, då detta kan 

variera under kontraktstiden. I stödsystemet ingår även kostnader som kan kopplas ihop med 

risken att äga hårdvaran (Löfstrand et. al., 2014). Hänsyn måste därför även tas till kostnader 

för oförutsedd service, exempelvis om hårdvaran slits i snabbare takt än beräknat (Kyösti & 

Reed, 2015). 

 

En annan oförutsedd kostnad som kan uppstå är om hårdvaran slutar fungera och att det i 

kontraktet utlovas att funktionen alltid ska fungera. Skulle detta hända blir leverantören 

ersättningsskyldig, den kostnaden kan bli betydande och är därför en viktig och utmanande 

kostnad att beräkna (Kyösti & Reed, 2015). Leverantörens incitament ökar dessutom att 

utveckla bra produkter som har en lång livslängd och som kräver lite service och underhåll 

(Regårdh, 2011).  

 

Då kontraktet sträcker sig över lång tid blir kostnaderna osäkra och det ökar risken att 

kostnaderna överstiger de redan fastställda intäkterna (Kyösti & Reed, 2015; Wüstemann & 

Kierzek, 2005). Tydliggörs den ökade risken för leverantören, som är förknippade med 

äganderätten, kan kunden acceptera ett högre pris på den funktionella produkten för att slippa 

ta risken som leverantören får bära (Kyösti & Reed, 2015). 

 

Kostnaderna som berör drifthanteringssystemet, det vill säga kostnader som innefattar både 

kontraktshantering och redovisning måste beräknas under kontraktets tid, då dessa kostnader 

även måste inkluderas i de totala kostnaderna för att kunna fastställa ett lönsamt pris (Rapaccini, 

2015). Dock får inte kostnaderna uppskattas till allt för höga bara för att säkra marginalen 

eftersom priset fortfarande måste matcha kundens betalningsvilja (Johnson et. al., 2008). 

 

2.2 Utmaningar vid redovisning av konceptet funktionella produkter 
 

Redovisning används för att samla information om ett företags olika transaktioner, vilket ska 

ge en bild av verkligheten (Falkman, 2000). Därför är det viktigt att göra korrekta bedömningar 

för hur och när intäkter och kostnader ska redovisas (Larson & Brown, 2004). Det finns olika 

principer som ska ge vägledning så att rätt bedömningar kan göras (Wüstemann & Wüstemann, 

2010).  

 

Peterson (2012) menar att när företag säljer hela koncept blir svårt att få en överskådlig bild 

över vad företaget egentligen säljer och det gör det svårt att veta vilka intäkter och kostnader 

som hör till försäljningen. Det finns två principer som ska hjälpa till vid redovisning av intäkter 

och kostnader, realisationsprincipen och matchningsprincipen. De är mer lämpade för 

traditionell försäljning av varor och tjänster där kriterierna är enklare att fastställa (Falkman & 

Lundqvist, 2016). De olika principerna som finns att tillgå för vägledning är därför inte 

tillräckliga i alla situationer (Wüstemann & Wüstemann, 2010). Detta innebär att vid 

redovisning av koncept så som funktionella produkter ställs högre krav på ekonomens egna 



6 

 

bedömningar för att avspegla verkligheten (Wüstemann & Kierzek, 2005; Wüstemann & 

Wüstemann, 2010). 

 

I nedanstående avsnitt har fyra teoretiska områden identifierats som utgör studiens referensram 

avseende att studera utmaningar vid försäljning av funktionella produkter utifrån ett 

redovisningsperspektiv. De fyra områdena är upprättande av kontrakt, jämförbarhet, 

redovisningsregler och komplexa redovisningssituationer. 

 

2.2.1 Upprättande av kontrakt 
 

En funktionell produkt som säljs som ett prestationsbaserat kontrakt sträcker sig normalt 20 till 

30 år (Löfstrand et. al., 2014). Varje funktionell produkt som säljs är speciellt framtagen för att 

möta en viss kunds behov, vilket innebär att även kontraktet måste vara speciellt utformat 

(Kyösti & Reed, 2015). I kontraktet måste det tydligt framgå vilka löften som utlovats för att 

funktionen ska fungera, till exempel vad funktionen ska åstadkomma och hur mycket den får 

användas (Kyösti & Reed, 2015; Latonen, 2017).  

 

En funktionell produkt är komplex och består av många olika komponenter. Detta innebär att 

även kontraktet är mer komplext (Wagenhofer, 2014). Hårdvaran är utvecklad efter det behovet 

kunden hade när kontraktet upprättades. Det är därför viktigt att kontraktet är väldigt 

specificerat så att kunden inte använder produkten på ett annat sätt än vad som är 

överenskommet. (Kyösti & Reed, 2015) Om kontraktet inte är väl genomarbetat och innehåller 

en noggrann beskrivning blir det svårt att få en överskådlig bild av vad företaget verkligen säljer 

och detta medför även utmaningar vid redovisning (Liang, 2001; Peterson, 2012). 

 

2.2.2 Jämförbarhet 
 

De kvalitativa egenskaperna är utvecklade för att redovisningen ska skapa beslutsunderlag för 

intressenterna (Smith, 2006). En viktig kvalitativ egenskap som redovisningen ska uppfylla är 

jämförbarhet. Det innebär att det ska gå att jämföra företagets olika aktiviteter mellan olika 

redovisningsperioder men även att det ska gå att jämföra mellan liknade företag (Gordon & 

Gallery, 2012; Smith, 2006). För att uppnå jämförbarhet bör liknade händelser redovisas på 

samma sätt (Smith, 2006). Det är därför viktigt att företag följer samma regelverk och 

rekommendationer när de utformar sin redovisning (Stockenstrand, 2014). Dock fungerar inte 

alla regelverk och principer i alla situationer (Wüstemann & Wüstemann, 2010). I vissa fall 

finns alternativa redovisningsmetoder för samma transaktion, vilket gör det svårt att uppnå 

jämförbarhet (Gordon & Gallery, 2012). 

 

Tidigare studier tyder på att liknade företag bör ha en högre grad av jämförbarhet (De Franco, 

Kothari & Verdi, 2011). Dock menar Larson och Brown (2004) att jämförbarheten minskar om 

företag använder olika redovisningsmetoder för liknande situationer. Gordon och Gallery 

(2012) menar att jämförbarhet inte kommer automatiskt bara för att företag använder samma 

redovisningsmetod. Det är därför viktigt att göra professionella bedömningar vid redovisning i 

dessa situationer för att uppnå användbar och relevant information (Wüstemann & Kierzek, 

2005; Wüstemann & Wüstemann, 2010). Zeff (2007) menar att det är svårt att veta när 

jämförbarhet finns och även när den inte finns. När det är svårt att veta när jämförbarhet finns 

är det även svårt att göra rätt bedömningar. 

 

I takt med att företag har ändrat sättet att göra affärer har det blivit svårare att tillämpa de 

regelverk och principer som finns i dag (Falkman & Lundqvist, 2016). Trots att det inte finns 
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tillräcklig vägledning vid redovisning för produkter som innehåller många komponenter tar det 

lång tid att utveckla standarder som är anpassade för dessa (Wüstemann & Kierzek, 2005). 

Pounder (2013) menar att problem inom redovisningen har blivit svårare att förstå och tar därför 

tid att lösa. Han menar vidare att det är enklare att lösa lättare problem och därför läggs mer 

energi på det. 

 

2.2.3 Redovisningsregler 
 

Till stöd för redovisningen ska större företag i Sverige tillämpa något av de principbaserade 

regelverken K3 eller IFRS. Principbaserade regelverk består av principer som enligt Artsberg 

(2005) är grundläggande för redovisningen. Principer bestämmer inte vad man ska göra utan 

ger stöd för beslut om vad som behöver göras (Alexander & Jermakowicz, 2006). Principer ska 

därmed vara vägledande för hur redovisning av specifika transaktioner och händelser bör 

utföras (Wüstemann & Wüstemann, 2010). 

 

Två principer som ska hjälpa ekonomen att göra bra bedömningar gällande när intäkter och 

kostnader ska redovisas är realisationsprincipen och matchningsprincipen. Dessa principer ska 

ge vägledning för att redovisningen ska uppfylla de kvalitativa egenskaperna såsom 

jämförbarhet (Smith, 2006). 

 

Realisationsprincipen 

 

Realisationsprincipen hjälper till att bestämma när en intäkt ska tas upp i redovisningen 

(Artsberg, 2005; Smith, 2006). Enligt Falkman och Lundqvist (2016) utgår 

realisationsprincipen från att endast konstaterade intäkter ska redovisas under räkenskapsåret. 

Med detta menas att endast intäkter som konstaterats under räkenskapsåret får tas med i 

resultaträkningen. En intäkt anses konstaterad när risker och rättigheter som rör produkten har 

övergått till kunden, det vill säga i de flesta fall vid leveranstidpunkten som normalt sker vid 

försäljningstillfället (Smith, 2006). Eftersom intäkterna är det viktigaste redskapet för att mäta 

hur väl ett företag presterat under en viss period, måste intäkterna under kontraktstiden 

redovisas så att verkligheten avspeglas (Wagenhofer, 2014). 

 

Matchningsprincipen 

 

Det är viktigt att kostnader matchas ihop med rätt intäkter för att visa hur lönsam försäljningen 

har varit under en viss period (Jin, Shan och Taylor, 2015). Jin et. al., (2015) beskriver 

matchningsprincipen med att intäkter och kostnader ska matchas mot varandra under samma 

period. Kostnader som kan relateras till intäkter måste fastställas, för att sedan fastställa 

perioden när kostnader och intäkter uppstår. Matchningsprincipen innebär således att kostnader 

som ger upphov till intäkter ska redovisas samtidigt som intäkterna (Smith, 2006). För att 

underlätta bedömningen av kostnaderna som är relaterade till intäkterna, kan kostnader delas 

upp som direkta och indirekta. De direkta kostnaderna är lättast att matcha då de går att relatera 

till intäkterna och på så vis kan de kostnadsföras när intäkter uppstår. (Artsberg, 2005) 

 

Det svåraste är att fastställa när de indirekta kostnaderna ska kostnadsföras mot intäkterna. 

