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Förord 

Vi hade aldrig kunnat genomföra denna studie utan våra respondenter. Därför vill vi tacka dem 
för deras samarbetsvilja och intresse för att hjälpa oss i vår forskning. Dessa har fått oss att bli än 
mer intresserade för detta ämne då deras kunskap inspirerat oss. Vi vill även tacka vår 
handledare Claes-Göran Larsson som hjälpt och väglett oss genom arbetets gång samt även 
Handelshögskolans övriga medarbetare som tagit sig tid vid eventuella frågor och funderingar. 

I efterhand anser vi att studien är en bra avslutning på vår utbildning inom redovisning då vi fått 
en praktisk insyn på våra teoretiska kunskaper.  

Vi vill poängtera att trots det bidrag och den rådgivning vi fått av ovan nämnda personer är det vi 
författare som är ansvariga för det som står i uppsatsen. Således är det vi som är ansvariga för 
eventuella fel och brister i arbetet.  

 

Umeå, januari 2009 

Petter Kindlund & Sandra Gustafsson 
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Sammanfattning  

Rubrik Vinst nu eller senare? – En studie hur företag intäktsredovisar sin 
entreprenadverksamhet 

Problem Intäktsredovisning är ett av de mest problematiska områden som normsättare och 
praktiker har att handskas med idag. Detta beror på många anledningar, men 
framförallt råder det en ovisshet för hur intäktsredovisningen ska gå till. IASB har 
utvecklat standarderna IAS 18 Intäkter samt en specialiserad intäktsredovisning via 
IAS 11 Entreprenadavtal, som vägledning för företagen. Kraven som finns i dagens 
regelverk är dock komplexa och relativt öppet formulerade. Detta har lett till att egna 
former av praxis råder och praktiker gör egna tolkningar av hur redovisningen ska 
göras, vilket i sin tur har förstärkt den osäkerhet som råder kring intäktsredovisning. 
Detta leder oss in på vår problemformulering:  

Hur tolkar företag med entreprenadverksamhet de öppna reglerna i IAS 11 och hur 
agerar de praktiskt kring dess problematik och komplexitet i sin intäktsredovisning? 
Samt, vad påverkar dem i deras tillämpning och beslut??  

Syfte  Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur företagen tolkar de ramar som finns 
i IAS 11. Detta gör vi bland annat genom att kartlägga hur företagen praktiskt agerar 
i spelrummen mellan reglerna samt vad som påverkar deras beslut. Vidare avser vi 
att undersöka huruvida de beaktar redovisningens grundprinciper och kvalitativa 
egenskaper i sin intäktsredovisning. 

Teori Teorikapitlet har sin utgångspunkt från problembakgrunden och består av historik 
kring redovisning, redovisningens grundprinciper, intäktsredovisning, 
intäktsredovisning av entreprenaduppdrag samt redovisningens kvalitativa 
egenskaper.  

Metod Studien är av kvalitativ karaktär och genomfördes med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer där respondenterna bestod av börsnoterade företag som arbetar med 
entreprenaduppdrag och således använder IAS 11. 

Resultat Våra samlade intryck utifrån den ställda problemformuleringen är att företag med 
entreprenadverksamhet anser att dagens regelverk fungerar väl. Det viktigaste för 
företag med entreprenadverksamhet är att ge en rättvisande bild av intäkterna samt 
att successiv vinstavräkning görs för företagens intressenter med betoning för interna 
intressenter. 
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1 INLEDNING  
 detta inledande kapitel presenterar vi de bakomliggande problem som ligger till grund 
problemformuleringen och syfte. Vi redogör även för relevanta begrepp och studiens 
avgränsningar. Avslutningsvis redovisar vi för forskningens disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Redan för tvåtusen år sedan gjorde människor anteckningar på sina ekonomiska händelser, en 
företeelse vi idag benämner som redovisning1. Sedan dess har det ständigt skett en utveckling av 
redovisningen i takt med att företagen har utvecklats, och syftet med dagens redovisning är att 
samla information till externa såväl som interna intressenter.2 Dagens samhälle, jämfört med för 
tvåtusen år sedan, ställer allt högre krav på företagens information, vilket också leder till högre 
krav på deras redovisning, och bland dem dess intäktsredovisning.  

Intäktsredovisning kan vid en första anblick verka enkel, men verkligheten är allt mer 
komplicerad. Faktum är att intäktsredovisning är ett av de mest problematiska områden som 
normsättare och praktiker har att handskas med idag. Detta beror på många anledningar, men 
framförallt råder det en ovisshet för hur intäktsredovisningen ska gå till. IASB har utvecklat 
standarderna IAS 18 Intäkter, samt en specialiserad intäktsredovisning via IAS 11 
Entreprenadavtal som vägledning för att hjälpa företagen. Kraven som finns i dagens regelverk 
är dock komplexa och relativt öppet formulerade i den bemärkelsen att lagtextens betydelse kan 
uppfattas på olika sätt beroende på vem som läser den .3 Detta har lett till att egna former av 
praxis råder och praktiker gör egna tolkningar av hur redovisningen ska göras, vilket i sin tur än 
mer förstärkt den osäkerhet som råder kring intäktsredovisning.4 På senare år har ekonomiska 
skandaler avlöst varandra där det rapporteras att företagens val av intäktsredovisningsmetod 
ligger till grund för dess felaktiga redovisning. Detta grundar sig i att regelverken ger utrymme 
för subjektivitet och företagen är osäkra på hur de ska tillämpa intäktsredovisningreglerna 
praktiskt. Denna problematik kan bekräftas genom två vetenskapliga undersökningar. Den första 
är gjord av Securities Exchange Committee (SEC), Amerikas motsvarighet till svenska 
Finansinspektionen (FI), som visar att flertalet av de redovisningsfel som företagen begår har 
varit intäktsredovisningsrelaterade. Antingen har företagen tagit upp intäkterna för tidigt eller så 
har de tagit upp intäkter som inte existerar.5 På senare år har Den andra undersökningen säger 
även den att många av de redovisningsmisstag som företagen begår grundar sig på intäktsfel. 

                                                             
1 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori: -policy och -praxis. (Malmö: Liber ekonomi, 2003), 13 
2 Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso & Paul D. Kimmel. Accounting  principles. (New York: Wiley cop. 2005), 4. 
3 Wüstemann, Jens, & Sonja Kierzek. ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current 
Proposals and Practical Consequences”. Accounting in Europe, vol 2 (2005): 69ff. 
4 EFRAG, CNC & DRSC. “Revenue Racognition – A European Contribution”. Pro-active accounting activities in 
Europe, vol 3 (2007): 7. 
5 Bloom, Roberg, & David Schrim. “SEC Staff Accouting Bulletin: No 101 – Revenue Recognition in Financial 
Statements”. Ohio CPA Journal, vol 4 (2001): 43. 
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Detta är heller inget modernt problem, mellan åren 1987 till 1997 grundade mer än hälften av 
alla rapporterade redovisningsmisstag på intäkter som t ex över- eller underskattningar.6 

Kaplan uttrycker att problemet företagen har inte är att veta vilken intäkt som ska redovisas, utan 
när den ska redovisas, dvs det så kallade  redovisningsproblemet. Med andra ord svårigheten för 
ett företag att fastställa vad som ekonomiskt skett under en viss period. Beräkning av resultatet 
kräver att företagen försöker fastställa vilka prestationer som är utförda under en viss period och 
vilka resurser som är förbrukade inom denna tidrymd.7 Traditionellt sätt brukade det vara när 
varan levererades, dock ser verkligheten mer komplex ut idag då produkter inte är lika konkreta 
och identifierbara som exempelvis en get som för flera tusen år sedan.8 Ovan nämnda 
resonemang gör att företag med stora projekt över flera redovisningsperioder är i behov av en 
specialreglering för att ge en rättvisande bild av företagets intäkter inför intressenter.9 Detta 
eftersom utvecklingsriktningar och ökning av företagets intäkter fungerar som mätinstrument för 
bland annat investerare när de söker trender och värderar företagets tidigare och framtida 
kassaflöden.10 Behovet av en specialreglering möts som ovan nämnts, av IAS 11 som behandlar 
entreprenadavtal. Denna specialreglering ger företagen möjlighet till successiv vinstavräkning, 
en metod som går emot redovisningens grundprinciper som realisationsprincipen och 
försiktighetsprincipen som presenteras i IASBs föreställningsram.11 Enligt forskare vi talat med 
skulle successiv vinstavräkning inte ens ha varit tänkbar för 20 år sedan, eftersom det är 
inkonsekvent med svenska redovisningstraditioner.  

Då reglerna för successiv vinstavräkning är vagt formulerade innebär det så mycket mer för 
företagen än att endast följa standarden. Det spelrum som standarden ger, gör att företagen själva 
måste beräkna, prognostisera och bedöma de framtida faktorer som ligger till grund för deras 
intäkter. Problematiken ligger i att dessa beräkningar, prognoser och bedömningar i sig är 
extremt komplicerade att praktiskt utföra i enlighet med kraven i IAS 11. Detta leder till att 
informationen som då presenteras präglas av företagens egna preferenser i avseende tillförlitlig 
och relevant redovisning, vilken kan vara inkonsekvent mellan olika företag. Detta i sin tur kan 
missunna företagets intressenter då det blir svårt att tolka och jämföra olika företags redovisning. 
Med andra ord kan det finnas en risk att företagets intäktsbedömningar medvetet eller omedvetet 

                                                             
6 Phillips, Thomas J., Michael S. Luehlfing, & Cynthia M. Daily. “The Right Way to Recognize Revenue”. Journal 
of Accountancy, vol 191, issue 6 (2001): 39f. 
7 Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori.  (Lund: Studentlitteratur, 2002), 101-105.  
8 Cheney, Glenn A. ”Making Sense of Revenue Recognition”. Financial Executive, vol 23, issue 6 (2006): 34 
9 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008.( Stockholm: FAR SRS förlag, 2008), IAS 11 syfte, 
föreställningsram p33 
10 Agarwal, Vishal P. ”Revenue Recognition in the IT industry”. IIMB Management Review, vol 18, issue 3 (2006): 
223. 
11 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 11. 



- INLEDNING - 

3 

 

blir subjektiva.12 Dessa farhågor har gjort att IASB tillsammans med FASB i skrivande stund 
håller på att utforma en enhetlig standard vilken ska motverka kreativ redovisning av intäkter13.  

Ovan nämnda resonemang kring intäktsredovisning i entreprenaduppdrag och dess konflikt med 
redovisningens grundprinciper samt dess problematik och komplexitet, tillsammans med det 
faktum att detta är ett outforskat område, leder till studiens problemformulering och syfte.  

1.2 Problemformulering 
Hur tolkar företag med entreprenadverksamhet de öppna reglerna i IAS 11 och hur agerar de 
praktiskt kring dess problematik och komplexitet i sin intäktsredovisning? Samt, vad påverkar 
dem i deras tillämpning och beslut?  

1.3 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur företagen tolkar de ramar som finns i IAS 11. 
Detta gör vi bland annat genom att kartlägga hur företagen praktiskt agerar i spelrummen mellan 
reglerna samt vad som påverkar deras beslut. Vidare avser vi att undersöka huruvida de beaktar 
redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen berör ämnet intäktsredovisning. Vi har dock valt att avgränsa oss till den del som 
berör intäktsredovisning av entreprenaduppdrag. Vidare har vi valt att endast undersöka 
börsnoterade företag som använder sig av IFRS. 

1.5 Begreppsförklaring  
FASB – Financial Accounting Standards Board, amerikanska redovisningsstyrelsen. 

IAS – International Accounting Standards, internationella redovisningsregler 

IASB – International Accounting Standars Board, internationella redovisningsstyrelsen 

IFRS – International Financial Reporting Standards, internationellt redovisningsregelverk 

Normsättare – Personer som sätter normer, dvs. en oskriven regel. 

Periodisering - En grundläggande princip inom redovisning som innebär att t ex utgifter ska 
kostnadsföras under den period då resursen förbrukas. 

                                                             
12 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,”: 69f , 82f. 
13 www.iasb.org 2009-11-24 
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1.6 Disposition av forskningen  
 

I det inledande kapitel introduceras läsaren till 
uppsatsens val av ämne samt även problem och syfte 
som ligger till grund för studien. Den teoretiska 
metoden syftar till att öka läsarens förståelse för de 
val vi som forskare har gjort. Studiens vetenskapliga 
tillvägagångssätt och metodval presenteras även i 
detta avsnitt. Den teoretiska referensramen har för 
avsikt att redovisa de teoridelar vi valt att bygga 
studien på. Kapitlet praktisk metod presenterar 
undersökningens praktiska tillvägagångssätt, dvs hur 
vi som forskare har gått tillväga för att samla in det 
empiriska materialet. I empiriavsnittet skildras 
undersökningens resultat, vilken har inhämtats genom 
intervjuer som har genomförts med hjälp av personer 
som har expertkunskap i hur intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag utförs praktiskt. I studiens 
analysdel kommer det empiriska resultatet jämföras 
och kopplas till den teoretiska referensramen för att 
sedan analyseras. I avsnittet slutsatser kommer vi 
först föra en kortare diskusion kring våra slutsatser för 
att sedan presentera dem. 
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2 TEORETISK METOD 
etta avsnitt syftar till att öka lärarens förståelse för de teoretiska val vi har gjort. 
Studiens vetenskapliga tillvägagångssätt presenteras samt även uppsatsens metod. 
Avsnittet ämnar också att låta läsaren ta del av informationsinhämtningen av den 

teoretiska referensramen samt kritik mot denna.  

2.1 Ämnesval 
Vi är två ekonomstudenter vid Handelshögskolan i Umeå som ställdes inför utmaningen att 
skriva en magisteruppsats inom företagsekonomins underbara värld. Då vi i vår c-uppsats skrev 
på uppdrag ville vi i denna studie testa vingarna och utforma våra egna tankar och idéer. Från 
tidigare sidoopponeringar fick vi inspiration att skriva om en IASregel och undersöka huruvida 
denna tillämpas i praktiken. Vi har även båda läst redovisning på c och d nivå och på så sätt 
blivit influerade av rådande redovisningsstandarder, framförallt de regler som är något oklara 
och komplexa. Detta eftersom det öppnar ett utrymme för användaren att bruka kreativ frihet i 
redovisningen. IAS 11 Entreprenadavtal är en av dessa oklara och komplexa standarder. Den 
kunskap som vi kommer att erövra under studiens gång kommer leda till fördjupad förståelse 
inom problemområdet, något vi med all säkerhet kommer att ha nytta av i våra framtida 
yrkesroller. 

2.2 Förförståelse 
Att genomföra en studie utan någon förförståelse är enligt Bjereld mfl väldigt svårt14. Därför är 
det vid en vetenskaplig studie som i vårt fall syftar till att få en djupare förståelse för 
intäktsredovisning av entreprenadverksamt, viktigt att vi redogöra för vår förförståelse eftersom 
denna medvetet eller omedvetet kan komma att påverka studien. Varje individ formas och 
influeras av sina tidigare erfarenheter och sin omgivning såsom uppväxt, utbildning, läroböcker 
mm. Det finns tre typer av förförståelse; allmän och teoretisk förförståelse samt kunskapssyn. 
Den teoretiska förförståelsen bygger på kunskap som erhållits från t ex forskningsrapporter, 
artiklar eller läroböcker. Den allmänna förförståelsen däremot baseras på personliga erfarenheter, 
uppväxt och utbildning.15 Kunskapssyn beskriver vi senare i detta kapitel. Nedan kommer vi att 
redogöra för våra erfarenheter och vår förförståelse i den mån vi tror att dessa kan komma att 
påverka studiens utformning och resultat. 

2.2.1 Allmän och teoretisk förförståelse 
Då intäktsredovisning är ett relativt outforskat område och inte särskilt allmänt omtalat, har vi 
författare en begränsad insikt i ämnet. Ingen av oss har kommit i kontakt med intäktsredovisning 

                                                             
14 Bjereld, Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 14. 
15 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76f. 

D 
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av entreprenaduppdrag rent praktiskt, även om båda har varit ute i näringslivet under längre 
perioder. Däremot har vi båda praktiska erfarenheter inom redovisning då vi båda har arbetat 
som ekonomihandläggare åt större företag. Som ekonomihandläggare hade vi arbetsuppgifter 
som bland annat inkluderade periodiseringar, konteringar mm, vilket gör att vi har insikt i 
problematiken kring redovisning över flera redovisningsperioder. Något som intäktsredovisning 
av entreprenaduppdrag till stor del handlar om.  

Gemensamt för oss författare är att vi har ett genuint intresse för ekonomi och då särskilt 
redovisning, vilket speglar sig i att vi läst redovisning till D-nivå på Umeå universitet. Således 
har vi goda kunskaper inom redovisning och förstår ekonomiska begrepp, principer och praxis. 
Det var genom vår utbildning men även genom vår praktiska redovisningserfarenhet som vi fick 
upp ögonen för intäktsredovisningen i entreprenader. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av oss författare har särskilt djup förförståelse för ämnet. 
Den teoretiska förförståelse är dock lite godare än den allmänna i och med att vi till viss del 
studerat intäktsredovisning på universitetet. Vi ser dock inte detta som något negativt då en 
grundare förförståelse borde leda till att studiens utformning och resultat i mindre grad påverkas 
av författarna. Detta eftersom det i princip är omöjligt att vara helt objektiv då vi präglas av våra 
värderingar och erfarenheter16. Grundare förförståelse borde då leda till en mindre påverkan på 
studien. Hade vi haft en djupare förförståelse, eller en annan förförståelse än den vi har i 
dagsläget, hade studien kanske sett annorlunda ut och vi som forskare hade kanske gjort andra 
val.  