Artsberg (2005) menar att det är svårare att matcha prestationer som inte kan relateras till en 

specifik produkt och som förväntas leda till intäkter under flera perioder.  
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2.2.4 Komplex redovisning 
 

IASB och FASB har uppmärksammat att det finns bristande vägledning hur dessa komplexa 

situationer, som exempelvis vid konceptet funktionella produkter, ska redovisas (Anjou, 2014). 

Det vill säga när produkterna som säljs innehåller många komponenter som gör det svårt att få 

en överskådlig bild av vad som säljs.  

 

En ny internationell standard har tagits fram för intäktsredovisning, IFRS 15. Projektet med att 

ta fram den nya standarden publicerades 28 maj 2014 (Anjou, 2014). Standarden är helt 

principbaserad och består av en femstegsmodell som ska underlätta redovisning av intäkter vid 

komplexa situationer. Steg två och fem är de områden som förväntas utgöra störst skillnad mot 

dagens intäktsredovisning (Anjou, 2014). Femstegsmodellen sammanfattas enligt följande: 

 

Femstegsmodellen 

 

Steg 1: Identifiera kontrakt 

I första steget ska företaget identifiera kontraktet som har en affärsmässig innebörd. Det innebär 

att identifiera rättigheter och skyldigheter mellan parterna och  betalningsvillkor. I vissa fall 

kan även kontrakt slås ihop, exempel på detta är om det förhandlas fram som ett paket för ett 

gemensamt kommersiellt syfte. 

 

Steg 2: Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet 

Ett prestationsåtagande kan likställas med en förpliktelse att överföra en vara eller tjänst, eller 

ett integrerat paket med båda delarna, till en kund i utbyte mot en ersättning. 

 

Steg 3: Fastställandet av transaktionspriset 

Fastställa den ersättning som företaget förväntar sig erhålla enligt avtalet i utbyte mot de 

varor/tjänster som överförs till kund. 

 

Steg 4: Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena 

I detta steg ska transaktionspriset delas upp på de olika prestationerna som kontraktet bygger 

på. Detta kan göras med hjälp av att fastställa den förväntade kostnaden plus en viss marginal. 

 

Steg 5: Redovisa intäkterna då varje prestationsåtagande är uppfyllt 

Intäkten ska redovisas när företaget utfört sitt prestationsåtagande, det vill säga när kunden har 

kontroll över varan. I vissa fall kan det vara svårt att urskilja när kunden har kontroll och därför 

har följande kriterier tagits fram. Ett företag uppfyller ett prestationsåtagande över tid om ett av 

dessa är uppfyllt och därefter kan intäkten redovisas: 

 

• Kunden erhåller omedelbar nytta när åtagandet uppfyllts; 

• Företagets prestationer skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar, eller 

• Företagets prestationer skapar inte en tillgång som har en alternativ användning för 

företaget och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda utgift. 

(Anjou, 2014) 

 

Den nya standarden anses flytta fokus från risker och förmåner till att istället fokusera på 

kontrakt och kontroll (Streaser, Jialin Sun, Perez Zaldivar & Zhang, 2014). Det är en omfattande 

standard som beskriver många exempel för att motverka osäkerheten som finns vid 

intäktsredovisning. Genom detta hoppas IASB att införandet av IFRS 15 kommer öka 

jämförbarheten och transparensen i finansiella rapporter (Falkman & Lundqvist, 2016). 



9 

 

2.3 Sammanfattning av teori och studiens teoretiska referensram 
 

Syftet med denna studie är att dels undersöka vilka utmaningar som finns vid försäljning av 

funktionella produkter och dels hur ekonomer använder tillgängliga regelverk vid komplexa 

redovisningssituationer. Den teoretiska genomgången sammanfattar utmaningar vid försäljning 

av funktionella produkter enligt följande: 

 

• Konceptet funktionell produkt kan säljas som ett prestationsbaserat kontrakt, vilket 

normalt sträcker sig 20 till 30 år (Löfstrand et. al., 2014). Om kontraktet inte är väl 

genomarbetat medför detta utmaningar för redovisningen (Liang, 2001; Peterson, 

2012). 

• Eftersom funktionella produkter innefattar många olika komponenter blir kontraktet 

mer komplext (Wagenhofer, 2014). 

• För att kunna sätta ett pris på produkten måste först alla kostnader uppskattas och de 

kostnader som är svårast att uppskatta är de som ingår i stödsystemet (Asiedu & Gu, 

1998; Cinquini & Tenucci, 2011; Rapaccini, 2015). 

• Eftersom kontraktet sträcker sig 20 till 30 år blir det svårare att uppskatta kostnaderna 

för att kunna sätta ett lönsamt pris (Kyösti & Reed, 2015; Wüstemann & Kierzek, 2005). 

• Redovisningen ska spegla verkligheten, vilket innebär att den måste ge en överskådlig 

bild av vad som säljs (Falkman, 2000). 

• Dagens principbaserade regelverk ska ge vägledning hur redovisningen ska upprättas, 

det vill säga när och hur intäkter och kostnader ska redovisas (Wüstemann & 

Wüstemann, 2010). 

• De principer som lyfts fram genom realisationsprincipen och matchningsprincipen ger 

bättre vägledning vid redovisning av traditionella varor och tjänster (Falkman & 

Lundqvist, 2016). 

• Det ställs högre krav på bedömningar vid redovisning av konceptet funktionella 

produkter och det kan därför leda till att redovisning av liknande situationer skiljer sig 

år mellan företag, vilket även skulle påverka jämförbarheten (Wüstemann & Kierzek, 

2005; Wüstemann & Wüstemann, 2010). 

• Den bristande vägledningen har uppmärksammats av IASB och FASB som har 

utvecklat en ny internationell standard för intäktsredovisning (Anjou, 2014). 

 

För att vidare studera utmaningar vid försäljning av funktionella produkter utifrån ett 

redovisningsperspektiv har fyra teoretiska områden presenterats: upprättandet av kontrakt, 

jämförbarhet, redovisningsregler och komplex redovisning. Med utgångspunkt från den 

teoretiska bakgrunden sammanfattar vi fyra utmaningar vid försäljning av funktionella 

produkter, se Figur 2. Dessa utmaningar har utkristalliserats från den teoretiska genomgången 

där det framkommer att de största utmaningarna att hantera försäljningen av funktionella 

produkter med ett redovisningsperspektiv är att hantera upprättandet av kontrakt, hantering av 

risk för leverantören, prissättning och redovisningen. För de fyra utmaningarna gäller 

sammanfattningsvis att: 

 

• Upprättandet av kontraktet kräver kunskap om den funktionella produkten, 

• Hantering av risk innebär att leverantören tar över risken från köparen vid försäljning 

av den funktionella produkten i och med att leverantören behåller varan, 

• Prissättningen är komplex då kostnaderna uppstår över lång tid och att kontraktet 

sträcker sig över lång tid,  
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• Redovisning av funktionella produkter har inte något eget regelverk utan vägledning 

måste utvecklas från tillämpbara redovisningsprinciper. 

 

 

 

Figur 2: Utmaningar vid försäljning av funktionella produkter 
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3. METOD 
 

I detta kapitel beskrivs studiens metodval, genomförd datainsamling och analys. Vidare 

beskrivs de metodproblem som har uppstått under studiens gång och hur dessa har hanterats. 

Slutligen beskrivs vilka metoder som har använts för att stärka trovärdigheten och äktheten i 

studien. 

 

3.1 Forskningsstrategi, ansats och metodsynsätt 
 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva utmaningar ur ett redovisningsperspektiv vid 

försäljning av funktionella produkter samt att skapa en förståelse för hur ekonomer kan använda 

tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer. 

 

En kvalitativ forskningsstrategi valdes för att beskriva utmaningarna med redovisning av 

funktionella produkter och bidra med en djupare förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå 

vid redovisning av funktionella produkter. Bryman och Bell (2013) beskriver en kvalitativ 

forskningsstrategi som tolkningsinriktad där tyngden fokuserar på en förståelse av den sociala 

verkligheten. Den kvalitativa forskningsstrategin möjliggör att lyfta fram de problem som 

uppkommer när en ny typ av produkt ska inkluderas i ett företags redovisning. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i en deduktiv forskningsansats. Med en deduktiv forskningsansats 

avses att studien utgår från teorier och från dessa formuleras forskningsfrågor som sedan testas 

genom att studera verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva ansatsen passar studien 

väl då befintlig teori kring redovisning om komplexa situationer har använts för utveckling av 

ett teoretiskt ramverk som sedan har använts för analys och tolkning av det insamlade 

kvalitativa datamaterialet. 

 

Studiens syfte är att identifiera, beskriva och skapa förståelse för hur ekonomer kan använda 

tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer. I studiens syfte uttalas att fokus är 

på aktörer som redovisar försäljning av funktionella produkter. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) 

används aktörssynsätt för att skapa en förståelse för aktörens uppfattning av verkligheten. En 

teoretisk referensram har möjliggjort en analys av aktörens utmaningar vid redovisning av 

försäljning av funktionella produkter. Aktörssynsättet bidrar även till en djupare förståelse för 

hur ekonomer använder tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer. 

 

3.2 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie genomfördes för att ge en kunskapsöversikt inom redovisningsområdet. 

Fokus var att studera kunskapsläget och att beskriva utmaningar vid redovisning av funktionella 

produkter. Relevant litteratur söktes fram både i vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. 

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes via Luleå tekniska universitetets 

bibliotek, där sökningen gjordes i “databaser”, sedan “sök artiklar”. Databaser som främst 

användes var Scopus och Google Scholar. De sökord som framförallt användes för att hitta 

relevant litteratur var följande: “accounting”, “principles”, “IFRS 15”, “comparability”, 

“complexity”, “revenue recognition”, “contract”, “complex”, “functional products” och 

“products and services”. Där ett ord eller flera användes för att hitta rätt artiklar. Utifrån 

artiklarna som var relevanta gjordes även kedjesökning, vilket innebär att från en artikel finna 

andra artiklar (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 



12 

 

3.3 Urval 
 

För att kunna besvara intervjufrågorna var intervjupersonen tvungen att ha god kunskap och 

erfarenhet inom redovisning. Därför valdes tre personer ut, som alla hade minst 10 års 

erfarenhet och utbildning på universitetsnivå inom redovisning. I linje med aktörssynsättet 

valdes personliga intervjuer. Detta underlättade avläsningen av intervjupersonernas kropps- och 

ansiktsuttryck och därigenom skapades en bättre förståelse (Bryman & Bell, 2013). 

Osäkerheten som uppstod vid vissa frågor kunde därmed minimeras då intervjupersonerna 

kunde läsas av i tid och få hjälp att styras år “rätt” håll (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

valdes två redovisningskonsulter och en revisor ut som all uppfyllde kriterierna erfarenhet och 

utbildningsnivå. Valet av redovisningskonsulterna baserades på tillgänglighet. Genom 

sökmotorn Google användes sökordet “redovisningskonsult Luleå” och från träfflistan 

kontaktades redovisningsbyråer både via mail och telefon, där två konsulter var tillgängliga för 

intervjuer. Revisorn valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga genom kontakter. I 

denna studie gjordes valet att inte nämna redovisningsbyråerna vid namn, detta eftersom det 

intressanta för denna studie var intervjupersonernas personliga uppfattningar. 

Intervjupersonerna är av den anledningen också anonyma. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Intervjuerna var uppbyggda av frågeställningar baserade på de utmaningar som presenteras i 

teorikapitlet. Inledningsvis fick intervjupersonerna ta del av ett scenario. Scenariot innehåller 

de väsentliga delarna som konceptet funktionella produkter består av. Genom scenariot fick 

intervjupersonerna en uppfattning om/av vad konceptet funktionella produkter innehåller och 

de fick möjlighet att sätta de funktionella produkterna i en redovisningssituation. Scenariot 

finns bifogat i bilaga 1. Intervjun genomfördes med en semi-strukturerad intervjuguide, se 

bilaga 2. Semi-strukturerade intervjuer, med övergripande teman på frågorna, gav större frihet 

under intervjuerna då frågorna kunde struktureras om och frågor från respondenten kunde 

hanteras på en gång (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma, hölls intervjuerna på deras respektive 

arbetsplats i en lugn och ostörd miljö. Varje intervjuperson blev därför tillfrågad innan intervjun 

om inspelning av samtalet fick utföras. Varje intervju genomfördes under cirka 30 minuter och 

inspelningen gjordes för att säkerställa att ingenting missades. 

 

3.5 Analysmetod 
 

Svaren från de semi-strukturerade intervjuerna sammanställdes i textformat genom 

transkribering av det inspelade materialet. En tematisk analys genomfördes utifrån den 

teoretiska referensramen och de fyra utmaningarna vid försäljning av funktionella produkter: 

upprättande av kontrakt, risk, prissättning och redovisning. (Bryman & Bell, 2013) Analysen 

och tolkningarna har sammanställts som slutsatser och reflektion av den genomförda studien. 

 

3.6 Metodproblem 
 

Den empiriska studien består av tre intervjuer. Inledningsvis var planen att genomföra fem 

intervjuer. Det var svårt att hitta personer som dels uppfyllde kriterierna och som dels var villiga 

och hade tid att ställa upp för en intervju. En svårighet var också på grund av osäkerheten 

gällande funktionella produkter, vilket gjorde att de inte kände att de kunde svara på våra frågor. 

Ett annat problem som uppstod var när transkribering och sammanställning av en av 
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intervjuerna, där det visade sig att svaren inte var relevanta för denna studie. När tre intervjuer 

var transkriberade och sammanställda visade det sig att de tre intervjuerna var tillräckliga för 

att kunna besvara forskningsfrågorna i studien. I en kvalitativ studie är det inte mängden data 

som är avgörande utan det viktigaste är kvalitén på innehåller av materialet (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Det finns två kriterier som ska hjälpa till i bedömningen av en kvalitativ studie. Dessa är 

trovärdighet och äkthet, vilka ska bidra till att få en bild av kvalitén i undersökningen. För att 

nå trovärdighet i studien är det viktigt att den beskrivning av verkligheten som framkommer i 

studien är trovärdig för andra personer. (Bryman & Bell, 2013). Handledaren och opponenterna 

har under arbetets gång bidragit med att förbättra studien genom kritiskt granskande. Vid alla 

intervjuer och transkriberingar var båda skribenterna med, vilket ökade objektiviteten och 

därmed stärktes trovärdigheten. Intervjupersonerna fick efter sammanställningen av 

intervjuerna ta del av materialet för att bekräfta att innehållet från intervjupersonerna har 

uppfattats korrekt, vilket var ett steg för att ytterligare stärka trovärdigheten av det empiriska 

materialet. 

 

För att nå äkthet i en kvalitativ studie är det viktigt att ge en rättvis bild. Det vill säga att 

undersökningen studerar olika åsikter och uppfattningar i det sammanhang som analyseras 

(Bryman & Bell, 2013). En rättvis bild skapas genom att personerna har kunskap och förståelse 

inom det område som studeras. I denna studie genomfördes intervjuer med tre personer som 

hade en ekonomisk utbildning från universitetet och minst 10 års erfarenhet inom redovisning. 

Detta gjorde att personerna kunde besvara frågorna på ett relevant sätt inom det berörda området 

och det ökade äktheten inom studien. Intervjupersonerna hade även erfarenhet från olika 

områden inom redovisning vilket gjorde att olika uppfattningar analyserades. Det gav en 

bredare kunskap om vilka utmaningar som kunde uppstå vid försäljning av funktionella 

produkter, men även hur bedömningarna vid redovisningen kunde skilja sig åt. 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel sammanställs det som framkommit under alla intervjuer. Materialet har först 

delats upp för varje intervjuperson och där även delats upp i två olika teman, utmaningar och 

bedömningar vid redovisning av funktionella produkter. 

 

4.1 Redovisningskonsult 1, Marika 
 

Marika har en treårig civilekonomutbildning vid Örebro universitet. Hon blev klar med sina 

studier 2005 och har efter det arbetet med varierande arbeten. Bland annat med redovisning och 

hon har även arbetat som controller. I dag arbetar hon på en redovisningsbyrå som konsult där 

hon arbetar med både redovisnings- och controllerfrågor.  

 

När Marika får ta del av scenariot av funktionella produkter var hennes första uppfattning 

licensavtal. Med det menar hon att om man säljer licensavtal så säljer man en rättighet att 

exempelvis tillverka “copyright” produkter. Dessa avtal är därmed anpassade för just den 

kunden där det framgår hur och var det får användas och detta sker normalt mot en kostnad för 

att få tillgång till rättigheten. Dessa avtal tecknas normalt för något år framåt och i dem ingår 

en slags tjänst och även någon typ av hårdvara. 

 

4.1.1 Utmaningar vid redovisning av funktionella produkter 
 

Marika förklarar att de utmaningar hon ser med redovisning av funktionella produkter inte är 

själva redovisningen utan det är att veta vad som faktiskt ingår i den funktionella produkten. 

Det vill säga att kontraktet är noggrant och välformulerat. Marika fortsätter förklara, för att 

kunna upprätta ett bra kontrakt måste det först göras ett underlag för kostnaderna, men det är 

en stor utmaning att uppskatta dessa kostnader rätt. Det är därför viktigt med ett noggrant 

grundarbete, där först alla kostnader som uppkommit vid utvecklingen av hård- och mjukvaran 

ska fastställas. Därefter måste även framtida kostnader för exempelvis underhåll och 

uppgraderingar av hård- och mjukvara beräknas, förklarar hon. 

 

När underlaget för kostnader är klart måste även kontraktet innehålla vad funktionen ska uppnå 

och vad som förväntas av både leverantör och kund, säger Marika. Hon fortsätter beskriva, om 

kontraktet inte är noggrant formulerat där båda parterna vet vad som förväntas av dem kan det 

leda till tvister. Det kan skapa mycket problem då båda parter sitter fast i ett jättelångt kontrakt, 

förklarar Marika. Därför är det väldigt viktigt med juridiken i kontraktet, för att minska risken 

för tvister som annars kan uppstå, eller som Marika uttrycker det: 

 

“Men det kan ju också vara så här att vi sitter fast i ett jättelångt kontrakt och hur 

löser vi det om vi inte kommer överens om avtalat, juridiken är väldigt, väldigt 

viktig där.” 

 

Marika trycker verkligen på att de största utmaningarna och även riskerna som uppstår i sådana 

här långa kontrakt är att uppskatta kostnader som motsvarar de verkliga kostnaderna. Hon anser 

även att juridiken i kontraktet är väldigt viktig för att minska risken för tvister eller att 

oförutsedda kostnader kan uppstå. Om juridiken i kontraktet inte är nog bra formulerad, 

exempelvis hur den funktionella produkten får användas, kan det uppstå problem med ett sådant 

långt kontrakt, förklarar hon. 
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Det absolut viktigaste för att kunna redovisa funktionella produkter anser Marika är 

grundarbetet. Det vill säga att få en överblick hur avtalet ser ut, där hänsyn tagits till vilka 

scenarion som kan inträffa och även vilka kostnader som kan komma under året. Genom det 

kan det sedan göras bra konteringsmallar, detta underlättar för att redovisningen ska bli likadan 

under varje månad eller kvartal. Marika säger så här: 

 

“Det viktigaste är absolut grundarbetet. Att man sätter sig ner, så man vet vad man 

har här. Hur ser avtalen ut, hur är det juridiska det legala. Vad det finns för olika 

scenarion, vad som faktiskt kan hända. Och vilka kostnader vi tror kommer under 

året.” 

 

4.1.2 Bedömningar vid redovisning av konceptet funktionella produkter 
 

Marika förklarar att det är viktigt att redovisa ett så verkligt resultat som det är möjligt, därför 

måste intäkterna och kostnaderna balanseras. Om intäkterna exempelvis betalas på årsbasis och 

det finns specifika kostnader månadsvis, så måste intäkterna balanseras mot de kostnaderna. 