2.3 Kunskapssyn 
I allmänna termer syftar begreppet kunskapssyn till den verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
som forskaren har. Exempel på två kunskapssyner som har helt skilda verklighets- och 
vetbarhetsuppfattningar är positivism och hermeneutik. Det positivistiska synsättet grundar sig 
på verkliga observationer där forskarens mål är att erhålla korrekt vetskap samt finna orsak-
verkan-samband.17 Det centrala i det hermeneutiska synsättet är däremot att tolka och försöka 
förstå ett fenomen, och således inte sträva efter den absoluta sanningen som positivisterna gör.18 

Utgångspunkterna i studien är lagar och bestämmelser runt redovisningsprinciperna för 
intäktsredovisning i entreprenadverksamhet och syftet med studien är att försöka få en djupare 
förståelse för intäktsredovisning i praktiken. För att då på bästa sätt bäst besvara studiens 
problemformulering anser vi att det lämpar sig bäst att göra en kvalitativ undersökning där vi 
som forskare skall tolka och försöka förstå sambanden mellan teorin och empirin. Dessa 
ställningstaganden gör att vi kan betrakta oss som hermeneutiska forskare genom att vi vill få en 
                                                             
16 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), 114. 
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning,  10, 55 
18 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 26 
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djupare förståelse för det fenomen vi undersöker. Att utgå ifrån ett positivistiskt synsätt genom 
en eventuell kvantitativ undersökning och sökt samband genom en värderingsfri och objektiv 
vetenskap hade därför inte varit ett tänkbart alternativ för oss för att besvara vår 
problemformulering.19 

2.4 Perspektiv 
Vår omgivning och den verklighet som vi upplever ser annorlunda ut beroende på vem som 
studerar den. Anledningen till detta är bland annat att vi alla har olika erfarenheter, preferenser 
och verklighetsuppfattning. T ex uppfattar ett litet barn omgivningen på ett helt annat sätt än en 
vuxen person uppfattar samma omgivning. Ett annat exempel är att aktieägare och 
företagsledning kan ha olika sätt att se på vad som ska göras med företagets vinst. Således 
återfinns forskarens uppfattningar och tolkningar av omvärlden i studiens olika delar som t ex 
frågeställning, syfte och val av litteratur.20 

Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån användarna av IAS 11. Detta eftersom vi har för avsikt att 
ta reda på hur företag med entreprenaduppdrag praktiskt tillämpar de intäktsredovisningsregler 
som finns. Företag med entreprenaduppdrag är dem som faktiskt praktiserar dessa regler. I den 
teoretiska referensramen som ligger till grund för den empiriska undersökningen, har vi utgått 
från de befintliga regleringarna som finns kring intäktsredovisning av entreprenaduppdrag, för att 
sedan utifrån praktikernas syn på ämnet besvara uppsatsens problemformulering och syfte. 

2.5 Angreppssätt 
För att på bästa sätt ta reda på hur företaget med entreprenadverksamhet praktiskt utför sin 
intäktsredovisning inledde vi vårt arbete med en grundlig litteratursökning där vi avsåg att hitta 
relevant teori som behandlade vårt ämne. Utifrån denna teori formulerade vi sedan den 
intervjumall som vi använde oss av i undersökningen för att samla in empirisk data. Utifrån 
resultaten analyserades sedan hur verkligheten förhåller sig till den valda teorin. Genom denna 
arbetsmetod kan vi anse oss ha utgått från ett deduktivt angreppsätt. Förenklat uttryckt syftar det 
deduktiva angreppssättet som vi i denna studie lever upp till, att forskaren utgår från teori till 
empiri. 21 

En forskare använder val av angreppssätt som utgångspunkt för sina ställningstaganden inför det 
empiriska arbetet. Utöver det deduktiva angreppssättet så talas det allmänt inom forskning om 
det induktiva angreppssättet vilket vi skulle ha arbetat efter om studiens syfte istället varit att 
bilda nya teorier runt intäktsredovisning av entreprenadverksamhet. Dessa två sätt behöver dock 

                                                             
19 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber ekonomi, 2002), 24 
20 Eriksson, Lars Torsten, & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera. (Malmö: Liber ekonomi, 
1999), 55ff. 
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 55ff. 
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inte ses som motpoler till varandra utan kan med fördel kombineras, ett angreppssätt som 
benämns abduktion, dvs att studien har inslag av både induktion och deduktion.22  Det skulle gå 
att argumentera för att studien har ett abduktivt angreppssätt då intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag är ett relativt outforskat område vilket gör att nya kunskaper, erfarenheter 
och teorier kan uppstå. Men då vår huvudsakliga avsikt är att kontrollera teorin mot verkligheten 
anser vi oss agera utifrån ett deduktivt angreppssätt.  

2.6 Metodval 
Då vår problemformulering enligt oss besvaras bäst genom att vi som forskare får en djupare 
insikt i hur företagen resonerar och agerar runt IAS 11, valde vi att göra en kvalitativ studie. 
Undersökningen bygger på intervjuer, dels fyra stycken telefonintervjuer men även en personlig 
intervju. Vi anser att fördelen för oss är att vi kan ställa öppna frågor och föra en dialog med 
respondenten, samt att det ges utrymme för följdfrågor. Intervjuerna bidrar även till att 
identifiera intressanta problem, berika analysen samt ge stöd åt våra slutsatser23. Genom detta 
tillvägagångssätt uppnår vi det djup vi anser oss behöva för att komma fram till resultat som 
besvarar vår problemformulering. I likhet med oss är det en vanlig företeelse att forskare inom 
samhällsvetenskapen använder sig av kvalitativa studier medan naturvetenskapliga forskare 
tillämpar kvantitativa studier. Detta då kvalitativa studier karaktäriseras av djupa och mer 
detaljerade undersökningar medan kvantitativa studier ofta är breda och mer av ett generellt 
slag.24 Olika metoder ger således olika svar och med andra ord kan kvalitativa och kvantitativa 
metoder ses som verktyg vars användbarhet beror på de frågor forskaren ställer sig.25 Detta 
innebär att när vi som forskare avgjorde vilken metod som skulle användas övervägde vi noga 
vilken metod som lämpade sig bäst för att besvara studiens problemställning vilket vi ansåg vara 
den kvalitativa undersökningsmetoden.26  

Om vi istället hade använt oss av en kvantitativ metod hade studiens empiriska resultat kunnat se 
annorlunda ut eftersom vi hade använt ett helt annat verktyg. Istället för att utgå från frågor som 
är formulerade på så sätt att respondentens svar blir djupa och förklarande, hade vi utgått från ett 
större antal frågor som mer generellt behandlar företag med entreprenadverksamhets 
intäktsredovisning där respondenten blivit begränsad i sina svar. Vi hade då missat möjligheten 
att ställa följdfrågor och låta respondenterna flöda fritt, och respondenten hade istället kunnat bli 
styrd i sina svar av oss, då vi redan utformat svarsalternativ vid en eventuell 

                                                             
22 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 55, 154. 
23 Sandgren, Claes. Rättvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. (Stockholm: 
Nordstedts juridik, 2007), 42. 
24 Bryman, Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 58. 
25 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: studentlitteratur, 1997), 69. 
26 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken, 65. 
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enkätundersökning.27 Enligt oss hade då studiens syfte inte blivit uppfyllt eftersom vi avser att 
verkligen få en djupare förståelse för problemet.28  

2.7 Sekundärkällor 
Det finns två typer av källor; primära och sekundära. När en forskare inhämtar information eller 
data från grundkällan benämns det primärkälla. Med sekundärkälla menas böcker, tidskrifter 
eller vetenskapliga artiklar som samlats in i tidigare studier med annat syfte än forskarens 
undersökning.29 En djupgående litteraturgenomgång är ofta tidskrävande men samtidigt av stor 
betydelse för tillförlitligheten i sammanställningen av forskarens material. Enligt Johansson 
Lindfors är det därför en fördel om uppsatsen fokuserar på ett ämnesområde, som i vårt fall, 
intäktsredovisning av entreprenaduppdrag, eftersom det gör informationssökningen mer 
specificerad.30 

Inför studiens teoretiska referensram började vi författare med att sätta oss in i 
intäktsredovisningen med fördjupning mot entreprenaduppdrag genom att läsa igenom 
IASreglerna samt tidigare kursböcker om detta ämne. Utifrån våra belästa grunder och studiens 
problemformulering samt syfte, togs en teoretisk disposition fram. Innehållet i den teoretiska 
dispositionen låg sedan till grund för vår sökning av sekundära källor genom kvalificerade 
artikelsökningar i EBSCO och Emerald, samt universitetsbibliotekets databas ALBUM.  

Vi använde oss av följande sökord, såväl enskilt som ibland kombinerat. Vid sökning av artiklar, 
översattes orden till engelska. 

 

Intäktsredovisning  Entreprenadredovisning  Redovisningsprinciper 

Redovisningsstandard  Redovisningsteori  IAS 11 

Entreprenadföretag  IAS 18    Entreprenaduppdrag 

Successiv vinstavräkning  Intressemodellen   Kvalitativa egenskaper 

Realisationsprincipen  Försiktighetsprincipen  Matchningsprincipen 

 

Vi specificera även artikelsökningarna efter begrepp som en del övergripande teorier kom att 
handla om. När vi sökte efter artiklar ställde vi kravet att det ska vara vetenskapliga granskade 
                                                             
27 Andersen, Erling S., & Eva Schwenke. Projektarbete – en vägledning för studenter. (Lund: Studentlitteratur, 
1998), 94f. 
28 Halvorsen, Knut. Samhällvetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 1992), 78. 
29 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 117f. 
30 Ibid., 87f. 
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artiklar. Därför var vi väldigt noggranna med att använda oss av funktionen ”Peer Reviewed” i 
databaserna, som förutsätter detta. Ett annat krav vi haft på de använda sekundära källorna är 
tidsaspekten. IFRS är relativt nytt och historiska regelverk och paragrafer har kontinuerligt 
uppdaterats och förändrats. Detta har påverkat vårt urval av källor om intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag. De äldre artiklarna vi ändå använt har dock information som 
överensstämmer med dagens regelverk och är i enlighet med Johansson Lindfors som anser att 
en källa inte är inaktuell bara för att den är gammal31 Efter sökningar på ett antal av tidigare 
nämnda ord samt specificeringen fann vi en del artiklar mer passande än andra för vår teoretiska 
referensram. Vi läste igenom dessa och sållade därefter ut de som kunde ligga till grund för vår 
studie. Vi tog även tips från tidigare undersökningar på relevanta och intressanta artiklar. Dessa 
har vi verkligen granskat och fastställt nyttan av artikeln gentemot källan. Vi anser dock att 
källorna även här har varit väldigt tillförlitliga. 

2.8 Källkritik av sekundärkällor 
Då en deduktiv undersökning är uppbyggd utifrån teori är granskningen av källor som ligger till 
grund för uppsatsen av väldigt stor betydelse32. Tillförlitligheten hos tryckt material ska 
diskuteras och bedömas av författarna vilket först och främst kan göras utifrån kriteriet att 
uppgifterna ska vara sanna och riktiga, men även om källornas författare kan tänkas vara 
objektiva33. En forskare ska dessutom hela tiden vara kritisk i sitt inhämtande av informationen 
och kontrollera allt som verkar underligt.34 
 
Ejvegård utgår ifrån fyra punkter som forskare ska beakta vid insamling av information. 

(i) Att äkhetskrav föreligger 
(ii)  Ett oberoendekrav föreligger 
(iii)  Ett färskhetskrav föreligger, samt 
(iv) Samtidighetskrav35 

 
Uppsatsens teoretiska metod är uppbyggt utifrån ett flertalet studentlitterära böcker som är 
skrivna av professorer eller forskare inom metodik. Då vi funnit flera av varandra oberoende 
källor som beskriver samma fenomen, anser vi den inhämtade informationen och kunskapen som 
framkommit som trovärdig. 
 

                                                             
31 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 89. 
32 Thurén, Thorsten. Källkritik . (Stockholm: Liber, 2005), 7. 
33 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 15-18, 59. 
34 Lundahl, Ulf, & Per-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 134. 
35 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod, 59-62. 
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Uppsatsens referensram har sin utgångspunkt i IAS 11 Entreprenadavtal, där de problem, vägval 
och bedömningar som ingår i standarden förklaras. För att ge stöd, tillförlitlighet och utveckla 
resonemangen till vår teoretiska referensram har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som 
betonar och bekräftar informationen runt intäktsredovisningen av entreprenadavtal. Då vårt valda 
ämne har visat sig vara relativt outforskat har det varit svårt att hitta fler väsentliga artiklar än 
dem vi funnit. Dessutom har de flesta artiklarna kontinuerligt hänvisat till IAS 11 med respektive 
paragraf. De böcker vi använt som behandlas i den teoretiska referensramen har använts i syfte 
för att skriva bakgrundsfakta samt en del begreppsförklaringar. Även informationen i dessa 
litterära verk finns beskrivna i flertalet andra källor som berör samma områden.  
 
I våra sekundära källor har vi ingen anledning att misstänka att våra källor är förfalskade och 
således inte skulle uppfylla äkthetskravet. Den information vi valt att publicera i uppsatsen anser 
vi är till största delen oberoende eftersom vi har använt oss av originalkällan. Vissa källor 
hänvisar dock till IAS 11 och i dessa fall har vi kontrollerat i standarden att informationen 
stämmer. Då vi hela tiden haft som krav att använda aktuella källor anser vi att vi uppfyller 
färskhetskravet. Eftersom intäktsredovisning av entreprenaduppdrag är ett relativt outforskat 
område kan det vara svårt att uppnå samtidighetskravet och det är i så fall här det går att 
ifrågasätta huruvida vi helt och håller uppfyller kravet eller inte.  
 
Utöver den information som vi har använt som referenser har vi läst och tagit del av mycket mer 
information runt entreprenadavtal och tillämpning av reglerna. Detta för att få en bra grund att 
stå på, samt för att kunna förmedla den mest lämpade informationen till våra läsare. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 den teoretiska referensramen har vi för avsikt att redovisa de teoridelar vi valt att bygga 
studien på. Kapitlet redogör för skillnaden mellan inbetalning, inkomst och intäkt, 
information om redovisningens historia samt redovisningens grundprinciper. Därefter 

redovisar vi för huvuddragen i intäktsredovisningen för att sedan presentera intäktsredovisning 
av entreprenaduppdrag. Vi avslutar kapitlet med att beskriva redovisningens kvalitativa 
egenskaper. För att underlätta för läsaren och förtydliga relationen mellan uppsatsens teoretiska 
referensram och problemformulering redogör vi inledningsvis för val av teorier. 

3.1 Val av teorier  
Skillnad mellan intäkt, inkomst och inbetalning 

Skillnaden mellan intäkt, inkomst och inbetalning är inte alltid glasklar. För många kan 
begreppen ha samma innebörd medan andra blandar ihop innebörden av dem. För att förtydliga 
för läsaren vad skillnaden är mellan dess begrepp har vi valt att ta med ett avsnitt där vi klargör 
och identifierar begreppen utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.  

Bakgrund 

Dagens redovisning speglar tillbaka på redovisning ur ett historiskt perspektiv. För att förstå 
redovisningen idag krävs det kunskap om dess historia. Genom detta avsnitt vill vi därför ta fram 
och belysa skillnader mellan olika synsätt på redovisning och dess mål. Det är nämligen dessa 
som ligger till grund för de redovisningsstandarder som råder i dagsläget.  

Redovisningens grundprinciper 

I denna del förklaras tre grundprinciper för redovisningen; realisationsprincipen, 
matchningsprincipen samt försiktighetsprincipen. Vi har tagit med dem i den teoretiska 
referensramen av den anledningen att dessa principer i stor grad präglar dagens redovisning. 
Realisationsprincipen och matchningsprincipen är avväganden för när en intäkt ska redovisas, 
samtidigt som försiktighetsprincipen är en princip som i stort sätt alltid ska beaktas i all form av 
redovisning. 

Intäktsredovisning 

För att ge läsaren en bättre förståelse för hur intäktsredovisning i entreprenader går till samt dess 
problematik, ämnar vi med detta avsnitt att ge läsaren en introduktion till 
intäktsredovisningskonceptet och dess komplexitet. Vi är av den åsikten att det är viktigt att 
förstå grunden till själva intäktsredovisningen för att sedan begripa den i 
entreprenadsammanhang. Detta eftersom intäktsredovisningen blir än mer problematisk och 
komplicerad vid entreprenader än annan intäktsredovisning. 

I 
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Intäktsredovisning av entreprenaduppdrag  

I detta avsnitt går vi djupare in på hur intäktsredovisning av entreprenaduppdrag fungerar samt 
fördjupar läsaren i dess problematik. 

Kvalitativa egenskaper 

Där redovisningsstandarden tillåter alternativa redovisningsprinciper bör företagens val gå i 
enlighet med redovisningens kvalitativa egenskaper; begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt 
jämförbarhet. Dessa kvalitativa egenskaper är även av stor vikt för företagets intressenter för att 
göra informationen som presenteras användbar för dessa. Av den anledningen är det av vikt för 
oss som författare att göra läsaren medveten om dessa begrepp. 