Det vill säga att intäkten redovisas månadsvis, annars kan det se ut som att det går väldigt bra 

första månaden och mycket sämre sista månaden, eller som hon säger: 

 

“Ja, precis för att få ett så verkligt resultat som möjligt så att det inte blir i januari 

går allting superbra, sen när du kommer till december så har det redan hunnit ätas 

upp.”  

 

Intäkten ska även redovisas för den månad den uppstår, om kunden betalar för ett helt år så 

måste fortfarande intäkten redovisas för den månad som den uppstår förklarar Marika. Det vill 

säga att kunden utnyttjar ju funktionen varje månad och därför bör intäkten redovisas för varje 

månad. Därför är det viktigt att göra bra periodiseringar för att visa ett så verkligt resultat som 

möjligt, enligt Marika. 

 

Marika förklarar om kostnader för en reparation av hårdvaran uppkommer sista månaden under 

räkenskapsåret ska den kostnaden bokföras den månaden. Eftersom hårdvaran är använd under 

hela året och har försämrats successivt och kostnaden ska kopplas till de intäkter den gett 

upphov till. Det är väldigt svårt att periodisera bakåt i tiden. Hon fortsätter, därför läggs 

kostnaden den månaden så det påverkar rätt räkenskapsårs resultat. Om det är en kostnad som 

kan uppkomma vid ungefär samma tidpunkt varje år kan den kostnaden periodiseras ut redan 

från början av det året. Marika uttrycker det så här: 

 

“Vi bokför den kostnaden i december och det går ju på det årets resultat. Men vi 

tar med oss det, att den här kostnaden kanske alltid kommer i slutet av året, i så fall 

ska vi periodisera in den månadsvis nästkommande år.” 

 

Om en kostnad för uppgradering av mjukvaran uppstår sista månaden i räkenskapsåret ska inte 

hela kostnaden bokföras den månaden, anser Marika. Detta eftersom en uppgradering av 

mjukvaran kan ses som att hårdvaran ska generera intäkter nästkommande räkenskapsår. Det 

vill säga om kostnaden betalas sista månaden på räkenskapsåret kan det ses som en 

förskottsbetalning för nästkommande år eller åren, förklarar hon. Därför ska kostnaden 

periodiseras ut beroende på hur länge den uppskattas hålla. Detta eftersom den kostnaden ska 

generera intäkter i framtiden, förklarar Marika. 
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När Marika får se IFRS 15s femstegsmodell förklarar hon att det är de här stegen som oftast 

följs, det vill säga att förarbetet med att identifiera kontraktet, juridiken och så vidare. Därför 

skiljer sig det inte direkt från tillvägagångssättet som finns i Sverige. Dock anser hon att det 

säkert måste vara fler personer involverade första gången en funktionell produkt redovisas. Det 

är inte på grund utav regelverken utan snarare att dessa produkter är så pass komplexa att det 

kan behövas hjälp från andra i företaget för att redovisningen ska spegla verkligheten. 

Avslutningsvis säger Marika: 

 

“Redovisning är inte svart och vitt. Man måste alltid gå tillbaka och kolla, allt 

handlar om underlaget.” 

 

4.2 Redovisningskonsult 2, Jan 
 

Jan är utbildad civilekonom sedan 1984, vilket då var en treårig högskoleutbildning. Han har 

sedan dess arbetat i 30 år med varierande ekonomijobb. Jan har bland annat arbetar som 

ekonomichef på en ekonomiavdelning och som ekonomisk rådgivare för ett större företag där 

han framförallt arbetade med administrativ utveckling för att effektivisera arbetet. Han har även 

arbetat som redovisningskonsult på företag men i dag arbetar han som redovisningskonsult på 

en redovisningsbyrå. Han har en lång erfarenhet inom redovisning och har därför kunskap från 

många olika regelverk. I dag arbetar han med K-regelverken, vilket mestadels är K2 och K3. 

 

Jan kopplar funktionella produkter direkt till internetbaserade system. Han gav exempel på 

banksystem, där det är en leverantör som äger hårdvaran och även ansvarar för drift och så 

vidare. Ytterligare ett exempel Jan gav är ekonomisystem, det vill säga bokföringsprogram, 

som i dag har blivit allt mer internetbaserade. Han påpekar att det har blivit svårare att hitta ett 

ekonomisystem som inte är internetbaserat, men ett sådant avtal binder man inte på 20 till 30 

år, menar Jan. 

 

4.2.1 Utmaningar vid redovisning av funktionella produkter 
 

Jan säger direkt att han inte ser själva redovisningen av funktionella produkter speciellt 

märkvärdig, utan den största utmaningen anser han ligger i prissättningen. Det är en stor 

utmaning att sätta “rätt” pris när kontraktet sträcker sig över 20 till 30 år. Jan förklarar vidare 

att det blir svårt att hitta ett lämpligt pris som marknaden tål. Det vill säga ett pris som kunden 

är beredd att betala. Det är alltid så att leverantören vill ta ett så högt pris som möjligt, medan 

kunden tvärtom vill betala så lite som möjligt, därför är det svårt att hitta ett pris som båda 

parterna är nöjda med. Jan förklarar att det i slutändan handlar om att sätta rätt pris för att kunna 

få en rättvisande redovisning. Han uttrycker det: 

 

“För att få en rättvisande redovisning, för att kunna sätta rätt pris, för det är ju de 

i slutändan det handlar om, hur mycket har det kostat.” 

 

För att kunna fastställa ett pris på den funktionella produkten skulle Jan till att börja med se till 

att kostnaderna som uppstod vi utvecklingen av hård- och mjukvara. Sedan utifrån 

utvecklingskostnaderna uppskatta kommande kostnader som kan tänkas uppstå under 

kontraktets tid. Uppskattningarna som görs är dock väldigt osäkra menar han och fortsätter, det 

är uppfattningar om vad man tror, vilket leder till att det pris som bestäms inte alltid är lönsamt. 

Jan uttrycker det på följande sätt: 
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“Det är en gissning. Ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Jag vill inte 

påstå att det finns någon direkt vetenskap för hur man ska kunna beräkna priset.” 

 

Jan förklarar vidare att en viktig del i redovisningen av funktionella produkter är att särskilja 

kostnader som har varit i samband med en specifik produkt. Det är viktigt att alla kostnader 

delas upp på varje projekt, för att beskriva redovisningen ytterligare ger Jan ett exempel från 

byggbranschen. Där delas kostnaderna upp på varje bygge för att i slutändan kunna värdera om 

just det bygget var lönsamt. Detta kopplar han sedan till att samma sak gäller för funktionella 

produkter, eftersom man vill ju veta om varje kontrakt i sig är lönsamt. Det gör att utifrån sina 

misstag lära sig sätta rätt pris, menar Jan. 

 

Även risken kopplar Jan till att sätta rätt pris på den funktionella produkten. Eftersom kontraktet 

sträcker sig 20 till 30 år in i framtiden blir det extra svårt att göra rätt uppskattningar av 

kostnaderna. Att leverantören utlovar att funktionen alltid ska fungera är en risk, hårdvaran kan 

gå sönder vilket gör att kostnaderna kan överstiga intäkterna. Därför finns det alltid en risk att 

sätta ett pris som är lönsamt. Han förklarar detta på följande vis: 

 

“Den största risken ligger i att uppskattningarna av kostnaderna inte motsvarar de 

verkliga kostnaderna.” 

 

4.2.2 Bedömningar vid redovisning av konceptet funktionella produkter 
 

Jan beskriver hur han skulle göra vid redovisning av funktionella produkter. Till att börja med 

skulle han identifiera alla kostnader som uppkommer under utvecklingsstadiet av hård- och 

mjukvaran som ett pågående projekt. Dessa ska balanseras i balansräkningen och det kan vara 

kostnader för exempelvis material till produkten, löner och så vidare. När försäljningen sker 

och den första fakturan skickas ut är det första gången kostnaderna som finns i balansräkningen 

ska kostnadsföras. Jan förklarar vidare att för dessa kostnader väljer man sedan en lämplig 

avskrivningsprocent, exempelvis fem eller tio år. Det vill säga att uppskatta livslängden för till 

exempel mjukvaran. Det är viktigt att göra en så realistisk uppskattning av livslängden som 

möjligt, för att redovisningen ska visa en så verklig bild som det går, eller som Jan säger: 

 

“Det är ju en bedömningsfråga, från fall till fall. Det är ju helt utifrån vad 

lagstiftningen säger om det. Men det finns ganska klara regler för det.” 

 

Vid redovisning av intäkter hänvisar Jan till att det beror på vilken Redovisningsmetod som 

används. Han förklarar att det är faktureringsmetoden som är den redovisningsmetod större 

företag och aktiebolag ska använda enligt lag. Det är mest troligt att det är ett sådant bolag som 

säljer denna typ av produkt. Med faktureringsmetoden ska intäkten redovisas när fakturan 

skickas. Det spelar därför ingen roll vilka betalningsvillkor som står på fakturan, det vill säga 

om det står 30 dagar eller 60 dagar, utan bokföringen sker när fakturan skickas. 

 

När Jan får se det korta utdraget från IFRS 15s femstegsmodell förklarar han att det är det här 

tillvägagångssättet som är utgångspunkten i dag när man redovisar liknande situationer som 

funktionella produkter. Det vill säga att man börjar med att identifiera ett kontrakt där det 

beskrivs vilka skyldigheter och ansvar man har och även vilka betalningsvillkor som gäller. Jan 

förklarar att från svensk redovisning är det inte någon större skillnad, men på internationell nivå 

kan han tänka sig att den underlättar för att alla ska redovisa på liknande sätt. Han uttrycker det: 
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“Det är förståeligt att det behövs på internationell nivå, då vissa länder skiljer sig 

väldigt mycket åt i redovisningen. Men i Sverige följer nog de flesta det här 

tillvägagångssättet.” 

 

4.3 Auktoriserad revisor, Rolf 
 

Rolf tog ekonomexamen 1987 från Luleå tekniska universitet, som då hette Högskolan i Luleå. 

Utbildningen var tre och ett halvt åt och han har sedan dess arbetat med redovisning och 

revision. De första tre åren efter examen arbetade Rolf med löpande bokföring, bokslut och 

årsredovisningar för att sedan börja arbeta på en revisionsbyrå i Luleå. Nu arbetar Rolf 

mestadels med granskning men även med rådgivning, avtal, juridiska frågor, skattefrågor och 

även med bokföring. Han arbetar mest med mindre och medelstora företag och har därför mest 

kunskap om K2 och K3-regelverken. 

 

Rolf ser likheter med affärssystemet på revisions- och konsultbyrån när han ser beskrivningen 

på funktionella produkter. Han menar att där skriver leverantören och kunden ett avtal för en 

viss period som innehåller skyldigheter och ansvar för båda parterna. I ett avtal ska det framgå 

tydligt vilket ansvar båda parter har och vad som ingår, annars kan det bli svårigheter att 

samarbeta, berättar han. 

 

4.3.1 Utmaningar vid redovisning av funktionella produkter 
 

Rolf menar att de största utmaningarna inte ligger i redovisningen, utan det är att ta rätt betalt 

men även att lyckas reglera allt mellan kund och leverantör i kontraktet när det sträcker sig över 

en så pass lång tidsperiod. Eftersom intäkterna baseras på kostnaderna plus en marginal och 

avtalet måste innehålla de förväntningar som finns. Det är stora utmaningar, anser Rolf. Han 

förklarar vidare att intäkten måste vara så pass hög att den täcker alla kostnader som uppstår 

under tiden kontraktet gäller. Men han framhäver även att det är väldigt svårt att beräkna 

kostnader 20 till 30 år framåt i tiden. 

 

Det måste vara väldigt svårt att garantera att funktionen alltid ska fungera, förklarar Rolf och 

fortsätter, det kan finnas yttre omständigheter som påverkar detta. Han utvecklar sitt 

resonemang och ger exempel på naturkatastrofer eller exempel om kunden använder funktionen 

på ett annat sätt än överenskommet. Därför menar han att det är viktigt att det tydligt framgår i 

kontraktet vilket ansvar båda parterna har, det vill säga att det framgår hur kunden ska använda 

funktionen och hur mycket den får användas. Men det måste även uttryckligen framgå att det 

finns begränsningar för vilket ansvar leverantören har för att funktionen ska fungera. Med det 

menar han att exempelvis leverantören inte blir ersättningsskyldig om yttre omständigheter som 

naturkatastrofer orsakar ett stopp av funktionen. Rolf uttrycker sig: 

 

“Så man måste ju skriva någon form av avtal, där man begränsar vilket ansvar man 

har för att det ska fungera. För annars kan det ju bli en jordbävning som blir mitt 

fel att det inte fungerar.” 

 

Rolf fortsätter berätta om utmaningar, där han anser att risker också är en stor utmaning. Han 

berättar att leasingavtal på bilar som är på tre år kan vara tillräckligt stora risker att teckna. I 

leasingavtal regleras vilket slitage det får vara på bilen, hur bilen får hanteras och även hur 

mycket bilen får köras under en viss period. Det finns även givet i avtalet om det är onormalt 

slitage eller kunden kört för mycket att kunden står för mellanskillnaden. Han menar att med 

en funktionell produkt kanske det är svårt att bevisa om det är kunden som misskött sig om 
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hårdvaran går sönder. Därför anser han att sådana risker måste tas med i beräkningen för att 

kunna fastställa ett pris. Rolf uttrycker detta på följande sätt: 

 

“Om kunden missköter avtalet eller gör så att produkten inte håller i 20 år, då är 

det ju frågan om hur jag ska visa det och hur jag ska få ersättning för det. Det är 

väldigt stora risker med så långa tidsperioder.” 

 

Rolf anser att den viktigaste faktorn för att kunna redovisa funktionella produkter är att sprida 

ut intäkter och kostnader över hela perioden som kontraktet sträcker sig. Detta för att kunna 

avspegla hur lönsam försäljningen faktiskt är. Han beskriver att kostnaderna för service av 

hårdvaran har en tendens att vara lägre i början än i slutet av livslängden. Därför anser han att 

intäkterna och kostnaderna bör fördelas jämt över hela perioden för att få en så rättvis bild som 

möjligt. 

 

4.3.2 Bedömningar vid redovisning av konceptet funktionella produkter 
 

Rolf förklarar att eftersom leverantören äger hårdvaran måste den finnas med i balansräkningen 

där livslängden måste uppskattas för att motsvara verkligheten. Genom att uppskatta 

livslängden kan en avskrivningsplan arbetas fram. Detta för att dela upp kostnaderna under hela 

perioden som hårdvaran förväntas generera intäkter under. Därmed matchas de kostnader som 

uppstått vid utvecklingen av hårdvaran mot intäkterna under hårdvarans livslängd. 

 

För att få en så rättvis redovisning som möjligt förklarar Rolf att det viktigaste man bör tänka 

på är att intäkter och kostnader sprids ut över perioden som kontraktet varar. Detta för att få ett 

så rättvist resultat som möjlig, även fast det ofta inte ser ut så i verkligheten. Kostnader har en 

tendens att inte se likadana ut varje månad. Dock är dessa mer teoretiska redovisningsprinciper, 

men Rolf förklarar att han ändå skulle försöka göra på det sättet. Han berättar att en maskin ofta 

har mindre reparationskostnader i början av livslängden, men har en tendens att öka ju äldre 

maskinen blir. Därför menar han att det är viktigt att fördela kostnaderna under hela perioden 

för att visa vilken vinst det blir av försäljningen av den funktionella produkten. Rolf fortsätter 

förklara att det måste göras en uppskattning av kostnaderna för att kunna fördela ut kostnaderna. 

Så här uttrycker Rolf sig: 

 

“Det bästa vore att få det så rättvist som möjligt genom att sprida ut intäkterna för 

hela perioden och även sprida ut kostnaderna för samma period alltså 20 till 30 år, 

så att det är samma varje månad eller år.” 

 

Fortsättningsvis förklarar Rolf att om leverantören äger hårdvaran måste de hyra ut den för 

någon form av ersättning. Den ersättningen anser Rolf bör faktureras månadsvis i form av en 

hyresintäkt och kommer att bokföras i samband med faktureringstillfället. Eftersom kontraktet 

sträcker sig över 20 till 30 år måste hänsyn tas för pengarnas värdeminskning. Därför menar 

Rolf att det bör följa någon form av prisindex när kostnader och intäkter uppskattas under 

kontraktets tid. Detta för att kunna motsvara inflationen så att försäljningen är lönsam även i 

slutet av kontraktstiden. 

 

Rolf menar att kostnader för reparation ska redovisas den månad de uppkommer, eftersom 

reparationskostnader uppstår när en maskin använts och slitits ut under en viss period. 

Kostnaden ska därför hänföras till det år den uppstod. Han menar att dessa kostnader eventuellt 

kan reserveras om kostnader förväntas uppstå varje år. Om kostnaden däremot uppstår till följd 

av en uppgradering, vilket skulle öka värdet på hårdvaran framåt i tiden, blir det en annan sak. 
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Då skulle Rolf periodisera kostnaderna framåt i tiden, beroende på hur lång livslängd 

uppgraderingen förväntas ha, eftersom den kostnaden kommer att generera intäkter i framtiden- 

 

“Man får ju reservera garantikostnader om man har lämnat 2 års garanti, till 

exempel så får man reservera garantikostnader utifrån vad man normalt har för 

garantikostnader. Här kanske man skulle kunna reservera i förväg för kostnader 

för reparationer för en viss period.” 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel kopplas insamlad empiri och den teoretiska referensramen samman för att 

identifiera och beskriva utmaningar ur ett redovisningsperspektiv vid försäljning av 

funktionella produkter. Denna analys ligger till grund för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och identifierade utmaningar ur ett 

redovisningsperspektiv vid försäljning av funktionella produkter, redovisade i kapitel 2, har den 

empiriska studien analyserats avseende hur ekonomer använder tillgängliga regelverk vid 

komplexa redovisningssituationer. 

 

Insamlingen av empirin skedde genom att intervjupersonerna fick ta ställning till ett scenario 

som beskrev funktionella produkter på ett abstrakt sätt. Genom scenariot hade 

intervjupersonerna samma utgångspunkt vilket gjorde att det gick att tolka deras svar för att 

identifiera utmaningarna vid försäljning av funktionella produkter (5.1) samt redogöra för deras 

bedömningar vid redovisningen (5.2) för att slutligen jämföra deras svar mot varandra för att 

undersöka om redovisningen påverkas eller ej. Därefter beskrivs hur nya regelverk påverkar 

redovisningen av funktionella produkter (5.3). Genom att tolka intervjupersonernas svar med 

stöd av den teoretiska referensramen kunde egna tolkningar göras för att skapa djupare 

förståelse. 

 

5.1 Analys av de upplevda utmaningarna vid försäljning av funktionella 

produkter 
 

I empirin presenterades de olika intervjupersonernas syn på utmaningar som uppstår vid 

redovisning av funktionella produkter. Dessa sammanställs i tabell 1, vilka sedan analyseras 

och tolkas med stöd av den teoretiska referensramen. 

  

TABELL 1: Upplevda utmaningar vid försäljning av funktionella produkter 

  

Samtliga intervjupersoner menar att det är själva arbetet innan själva redovisningen som är den 

främsta utmaningen för att redovisningen ska spegla verkligheten. Marika beskriver att en 

utmaning är att veta vad som ingår i avtalet, eftersom den informationen är viktig för att 

redovisningen ska spegla verkligheten. Detta bekräftas även av Liang (2001) och Peterson 

(2012) som beskriver att ett välarbetat kontrakt som innehåller en noggrann beskrivning krävs 

för att få en överskådlig bild av vad företaget säljer, vilket i sin tur krävs för att redovisningen 

ska vara korrekt. Både Marika och Rolf beskriver vikten av att ta fram ett noggrant och 

välformulerat kontrakt där det tydligt framgår va som ingår och hur allting ska regleras mellan 

kund och leverantör. För att ta fram ett bra kontrakt menar Marika att det krävs ett underlag för 

kostnaderna. Men Jan menar att uppskattningarna av kostnaderna är väldigt osäkra och därför 

är svåra att uppskatta rätt, vilket Rolf förklarar med att det är svårt att beräkna kostnaderna 20 
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till 30 år framåt i tiden. Detta kan tolkas som att det blir en större utmaning att upprätta ett 

kontrakt när produkten som säljs innehåller många olika delar och sträcker sig över lång tid. 