3.2 Skillnad mellan intäkt, inkomst och inbetalning  
Intäkter, inkomster och inbetalningar kan för många beskriva samma händelse. Inom redovisning 
är det dock stor skillnad mellan innebörden av dessa begrepp. En inbetalning är knuten till 
tillfällen då överföringar av likvida medel sker, medan en inkomst uppstår vid det datum fakturor 
för sålda varor och tjänster är daterade. Intäkter däremot utgör periodiserade inkomster, dvs de 
utgör värdet i pengar av de arbeten som utförts under en tidsperiod gentemot företagets kunder.36  

3.3 Bakgrund 
”Three thousand years ago, revenue recognition was not a problem. You traded so many goats 
for so many sack of wool. When you got home, you looked what you had. It was your revenue”37 

Dagens intäktsredovisningspraxis som existerar i Sverige är inte fastslagna principer sedan 
urminnes tider, utan en produkt som utvecklats under historiens gång fram tills idag. Svensk 
redovisningsstandard har sina grunder ur den kontinentala traditionen som de flesta andra 
västeuropeiska länder förutom Storbritannien, Irland och Holland. Denna tradition har sina 
grunder i civilrättsliga regler som är baserade på nedskrivna lagar. I värderingsfrågor har det 
funnits ett spelrum mellan civillagstiftningen som angett högsta tillåtna tillgångsvärde, och 
skattelagstiftningen som angett lägsta tillåtna tillgångsvärde. Till följd av dessa kopplingar har 
intäktsredovisningen under 1900-talet starkt påverkats av skatteregler eftersom företagen oftast 
valt de lägsta tillåtna tillgångsvärdena för att skjuta på inkomstbeskattningen. Under senare 
årtionden har även den anglosaxiska traditionen påverkat intäktsredovisningen, i synnerhet 
genom EG-rätten där Storbritannien haft stor inverkan, samt företeelsen med multinationella 
företag. Den anglosaxiska traditionen har arbetat fram egna standarder efter normer och praxis 
där ”true and fair” (rättvisande bild) är en övergripande och accepterad princip. Detta då det har 

                                                             
36 Alfredson, Keith. Applying international financial reporting standards. (Milton, Qld: Wiley Australia, 2007), 
136-139. 
37 Cheney, ”Making Sense of Revenue Recognition,” 33. 
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funnits starka incitament att kunna tillgodose marknadens krav på information, som har 
underlättats genom att den anglosaxiska traditionen skiljer mellan beskattning och redovisning.38 

IASB utformade så småningom ett regelverk för att underlätta för företagen vad gäller den 
komplexitet som finns inom redovisningen, där intäktsredovisning över olika 
redovisningsperioder är en av dem. Avsikten var inte att endast göra en samling med olika regler, 
utan att faktiskt göra ett regelverk som verkligen hjälper och vägleder företagen i deras 
intäktsredovisning. I skrivande stund försöker IASB tillsammans med anglosaxiska FASB att 
utforma en enhetlig standard vilken än mer ska vägleda företagen i dess intäktsredovisning samt 
motverka kreativ redovisning av intäkter.39 

David Kaplan uttrycker att problemet företagen har är inte att veta vilken intäkt som ska 
redovisas, utan när den ska redovisas. Traditionellt sätt brukade det vara när varan levererades, 
dock ser verkligheten mer komplex ut idag eftersom produkter inte är lika konkreta och 
identifierbara som t ex en get som för tretusen år sedan.40 Det problemet Kaplan nämner består 
till viss del av det så kallade periodiseringsproblemet, dvs svårigheten för ett företag att fastställa 
vad som skett under en viss period. Beräkning av resultatet kräver att företagen försöker 
fastställa vilka prestationer som är utförda under en viss period och vilka resurser som är 
förbrukade inom denna tidrymd.41 

                                                             
38 Smith, Dag. Redovisningens språk.( Lund: Studentlitteratur, 2000), 73-80. 
39 Cheney, ”Making Sense of Revenue Recognition,” 33. 
40 Ibid., 34. 
41 Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori.  (Lund: Studentlitteratur, 2002), 101-105.  
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Figur 3.1 Egenkomponerad 

 

3.4 Redovisningens grundprinciper 

Med redovisningens grundprinciper som publiceras i IASB’s föreställningsramar, kan ett företag 
få vägledning att hantera periodiseringsproblemet med hjälp av realisationsprincipen - att 
intäkter ska tas upp när produkten eller tjänsten blivit en kundfordran, eller matchningsprincipen 
- att kostnader ska matchas mot intäkter.42 Företaget ska även enligt IASBs föreställningsram 
beakta försiktighetsprincipen vid beräkning av resultatet43. 

3.4.1 Realisationsprincipen 
Denna grundläggande princip styr när en intäkt ska redovisas vilket kan motiveras utifrån en 
avvägning mellan de två kvalitativa redovisningsegenskaperna verifierbarhet och validitet. Där 
validiteten ska visa resultatet under värdeskapande i företaget, något som även skulle kunna 
tolkas som att företaget kan redovisa resultatet under hela produktions- och 

                                                             
42 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,”  77. 
43 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, föreställningsram p37. 
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försäljningsprocessen. Om företaget istället skulle förhålla sig enbart till verifierbarheten skulle 
resultatet först redovisas när betalningarna från kunden sker. Enligt normal tolkning av 
realisationsprincipen anses försäljningstillfället vara en bra avvägning mellan de två kvalitativa 
redovisningsegenskaperna och anses vara den kritiska händelsen då intäkter, kostnader och 
resultat redovisas.44 

3.4.2 Matchningsprincipen  

Enkelt uttryckt syftar matchningsprincipen till att söka ett samband mellan intäkter och 
kostnader. För att ta reda på detta ska följande två frågor försöka besvaras: 

 (i) Vilka är intäkterna under perioden? 

 (ii) Vilka har kostnaderna varit för att erhålla dessa intäkter? 

Det innebär således att kostnaderna ska redovisas samtidigt som de intäkter som de ger upphov 
till. Ett exempel på detta är att de olika delposter som utgör kostnad för sålda varor ska redovisas 
samtidigt med intäkten från en varuförsäljning.45 Följaktligen är betydelsen av 
matchningsprincipen beroende av när intäkterna erkänns i redovisningen. Problematiken med 
matchningsprincipen är att identifiera vilka poster som utgör exempelvis kostnad för sålda varor, 
dvs vilka resurser gick åt för att framställa och sälja de varor och tjänster som sålts under 
perioden.46  

3.4.3 Försiktighetsprincipen  

För att undvika för optimistiska bedömningar i redovisningen ska företag tillämpa 
försiktighetsprincipen. Detta är en princip som haft och fortfarande har stor betydelse i svenska 
redovisningstraditioner. Vid osäkerhet som finns förknippad med många ekonomiska händelser 
och omständigheter ska företag göra bedömningar med viss försiktighet, så att tillgångar och 
intäkter inte överskattas samt att skulder och kostnader inte underskattas.47 Detta innebär att om 
ett företag som har två olika tillgångsvärden att välja mellan ska det välja det lägre av dessa två. 
Försiktighetsprincipen kan dock stå i motsats till matchningsprincipen som vi ovan nämnde. 
Detta eftersom matchningsprincipen syftar till att kostnadsföra exempelvis utgifter för 
produktutveckling samma period som de uppstår, medan försiktighetsprincipen är ett argument 
för att vänta med att kostnadsföra produktvecklingsutgifterna till dess att de genererar intäkter. 
Vidare ska företaget enligt försiktighetsprincipen inte ta upp vinster förrän de realiserats medan 
förluster ska tas upp redan då de befaras. Avsikten med försiktighetsprincipen är att årsbokslutet 
                                                             
44 Smith, Dag. Redovisningens språk, 83f. 
45 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, föreställningsram p95. 
46 Smith, Dag. Redovisningens språk, 85ff. 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, föreställningsram p37. 
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inte ska ge aktieägare, kreditgivare och andra intressenter en alltför positiv bild av företaget som 
senare kan komma att förändras.48 Årsredovisningslagen uttrycker principen på följande sätt 
”värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande 
av rimlig försiktighet”49. 

3.5 Intäktsredovisning 

Intäktsredovisning är ett av de mest problematiska områden som normsättare och praktiker har 
att handskas med. Detta beror på många anledningar, men framförallt har det funnits vaga 
standarder och riktlinjer för hur intäktsredovisningen ska gå till. De regelverk som idag finns ger 
ett stort utrymme för subjektivitet och tolkningar.50 Detta har lett till att egna former av praxis 
råder och praktiker gör egna tolkningar av hur redovisningen ska göras, vilket i sin tur har 
förstärkt den osäkerhet som råder kring intäktsredovisning.51 IASB har utvecklat standarderna 
IAS 18 Intäkter som tidigare nämnts, samt en specialiserad intäktsredovisning via IAS 11 
Entreprenadavtal som vägledning för företagen i dess redovisning.52  

Det är vida känt att intäkter är en av de viktigaste och förhoppningsvis största separata posten i 
ett företags årsräkenskaper. Dessa intäkter är inte bara ett stort belopp i företagets 
resultaträkning, utan även en viktig post som investerare lägger vikt vid och granskar vid 
investeringsbeslut.53 Utvecklingsriktningar och ökning av företagets intäkter fungerar som 
mätinstrument för investerare när de söker trender och värderar företagets tidigare och framtida 
kassaflöden.54 En intäkt uppkommer vanligtvis via försäljning av varor eller tjänster inom ramen 
för företagets ordinarie verksamhet. Den viktigaste frågan är dock som tidigare nämnts att 
fastställa när intäkten ska redovisas. Enligt IAS 18 ska en intäkt redovisas i resultaträkningen när 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna samt de väsentliga riskerna kommer att 
tillfalla företaget, med andra ord i enlighet med försiktighetsprincipen. Det är även väsentligt att 
dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värdet på transaktionerna ska värderas till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.55 I de flesta fall sammanfaller de 
ekonomiska fördelarna och riskerna med att den juridiska äganderätten och fysiska innehavet 
överförs till köparen, något som ofta är fallet i detaljhandelföretag, där exempelvis en skobutik 
redovisar en intäkt då en såld sko överlåts till den nya ägaren. Denna standard går även i enlighet 
med realisationsprincipen, men problem och undantag kan uppstå när det inte är helt klart när 
                                                             
48 Smith, Dag. Redovisningens språk, 89-92. 
49 Sveriges rikes lag. (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2008), ÅRL 2:4 p3. 
50 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,” 69ff. 
51 EFRAG, CNC & DRSC. “Revenue Racognition – A European Contribution” 7. 
52 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,” 69ff. 
53 Ibid., 69. 
54 Agarwal, ”Revenue Recognition in the IT industry,” 223. 
55 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 18. 



- TEORETISK REFERENSRAM - 

18 

 

riskerna förknippande med ägande av en vara övergår till köparen, alternativt när karaktären på 
varan är av sådan art att redovisningen bör ske vid skilda redovisningsperioder. I det sistnämnda 
fallet kan intäktsredovisning behandlas i IAS 11 entreprenadavtal.56 

Intäktsredovisningen kan vid en första anblick verka enkel, men verkligheten är allt mer 
komplicerad. På senare år har ekonomiska skandaler avlöst varandra där det rapporteras att 
företagets val av intäktsredovisningsmetod ligger till grund för dess felaktiga redovisning. Detta 
grundar sig i att regelverken ger utrymme för subjektivitet och företagen är osäkra på hur de ska 
tillämpa reglerna praktiskt. Den tidigare beskrivna problematiken kan bekräftas genom två 
vetenskapliga undersökningar. Den första är gjord av Securities Exchange Committee (SEC) 
Amerikas motsvarighet till svenska Finansinspektionen (FI). Undersökningen visar att flertalet 
av de redovisningsfel som företaget begår, har varit intäktsredovisningsrelaterade. Antingen har 
företagen tagit upp intäkterna för tidigt eller så har de tagit upp intäkter som inte existerar.57 Den 
andra undersökningen säger även den att många av de redovisningsmisstag som företagen begår 
grundar sig på intäktsfel. Detta är heller inget modernt problem, mellan åren 1987 till 1997 
grundade mer än hälften av alla rapporterade redovisningsmisstag på intäkter som t ex över- eller 
underskattningar. Av den anledningen är intäkter en av de poster i resultaträkningen som 
revisorer lägger stor vikt på vid deras granskning. T ex tittar de efter ovanliga förändringar i 
trender, prognoser mm.58  

3.6 Intäktsredovisning av entreprenaduppdrag 
Redovisningsrådets rekommendationer 10 ”Entreprenader och liknande”, är den svenska 
redovisningens motsvarighet till IAS 11. RR 10 kom som ett utkast till rekommendation år 
199959, för att sedan bli en rekommendation i FARs samlingsvolym 2000.60 Tidigare hade 
redovisningen av entreprenadavtal gått i enlighet med BFN U 89:6 ”resultatavräkning vid 
delleveranser”, som har sina grunder från 14 § bokföringslagen (1976:125; BFL), en lag som går 
i enlighet med den kontinentala traditionen. Huvudprincipen i bokföringsnämndens bedömning 
var att resultatavräkning skulle ske vid slutleverans av kombinerade produkter och tjänster, som t 
ex byggelement, då företaget är klar med uppdraget. Lagen understryker både 
försiktighetsprincipen och realisationsprincipen som tyngande krav på intäktsredovisningen.61 
Av den anledningen har Sverige historiskt sett inte drabbats lika hårt av samma slags 

                                                             
56 Mirza, Abbas Ali, Graham J. Holt & Magnus Orrell. Wiley IFRS: practical implementation guide and workbook. 
(Hoboken N.J.: Wiley, cop. 2008), 67f. 
57 Bloom, Roberg, & David Schrim. “SEC Staff Accouting Bulletin: No 101 – Revenue Recognition in Financial 
Statements”. Ohio CPA Journal, vol 4 (2001): 43. 
58 Phillips, Thomas J., Michael S. Luehlfing, & Cynthia M. Daily. “The Right Way to Recognize Revenue”. Journal 
of Accountancy, vol 191, issue 6 (2001): 39f. 
59 Föreningens auktoriserade revisorer samlingsvolym. (Stockholm: FAR, 1999), RR X Redovisning av 
entreprenaduppdrag 
60 Föreningens auktoriserade revisorer samlingsvolym. (Stockholm: FAR, 2000), RR 10 Entreprenader och liknande 
61 Föreningens auktoriserade revisorer samlingsvolym. (Stockholm: FAR, 1998), BFN U 89:6. 
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intäktsredovisningsskandaler som Amerika. Å andra sidan har företagen heller inte visat upp det 
anglosaxiska så kallade rättvisande bilden av företaget på samma sätt som företagen i Amerika. 
Genom en mer internationalisering har dock begreppet rättvisande bild fått en större påverkan på 
svensk redovisning, vilket inom entreprenaduppdrag lett till den så kallade successiva 
vinstavräkningsmetoden.62 

3.6.1 IFRS 
Som tidigare nämnt är IAS 11 en specialiserad standard för hur intäkter och kostnader i 
entreprenadavtal ska behandlas i redovisningen. Ett entreprenaduppdrag är ett särskilt 
framförhandlat avtal som avser produktion av ett eller flera objekt som antingen står i nära 
relation till varandra eller är beroende av varandra. Detta avtal är ett bindande åtagande mellan 
två parter, där den ena parten utför ett arbete åt den andra parten mot ett gemensamt förutbestämt 
mål. Personen som utför arbetet får ersättning för sitt arbete.63 Resonemanget är bland annat vad 
som skiljer entreprenadavtal mot redovisningen av varor och tjänsteuppdrag i enlighet med IAS 
18.  

Ett entreprenadavtal kan utformas som antingen ett fastprisuppdrag eller ett uppdrag på löpande 
räkning. Vad som skiljer dessa två åt är att i det förstnämnda fallet har parterna avtalat om ett 
fast pris för hela uppdraget med eventuella klausuler om kompensation för prisstegringar. 
Uppdrag på löpande räkningar är däremot ett avtal där ersättningen utgår utifrån mängden 
material, arbete och andra utgifter som omfattas av avtalet, samt med ett procentuellt eller fast 
vinsttillägg .64 På grund av karaktären på de aktiviteter som ingår i ett entreprenadavtal är det 
vanligt att dessa aktiviteter inleds och slutförs i olika redovisningsperioder, vilket i sin tur leder 
till att redovisningen av intäkter av entreprenaduppdrag är väldigt komplicerad och komplex. 
Den huvudsakliga frågan som IAS 11 avser att besvara är således hur intäkter och kostnader ska 
periodiseras under de redovisningsperioder som arbetet sker.65 Ytterligare en svårighet vad gäller 
intäktsredovisning är om avtalet innefattar ett eller flera uppdrag, t ex försäljning av en produkt 
med tillhörande service. Problematiken ligger då i att avgöra huruvida produkten eller servicen 
inom samma avtal ska tas upp tillsammans eller separat, samt om kombinationsuppdragen ska 
beräknas som en eller flera transaktioner.66 

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter 

Intäktsredovisning av entreprenaduppdrag kan i princip redovisas på två olika sätt: 

                                                             
62 Föreningens auktoriserade revisorer samlingsvolym, RR XX redovisning av entreprenaduppdrag P46 
63 “Analysis: forms of buildingcontracts”. Facilities, vol 1, issue 7 (1983): 8. Internationell redovisningsstandard i 
Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 11 p7-10. 
64Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 11 p3. 
65 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,” 82f 
66 McDonnell, John. “International Financial Reporting Standards and Revenue Recognition”. Accountancy Ireland, 
vol 35, issue 6 (2003): 15ff. 
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(i) Intäkten redovisas då projektet är klart och har överlåtits till köparen, dvs 
färdigställandemetoden (realisationsprincipen) 

(ii)  Intäkter och vinst redovisas i takt med att arbetet framskrider, dvs successiv 
vinstavräkning67 

Successiv vinstavräknig 

Syftet med successiv vinstavräkning är att redovisa uppdragsinkomsten och uppdragsutgifterna i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. De data som är relevant för dessa 
beräkningar är bland annat den prognostiserade uppdragstiden i år, hela uppdragets kostnad, 
kostnaderna per redovisningsperiod och den prognostiserade kostnaden för att färdigställa 
kontraktet per redovisningsperiod.68 Färdigställandgraden för ett entreprenadavtal kan fastställas 
på tre olika sätt: 

(a) Förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och 
beräknade totala uppdragsutgifter. 