Det kan därmed ses som att det krävs mer tid och arbetsinsatser för att upprätta kontraktet ju 

längre tid det ska tecknas. 

 

Jan och Rolf lyfter båda fram prissättningen som den främsta utmaningen. När kontraktet 

sträcker sig över en längre tid blir det svårare att uppskatta kostnaderna som motsvarar det 

faktiska utfallet. Det ligger i linje med det Kyösti och Reed (2015) och Wüstemann och Kierzek 

(2005) beskriver att kostnaderna blir mer osäkra om kontraktet sträcker sig över längre tid. Både 

Jan och Marika redogör för hur de skulle beräkna och uppskatta kostnaderna, där de skulle utgå 

från vilka kostnader som uppkommit i samband med utvecklingen av hårdvaran och mjukvaran. 

Därigenom kan kostnaderna uppskattas för service och underhåll som bör uppkomma under 

kontraktstiden. Det kan kopplas till det Kyösti och Reed (2015) beskriver som de förväntade 

kostnaderna. Kyösti och Reed (2015) beskriver även vidare att det är de kostnaderna som är 

enklare att beräkna. Men eftersom kontraktet sträcker sig över så pass lång tid kan det tolkas 

utgöra en större utmaning att beräkna dessa kostnader och därför bör ekonomen ha stor kunskap 

för att kunna göra korrekta bedömningar. Vidare framkommer det i alla intervjuer att det finns 

kostnader som är svårare att uppskatta, till exempel kostnader som kan uppstå i och med att 

leverantören utlovar att funktionen alltid ska fungera. Detta är en typ av kostnad som Kyösti 

och Reed (2015) beskriver som oförutsedda kostnader. En stor del av dessa kostnader kan 

relateras till stödsystemet. Asiedu och Gu (1998) beskriver kostnaderna som ingår i 

stödsystemet som de viktigare men även de utgör den största utmaningen att uppskatta. Det kan 

tolkas som att störst vikt bör läggas vid uppskattningen av kostnaderna som tillhör stödsystemet 

och därmed hänsyn till olika scenarion som kan inträffa under kontraktstiden.  

 

Jan beskriver kostnaderna som endast osäkra bedömningar om hur utfallet kan bli och det är 

genom dessa uppfattningar som priset bestäms och det finns därför en risk att den funktionella 

produkten inte blir lönsam i slutändan. Han menar även att det priset inte kan sättas till alltför 

högt utan det måste sättas på en nivå som marknaden är beredd att betala. Johnson et. al. (2008) 

stödjer detta angående prissättningen, att kostnaderna inte kan uppskattas till allt för höga. Dock 

menar Kyösti och Reed (2015) att när leverantören äger hårdvaran så kan de ta ut ett högre pris 

än vid traditionella försäljning eftersom kunden befrias från risken som är förknippad med 

hårdvaran. Detta kan tolkas som att kunden vid köp av en funktionell produkt är villig att betala 

mer för att besparas från kostnader som exempelvis ingår i stödsystemet. Dock måste 

leverantören försöka gör så korrekta uppskattningar av kostnaderna som möjligt för att hitta ett 

pris som kunden är beredd att betala. För att uppskattningarna ska bli så nära utfallet som 

möjligt måste risken för de oförutsedda kostnaderna minska. Marika och Rolf beskriver vikten 

i ett noggrant formulerat kontrakt för att minska risken för oförutsedda kostnader. Genom att 

det tydligt framgår i kontraktet skyldigheter och ansvar mellan parterna och även hur produkten 

ska användas så minskar risken för att exempelvis leverantören blir ersättningsskyldig om 

kunden använt produkten på ett sätt som inte är överenskommet. Detta stöds även av Kyösti 

och Reed (2015) att det är viktigt att det tydligt framgår i kontraktet vilka löften som utlovas. 
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I figur 3 sammanställs de utmaningar som har identifierats i denna studie. Figuren visar de tre 

faktorerna som bidrar till utmaningar samt vad som verkar krävas för att kunna sälja en lönsam 

funktionella produkt. 

 

Figur 3: Identifierade utmaningar vid försäljning av funktionella produkter 

 

Utmaningarna som identifierades påverkas av varandra. Att upprätta ett tydligt kontrakt som 

tydligt visar vilka skyldigheter och ansvar parterna har mellan varandra, vilket är av yttersta 

vikt för att både kunna uppskatta kostnader och därigenom kunna sätta ett lönsamt pris på 

produkten. En underliggande orsak som studien har visat på är att kontraktet sträcker sig över 

20 till 30 år, detta eftersom fler scenarion kan inträffa under den långa tidsperioden. Liang 

(2001) och Peterson (2012) menar att grundarbetet är det viktigaste för att kunna fastställa 

kostnader och andra delar i ett kontrakt för att verkligheten ska kunna visas i redovisningen. 

Bland annat kan oförutsedda kostnader uppkomma som påverkar produktens lönsamhet. Det är 

därför av största vikt att ta hänsyn till alla möjliga scenarion vid arbetet med att ta fram ett 

underlag, både för kontraktet men även för att redovisningen när produkter säljs genom 

långtidskontrakt. Med tanke på att kontraktet sträcker sig många år framåt i tiden så är det 

många faktorer att ta hänsyn till, men en del är väldigt svåra att förutspå. Detta tyder på att det 

är viktigt att ekonomens bedömningar i grundarbetet uppfyller en hög grad av expertis, för att 

redovisningen av dessa komplexa produkter ska spegla verkligheten. 

 

5.2 Analys av bedömningarna vid redovisning av funktionella produkter 
 

I empirin presenterades de olika intervjupersonernas syn på bedömningar vid redovisning av 

funktionella produkter. Dessa har sammanställts i tabell 2. För att kunna jämföra 

intervjupersonernas svar delades de först upp i vad som är grundläggande inför redovisningen, 

intäkter och kostnader. Genom att dela upp deras bedömningar på det sättet kunde deras svar 

ställas mot varandra, därigenom kunde likheter och skillnader upptäckas. När väl likheter och 

skillnader var identifierade var det möjligt att analysera bedömningarna med stöd av den 

teoretiska referensramen och därigenom tolka deras svar. 
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TABELL 2: Bedömningar vid redovisning av funktionella produkter 

 

Marika lyfter fram att det är viktigt att redovisa ett så verkligt resultat som möjligt, därför måste 

både intäkter och kostnader balanseras. Rolf menar att det är viktigt att sprida ut intäkter och 

kostnader över hela kontraktstiden för att visa hur lönsam försäljningen verkligen är. Detta stöds 

av Falkman (2000) som säger att redovisning används för att samla information om företagets 

olika transaktioner som ska spegla en bild av verkligheten. Tolkningen som kan göras visar på 

att kostnaderna varierar under kontraktstiden, vilket medför att försäljningen kan se lönsam ut 

de första åren medan de sista åren ser mindre lönsam ut. Därför behöver både intäkter och 

kostnader spridas ut för att försäljningen ska spegla verkligheten. Marika beskriver vikten i 

grundarbetet för att kunna redovisa funktionella produkter, genom grundarbetet kan 

kostnaderna fastställas och konteringsmallar upprättas. Detta underlättar så att redovisningen 

ser likadan ut mellan olika tidsperioder. Kopplingar kan göras med det Gordon och Gallery 

(2012) och Smith (2006) beskriver att företagets redovisning ska gå att jämföra mellan olika 

redovisningsperioder. En rimlig tolkning är därmed att detta försvåras av att kontraktet sträcker 

sig över lång tid och därmed är grundarbetet en viktig faktor för att redovisningen i slutändan 

ska ge en rättvisande bild. Jan beskriver vikten av att särskilja vilka kostnader som hör till varje 

funktionell produkt. Genom att redovisa kostnaderna till rätt kontrakt underlättar det 

jämförelsen av lönsamheten mellan olika funktionella produkter. Detta styrks av Jin et. al. 

(2015) som beskriver att kostnaderna ska matchas mot de intäkter de generat till. En tolkning 

är att detta underlättar för att redovisningen ska ge en rättvisande bild av vilken lönsamhet 

försäljningen har. Vilket även underlättar för intressenter att jämföra liknande företag. 

 

Intäkter 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram att intäkter vid försäljning över kontrakt alltid bör 

redovisas jämnt över perioden. Genom att redovisa intäkterna månadsvis kommer 

redovisningen att bli mer rättvis. Vilket bygger på att kunden utnyttjar produkten varje månad 

och därför bör även intäkterna redovisas varje månad. Detta kan relateras till 

realisationsprincipen som menar att endast konstaterade intäkter ska tas upp i redovisningen 

(Artsberg, 2005; Smith, 2006). Realisationsprincipen är till för att hjälpa ekonomen att veta när 

en intäkt ska redovisas. Smith (2006) menar att en intäkt anses konstaterad när risker och 

rättigheter som rör produkten har övergått till kunden. Eftersom risken kring funktionella 

produkter inte förs över på kunden är detta kriterium svår att fastställa. Men tolkningen som 

kan göras är att intäkten kan ses som konstaterad från och med att kunden kan utnyttja 

funktionen. Marika beskriver ett problem om intäkterna inte redovisas jämnt över 

redovisningsperioden, detta är att redovisningen då visar ett bra resultat för företaget i början 

av perioden medans det i slutet kommer visa ett mycket sämre resultat. Därför lyfts vikten av 
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att intäkterna bör redovisas jämnt över perioden för att redovisningen ska spegla verkligheten. 

Detta stöds av Wagenhofer (2014) som beskriver att intäkterna under kontraktets tid måste 

redovisas på så sätt att det går att avläsa från redovisningen hur väl ett företag har presterat 

under en viss period. 