(b) Utfört arbete på basis av genomförd besiktning 

(c) Fysisk färdigställandegrad för uppdraget 

Då färdigställandegraden fastställs på basis av nedlagda uppdragsuppgifter inräknas endast 
sådana utgifter som motsvarar historiskt utfört arbete.69 Enligt successiv vinstavräkning matchas 
inkomsterna och utgifterna på entreprenaduppdraget med det arbete som utförts till och med 
balansdagen. Metoden leder till att intäkter, kostnader och därmed resultatet hänvisas till den 
redovisningsperiod som arbetet genomförts. Denna metod kan anses ge en mer rättvisande bild 
av uppdragsverksamhetens storlek och resultat under en period.70 Enligt successiv 
vinstavräkningsmetoden ska en intäkt tas upp vid slutet av varje redovisningsperiod. Detta dock 
bara om utfallet av kontraktet såväl som de totala intäkterna och kostnaderna för kontraktet kan 
uppskattas tillförlitligt. I motsats till realisationsprincipen som argumenterar för att intäkter 
uppkommer när ett utbyte av något slag sker, syftar successiv vinstavräkningsmetoden till 
intäkter uppkommer genom hela värdeskapandeprocessen.71  

För att förtydliga för läsaren vad (i) färdigställandemetoden (Realisationsprincipen) och (ii) 
Successiv vinstavräkning egentligen innebär, illustrerar vi det med ett förenklat exempel: 

                                                             
67 Sundgren, Stefan, Henrik Nilsson & Stellan Nilsson. Internationell redovisning: teori och praxis. (Lund: 
studentlitteratur, 2007), 67. 
68 Hawthorne, William H, Hartwell C. Herring III, & Don T. De Coster. “A Quantitative Approach to the Illustration 
of the Percentage-of-Completion Method”. Accounting Riview, vol 50, issue 3 (1975): 615f. 
69Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008,  IAS 11 p30-31. 
70 Ibid., p25. 
71 Wüstemann & Kierzek, ”Revenue recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current Proposals and 
Practical Consequences,” 82f. 
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Sandras bygg AB ska färdigställa ett kärnkraftverk till ett fast pris på 3 miljarder SEK. 
Byggnadstiden förväntas ta tre år och utgifterna förväntas vara lika stora varje år. Detta får till 
följd att färdigställandegraden kommer vara 1/3 första året, 2/3 andra året och 3/3 sista året. 
Sandras bygg AB´s intäktsredovisningen enligt de två metoderna: 

År 1  År 2  År 3  Totalt 

Färdigställandemetoden  0  0  3 miljarder 3 miljarder 

Successiv vinstavräkning   1 miljard 1 miljard 1 miljard 3 miljarder 

Båda metoderna har fördelar såväl som nackdelar. En nackdel med den förstnämnda metoden är 
att en möjlig vinst inte redovisas förrän projekten är klart vilket gör det svårt att få en rättvisande 
bild av företagets lönsamhet om de har pågående projekt. En nackdel med successiv 
vinstavräkning är att metoden i sig är relativt komplicerad och ger utrymme för subjektiva 
bedömningar. Kriteriet för företag att använda sig av denna metod är att utfallet av 
entreprenadavtalet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.72 Om det inte är möjligt att beräkna 
utfallet på ett tillförlitligt sätt ska intäktsredovisningen endast bestå av det belopp som motsvarar 
uppdragsutgifterna, vilket innebär att projektet redovisar ett nollresultat.73  

Beroende på val av metod kommer företagets årliga resultat att påverkas på olika sätt74. Vid 
successiv vinstavräkning kommer årets intäktspost redovisas med ett högre belopp än vid 
färdigställandemetoden. Detta eftersom intäkterna kommer att tas upp allt eftersom vid successiv 
vinstavräkning, och vid slutförandet av uppdraget vid färdigställandemetoden. Enligt tidigare 
undersökningar har det visat sig att ett företags intressenter lägger olika stor vikt vid företagets 
val av intäktsredovisning. T ex har val av intäktsredovisningsmetod större betydelse för 
investerare än för lånefinansiärer såsom banker. Investerarna eftersträvar information som 
speglar företagets aktuella finansiella ställning, medan det för banker i många fall räcker med 
tydlig information om framtida finansiella händelser som indikerar en stabil ekonomisk 
framtid.75 Även företagets interna intressenter har olika intresse i dess val av 
intäktsredovisningsmetod. T ex kan en chef vars bonusprogram är kopplat till intäktsnivån ha ett 
större intresse i företagets val av intäktsredovisningsmetod än en verkstadsanställd på samma 
företag.  Ovan nämnda resonemang om företaget interna och externa intressenter, tillsammans 
med regelverkens utrymme för val av redovisningsmetod kan ge företagen incitament och 
möjlighet att utnyttja det utrymme som regelverken tillåter. Detta för att på så sätt manipulera 

                                                             
72 Mirza, Abbas Ali, Graham J. Holt & Magnus Orrell. Wiley IFRS: practical implementation guide and workbook, 
68-73. 
73 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 11 p32. 
74 Trotman, Ken T., & Ian R. Zimmer. ”Revenue recognition in the Construction Industry: An Experimental Study” 
ABACUS, vol 22, Issue 2 (1986): 134. 
75 Ibid., 137f. 
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intäkterna till sin fördel och således påverka företagets resultat.76 I enlighet med den neoklassiska 
företagsekonomiska teorin antas ett företag sträva efter att maximera sin vinst. Av den 
anledningen är det inte underligt om en del företag tar vara på det spelrum som standarden ger 
och nyttjar detta till kreativ redovisning.77  

Det är många regler i IAS 11 som påminner om eller är identiskt med motsvarande regler om 
varor och tjänsteuppdrag i IAS 18.  Bland annat bestämmelserna för hur utfallet för ett uppdrag 
ska beräknas.  

För fastprisuppdrag ska samtliga följande villkor vara uppfyllda för att utfallet ska kunna 
beräknas på ett tillförlitligt sätt:78 

(a) uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt 

(b) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med uppdraget 
kommer att tillfalla uppdragstagaren 

(c) de totala utgifterna för att slutföra uppdraget och färdigställandegraden kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt 

(d) uppdragsutgifterna kan klart identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt samt att de 
kan jämföras med tidigare beräkningar 

I ett uppdrag på löpande räkning räcker det dock med att endast (b) och (d) är uppfyllda79, vilket 
innebär att standarden i detta fall förutsätter att inkomsterna, utgifterna samt 
färdigställandegraden av entreprenadavtalet faktiskt kan mätas. Trots att det antas att företagen 
kan beräkna uppdragsinkomsten och utgiften på ett tillförlitligt sätt, är det sannolikt vanligt att de 
faktiska inkomsterna och utgifterna under arbetets gång avviker från de uppskattade. Under varje 
redovisningsperiod görs vinstavräkningen alltid på de senaste beräknade inkomsterna och 
utgifterna. Förändring som uppstår till följd av uppskattningen kommer att ha en inverkan på de 
reviderade inkomsterna, utgifterna samt vinsten i nuvarande års och nästkommande års 
resultaträkningar. Således görs ingen retroaktiv korregering av föregående års räkenskaper.80  

3.6.2 Redovisningsrådets rekommendationer 

I svenska Redovisningsrådets rekommendationer behandlas ”Entreprenader och liknande 
uppdrag” i RR 10, vilket som tidigare nämnts är en svensk motsvarighet till IAS 11 

                                                             
76 Yoo, Sonya. “Auditing Revenue Recognition”. Internal Auditing, vol 18, issue 1 (2003): 22. 
77 Batty, Ricky. “Maximize Quality Profits”. Quality, vol 46, issue 13 (2007): 44. 
78Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, IAS 11 p23. 
79Ibid., p24. 
80 Mirza, Abbas Ali, Graham J. Holt & Magnus Orrell. Wiley IFRS: practical implementation guide and workbook, 
69f. 
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Entreprenadavtal. I princip syftar dessa reglerverk till samma sak. Det finns dock två stora 
skillnader; IAS 11 p 45 innehåller regler för entreprenader om händelser efter balansdagen som 
hänvisar till IAS 10 Händelser efter balansdagen.  Någon sådan regleringsmotsvarighet finns inte 
i RR överhuvudtaget. Den andra och kanske största skillnaden är att det i Sverige fortfarande 
finns en stark koppling mellan beskattning och redovisning av juridisk person, något som 
behandlas i RR 10 p 45, men saknas helt i IAS 11.81 

3.7 Kvalitativa egenskaper 

Där standarden tillåter alternativa redovisningsprinciper bör företagens val lämpligen gå i 
enlighet med redovisningens kvalitativa egenskaper, där de fyra viktigaste är begriplighet, 
relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet.82 Enligt Eccles och Holt är även den mest lämpade 
redovisningsprincipen den som balanserar dessa fyra kvalitativa egenskaperna. För att uppnå 
detta krävs noggrann bedömning från företagets sida.83 De kvalitativa egenskaperna är inte bara 
av vikt när företagen har möjlighet till alternativa redovisningsprinciper, de är även av stor vikt 
för företagets intressenter. Dvs att varje företags redovisning bör innehålla de kvalitativa 
egenskaperna för att göra informationen användbar för dess intressenter.84 Innan vi mer ingående 
utvecklar varje kvalitativ egenskap vill vi förtydliga för läsaren vilka intressenter företaget har 
med hjälp av intressentmodellen. 

                                                             
81 Föreningens auktoriserade revisorer samlingsvolym. (Stockholm: FAR, 2008), RR 10 P48. 
82 Sundgren, Stefan, Henrik Nilsson & Stellan Nilsson. Internationell redovisning: teori och praxis, 56. 
83 Eccles, & Holt. “Financial statements and corporate accounts: the conceptual framework”. Property Management, 
vol 23, issue 5 (2005), 387. 
84 Sundgren, Stefan, Henrik Nilsson & Stellan Nilsson. Internationell redovisning: teori och praxis, 56. 
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Figur 3.2: Egenkomponerad – Intressentmodellen (Cantrell, Kyriazis, & Algie. 2008, 198-202) 

Intressentmodellen visar som ovan nämnts, vilka användare som har nytta av företagets 
redovisning.85   

3.7.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att den information som företaget lämnar i sin redovisning ska vara 
lättbegriplig för intressenten. Dock antas det att intressenten har grundläggande kunskaper inom 
redovisning, ekonomi samt affärskunskap.86  

3.7.2 Relevans 
För att redovisningen ska vara av värde för intressenten bör informationen som företaget visar 
innehålla inträffade, aktuella samt framtida händelser, med andra ord relevant information. Dessa 
ska underlätta bedömningen och ligga till grund för intressentens beslut rörande företaget. Även 
eventuella återgärder och möjligheter vid tänkbara förändringar ska framgå, samt att 
informationen kan bekräfta eller redigera tidigare bedömningar.87 

                                                             
85 Cantrell Johan, Elias Kyriazis, & Jennifer Algie. ”Towards NPOs deeper understanding of the corporate giving 
managers role in meeting salient stakeholders needs” Journal of nonprofit & public sector marketing,  vol 20, issue 
2 (2008):198-202 
86 Eccles, & Holt. “Financial statements and corporate accounts: the conceptual framework”, 282f. 
87 Ibid., 282f. 
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3.7.3 Tillförlitlighet 
För att informationen som framkommer i en redovisning ska vara användbar måste den även vara 
tillförlitlig i den grad att ingen vinklad information eller väsentliga felaktigheter framförs. Det 
kan även innebära att en del relevant information som borde redovisas, inte redovisas då den kan 
vara väldigt osäker vilket kan ge en vilseledande bild av resultaträkning och balansräkning. Detta 
för att ge goda möjligheter för intressenter att bedöma tillförlitligheten erfordras utförliga 
upplysningskrav i redovisningen.88  

3.7.4 Jämförbarhet 
Värderingsprinciper och prestationsförändringar för liknande transaktioner och händelser ska 
redovisas på ett homogent sätt för att intressenter ska ha möjligheten att bilda sig en uppfattning 
om trender i företaget. De homogena redovisningsprinciperna ska vara använda över en längre 
tid i varje enskilt företag och ligga till grund för att intressenten ska kunna jämföra olika företag. 
De använda redovisningsprinciperna ska även redovisas utförligt och tillsammans med 
eventuella ändringar sedan tidigare samt effekterna av dessa ändringar.89 

3.7.5 Avvägning mellan två kvalitativa egenskaper 

Alla kvalitativa egenskaper låter väldigt bra i teorin. I praktiken kan det dock se annorlunda ut då 
det ibland kan uppstå situationer där företagen blir tvungna att göra en avvägning mellan, eller 
välja mellan olika kvalitativa egenskaper. För att uppfylla de finansiella rapporternas syfte är det 
lämpligt att denna avvägning baseras på en lämplig balans och genomförs av professionella 
bedömare.90 

 

Figur 3.3 Egenkomponerad - Redovisningens kvalitativa egenskaper som tillsammans ger en användbar redovisning 

                                                             
88 Eccles, & Holt. “Financial statements and corporate accounts: the conceptual framework”, 282f. 
89 Ibid., 282f. 
90 Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008, föreställningsram p45 



- PRAKTISK METOD - 

26 

 

4 PRAKTISK METOD 
 den praktiska metoden presenterar vi studiens praktiska tillvägagångssätt, vilket innebär 
insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Vi kommer även att redogöra för 
arbetets urval och utformning samt hur vi bearbetat den data vi erhållit och kritik mot 

denna. 

4.1 Urval 
Enligt Johansson Lindfors är en förutsättning för avbildning att forskaren ska kunna dra 
slutsatser som är generaliserbara till en viss samling händelser, individer, situationer etc. För att 
möjliggöra detta krävs det en totalundersökning av alla de informationsenheter som omfattas av 
det ställda problemet. Dock är det sällan praktiskt möjligt att utföra en studie med sådan 
omfattning bland annat pga av de kostnader som detta medför. Av den anledningen krävs det att 
forskaren gör ett statistiskt urval ur totalpopulationen.91  

I enlighet med studiens ändamål har vi valt att göra ett icke sannolikhetsurval med hjälp av 
metoden subjektivt urval. Vad som karaktäriserar detta urval är att det är forskaren själv som helt 
och hållet utifrån sina egna bedömningar av populationen avgör vilka informationsenheter som 
ska ingå i undersökningen. Den kritik som finns mot denna urvalstyp är att förfarandet medför att 
sannolikheten för att olika informationsenheter ska komma med vid urvalet därmed blir okända, 
vilket gör att urvalsmetoden i sig inte garanterar representativitet. Således grundas allt helt och 
hållet på forskarens bedömningar.92 Vi anser dock inte detta vara ett problem för oss då de 
utvalda företagen är dem största av de få företag i Sverige som är börsnoterade och bedriver 
entreprenadverksamhet i större utsträckning. I våra bedömningar av respondenter har vi i 
enlighet med Kellgren och Holm valt respondenter vi anser är kapabla till att ge svar med 
kvalitet och tyngd. Den kvalité vi eftersträvar innebär att svaren ska vara genomtänkt, givande 
och sammanhängande.93 

Enligt Svenning bör en kvalitativ studie bestå av ett litet antal observationsobjekt, vilket vanligen 
är fyra till fem stycken94. Vi kontaktade fem företag som bedriver entreprenadverksamhet. Av 
dessa fem är fyra inom byggbranschen och ett inom energibranschen. Kravet vi hade var att 
företaget skulle arbeta med entreprenaduppdrag och ha detta som intäktskälla, samt vara 
börsnoterat och således använde reglerna i IAS 11 om successiv vinstavräkning. Enligt IAS 11 
karaktäriseras ett entreprenaduppdrag av stora, komplexa konstruktioner som t ex broar, pipeline, 
kärnkraftverk etc. Utifrån detta faktum kom vi fram till att byggbranschen är representativ för 

                                                             
91 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 91f. 
92 Ibid., 95f. 
93 Kellgren, Jan, & Anders Holm. Att skriva uppsats i rättvetenskap: råd och reflektioner. (Lund: Studentlitteratur, 
2007), 76f. 
94 Svenning, Conny. Metodboken. (Eslöv: Lorentz, 2003), 94f. 
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detta, och således valde vi ut fyra stycken av de börsnoterade byggföretagen som verkar i 
Sverige idag; NCC, Peab, JM produktion och Skanska. Siemens kom på tal då en av författarna 
tidigare har arbetat där och därför vet att de använder sig av entreprenaduppdrag då de tillverkar 
stora turbiner som tar flera år att bli färdigställda. 

Vi kontaktade företagen via telefon, där kravet var att få tala med en person som har god insikt i 
företagets intäktsredovisning av entreprenaduppdrag och således har god vetskap om dess 
regelverk. Urval av respondent i varje företag skedde genom att vi ringde företagens växel och 
förklarade vårt ärende. Därefter blev vi vidarekopplad till den person växeln ansåg skulle vara 
mest lämpad för att bidra till vår studie. Vid några tillfällen kom vi direkt till rätt person medan 
vi ibland blev hänvisade till personer som skulle vara än mer lämpade för studiens ändamål. Ur 
ett urvalsavseende anser vi att vi kom i kontakt med de rätta personerna för att besvara våra 
frågor.  

Tid för intervju bestämdes direkt till närkommande veckor. Vi skickade därefter intervjumallen 
via e-post till respondenterna så att de skulle få tid till att förebereda sig på vilka frågor som 
skulle behandlas under intervjun och därmed kunna besvara frågorna på ett djupare och mer 
kvalitativt sätt. Men även för att de skulle kunna kontakta oss om de hade några frågor eller om 
något var oklart. Vi anser att det kan finnas en nackdel med att skicka ut frågorna till 
respondenten innan intervjun då det finns en risk att svaren blir något tillrättalagda. Dock finner 
vi att den förberedda och kvalitativa information som fås tack vare att vi skickar ut 
intervjumallen innan överväger den lilla risk som finns med tillrättalagda svar. 

4.2 Tillfrågade som ej deltog 
Med tanke på att studiens totalpopulation är liten ansåg vi att ett lämpligt urval skulle vara fem 
företag. När Ericsson avböjde en intervju och således blev ett bortfall kontaktade vi ytterligare 
ett företag, JM bygg. Totalt kontaktade vi följaktligen sex stycken företag. Den ansvarige på 
Ericsson avböjde en intervju eftersom han ansåg att han inte hade något mer att tillägga än det 
som stod i årsredovisningen. Självklart respekterade vi detta även om vi tycker det hade varit 
intressant att få deras syn på problemet.  

Uppgifterna som framkom i Ericssons årsredovisning ansåg vi var för allmänna och inte 
tillräckligt djupa och uttömmande som vi i studiens eftersträvar att erhålla. Av den anledningen 
valde vi att inte ta med denna information i arbetets empiri. Eftersom informationen presenteras i 
årsredovisningen anser vi även att det finns en risk att informationen är något tillrättalagd och 
vinklad, något vi i största möjliga mån vill undvika.  
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Val av intervjumetod 
Vi valde att göra fyra stycken telefonintervjuer och en personlig intervju. Anledningen till att alla 
intervjuer inte var personliga var att vi inte hade möjlighet att ta oss till den stad respondenten 
befann sig i vid önskat tillfälle. Vi kom då överens med respondenten att telefonintervju skulle 
vara det bästa sättet att få kontakt med dem på. Respondenten på NCC hade sitt kontor i Umeå 
vilket gjorde det möjligt för oss att få träffa honom personligen och således göra en personlig 
intervju.   

Telefonintervjuerna genomfördes med hjälp av en högtalartelefon där båda författarna närvarade. 
Vi anser det vara viktigt att båda författarna lyssnar till respondentens svar för att båda ska få en 
första uppfattning av respondenten och dennes svar. Det var dock bara en av författarna som 
ställde frågorna vid varje intervju. Detta för att vi anser att det skulle bli mindre förvirrande för 
respondenten att tala med en person istället för två. Den andra författaren kunde dock när denne 
ville tillägga en följdfråga eller dylikt om denne ansåg det nödvändigt för studiens ändamål och 
detta hade anknytning till respondentens svar.  

Intervjuerna spelades in på två olika sätt, dels genom den högtalartelefon vi använde, men även 
via en extern bandspelare. Detta gjorde vi pga att vi ville vara säkra på att verkligen spela in 
respondentens svar. Det kan hända att en bandspelare går sönder, batterierna tar slut eller att 
inspelningsljudet blir dåligt. Det är just denna del som är kritisk vid en intervju, det enda sättet 
att gå tillbaka och höra respondentens svar är via en inspelning.95 Genom att försäkra oss med 
två inspelningar anser vi att vi garderade oss från att drabbas av några av dessa kritiska moment. 
Vi valde att inte föra några minnesanteckningar under intervjuerna eftersom vi anser att detta 
kunde ta uppmärksamheten från respondentens svar och således kunde försämra kvalitén på oss 
som intervjuare.96 Två inspelningar anser vi räckte gott och väl för att återuppleva 
respondenternas svar vid senare tillfälle.  

Det finns flera fördelar med telefonintervjuer jämfört med personliga intervjuer. Bland annat är 
det betydligt billigare och mindre tidskrävande med telefonintervjuer, något som verkligen 
stämmer in i vårt fall. Kostnaden att flyga ner till orter i södra Sverige hade för oss blivit 
betydligt högre än den telefonkostnad telefonintervjuerna har medfört. Vi hade troligtvis även 
varit tvungna att resa mellan orter och eventuellt övernattat för att ha möjlighet att träffa de fyra 
företag som hade sitt säte i södra Sverige. Även om intervjuerna kanske hade varit desamma 
tidsmässigt hade transporttiden gjort hela processen mer tidskrävande. Dessutom anser vi att det 
kan vara lättare för respondenten att ta sig tid för en telefonintervju än en personlig intervju. 

                                                             
95 Bryman, Alan, & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 374ff. 
96 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra samhällvetenskapliga 
ämnen. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 166. 
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Ytterligare en nackdel vid personliga intervjuer är att respondenten omedvetet eller medvetet kan 
anpassa sina svar på ett sätt som denne tror att intervjuaren uppskattar, baserat på att 
respondenten nu ser t ex kön, ålder, klass och etnisk bakgrund på den som intervjuar.97  

Det finns även kritik mot telefonintervjuer där det menas att en forskare vid en telefonintervju 
inte har möjlighet att se respondenten och dennes kroppsspråk mm. Det är vida känt att det inte 
bara är en persons ord som uttrycker något, utan även dennes kroppsspråk.98 Vi är väl medvetna 
om denna kritik, men då vår enda möjlighet att komma i kontakt med respondenterna var via 
telefonintervjuer anser vi att detta överväger det vi eventuellt skulle missa i respondentens 
kroppsspråk gentemot vid en personlig intervju. Ytterligare kritik mot telefonintervjuer är att det 
kan vara svårt att veta om respondenten är klar med sitt svar eller som denne bara pausar för att 
tänka efter. Vi var redan innan intervjuerna medvetna om detta faktum då vi talat med personer 
som gjort telefonintervjuer tidigare. Vi var därför noga med att vänta några sekunder extra innan 
vi ställde nästa fråga för att inte avbryta respondenten i en tankegång om denne endast pausade 
för att tänka efter.  

Den personliga intervjun genomfördes på respondentens kontor. Vi anser att det är en fördel att 
genomföra intervjun i en miljö respondenten känner sig trygg i. Vi spelade in intervjun med hjälp 
av en bandspelare för att vid ett senare tillfälle kunna återuppleva vad respondenten sagt. Båda 
författarna närvarade vid intervjutillfället men det var endast en av författarna som hade 
huvudansvaret att ställa frågorna. Precis som vid telefonintervjuerna kunde den andra författaren 
när denne ville bryta in och ställa en följdfråga eller liknande.  

4.3.2 Intervjumanual 

Vi har valt att använda av oss en semistrukturerad intervjuform eftersom vi anser denna 
intervjuform vara mest lämpad för att främja studiens problem och syfte. En semistrukturerad 
intervju karakteriseras av att forskaren har förhållandevis specifika teman som ska beröras under 
intervjun. Detta utesluter dock inte att respondenten har stor frihet att forma svaren på sitt eget 
sätt, samt att frågorna inte behöver komma i samma följdordning som i den förberedda 
intervjumallen. Forskaren kan även ställa frågor som inte ingår i intervjumallen om dessa 
anknyter till något respondenten sagt och forskaren anser att detta skulle berika studien.99 

Intervjumallen har tagit form utifrån den teoretiska referensramen, vilket är det första steget i vår 
empiriprocess samt även i enlighet med det deduktiva angreppssätt vi antagit.100 Genom detta 
utförande anser vi intervjumallen vara väl genomtänkt och högst relevant för just denna studie. 
Intervjumallen ser likadan ut för alla respondenter, något vi anser vara vitalt i detta sammanhang 

                                                             
97 Bryman, Alan, & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 140. 
98 Ibid., 140f. 
99 Ibid,. 363. 
100 Insch, & Moore. “Content analysis in leadership research: examples, procedures, and suggestions for future use”, 
Leadership Quarterly, vol 8, issue 1 (1997) 
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då vi avser att jämföra olika företags tillämpning av intäktsredovisningsreglerna för 
entreprenaduppdrag. Vi grundar därmed vår studie enbart utifrån det faktum att företaget har 
entreprenaduppdrag som intäktskälla och beaktar således inte t ex skillnader i branscher.   

4.3.3 Intervjutillfället 
Inför varje intervjutillfälle var vi noga förberedda och såg till att vi hade god tid på oss att 
iordningställa oss. Enligt Ejvegård bör en forskare inte vara jäktad vid intervjutillfället då denna 
känsla lätt kan smitta av sig på respondenten.101 Vi hade i förväg ingen begränsad intervjutid 
med någon av respondenterna. Detta ansåg vi endast vara positivt eftersom vi ämnade göra 
semistrukturerade intervjuer där respondenten till fördel fick tala förhållandevis fritt utifrån 
intervjumallen, och vi ville därför inte vara begränsad av tiden. Inför varje intervjutillfälle hade 
vi läst på frågorna så att intervjun skulle flyta på bra och att vi kunde växla mellan olika frågor 
om respondenten talade fritt och berörde flera frågor samtidigt. Innan varje intervju testade vi 
även utrustningen för att se att den fungerade. Vi provade också olika inspelningssätt för att få 
bästa möjliga ljudinspelning. T ex hur långt ifrån våra munnar mikrofonen skulle vara och hur 
långt ifrån bandspelaren högtalaren skulle vara. Vi ringde upp respondenterna vid avtalad 
tidpunkt. Därefter inledde vi samtalet med att presentera oss själva. Vi frågade även om det var 
okej att vi spelade in intervjun. Samtliga intervjuer varade i cirka 25 minuter.  

Vi finner inte att det var något problem med att vi utförde telefonintervjuer med tanke på den 
goda accessen och respondenternas välvilja. Vi fick ingen känsla av att dem kände sig hämmade 
av att vi spelade in intervjuerna. Att vi inte kunde se deras kroppsspråk upplevde vi heller inte 
påverkat studien negativt. De svar vi fick anser vi vara uttömmande och helt i enlighet med vad 
vi innan avsåg att uppnå. Huruvida svaren var tillrättalagda eller inte med tanke på att vi innan 
skickade ut intervjumallen till respondenterna är självklart svårt att svara på. Vi fick dock inte 
den känslan av någon av respondenterna då vi upplevde deras svar vara sanningsenliga och 
uppriktiga.  

Den personliga intervjun genomfördes som tidigare nämnt på respondentens kontor. Dagen innan 
intervjun hade vi noga tagit reda på vart NCC hade sitt kontor så vi inte skulle komma för sent 
eller stressa till den avtalade tidpunkten. Innan vi startade själva intervjun bjöd respondenten oss 
på morgonfika och vi fick en chans att småprata med honom och berätta om oss själva samt 
påminna om studiens problem och syfte. Detta förfarande anser vi gjorde att både respondenten 
och vi själva kände oss trygga och avslappnade, vilket speglade av sig under intervjutillfället. Vi 
upplevde inte att respondenten på något sätt anpassade sina svar efter vår ålder, kön eller etniska 
bakgrund. Innan vi började intervjun kontrollerade vi att bandspelaren fungerade och att det 
hördes tillräckligt bra. Det kändes direkt att respondenten var genuint intresserad av att hjälpa 
oss i vår studie, dels pga att han var väl förberedd men också att hans svar var väldigt 
uttömmande, samt även pga det faktum att han hade avsatt en längre tid för att träffa oss. Svaren 
                                                             
101 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod, 47. 
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upplevdes sanningsenliga och uppriktiga och inte på något sätt tillrättalagda. Även denna 
intervju varade i cirka 25 minuter.  

4.4 Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle. Varje intervju 
transkriberades av en av författarna, men för att säkerhetsställa att båda författarna uppfattade 
intervjuerna på ett likartat sätt, lyssnade den andra författaren genom samma intervju samtidigt 
som denne läste vad den andra transkriberat. För att ytterligare säkerhetsställa att vi uppfattat 
respondenternas svar korrekt och att deras svar framställs på det sätt som de önskade, skickade vi 
en sammanfattning av de transkriberade intervjuerna till respektive respondent via e-post där 
denne kunde godkänna och eventuellt ändra om det var något denne tyckte att vi 
missuppfattat.102 Dem få ändringar som gjordes var endast av förtydligande eller utvecklande 
karaktär. Genom detta förfarande anser vi att de svar respondenterna gett oss och den verklighet 
de beskriver återges i empirin på ett pålitligt och tillförlitligt sätt.  

Direkt efter varje intervjutillfälle reflekterade vi över de olika delarna som beskrivs i den 
praktiska metoden, som t ex access och intervjutillfället. Anledningen till att vi gjorde detta var 
för att vi direkt efter varje intervju bäst mindes hur den upplevdes och hur respondenten 
uppfattades. Efter transkriberingen sammanställandes intervjuerna till empiridelen efter en viss 
tematisering. För att underlätta för läsaren valde vi att tematisera efter studiens syfte, vilket 
resulterade i fyra delar; synen på dagens regelverk, praktiskt agerande, påverkan samt principer 
och kvalitativa egenskaper. På så sätt är det lättare för läsaren att se den röda tråden samt att 
koppla samman studiens alla delar. Då en intervju innehåller väldigt många detaljer beror det på 
forskarens ställda problem och syfte vilka enheter som ska analyseras. Är forskaren för generell i 
sitt utförande finns det en risk att små enheter missas att analyseras, medan vid ett för detaljerat 
utförande kan stora enheter utelämnas.103 Detta är något som vi haft i åtanke när vi har utformat 
empiriavsnittet.  

4.5 Access 
Begreppet access syftar till tillträdet till data och information104. I vårt fall har accessen till våra 
respondenter varit god. Det var lättare att komma i kontakt med de tilltänkta respondenterna än 
vad vi till en början hade trott. Trots att vi i ett första skede fick ringa respektive företags växel 
och genom den slutligen landa hos rätt person, upplevde vi aldrig att vi var i vägen. Dem vi talat 
med har varit väldigt hjälpsamma och genuint intresserade att hjälpa oss i vår studie. 
Respondenternas tillänglighet var god och vi kunde direkt boka in intervjuer de nästkommande 

                                                             
102 Holme, Idar Magne, & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
(Lund: Studentlitteratur, 1991), 118. 
103 Insch, & Moore. “Content analysis in leadership research: examples, procedures, and suggestions for future use”, 
104 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 135. 
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veckorna. Vi fick känslan av att samtliga respondenter var positiva till att få medverka i denna 
uppsats. Detta tror vi dels beror på att vi gav en utförlig beskrivning av problemet och syftet, 
samt även det faktum att det är ett relativt outforskat område och därför gör det än mer intressant 
att delta.  

Utskicket av intervjumanualen innan intervjutillfället anser vi ytterligare förstärker accessen till 
respondenterna. Detta eftersom utskicket kan ses som ett tecken på seriositet från vår sida till 
respondenterna, men att det även ger dem möjlighet att förbereda sig och ge oss så 
sanningsenliga och verklighetsspeglande svar som möjligt. Samtliga intervjuer skedde på 
respondenternas arbetsplats, dvs en miljö som är välbekant för dem. Detta anser vi med stor 
sannolikhet gjorde att de kände sig tryggare och således svarade mer ärligt på frågorna.  

Innan intervjuerna hade vi en rädsla att respondenterna skulle upplevas jäktade eftersom samtliga 
har stort ansvar inom företagen och således borde vara väldigt upptagna. Under intervjuernas 
gång märktes dock tydligt att dem visade på stort engagemang och hade djupa kunskaper inom 
området som dem mer än gärna delade med dig. Samtliga respondenter reagerade positivt till att 
efter intervjun få de sammanfattade texterna för att göra eventuella korrigeringar, vilket vi finner 
visar på genuint engagemang från deras sida då de även efter intervjutillfället är beredda att ägna 
tid åt studien för att främja den. Vi har därför ingen anledning att tro att respondenterna 
undanhållit information från oss, utan att dem uppriktigt svarat på våra frågor.  

Respondenterna har själva inte önskat att få vara anonyma, vilket vi anser vara väldigt positivt 
för studiens ändamål. Vi anser att studiens intersubjektivitet förstärks om respondenternas 
identiteter benämns eftersom deras svar borde bli mer sanningsenliga då dem kan igenkännas. 
Om en respondent istället önskat att vara anonym i studien hade vi självfallet respekterat dennes 
önskan. Att respondenternas identiteter inte anonymiseras anser vi inte bringa några negativa 
konsekvenser för dem. 

4.6 Källkritik 
Metoden intervju, tillsammans med enkäter, observationer samt statistiska undersökningar ingår i 
kategorin primärdata105. Dessa primärdata måste liksom forskarens sekundärdata utvärderas 
kritiskt. Under intervjuerna försökte vi ha en objektiv och neutral inställning, vilket innebär att vi 
inte visade för respondenten vårt ogillande eller gillande av dennes svar. Vi försökte heller inte 
på något sätt styra respondenten genom att ställa ledande frågor. Enligt Ejvegård är det dock 
viktigt att forskaren kommer ihåg att denna neutralitet inte får innebära kylighet mot 
respondenten eller mot intervjun som helhet. En forskare ska således uppföra sig välvilligt och 
uppmuntrande mot respondenten.106  

                                                             
105 Dahmström, Karin. ”Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 
2005), 75. 
106 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod, 49. 
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Vi har haft relativt svårt att finna någon bestämd kritik gentemot kvalitén på våra primärdata. 
Detta med tanke på den goda accessen samt att respondenterna som medverkat i studien har haft 
god koll på hur intäktsredovisningen av entreprenaduppdrag går till i verkligheten eftersom dem 
själva praktiskt arbetar med detta. Att respondenterna inte önskat att vara anonyma anser vi 
förstärker primärdatans kvalité och trovärdighet eftersom de då inte torde vilja lämna oriktiga 
uppgifter. Även de faktum att telefonintervjuerna gjordes till respondentens fasta telefoni anser 
vi förstärker de empiriska resultaten. Detta då ord och meningar ibland kan försvinna vid ett 
mobilsamtal, samt även att vi vid ett fast telefonisamtal med säkerhet vet att respondenten inte är 
”på språng” utan faktiskt har tagit sig tid att besvara våra frågor.  
 