 

Kostnader  

Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av att kostnader hänförs till de intäkter som de 

genererat till. Det vill säga att kostnader för reparation ska kostnadsföras när de uppstår 

eftersom dessa har genererat intäkter under en viss period. Medan kostnader som uppstår i 

samband med uppgradering istället ska läggas upp på en avskrivningsplan eftersom de förväntas 

generera intäkter i framtiden. Vid uppgradering behöver en uppskattning göras för att beräkna 

livslängden, för att rätt avskrivning ska kunna göras under perioden. Dessa bedömningar 

överensstämmer med matchningsprincipen som reglerar hur kostnader ska redovisas. Smith 

(2006) beskriver att matchningsprincipen innebär att kostnader som ger upphov till intäkter sk 

redovisas samtidigt som intäkterna. Jin et. al. (2015) beskriver att det är viktigt att kostnader 

och intäkter matchas ihop för att visa hur lönsamt företaget är under en viss period eftersom 

redovisningen ska spegla verkligheten. Vid grundarbetet är det av största vikt att göra en korrekt 

uppskattning av när dessa kostnader bör uppstå. Detta för att vid redovisningen kunna underlätta 

matchningen av dessa kostnader mot intäkterna. Men eftersom det vid grundarbetet är svårare 

att göra en korrekt uppskattning av kostnaderna när kontraktet sträcker sig över lång tid ställs 

det högre krav på ekonomerna. Det vill säga att det ställs högre krav på professionella 

bedömningar vid redovisning i sådana situationer för att redovisningen ska ge en användbar 

och rättvis bild av verkligheten (Wüstemann & Kierzek, 2005; Wüstemann & Wüstemann, 

2010). 

  

Jämförbarhet 

Intervjupersonerna gav likvärdiga bedömningar för hur funktionella produkter ska redovisas 

och deras bedömningar har en tydlig koppling till de gällande regelverken med dess principer. 

Gordon och Gallery (2012) menar dock att jämförbarheten inte kommer automatiskt bara för 

att samma redovisningsmetoder används. Då konceptet funktionella produkter består av så 

många olika komponenter blir det därför svårare att veta vad som ingår i produkten. För att 

redovisningen ska vara jämförbar krävs att ekonomen kan få redovisningen att spegla 

verkligheten. Detta kan tolkas som att det därför ställs högre krav på ekonomens bedömningar 

vid redovisning av funktionella produkter. En av utmaningarna som har lyfts fram är att 

uppskatta kostnaderna när kontraktet sträcker sig över 20 till 30 år. Även detta kan tolkas kräva 

professionella bedömningar vid både grundarbetet när kostnaderna ska uppskattas med även för 

att jämförbar information ska avspeglas i redovisningen. 

 

En funktionell produkt är unikt framtagen för att möta en viss kunds behov, därmed skiljer sig 

varje funktionell produkt från varandra (Kyösti och Reed, 2015). Det innebär att grundarbetet 

och även redovisningen bör skilja sig åt från fall till fall. En rimlig tolkning till det som angivits 

ovan är därmed att det bör bli svårare att jämföra redovisningen mellan olika funktionella 

produkter både inom ett och samma företag men även mellan olika företag. Vilket går emot vad 

De Franco et. al., (2011) menar att liknande företag bör ha en högre grad av jämförbarhet. Då 

företagens redovisning ska gå att jämföra mellan olika redovisningsperioder är en rimlig 

tolkning att även detta bidrar till att grundarbetet och redovisningen måste grundas på 

professionella bedömningar. Genom professionella bedömningar kan användbar information 

redovisas vilket i sin tur skulle öka jämförbarheten. Detta krävs för att redovisningen mellan 

olika redovisningsperioder ska vara jämförbar, för att detta ska uppfyllas krävs därmed en hög 

grad av expertis bland ekonomerna. I och med att företag börjat sälja mer komplexa koncept, 
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som funktionella produkter, är en rimlig tolkning att den kvalitativa egenskapen jämförbarhet, 

blir allt svårare att uppfylla. 

 

5.3 Analys hur nya regelverk påverkar redovisningen 
 

När företag tar fram nya koncept för att kunna tillfredsställa kundens behov utvecklas nya 

regelverk för att underlätta redovisningen. IFRS 15 är speciellt utvecklad för försäljning av 

liknande koncept som funktionella produkter som sälj över kontrakt. I tabell 3 sammanställs 

intervjupersonernas svar mot IFRS 15. Därefter analyseras vilken betydelse nya regelverk har 

för redovisningen av nya koncept.  

 

 

TABELL 3: Jämförelse mellan dagens regelverk och kommande regelverk 

 

IFRS 15 är ett förslag för intäktsredovisning som består av en femstegsmodell. De olika stegen 

är framtagna för att tydliggöra hur och när intäkter ska redovisas. (Falkman & Lundqvist, 2016) 

Både Marika och Rolf lyfter fram vikten av att ett kontrakt ska vara tydligt och det måste framgå 

vilka skyldigheter och ansvar som förväntas mellan parterna. De menar även att det är viktigt 

att allt regleras i kontraktet för att minska oväntade kostnader. Här finns en tydlig koppling till 

de två första stegen i IFRS 15, det första steget i femstegsmodellen är att identifiera kontraktet 

(Anjou, 2014). Anjou (2014) beskriver det andra steget med att de olika prestationsåtagandena 

som genererar intäkter måste identifieras för att veta när intäkterna ska redovisas. Detta 

beskriver både Marika och Rolf att det är viktigt att det tydligt står med i kontraktet vad 

funktionen ska uppnå samt vilka förväntningar som finns mellan parterna. Det tredje steget ger 

vägledning för hur transaktionspriset ska fastställas, det vill säga den ersättning som företaget 
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kan förvänta sig erhålla genom kontraktet i utbyte mot leverans av funktionen (Anjou, 2014). 

För att räkna ut transaktionspriset menar alla intervjupersoner att de skulle utgå från de 

kostnader som uppkommit under utvecklingen av hårdvaran. Vidare menar de att utifrån dessa 

kostnader kunna uppskatta kostnaderna som ingår i mjukvaran, stödsystemet och 

drifthanteringssystemet. Utifrån de uppskattade kostnaderna läggs en marginal till för att 

beräkna ett pris på konceptet. Jan beskriver vikten av att kontraktet ska vara lönsam. En rimlig 

tolkning är att detta steg är ett av de viktigaste inför försäljningen av funktionella produkter. 

För att få en rättvis redovisning menar alla intervjupersoner att intäkterna ska fördelas jämnt 

över hela perioden. Rolf beskriver att intäkten kan ses som en hyresersättning eftersom 

funktionen är kunden tillhanda under hela kontraktets tid. Detta kan kopplas ihop med steg fyra 

och fem i IFRS 15. Där transaktionspriset ska fördelas på de olika prestationsåtagandena och 

att dessa ska redovisas när varje prestationsåtagande är uppfyllt (Anjou,2014). Marika och Jan 

menar att intäkterna ska fördelas jämnt över perioden på grund av att funktionen utnyttjas under 

hela kontraktets tid. Detta kan tolkas som att företaget uppfyller prestationsåtagandena under 

kontraktets tid och därmed ska även intäkterna redovisas på ett likvärdigt sätt. 

 

Alla intervjupersoner menar att tillvägagångssättet för IFRS 15 följs till stor del av ekonomer i 

dag. En tolkning är att införandet av nya regelverk inte har stor påverkan på redovisningen. 

Men eftersom IFRS 15 är ett väldigt omfattande regelverk som består av många olika exempel 

kan detta underlätta för ekonomen i sina bedömningar vid redovisningen. IFRS 15 publicerades 

2014, vilket tog 12 år att utveckla (Anjou, 2014). Wüstemann och Kierzek (2005) menar att 

utvecklingen av regelverk tar lång tid, särskilt om de ska vara anpassade till koncept som är 

komplexa. En rimlig tolkning är därmed att IFRS 15 är utvecklat för att ge vägledning vid 

komplexa koncept, som funktionella produkter, eftersom det tagit lång tid att utveckla 

regelverket. Eftersom alla intervjupersoner ser en stor likhet mellan IFRS 15 och 

tillvägagångssättet i dagens redovisning, är ytterligare en tolkning att arbetssättet är generellt 

utarbetat bland ekonomer i dag Pounder (2013) menar att problem inom redovisning har blivit 

svårare att förstå när företag börjat sälja komplexa koncept och detta har medfört att mer energi 

läggs till att lösa enklare problem. Detta kan tolkas som att om mer energi lagts till att ta fram 

IFRS 15 så hade detta regelverk kunnat introducerats tidigare. Men eftersom det inte finns några 

större skillnader i tillvägagångssättet kan det även tolkas som att ekonomer är medvetna om att 

regelverk tar lång tid att utveckla, detta gör att de själva utvecklar standarder för redovisningen. 
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6. SLUTSATS OCH REFLEKTION 
 

Slutsatsen inleds med att besvara studiens syfte genom att beskriva vilka utmaningar som har 

identifierats samt hur ekonomens bedömningar påverkar redovisningen. Därefter lyfts 

slutsatserna för denna studie som avslutas med studiens bidrag samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva vilka utmaningar som kan uppstå vid 

försäljning av funktionella produkter ur ett redovisningsperspektiv samt att skapa en förståelse 

för hur ekonomer kan använda tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer. 

 

För att uppnå den första delen i vårt syfte har vi svarat på frågan: 

 

Vilka utmaningar finns vid försäljning av funktionella produkter? 

 

I den teoretiska bakgrunden har vi sammanfattat fyra utmaningar vid försäljning av funktionella 

produkter: Upprättandet av kontrakt, Risk, Prissättning och Redovisning. 

 

Från den empiriska studien kan vi sammanfatta att: 

 

• Upprättandet av kontraktet kräver kunskap om den funktionella produkten. Detta 

medför att leverantören bör se till att det finns kompetens hos ekonomerna som ansvarar 

för redovisningen vid försäljningen av produkten att identifiera de olika komponenterna 

som ska ingå i kontraktet samt att leverantören har förmågan att upprätta ett tydligt och 

konkret kontrakt. 