På grund av det faktum att de flesta intervjuerna var telefonintervjuer är det självklart att vi kan 
ha missat något i och med att vi inte kunde se respondentens kroppsspråk. Men som vi tidigare 
nämnde fick vi inte alls den känslan under eller efter intervjuerna. Kvalitén på de data vi erhållit 
från intervjuobjekten finner vi med all säkerhet vara på den nivå vi eftersträvade. Valet att 
använda oss av fem respondenter anser vi därför även i efterhand vara ett helt korrekt beslut. 
Kritik skulle kunna riktas mot det faktum att respondenterna har lite olika positioner i respektive 
företag och att detta då skulle spegla deras svar och således minska jämförbarheten i svaren. Vi 
anser dock inte detta vara ett problem eftersom vi blev hänvisade till att tala de personer som 
ansågs besitta bäst kunskap i ämnet i respektive företag. Med bakgrund mot den information vi 
erhållit från respondenterna anser vi heller inte att svaren på något vis inte är jämförbar med 
avseende på respondenternas titel i företagen. 
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4.7 De valda respondenterna 
 

Respondent Datum Plats Tid Intervjuform 
Ann-Christin Hall, 
JM 

20081203 Sal S305b 21 Bandad telefonintervju, 
semistrukturerad 

Peter Hagström, 
NCC 

20081208 Respondentens 
kontor 

30 Bandad personlig intervju, 
semistrukturerad 

Lars Gunnarsson, 
PEAB 

20081127 Sal S305a 20 Bandad telefonintervju, 
semistrukturerad 

Per Sjöqvist, 
Siemens 

20081119 Sal S505 19 Bandad telefonintervju, 
semistrukturerad 

Jan Ragnebäck, 
Skanska 

20081128 Sal S305a 26 Bandad telefonintervju, 
semistrukturerad 
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5 EMPIRI 
mpiriavsnittet skildrar den kvalitativa undersökningens resultat. Resultatet har inhämtats 
genom intervjuer, vilka har genomförts med hjälp av personer som har expertkunskap 
hur intäktsredovisning av entreprenaduppdrag utförs praktiskt. Presentationen av 

intervjuerna följer den valda tematiseringen utifrån syftet för att underlätta för läsaren och 
förtydliga arbetets röda tråd. 

5.1 JM  
JM bildades 1945 av byggmästare John Mattson. Produktionssegmentet JM Entreprenad bedriver 
byggproduktion åt externa och interna beställare. Företaget har sin marknad i delar av norden, 
men främst i storstadsregioner i Sverige.107 Ann-Christin Hall arbetar som ekonomichef på JM 
Entreprenad och hennes huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ta hand om företagets legala 
och operativa redovisning. 

5.1.1 Synen på dagens regelverk 

Enligt Ann-Christin är dagens regelverk för intäktsredovisning av entreprenaduppdrag bra. Hon 
anser att successiv vinstavräkning ger en mer rättvisande bild av JMs verksamhet än om dem 
skulle använda sig av färdigställandemetoden. Det finns dock undantagsfall från den successiva 
vinstavräkningen. JM har en avdelning som endast använder färdigställandemetoden eftersom 
deras verksamhet är mycket mindre och rör mycket kortare uppdrag. Av den anledningen menar 
Ann-Christin att färdigställandemetoden passar bättre och ger en mer rättvisande bild av dessa 
projekt. I övrigt är successiv vinstavräkning ett självklart huvudval för JM. Detta dels pga 
företagets storlek, men även pga att deras koncern kräver det. Ann-Christin finner dagens 
regelverk vara relativt öppet formulerat. Trots detta har hon svårt att se hur regelverket skulle 
kunna göras mer detaljerat med tanke på att varje nytt projekt kan se olika ut samt att 
kontraktsformen kan skilja sig åt. Själva metoden successiv vinstavräkning anser hon däremot 
inte ha en öppen utformning. 

5.1.2 Praktiskt agerande 
Ett entreprenaduppdrag hos JM ser olika ut beroende på utformningen av kontraktet. Det finns 
dock en del saker som är lika för samtliga entreprenaduppdrag menar Ann-Christin. Bland annat 
kommer dem överens om hur de ska göra projektanmälan och vilken nivå den successiva 
vinstavräkningen ska läggas på.  Dem utgår således alltid från en grundkalkyl som dem sedan 
arbetar efter. Ann-Christin menar att eftersom de alltid arbetar efter kontrakt vet de i princip 
redan innan projektstart vad de i slutänden kommer att tjäna. Hon understryker dock att detta 
endast gäller så länge det inte inträffar något under projektets gång. T ex kan det uppstå en tvist 
med beställaren eller så kan dem ha gjort en felkalkylering redan från första början. Kostnader 
                                                             
107 JM årsredovisning 2007 
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bokförs löpande under projekttiden, såsom fakturor, löner mm, och avräkningen görs sedan 
beroende på viken marginal dem har tänkt sig att projektet ska ha. Därefter regleras detta av 
fakturerat ej upparbetad eller upparbetad ej fakturerad. JM arbetar även med en internränta, som 
enligt Ann-Christin är till för att få personalen att fakturera i tid. Hon poängterar också att det är 
viktigt att inte enbart fokusera på kostnaderna utan även på kassaflödet. 

Ann-Christin är av åsikten att uppföljning av ett entreprenaduppdrag är en viktig del i arbetet 
eftersom en stor del av beräkningarna bygger på prognoser. JM stämmer av sina projekt löpande 
varje månad, något som ibland även sker mot beställaren för att visa vilken gällande kostnad dem 
faktiskt har. Större uppföljningsarbeten och prognosgenomgångar av samtliga projekt sker enligt 
Ann-Christin varje kvartal. Projekten genomlyses då av dem som sitter på projektet, arbetschefer 
och vidare även regionchefer. I vissa fall tittar även vd:n på projektet. JM har även internrevision 
genom koncernen där större projekt granskas av JM AB. Ann-Christin berättar att de eventuella 
revideringar av projekten som görs kan bero på en tvist med beställaren. Det kan t ex vara så att 
kontraktet är en aning komplext vilket gör att parterna inte riktigt förstått innebörden av det. Det 
kan då bli så att kostnaderna skenar iväg och att JM inte får betalt för det dem trott pga 
missförstånd i kontraktet. Revideringar kan även ske till följd av felberäkning av kalkylen i 
projektstart. Det kan också vara så att det visar sig att projektet får ett mer positivt utfall än vad 
dem från började hade trott eftersom de inte alltid kan vara helt säkra på hur lång tid projektet tar 
att utföra.  

Ann-Christin anser att JM har goda tillförlitlighetsbedömningar vad gäller beräkningen av 
utfallet av ett entreprenaduppdrag. Enligt henne handlar det om att placera fakturor och timmar 
på rätt projekt, något JM gör genom löpande interna kontroller. Hon tycker inte att det 
förekommer situationer där tillförlitligheten är svår att fastställa. Detta eftersom hon anser att 
deras system är så pass bra att tillförlitligheten för det mesta kan fastställas. Hon är dock 
medveten om att det är klart att dem inte kan titta på alla projekt, utan att dem får koncentrera sig 
på större projekt som är av större betydelse. Enligt Ann-Christin är dock risken att det skulle 
finnas kostnader som inte uppmärksammas oerhört liten eftersom JMs datasystem möjliggör att 
de kan följa varje person och faktura varje timma. 

Att intäktsredovisning av entreprenaduppdrag kan upplevas komplicerad och komplex håller 
Ann-Christin inte riktigt med om. Hon tycker snarare svårigheten ligger i att inte endast fokusera 
på successiv vinstavräkning utan även tänka på verksamhetens kassalikviditet. Detta eftersom det 
i slutänden faktiskt är verkliga pengar det handlar om. Hon antyder även att det kan finnas en 
viss okunskap bland dem som arbetar med detta och att successiv vinstavräkning också innebär 
ett konstant utbildande av personalen.  

5.1.3 Påverkan 
Precis som så många andra företag gör JM sin redovisning för sina externa såväl som interna 
intressenter. Att JMs beräkningar, prognoser och tillförlitlighetsbedömningar kan påverkas av 
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interna och externa faktorer såsom intressenter och lönsamhetsmål kan Ann-Christin till viss del 
hålla med om. Eftersom dessa bedömningar görs på individnivå finns det alltid en risk för en viss 
påverkan då det finns resultatmål. Hon anser dock att JM motverkar detta väl eftersom de har så 
många som tittar på projekten. Att ta ut för mycket successiv vinstavräkning ett år finner Ann-
Christin vara ett alldeles för kortsiktigt tänkande eftersom det endast slår tillbaka nästkommande 
år om det mål som var planerat inte uppnås. Att en verksamhets resultat till viss del kan påverkas 
genom företagets bedömning av färdigställandegraden ser Ann-Christin egentligen inte som ett 
problem. Hon är medveten om att det självklart finns en möjlighet att påverka resultatet, men att 
det är ungefär detsamma som att ta färdigställandemetoden till resultatet innan projektet är klart. 
Således menar hon att båda metoderna har sina brister, men ser det inte som ett problem.  

Enligt Ann-Christin är det ibland ofrånkomligt med en viss grad av subjektivitet i de 
bedömningar som görs. Detta om bedömningarna görs på individnivå eftersom mycket då är 
beroende på hur personen i fråga är, dvs om denne är optimistisk eller pessimistisk i sitt 
tänkande. Hon anser dock inte att subjektiva bedömningar borde påverka ett stort företag då 
dessa har stor intern kontroll samt att det är många fler personer som genomlyser projektet. 
Således menar hon att det inte bara är en enda individs bedömningar som avgör hur den 
successiva vinstavräkningen ska beräknas.  

5.1.4 Redovisningens principer och kvalitativa egen skaper 

Ett sätt för JM att motverka risken för subjektiva bedömningar är enligt Ann-Christin att de 
arbetar med beaktande för försiktighetsprincipen, vilket framförallt sker i början av ett projekt. 
Ju närmare projektets slut dem kommer desto mer minskar vaksamheten eftersom utfallet blir 
lättare att se. Projektet avslutas inte förrän allt är fullbetalt och dem med säkerhet vet att de har 
sina intäkter. Ann-Christin poängterar att dem heller inte vill ha för stort resultat i slutänden, utan 
att det ska vara successivt även där.  

”Det är lika illa att ha för stor vinst som för liten vinst tycker jag” 

På frågan om JM beaktar redovisningens kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning var Ann-
Christin osäker på sitt svar. Hon kom dock fram till att dem troligtvis gör det eftersom dem 
presenterar sin information på samma sätt som JM AB. Även de faktum att dem redovisar sin 
information i enlighet med Skanska, NCC och PEABs principer anser Ann-Christin betyder att 
de beaktar dessa kvalitativa egenskaper. Att det skulle finnas en konflikt mellan tillförlitlighet 
och rättvisande bild vad gäller successiv vinstavräkning håller inte Ann-Christin med. Hon anser 
dessutom att den rättvisande bilden som ges genom successiv vinstavräkning är viktigare än den 
tillförlitlighet färdigställandemetoden ger. 

5.2 NCC 
NCC historia går tillbaka till 1987 då ett antal bolag gick samman. Juridiskt sett togs dock 
namnet Nordic Construction Company inte förrän 1989. Företaget är en väldigt stor aktör på den 
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nordiska byggmarknaden.108 Peter Hagström arbetar som controller på NCC. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter består av att ta hand om översiktlig ekonomi samt att se över och granska 
projekten så att de flyter på som det tänkt. Peter jobbar mycket med prognoser, bokslut och 
månadsrapporter och hans arbetsområde är västerbotten inklusive Örnsköldsvik. 

5.2.1 Synen på dagens regelverk 

Peter anser att intäktsredovisningsreglerna fungerar som de ska göra. Successiv vinstavräkning är 
ett självklart val för NCC och Peter själv har aldrig arbetat med något annat inom 
entreprenaduppdrag. Ett mer detaljerat regelverk är han direkt främmande mot då han anser att 
entreprenaduppdrag är en väldigt komplex verksamhet och att det skulle vara omöjligt att ha mer 
detaljerade regler och standarder eftersom projekten ser så olika ut och skiljer sig så mycket 
mellan tillfällena. Han anser att successiv vinstavräkning är det enklaste sättet att visa upp 
företagets intäkter på, både internet och externt. Internt fungerar det väldigt bra då det genom 
denna metod går snabbt och smidigt att specifikt se över hur de olika projekten i nuläget går.  

5.2.2 Praktiskt agerande 

Peter berättar att projektet startar med ett anbud som har sin grund i gjorda kalkyler för 
kostnader, intäkter samt vilka vinstmarginaler som NCC beräknat med. Efter dessa beräkningar 
lämnas sedan anbudet över till beställaren. När NCC får projektet läggs ordern in i 
affärssystemet efter prognosen och med marginalerna inräknat. Det är tänkt att den tillsatte 
platschefen ska göra en produktionskalkyl direkt vid projektstart eftersom platschefen inte är 
med i den affärsmässiga kalkylen vid anbudet. Eventuella justeringar i prognosen ändras direkt. 
Därefter uppdateras kostnader, intäkter och vinst under tiden projektet fortskrider. NCC har 
kvartalsvisa prognosgenomgångar där justeringar och avvikelser kan rättas till, något som Peter 
tillägger kan göras när som helst då en oväntad ändring kan ställa till det. Enligt Peter kan vad 
som helst hända i ett projekt och att det därför vanligtvis alltid görs revideringar, och då 
framförallt i de stora projekten som kan vara på flera hundra miljoner kronor. Det är just dem 
stora projekten, och i synnerhet i början av dem, som det är svårast att uppskatta hur projektet 
ska sluta ekonomiskt. Peter menar att intäkterna ofta är rätt självklara då man får en viss summa 
pengar för ett projekt. Istället är det kostnaderna som är svårberäknade vid projektstart och det är 
först i slutet som det underlättar då företaget vet hur dem ligger till, samt att dem har arbetat sig 
igenom de kritiska momenten. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket allt kostar från början, 
men framförallt hur mycket tid de kan tänkas ta att genomföra en del projekt. Peter menar att det 
just är timtiden som kanske är det svåraste att uppskatta tidigt in i ett projekt och att 
platscheferna oftast följer timkostnadskurvor och ser över de prognostiserade mot det eventuella 
utfallet av timmar. 

                                                             
108 NCC årsredovisning 2007 
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Enligt Peter är en annan svår bedömning när det uppstår tvister. Han menar att NCC kanske har 
garantiåtgärder och har hamnat i en konflikt som de själva anser sig ha rätt i. I det fallet kan det 
enligt Peter vara svårt att avsätta pengar från projektet och uppskatta hur det kommer att påverka 
projektintäkterna. Svåra bedömningar kan även vara nya komplicerade projekt som NCC inte har 
någon tidigare erfarenhet av, och i dessa kan det vara väldigt svårt att från början uppskatta 
projektets framtida kostnader. Trots detta är det sällan NCC lägger några nollprognoser, dvs då 
intäkterna är lika med kostnaderna. En orsak till detta är enligt Peter att NCC sällan gör nya och 
komplicerade projekt samt att det från början finns ett anbud med en underliggande kalkyl som 
beräknat fram en viss vinst på ett projekt. 

Bedömningarna, beräkningarna och prognoserna är det platschefen för bygget som är ansvarig 
för. Han tillsammans med affärschefen går igenom den lagda prognosen. Affärschefens uppgift 
är att ta in prognoser från alla platschefer och gå igenom dessa. För att få en bra uppfattning om 
projekten granskas alla moment väldigt noggrant och denne ställer inledningsvis en rad frågor till 
platschefen. Affärschefen ska därefter titta och jämföra resultat över upparbetningsgraden för att 
se hur projekten ligger till samt även vilka moment som återstår och om det finns några kritiska 
moment. Affärschefen ser också över nya lösningar. Därefter får Peter ansvaret, som tillsammans 
med affärschefen går igenom allt igen och granskar siffrorna ytterligare en gång. Peter kan då 
titta igenom specifika projekt och komma med frågor och synpunkter till affärschefen som 
förhoppningsvis har bra svar. Efter Peters arbete fortsätter prognoserna upp i företagshierarkin 
samt att NCC även har interna revisioner där företaget verkligen går in på djupet av projekten 
och besöker t ex ett bygge och går igenom precis allting och ser till att projektet har gått rätt till. 
När projektet är slutbesiktat och färdigt resultatavräknas projektet under det sista året och 
redovisas.  

5.2.3 Påverkan 

Den successiva vinstavräkning görs enligt Peter för alla då han anser att alla tjänar på att NCC 
använder successiv vinstavräkning. Detta då det enligt Peter är det enklaste sättet att visa upp en 
rättvis bild av företaget både utåt sett till intressenter, främst då till ägarna samt de interna 
intressenterna för att ge bra underlag för uppföljning av projekten. Trots detta anser inte Peter att 
sådana faktorer såsom intressenter eller interna lönsamhetsmål ska påverka prognoserna och 
bedömningarna av intäktsredovisningen. Han instämmer dock i att alla börsnoterade företag, 
även NCC, lever i en resultatinriktad verklighet där företaget vill leverera och ligga i front 
eftersom bland annat ägarna kräver att företaget ska leverera ett visst resultat. Enligt Peter 
innebär det att dessa företag verkligen måste leverera i enlighet med kraven. Han menar att det i 
dessa fall inte är så roligt att leverera ett sämre resultat än väntat och detta speglar av sig ner på 
dem. Dock hävdar han själv att det är viktigare att vara försiktig än att blåsa upp resultatet. 
Möjligheten finns ändå att kunna påverkar resultatet genom företagets bedömning av t ex 
färdigställandegraden. Men enligt Peter är det i dessa fall mer opåverkbara omständigheter som 
verkar då de kanske har svårt att uppskatta exakt alla kostnader som legat till grund för projektet. 
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Han menar då att det framförallt tidigare funnits underleverantörer och liknande som vart väldigt 
långsamma med att fakturera NCC och haft dessa fakturor i flera månader. Görs detta av flera 
underleverantörer samtidigt finns självklart enligt Peter en risk att färdigställandegraden kan bli 
fel, men i sådant fall innebär det att NCC har en lägre färdigställandegrad än det faktiska. 