• Hantering av risk innebär att leverantören tar över risken från köparen vid försäljning 

av den funktionella produkten i och med att leverantören behåller varan. Denna risk kan 

förebyggas genom upprättandet av ett tydligt och konkret kontrakt med tydliga 

ansvarsförhållanden mellan leverantör och kund. 

• Prissättning är komplex då kostnaderna uppstår över lång tid. Utvecklingskostnaderna 

av den funktionella produkten är svåra att beräkna över tid. Underhållskostnader och 

service ökar i slutet av kontraktstiden. Det är viktigt att kostnaderna matchas med 

intäkterna över tid, det vill säga att kostnaderna periodiseras då de uppstår under 

kontraktstiden.  

• Redovisning av funktionella produkter är inte standardiserad. Varje produkt och kund 

skiljer sig åt. Det finns generella redovisningsregler som bör följas vid försäljning av 

funktionella produkter. 

 

För att uppnå hela vårt syfte har vi också svarat på frågan: 

 

Hur använder ekonomer tillgängliga regelverk vid komplexa redovisningssituationer? 

 

• Enligt ekonomerna finns ännu inte något specifikt regelverk för hur redovisningen av 

funktionella produkter ska genomföras. Detta medför en komplex redovisningssituation 

för ekonomen. 
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De tillfrågade redovisningsexperterna lyfte fram följande utmaningar som påverkar deras 

användning av tillgängliga regelverk: 

 

• Upprättande av kontrakt 

• Prissättning 

• Redovisning 

 

Det mesta talar för att anledningen till att de identifierade utmaningarna i denna studie uppstår 

beror på att kontraktet sträcker sig över lång tid. I och med att kontraktet är 20 till 30 år långt 

ökar utmaningen med att uppskatta kostnaderna till det verkliga utfallet. Vilket i sin tur gör det 

svårare att sätta ett lönsamt pris för denna typ av produkt. Eftersom dessa produkter inkluderar 

många olika komponenter blir det även svårare att upprätta ett kontrakt där allt tydligt framgår, 

exempelvis vilka skyldigheter och ansvar parterna har. Om det inte tydligt beskrivs i kontraktet 

ökar risken för att kostnaderna beräknas fel och prissättningen därmed blir för låg. En bra 

uppskattning av kostnaderna krävs för att kunna upprätta ett bra kontrakt. De kostnader som 

hör till stödsystemet är svårast att uppskatta och därmed bör det läggas stor vikt vid 

uppskattningen av dessa kostnader. Men eftersom varje funktionell produkt är speciellt 

framtagen för en viss kunds behov skiljer de sig från varandra och därmed skiljer sig även 

redovisningen åt. 

 

För att redovisningen ska gå att jämföra både över tid och mellan liknande företag talar det 

mesta för att ekonomen måste kunna göra professionella bedömningar för att redovisningen ska 

spegla verkligheten. Det tyder på att redovisningen inte blir jämförbar bara för att ekonomerna 

redovisar på ett likvärdigt sätt. 

 

Det går inte att se in i framtiden och veta exakt vad som kommer hända, eftersom det innebär 

många svåra bedömningar för hur utfallet faktiskt blir. En rimlig tolkning är att denna 

redovisning kräver att expertisen är hög bland ekonomer som arbetar med den. Därmed kan de 

identifierade utmaningarna som finns vid försäljning av denna typ av produkt underlätta för 

ekonomen, om de har stor kunskap och kan göra bra bedömningar när underlaget för kontraktet 

och redovisningen ska upprättas. Resultatet i denna studie tyder på att grundarbetet bör 

innehålla bedömningar med en hög grad av expertis för att redovisningen ska spegla 

verkligheten. Därmed är en rimlig tolkning att det blir svårare att uppfylla kravet på 

jämförbarhet när företag börjar sälja mer komplexa produkter, när denna redovisning ställer 

högre krav på ekonomens kunskap och bedömningar. 

 

Det tar lång tid att utveckla nya regelverk när företag börjat sälja mer komplexa koncept. Därför 

tyder likheterna mellan IFRS 15 och ekonomernas bedömningar på att ekonomer utvecklar egna 

standarder för att redovisningen ska uppfylla de kvalitativa egenskaperna. 

 

6.2 Avslutande reflektion 
 

Konceptet funktionella produkter inkluderar både varor och tjänster vilket säljs via kontrakt för 

att tillmötesgå kundens hela behov. Denna studie har bidragit till att identifiera vilka utmaningar 

som ekonomen står inför vid försäljning av konceptet funktionella produkter. Genom denna 

studie får ekonomen kunskap om vilka utmaningar de bör ha i beaktande vid redovisning av 

dessa koncept. Ekonomen bör lägga stor vikt vid grundarbetet, det vill säga att beräkna 

kostnaderna och upprätta ett bra kontrakt. Studien visar på att kostnader som kan kopplas till 

stödsystemet är de svåraste att uppskatta rätt, därför bör fokus ligga på dessa kostnader. Detta 

innebär att ekonomerna som jobbar med konceptet funktionella produkter förstår vikten av att 
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det krävs en hög grad av expertis för att redovisningen ska hålla kraven. Studien har identifierat 

utmaningar som uppstår vid försäljning av funktionella produkter ur ett redovisningsperspektiv. 

Därmed har denna studie teoretiskt bidragit till att skapa en djupare förståelse för hur 

utmaningar uppstår ur ett redovisningsperspektiv vid försäljning av funktionella produkter. Det 

vill säga att det största utmaningarna grundar sig i att kontraktet sträcker sig över lång tid samt 

att vid försäljning av dessa koncept krävs en högre grad av expertis bland ekonomerna. 

 

Det finns utrymme att studera varför utmaningarna tycks bli större om kontraktet sträcker sig 

över lång tid. Det kan tänkas finnas fler utmaningar än de som identifierats i denna studie. 

Genom att göra en större och djupare studie kan fler olika koncept jämföras mot varandra för 

att se om olika utmaningar uppstår vid försäljning av olika koncept. Därigenom kan det även 

vara intressant att se vilka skillnader på utmaningar som skiljer sig mellan om företag säljer en 

produkt på ett kontrakt som varar i exempelvis tre år jämfört med om kontraktet varar i 30 år. 

Det finns inga större skillnader i tillvägagångssättet för redovisning bland ekonomer i Sverige 

jämfört med IFRS 15, detta tyder på att ekonomer själva hunnit utveckla en standard för 

redovisningen. Därför anser vi att en studie på en internationell nivå hade kunnat svara på om 

redovisningen skiljer sig mellan olika länder, för att se hur ett införande av IFRS 15 i så fall 

skulle påverka redovisningen. 
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BILAGA 1 – SCENARIO – Försäljning av funktionella produkter 

 

På Luleå tekniska universitet pågår ett forskningsprojekt sedan 2005. Det började som en 

teknologisk utveckling för att utveckla hållbara produkter. Därför vill vi utifrån 

redovisningsperspektivet veta hur du ser på redovisning av funktionella produkter. 

 

Beskrivning av funktionella produkter 

Sättet att göra affärer på har förändrats, vilket innebär att B2B (business-to-business) företag 

kan sälja en funktion, så kallade funktionella produkter. Det skiljer sig från det traditionella 

sättet, där man säljer varor och tjänster separat. Funktionella produkter är ett koncept som 

kombinerar både varor och tjänster. Det säljs som ett prestationsbaserat kundkontrakt som 

normalt sträcker sig över 20–30 år. För att beskriva funktionella produkter ytterligare så 

utvecklar leverantören en hårdvara och mjukvara för att kunna leverera funktionen till kunden. 

Där även stödsystem och driftshanteringssystem ingår. Stödsystem innefattar bland annat 

service, underhåll, informations- och kunskapshantering. Medan drifthanteringssystem är 

personerna bakom som bland annat fattar beslut och ansvarar för kontraktshantering. 

Leverantören av funktionen bistår alltså med att se till att funktionen alltid fungerar. Det är 

leverantören som äger hårdvaran som ofta är förknippad med risker, detta innebär att risken 

flyttas över från kund till leverantör. 



 

 

 

BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 

• Personliga frågor 

o Vilken utbildning inom ekonomi har du? 

o Hur många års erfarenhet inom redovisning har du? 

o Vilka regelverk har du mest erfarenhet inom? 

 
• Har du någon erfarenhet av en liknande situation? (prestationsbaserat kontrakt, lång tid, består 

av flera komponenter) 

o Kan du beskriva det? 

 
• Redovisning av funktionella produkter 

o Beskriv hur du skulle börja för att redovisa detta fall. 

▪ Varför skulle du börja med det? 

• Vad baserar du det på? 

▪ Hur skulle du ta fram underlag för kostnader? 

• Varför är det svårt? 

▪ Hur skulle du ta fram underlag för intäkter? 

• Varför är det svårt? 

▪ Hur skulle du göra efter det? 

▪ Vilka risker ser du med funktionella produkter? 

o Ser du någon utmaning med att redovisa en funktionell produkt? 

▪ varför? 

• Vilket anser du bidrar till den största utmaningen med detta? 

 
• När och hur intäkter och kostnader ska redovisas 

o Enligt kontraktet ska inbetalning ske sista dagen varje månad, när skulle du redovisa 

intäkten?     

▪ Varför skulle du redovisa den då? 

o Om det under ett räkenskapsår endast uppkommer en reparationskostnad, vilket 

inträffar sista månaden under räkenskapsåret. Hur skulle du redovisa denna? 

▪ Varför skulle du göra så? 

o Om det istället skulle vara en uppgradering av hård-/mjukvaran, hur skulle du 

redovisa denna? 

▪ Varför skulle du göra så? 

 
• Vad anser du är det viktigaste för att lyckas redovisa en funktionell produkt? 

 
• Några frågor om IFRS 15. 

o Känner du till den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15? 

o Hur tror du det kommer påverka redovisningen av funktionella produkter? 

▪ Varför? 

o Vilket steg i denna modell tror du skulle hjälpa mest som vägledning för att redovisa 

en funktionell produkt? 

▪ Varför? 

 
• Går det bra om vi hör av oss ifall vi har några ytterligare funderingar? 