En annan risk som Peter medger är att de olika prognostiseringarna som görs kan vara subjektiva 
eftersom det hela tiden görs bedömningar av projekten. Dock hänvisar han snabbt till att 
projekten granskas både internt och externt. Han anser med andra ord att tillförlitligheten i 
siffrorna som publiceras är väldigt bra då prognoserna granskas av flera led för att slutligen 
hamna hos Sverigeledningen för NCC. NCCs externa revisorer ställer även dem krav på att NCC 
har kontroll över intäktsredovisningen. Peter poängterar dock att det är till fördel för platschefen 
om ett projekt hamnar på de förväntade och prognostiserade resultatet då dem får mycket beröm. 
Peter anser att det är väldigt dumt av en platschef om denne först skulle säga att de har en 
jättestor vinst att vänta för att det sedan när projektet är slut visar det sig att det gått betydligt 
sämre och eventuell förlust eller nollresultat är ett faktum. Platscheferna ska trots allt sträva efter 
att ha så rätt som möjligt och lägga en bra prognos istället för att laborera med siffrorna, något 
som Peter inte tycker ger några fördelar för NCC. Kravet från honom och på honom är att 
redovisningen ska vara så bra som möjlig och ge den eftersträvade rättvisande bilden av 
företagets intäkter. Det är även Peter samt de tidigare leden och ovan nämnda faktorer som ska 
arbeta för att motverka eventuella subjektiva bedömningarna som riskerar att komma in. 

5.2.4 Redovisningens principer och kvalitativa egen skaper 
Enligt Peter är försiktighetsprincipen en företeelse som genomlyser hela NCC. Som tidigare 
nämnt anser han att det är viktigare att vara försiktig än att försöka blåsa upp ett resultat. De 
kvalitativa egenskaperna är inget som bockas av just i den dagliga redovisningen. Han menar 
dock att NCC uppfyller dessa egenskaper redan från början, dvs att det interna 
verksamhetssystemet och andra hjälpmedel vid utförandet av ett projekt redan beaktar dessa 
egenskaper och således uppfyller NCCs intäktsredovisning dessa krav.  

5.3 PEAB 
PEAB grundades 1959 och är ett av Sveriges största byggföretag, men har även små delar av sin 
verksamhet i Norge och Finland.109 Lars Gunnarsson arbetar som koncernchef på PEAB och är 
ansvarig för koncernredovisningen då det gäller bygg och anläggningsverksamhet i Sverige. Han 
är även inblandad i skattefrågor kring bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige. 

5.3.1 Synen på dagens regelverk 
Lars anser att dagens regelverk för intäktsredovisningen i stort sätt är bra, men att det ibland 
finns ett önskemål om ett mer detaljerat regelverk. Detta framförallt vid eventuella förvärv av 
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mindre bolag, då de mindre bolagen skiljer sig åt i deras bedömning av intäktsredovisning 
jämfört med de större. För PEAB är det annars ett självklart huvudval att använda successiv 
vinstavräkning eftersom de normala byggprojekten löper under en lång tid och därigenom anses 
successiv vinstavräkning vara det rätta sättet att mäta intäkterna på. Trots detta anser ändå Lars 
att reglerna runt successiv vinstavräkning är relativt öppen utformade och kan bli subjektiva. 

5.3.2 Praktisk agerande 
I samband med att företaget får ett entreprenaduppdrag görs en projektanmälan som registreras i 
ekonomisystemet. Det läggs då även en första prognos för hur projektet kommer att sluta rent 
ekonomiskt. Redan från första början kommer kostnader i samband med projektet att bokföras 
och sedan kommer dessa kostnader att ställas i relation till den första prognosen. Varje projekt 
har en platschef och det är denne som får utgå ifrån vad de nedlagda kostnaderna för projektet är, 
samt bedöma de återstående kostnaderna. För att underlätta att kunna göra en bra bedömning 
delas projektet upp i olika delar, grovt sätt finns stommen, grunden, elektriska arbeten samt 
vatten och avlopp. Lars hävdar med bestämdhet att det är dessa platschefer som kan projektet 
bäst och därför är mest lämpade att göra kostnadsprognoserna. Under projektens gång finns alltid 
interna controllers med för att granska projektens gång och ligga till grund för att, enligt Lars, 
skapa en tillförlitlighet i prognoserna. 

PEAB har uppföljning av projekten var tredje månad som sker i anknytning till 
kvartalsboksluten. I dessa uppföljningsgrupper ingår bland annat koncernledningen och 
platscheferna. Vid dessa tillfällen arbetas en ny prognos fram där en ombedömning av samtliga 
projekt utförs. Denna prognosgång är otroligt viktig att ha styrning och koll på enligt Lars, då det 
mest komplexa med intäktsredovisningen är just prognoserna. Den fjärde prognosen för året är 
den som ligger till grund för årsbokslutet och samtidigt sätts även en första prognos för 
nästkommande år. Denna prognosgenomgång är väldigt omfattande där det är siffrorna som 
granskas mest noggrant. Revideringarna görs främst i långa och komplicerade projekt såsom 
brobyggen och liknande, men även efter förändringar i materialpriser som både kan stiga och 
sjunka under projekt som stäcker sig över flera år. Lars är av uppfattningen att det inte kan vara 
möjligt att redan från början exakt bedöma vilket resultat som i framtiden kommer att ges, men 
att det är en rimlig bedömning som görs. Revideringar är alltid något som måste ske. Det har 
dessutom funnits tillfällen då PEAB varit tvingade att lägga en nollprognos i början på de 
komplicerade projekten på grund av för många osäkra omständigheter som är inbladande i 
prognosen. Men Lars är inte sen med att poängtera att de såklart tror att projekten kommer att 
generera vinst, men på grund av de osäkra omständigheter har intäkterna till en början fått 
motsvara de exakta kostnaderna. Projektet lever sedan vidare i processen med 
kvartalsgenomgångar och framräkningar av successivt resultat kopplat till prognosen. När de 
ansvariga för projektet lämnar ett meddelande om att allt är färdigställt blir det den bokförda 
ställningen som tar över och det är det resultatet som i slutänden gäller. 
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5.3.3 Påverkan 
Successiv vinstavräkning är det sättet som Lars anser ger bäst bild av företagets intäkter och det 
är det sättet som PEAB mäter sitt resultat, vilket innebär att det görs för intressenterna. 
Framförallt då för investerare på marknaden och skattemyndigheten. Alternativet är 
färdigställandemetoden som innebär att resultatet först mäts när projekten är färdiga. Det skulle 
dock ge en så pass skev bild av intäkterna om någon t ex enbart vill kolla projektets resultat över 
en viss period. Detta skulle innebära att resultatet först kommer i samband med sista året när 
projektet är färdigt, och det är oftast inte i den sista perioden som det mesta av resultatet arbetats 
fram, utan under tidigare år. Detta alternativ tycker inte Lars känns bra överhuvudtaget då han 
anser att det ska vara någon form av successivt resultat som ska presenteras. Han öppnar dock 
för att det kanske går att hitta andra vägar som möjligtvis skulle kunna spegla 
resultatutvecklingen bättre, men att han i dagsläget tycker att successiv vinstavräkning i dagens 
utformning är det bästa verktyget. 

Färdigställandegraden styrs efter hur mycket kostnader företaget har lagt ner i förhållande till 
prognosens bedömda totala kostnader. Lars medger att resultatet påverkas av vilken prognos som 
läggs, vilket i sin tur öppnar för styrningsmöjligheter av t ex årets resultat. Han anser dock inte 
att beräkningar, bedömningar samt prognosisteringen ska påverkas av interna och externa 
faktorer såsom intressenter och lönsamhetsmål. Dock är alla bara människor som Lars uttrycker 
det, och det är svårt att veta vad som pågår i huvudet på en platschef. Får denne dessutom reda 
på andra personers åsikter om resultatet som bör uppnås på ett projekt kan platschefen givetvis 
påverkas, men det är ingenting som Lars menar ska ha någon påverkan. Med successiv 
vinstavräkning grundas resultatet på beräkningarna, bedömningarna och prognosisteringen som 
görs och det är svårt att veta exakt vart allt landar. Därför kommer det alltid in en viss 
subjektivitet i siffrorna, vilket är väldigt svårt att komma ifrån menar Lars. För att motverka detta 
använder sig av PEAB som tidigare nämnt controllers för att granska projekten. Dessa har som 
uppgift att gå igenom projekten löpande och kontrollera att de uppskattade prognoserna är 
rimliga. För att uppnå en fullständig objektivitet skulle det krävas att personer utifrån skulle 
försöka sig på att göra exakta bedömningar. Men enligt Lars är det ju trots allt platscheferna som 
kan sitt projekt bäst och det viktigaste för PEAB är då att försöka utbilda dessa till att göra så 
tillförlitliga prognoser som möjligt.  

5.3.4 Redovisningens principer och kvalitativa egen skaper 
Genom det grundliga sättet som PEAB jobbar med prognosisteringen är Lars helt övertygad om 
att PEAB tar hänsyn till de kvalitativa egenskaperna vid utförandet av intäktsredovisningen. 
Jämförbarheten i redovisningen mellan de stora bolagen uppnås bland annat genom att de stora 
börsnoterade företagen träffas och diskuterar hur intäkterna ska redovisa på likartat sätt. 
Dessutom har det diskuteras hur lämpligt det är med successiv vinstavräkning samt andra 
grupper som berört andra redovisningsområden och skatter. Lars tycker att den rättvisande bilden 
företaget ger i och med successiv vinstavräkning är viktig, även om han är medveten om att det 
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är riktigt svårt att exakt hamna på de första prognostiserade värdena till slut. Han ser dock ingen 
annan som kan ge intäktsredovisningen genom successiv vinstavräkning mer tillförlitlighet än de 
personerna inom företaget som nu arbetar med detta. Dessutom uppstår en större konflikt vid 
färdigställandemetoden då siffrorna är enormt tillförlitliga men inte alls ger relevant information 
om företagets intäkter. 

5.4 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
1913 startade bröderna Ljungström en verksamhet som bedrev turbintillverkning. Företaget ingår 
nu efter ett antal uppköp i Siemenskoncernen som totalt har 427 000 anställda. Företaget 
tillverkar ång- och gasturbiner som säljs till hela världen.110 Per Sjöqvist arbetar som finanschef 
på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Han är chef för redovisningsavdelning som ansvarar 
för all central redovisning, all koncernrapportering, IFRS bokningar samt allt annat övrigt inom 
redovisning. 

5.4.1 Synen på regelverken 
Dagens regelverk för successiv vinstavräkning är tänkt att ta fram vinster i det förhållandet som 
vinster bör tas fram, för att inte få en skev bild i redovisningen. Per anser att det är en väldigt bra 
grundtanke för att visa framförallt en extern marknad vilken vinst företaget verkligen gör. Att 
regelverket inte alltid fungerar till 100 procent som det var tänkt från början det är en helt annan 
sak enligt Per. Han anser dock inte att det finns något behov av mer vägledning inom reglerna, 
utan menar att det redan finns hur mycket som helst. Reglerna tycker han i allmänhet är 
förståliga, och menar att problemen snarare är att följa de regler som redan finns genom det 
praktiska arbetet och till en rimlig administrativ kostnad. Trots att Per anser att utformningen av 
successiv vinstavräkningen är relativt transparent, anser han att Siemens inte har något val utan 
att det är denna metod som gäller och ska följas. 

5.4.2 Praktiskt agerande 
Grunderna för intäktsredovisningen börjar enligt Per redan i försäljningsfasen där det arbetas 
fram en försäljningskalkyl som ska godkännas på olika interna nivåer. Om Siemens sedan får 
ordern ska en första prognos in i affärssystemet efter att ekonomerna och projektledningen 
tillsammans arbetat fram vinstmarginalerna som ska genereras. Grundtanken i alla projekt är 
enligt Per den samma, men projekten innehåller alltid olika typer av komponenter som för med 
sig olika kostnader. När projektet därefter sätter fart och det uppkommer kostnader på projektet 
genereras en viss intäkt för varje kostnad. Den planerade kostnaden som finns är på väldigt 
detaljerad nivå och jämförs med utfallet. På så sätt erhålls färdigställandegraden och som 
konsekvens av det även resultatet för perioden. De totala kostnaderna grundas då på den första 
kalkylen som Siemens gjort i början av projektet. 

                                                             
110 Siemens årsredovisning 2007 



- EMPIRI - 

44 

 

Per berättar att Siemens använder sig av prognosgenomgångar varje kvartal, vilka de ansvariga 
för projekten går in i varje projekt och bedömer det. Varje litet projekt ses enligt Per som ett litet 
företag, vilket gör att vid dessa prognosgenomgångar redovisas både resultaträkning och 
balansräkning. Dessutom görs även fullständiga risk och möjlighetsbedömningar för projekten, 
vilka följs på detaljnivå. Uppkommer något akut eller att Siemens får helt ny information justeras 
aktuella förändringar direkt. 

Många moment i intäktsredovisningen är komplexa i praktiken enligt Per. Han kan inte peka på 
något speciellt område som är mer komplext än något annat, utan menat att det är helheten som 
kan ses som en komplex transaktion. I teorin kan det verka lätt, men när det väl ska fungerar i ett 
affärssystem är det väldigt många parametrar som måste vara insatta rätt från början för att 
projektets intäkter ska trilla ut rätt på andra sidan menar Per. Däremot anser han att det inte är 
svårt att ha tillförlitliga kalkyler. Det enda som kan hända är om det blir stora problem i 
projekten rent praktiskt, som t ex problem i slutförandet eller att någon komponent inte visar sig 
hålla måttet. Alternativt att Siemens helt enkelt inte kan leverera i enlighet med kontraktet, vilket 
kan innebära leveransförseningar, stora böter eller liknande typer av problem. Det kan då vara 
svårt att bedöma hur mycket sådana händelser kan komma att kosta enligt Per, men tillägger 
även att det sällan är några större problem med de flesta projekten. 

Under tiden projektet utförts och behandlats under kvartalsvisa prognosgenomgångar måste de 
projektansvariga beakta extraposter som finns för garantier och extrajobb runt projekten som 
alltid uppstår enligt Per. När dessa inte längre behövs börjar Siemens lösa upp posterna och vid 
slutförandet måste också en del av dessa pengar föras över till långsiktiga avsättningar för hela 
garantiperioden. 

5.4.3 Påverkan 
Per anser inte att Siemens kan styra resultatet genom bedömningar av färdigställandegraden 
eftersom de har fasta kalkyler för specifika kostnader. Dessa i sin tur generar intäkterna och de 
förmodade vinsterna i resultatet. Enligt Per går dessa inte att ändra på något sätt eftersom de är 
kalkylerade redan från början. Enda sättet att få mer intäkt skulle vara att företaget såg till att 
verkligen få in alla kostnader som är upparbetade, men det skulle inte gå att bara slänga in nya 
kostnader. Det finns alltid styrda budgetmål i projekten, men genom denna 
intäktsredovisningsmetod som Siemens använder sig av finns det väldigt små möjligheter att 
justera siffrorna för att uppnå vissa mål tycker Per. Han anser med andra ord inte att det finns 
några faktorer såsom intressenter eller interna lönsamhetsmål som påverkar prognoserna som 
görs under projektens gång. 

Genom hela intervjun menar Per att det knappt uppstår några subjektiva bedömningar i 
projekten. Det är fasta system som projekten styrs av och eventuella justeringar står inte någon 
enstaka person för. Bedömningar görs istället av olika personer på varje ny prognostisering. 
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Subjektiviteten kan enligt Per däremot ligga i vissa avsättningar för framtida åtaganden som 
nämndes tidigare, när någon bedömer om dessa inte längre behövs. 

5.4.4 Redovisningens principer och kvalitativa egen skaper 
Siemens intäktsredovisning utformas mer av interna skäl vilket gör att försiktighetsprincipen i 
första hand inte beaktas vid själva redovisningen. Istället är det viktiga enligt Per att verkligen 
matcha kostnaderna mot intäkterna. Han hänvisar till att det redan finns en fastställd mall hur 
redovisningen ska gå till, vilket gör att de kvalitativa egenskaperna redan har sin grund i denna 
mall. Det i sin tur gör att de kvalitativa egenskaperna inte aktivt beaktas i de specifika projektens 
redovisning. Han tycker inte heller att det uppstår någon konflikt mellan den rättvisande bilden 
successiv vinstavräkningen ger och tillförlitligheten i informationen som presenteras om 
företaget gör rätt. Han har även genom hela intervjun betonat att Siemens verkligen lever upp till 
en god tillförlitlighet i sin redovisning. 

5.5 Skanska 
Skanska grundades 1887 och är nu ett av världens största byggföretag med 60 000 anställda i 
främst Europa, USA och Latinamerika.111 Jan Ragnebäck arbetar som controller på Skanska där 
han jobbar med ett antal av Skanskas byggande regioner inom väg och anläggningsverksamhet. 
Dessutom arbetar Jan med skattefrågor i Sverige inom entreprenad samt även med internkontroll, 
vilket omfattar blandade uppgifter. 

5.5.1 Synen på dagens regelverk 

Jan tycker att dagens regelverk för intäktsredovisning av entreprenaduppdrag är helt okej och 
något sånär hanterbara. Grundtanken med successiv vinstavräkning anser han är sund och 
korrekt och påpekar att Skanska gjorde det långt innan det kom i regelverken, även om metoden 
inte såg exakt likadan ut. Att dagens regelverk är relativt öppet formulerat håller Jan inte alls 
med om. Eventuellt om han skulle läsa det finstilta, men överlag anser han inte att han efterfrågat 
ett mer detaljerat regelverk. På frågan om successiv vinstavräkning är ett självklart huvudval för 
Skanska svarar Jan att det inte bara är ett huvudval utan även det enda valet så fort vi pratar om 
entreprenadverksamhet. Han säger dock att det finns vissa mindre och kortare jobb som t ex 
serviceinriktade jobb, där det kan diskuteras kring huruvida det egentligen träffar 
entreprenadavtal eller inte. Han poängterar emellertid att för allt som är viktigt finns det inget 
alternativ, då är det entreprenadavtal och successiv vinstavräkning som är aktuellt. Enligt Jan är 
successiv vinstavräkning en metod som är relativt klar och tydlig. Det sätt som Skanska har 
anpassat sig till metoden och använder produktionskostnader anser Jan vara relativt riktig. Han 
utesluter dock inte att metoden ger en viss öppenhet då han kan tycka att de allmänna reglerna 
ger mer än en valmöjlighet hur mätningen av hur långt ett projekt har kommit. I Skanskas fall 
betonar han dock att någon öppenhet vid successiv vinstavräknig inte visar sig.  
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5.5.2 Praktiskt agerande  
När Skanska redovisar ett entreprenaduppdrag börjar de alltid räkna från första kronan förutsatt 
att projektet inte redan innan projektstart skulle ge ett minusresultat. Enligt Jan finns det en del 
som anser att det ska ha gått en tid in i projektet innan annat än plus minus noll räkning görs. Ett 
resonemang Jan inte håller med om då han anser att redan första kronan ska påverka. Han menar 
att så länge det är positivt är det en proportion mot den totala prognosen Skanska har, totala 
ordersumman samt det totala resultatet. Jan menar att skillnader som uppstår är den totala 
kostnaden jämfört med de aktuella kostnaderna. Vanligtvis gör Skanska prognoser så att de kan 
presentera årsprognoser i sina rapporter. Skulle det någon gång visa sig att ett projekt går över 
till minus skulle detta få en omedelbar påverkan på det kvartal där detta upptäcktes. Jan menar 
att det ibland kan bli väldigt tufft för de projektansvariga då de redan tagit fram resultat och så 
plötsligt får detta ”betalas tillbaka” till följd av en felprognostisering. Han poängterar dock att 
dem i slutänden aldrig kan få in större intäkter än vad kunden betalar, så när projektet är klart är 
intäkten lika med den slutliga faktureringen. Vinstavräkningen görs endast vid årsskiftet.  

Då entreprenaduppdrag till stor del bygger på prognostiseringar betonar Jan vikten av 
uppföljning av projekten. Skanska har ett system där de varje kvartal går igenom projekten och 
på så sätt hela tiden har god koll på eventuella förändringar. Skulle det skett en förändring 
uppdateras de tidigare prognoserna. Exempel på förändring kan vara tilläggsbeställningar från 
kunden eller att de har en annan resultatprognos. Jan berättar att uppföljningsarbetet inte sker 
centalt utan lokalt av dem som sitter på projektet. Detta eftersom Skanska är decentraliserad 
organisation med lokalt ansvar som är uppdelad i bolag, region, distrikt och projektchefer. På så 
sätt är det dem som har bäst koll på projekten som utvärderar dem. Själva uppföljningsarbetet 
görs mot budget och kalkyler. Visar det sig att de har mer kostnader än vad som var tänkt ser de 
rätt illa ut, men har de mindre kostnader ligger de bra till. Enligt Jan är det framförallt de större 
projekten som i efterhand kan komma att omprognostiseras. Exempelvis håller Skanska i 
skrivande stund på att bygga genom Hallandsåsen, ett projekt som sträcker sig över 10 år från 
start till mål. Detta gör att mycket hinner hända under den tidsperioden, t ex något med marken 
eller med dem som arbetar. Det som var en väldigt korrekt och riktig bedömning ena dagen kan 
därför senare faktiskt inte vara relevant längre. 

Själva intäktsredovisningsbiten i sig anser Jan inte vara komplicerad eller komplex. Han finner 
regelverken vara relativt tydliga. Verkligheten är dock inte alltid lika enkel som det står i 
redovisningsrekommendationerna, något som Jan är väl medveten om. Han menar att det 
framförallt kan bli lite mer komplext när företaget inte bara har ett projekt utan 3000. Han anser 
även att bedömningen av ett projekts tillförlitlighet kan upplevas något komplex. Bland annat det 
faktum att företaget objektivt ska kunna visa att dem har ett bra system för uppföljning så att 
företaget vet vad det gör. Att Skanska uppfyller detta krav anser Jan att det inte finns någon 
tvekan om, då företaget är bland de största i Sverige som använder sig av entreprenaduppdrag 
och således har ett bra system för dessa bedömningar. Att det självklart finns jobb med större 
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osäkerhet än andra och att tillförlitligheten då kan vara svår att fastställa är Jan väl medveten om. 
Han ger oss ett exempel på ett hotell Skanska byggde i Bagdad när det var krig där. De 
projektansvariga var då väldigt försiktiga i sina bedömningar för att minimera eventuella 
missbedömningar. Om det är så att Skanska inte kan göra en tillförlitlig bedömning brukar de 
använda nollavräkning, dvs låta intäkter följa kostnaderna. Enligt Jan sker dock detta endast i 
sällsynta fall och han understryker att så länge Skanska är i Sverige ska det mycket till innan de 
väljer att räkna på ett sätt där tillförlitligheten inte kan bedömas.  

5.5.3 Påverkan 
Målet Skanska har med sin redovisning är att den ska bestå av väsentligheter och spegla 
verkligheten. Detta eftersom företagets externa såväl som interna intressenter är intresserade av 
aktuell och tillförlitlig information. Att Skanskas beräkningar, prognoser och 
tillförlitlighetsbedömningar kan påverkas av interna och externa faktorer såsom intressenter och 
lönsamhetsmål håller inte Jan med om. Han menar att det är verkligheten som ska beräknas, och 
inget annat. Det som istället påverkas av dessa faktorer är de kalkyler som görs i steg ett, dvs om 
de överhuvudtaget är intresserade av ett projekt med avseende för lönsamhetsmål och liknande. 
Får t ex Skanska X kr i kostnad, vill de ha Y kr för att projektet ska bli intressant.  

”Även om vi skulle få 10 % på arbetsplatsen men bara fick 7 %, är det 7 % som ska beskrivas. 
Annars pinkar man i byxorna liksom. Verkligheten kommer ikapp förr eller senare”  

Citatet belyser Jans åsikt om att när de väl har projektet är det verkligheten som ska beskrivas 
och inget annat. Således anser inte han att Skanska i steg två påverkas av ovan nämnda faktorer, 
utan att det istället kan vara viktiga ingredienser när de bestämmer vilka projekt som ska ingås.  

Enligt Jan är det oundvikligt med en viss grad av subjektivitet i de bedömningar som successiv 
vinstavräkning medför. Han menar att grunden för alla de redovisningsprinciper, successiva och 
andra som de använder, är att de ska ge en vettig och riktig bild av verkligheten. Eftersom dessa 
bedömningar görs av människor och människor är olika resulterar det i en viss subjektivitet. T ex 
är en del människor mer optimistiska än andra vilket gör att deras prognoser också präglas av 
optimism. Sen finns det även människor som är skeptiska och kanske tar det mer försiktigt i sina 
prognoser. Av den anledning anser Jan att det måste ges utrymme för ett visst spelrum 
(subjektivitet) för dem som bedömer projekten, gör kostnadsberäkningar och avstämningar. Han 
menar att det är omöjligt att göra en exakt sanning.  

5.5.4 Redovisningens principer och kvalitativa egen skaper 

Skanska har uttryckligen sagt att de i största möjliga mån ska beakta försiktighetsprincipen i sina 
bedömningar. Jan menar att om detta inte görs kommer det förr eller senare att slå tillbaka på 
företaget, att dem i så fall har redovisat fel i alla perioder. Dock får det enligt honom inte gå till 
absurdum, t ex säga att ett projekt kommer ge två när det faktiskt ger åtta.  
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Enligt Jan har Skanska hela tiden försökt att arbeta mot redovisningens kvalitativa egenskaper. 
Vid själva intäktsframtagningen använder dem sig av ett ramverk som Jan anser uppfyller dessa 
egenskaper. Ett bevis på detta menar han är att inga revisorer eller andra har klagat på dem. Han 
medger dock att dem i efterhand har funderat över hur de kunde tro att vissa projekt skulle gå si 
eller så. Återigen betonar han dock att det endast är människor som arbetar med detta och att det 
är mänskligt att fela. På det stora hela finner emellertid Jan att Skanska uppfyller redovisningens 
kvalitativa egenskaper.  

På frågan om det finns en konflikt mellan tillförlitlighet och rättvisande bild vid användandet av 
successiv vinstavräkning är Jan tveksam. Han är medveten om att det inte förrän projektet är 
klart som det slutgiltiga resultatet kan ses. Trots detta tycker han inte det finns någon större 
konflikt mellan dessa två, och anser att Skanska har ett tillförlitligt mätande vad gäller detta. Det 
är klart att av flera tusen projekt går det att finna ett som antingen är under- eller övervärderat, 
men enligt Jan brukar de stora talens lag jämna ut sig när det är så många projekt i rullning.
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6 ANALYS 

nalysen är det kapitel där det empiriska resultatet kommer jämföras och kopplas till den 
teoretiska referensramen för att sedan analyseras. Analysen presenteras med 
utgångspunkt i den valda tematiseringen utifrån syftet för att underlätta för läsaren och 

förtydliga arbetets röda tråd. För att ytterligare göra det lättare för läsaren att denne ska se att 
analysen besvarar studiens syfte infogar vi den nedan: 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur företagen tolkar de ramar som finns i IAS 11. 
Detta gör vi bland annat genom att kartlägga hur företagen praktiskt agerar i spelrummen mellan 
reglerna samt vad som påverkar deras beslut. Vidare avser vi att undersöka huruvida de beaktar 
redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning. 

6.1 Synen på dagens regelverk 
Samtliga respondenter anser att successiv vinstavräkning är det självklara huvudvalet för 
intäktsberäkning av entreprenaduppdrag med tanke på typen av verksamhet företagen bedriver. 
Dem anser inte att det finns något annat alternativ då successiv vinstavräkning är den 
intäktsredovisningsmetod som ger en rättvisande bild av företaget, ett resonemang som också är 
helt i enlighet med teorin.112 Något som Jan från Skanska uttrycker på följande sätt ”det är inte 
bara ett huvudval utan även det enda valet så fort vi pratar om entreprenadverksamhet”. Att 
respondenterna är av den åsikten finner vi inte konstigt eftersom de aktiviteter som ingår i deras 
verksamhet inleds och slutförs i olika redovisningsperioder. Hade dem istället använt 
färdigställandemetoden hade dem inte kunnat redovisa någon intäkt förrän projektet är färdigt, 
vilket kan dröja upp till tio år vid större projekt. Något Lars från PEAB menar skulle ge en så 
pass skev bild av intäkterna om någon t ex enbart vill kolla projektets resultat över en viss 
period. Respondenterna är också överens om att utformningen av dagens regelverk i stort sätt är 
bra och fungerar som det är tänkt. På frågan om dem efterfrågar ett mer detaljerat regelverk är 
det endast Lars från PEAB som i förvärvssammanhang av mindre företag kan önska ett mer 
detaljerat regelverk eftersom de mindre företagen skiljer sig åt i deras bedömning av 
intäktsredovisning jämfört med de större företagen. I övrigt är samtliga respondenter överens om 
att dagens regelverk inte behöver justeras. Detta tror vi beror på det faktum att 
entreprenaduppdragen ser väldigt olika ut från fall till fall, vilket skulle göra att ett mer detaljerat 
regelverk skulle komplicera intäktsredovisningen avsevärt. T ex ser avtalet och komponenterna i 
en turbinkonstruktion annorlunda ut mot ett husbygge, och IAS 11 är faktiskt ämnad att passa 
alla typer av uppdrag med intäkter över flera redovisningsperioder.  

Enligt teorin är reglerna för successiv vinstavräkning relativt öppet formulerade och att praktiker 
därför har utarbetat egna tolkningar om hur intäktsredovisningen ska göras113. Detta resonemang 

                                                             
112 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 20. 
113 3.5 Intäktsredovisning, 17. 
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kan vi i viss mån uppfatta att företagen gjort då dem internt har upparbetat mallar i sina 
affärssystem som är specifika för just deras verksamhet. Åsikterna går dock isär angående 
huruvida reglerna är öppet formulerade. Anledningen att åsikterna går isär tror vi grundar sig på 
att de företag som inte finner reglerna öppet formulerade utgår från sina internt upparbetade 
mallar för successiv vinstavräkning som troligtvis är mer specificerade än IAS 11. 

6.2 Praktiskt agerande 
Det praktiska agerandet i intäktsredovisningen ser i princip likadant ut för samtliga fem 
respondenter. I enlighet med teorin har samtliga företag valt att beräkna uppdragets 
färdigställandegrad genom förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete och de 
beräknade totala utgifterna114. Vanligtvis vet företagen redan innan projektstart den slutgiltiga 
intäkten, problematiken ligger däremot enligt respondenterna i att prognostisera projektets totala 
utgifter. Flera av respondenterna uttryckte att det i projektets tidiga skede i princip är omöjligt att 
veta de framtida totala kostnaderna. Åsikterna går i enlighet med teorin som säger att de faktiska 
utgifterna under arbetets gång vanligtvis kommer att avvika från de uppskattade utgifterna115. 
Företagen gör ändå enligt respondenterna den första prognosen redan innan åtagandet av 
projektet då de beräknar huruvida projektet överstämmer med deras lönsamhetsmål eller inte. 
Med detta i baktanke har det visat sig att alla företagen är väldigt noggranna med 
uppföljningsarbetet och revideringar av prognostiseringen, vilket sker varje kvartal. Dessa 
prognosgenomgångar utförs grundligt och involverar många personer i olika led inom företagen. 
Pga att de framtida totala kostnaderna är svåra att uppskatta påpekar respondenterna att 
uppföljningsarbetet ofta inkluderar revideringar. Dessa kan bero på felberäkningar i tidigare 
prognoser som ett resultat av prisförändringar i material, tilläggsbeställningar från kunden eller 
eventuella tvister med uppdragsgivaren. Enligt Skanska, NCC och PEAB är det vanligare att 
större och mer komplicerade projekt omprognostiseras eftersom dessa oftast sträcker sig över 
längre tidsperioder, vilket gör att risken för förändringar ökar. Utfallet av ett uppdrag ska enligt 
IAS 11 baseras på de senaste beräknade totala utgifterna, vilket vi anser att företagen gör i och 
med att de har dessa grundliga uppföljningar av projekten. 

Ett krav för att använda successiv vinstavräkningsmetod enligt IAS 11 är att utfallet av uppdraget 
samt att de totala intäkterna och kostnaderna för uppdraget kan uppskattas tillförlitligt116. Vår 
uppfattning är att samtliga respondenter anser sig ha god tillförlitlighet i sina bedömningar, 
beräkningar och prognoser. T ex anser Jan från Skanska att dem otvivelaktigt uppfyller detta 
krav då dem är bland de största företagen i Sverige som använder sig av entreprenaduppdrag och 
således har ett bra system för dessa bedömningar, beräkningar och prognoser. Även det faktum 
att det är den ansvariga personen för projektet som gör dessa prognoser anser samtliga 
respondenter förstärka utfallets tillförlitlighet. Som Lars från PEAB uttrycker det finns det ingen 

                                                             
114 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 20. 
115 Ibid., 22. 
116 Ibid., 21. 
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mer lämplig person än den projektansvarige eftersom det är denne som kan projektet bäst. Han 
poängterar även, liksom övriga respondenter, att tillförlitligheten stärks ytterligare av att 
prognoserna sedan granskas både internt och externt. Respondenterna upplever inte att det finns 
speciellt många situationer där tillförlitligheten är svår eller inte kan fastställas, något som går 
emot teorin som beskriver tillförlitligheten som ett komplext moment i intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag117. 

Enligt teorin är stora delar av intäktsredovisningen av entreprenaduppdrag, utöver 
tillförlitligheten, komplext, eftersom den ger användaren stort utrymme för egna tolkningar118. 
Att hela intäktsredovisningen av entreprenaduppdrag skulle vara komplext är inte något som 
samtliga respondenter håller med om. Per på Siemens anser dock att hela processen kan upplevas 
komplex eftersom praktiken inte alltid ser ut som teorin. De respondenter som inte håller med 
Per finner istället reglerna relativt användbara. Det finns dock vissa moment som respondenterna 
upplever svårare än andra. Peter från NCC framför t ex att det i början av ett projekt kan vara 
svårt att uppskatta hur mycket tid det tar att utföra ett arbete. Lars från PEAB finner det mest 
komplexa med intäktsredovisningen vara prognostiseringen, medan Ann-Christin från JM 
däremot menar att svårigheten är att inte endast fokusera på successiv vinstavräkning utan även 
tänka på verksamhetens kassalikviditet. Detta eftersom det i slutänden är verkliga pengar det 
handlar om. Vi tror att det finns flera anledningar till varför respondenterna inte upplever 
intäktsredovisningen av entreprenaduppdrag så komplex och komplicerad som teorin påstår. Den 
ena är att respondenterna inte anser sig ha något annat val än successiv vinstavräkning då dem 
vill visa en rättvisande bild av företagets intäkter i proportion mot kostnaderna. Den första 
anledningen som vi ser leder in till den andra, nämligen att dem i och med att dem känner sig 
tvungna att intäktsredovisa enligt successiv vinstavräkning har dem även blivit tvingade att 
dagligen arbeta med metoden. På så sätt har företagen en lång erfarenhet inom området som 
bidragit till att företagen själva utvecklat egna system och modeller för hur intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag ska gå till, och som inte är särskild komplicerade eller komplexa. Vi kan 
tänka oss att det hade varit skillnad i inställning om vi istället hade frågat personer eller företag 
som inte har den långa erfarenhet och praktiska kunskap som våra respondenter faktiskt har.  

6.3 Påverkan 
Enligt teorin har val av intäktsredovisningsmetod stor betydelse framförallt för investerare119. 
Samtliga respondenter är överens om att intäktsredovisningen görs för företagets intressenter och 
att vissa har större betydelse än andra. Av de externa intressenterna anser t ex Lars från PEAB att 
investerare på marknaden och skattemyndigheten har störst nytta av att företaget använder sig av 
successiv vinstavräkning. Han poängterar även att denna metod är till fördel när företaget internt 
vill se över projekten över en viss period eftersom successiv vinstavräkning inte ger en skev bild 

                                                             
117 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 20. 
118 3.6.1 IFRS, 19. 
119 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 20. 
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av intäkterna. Peter från NCC håller med Lars i hans resonemang kring det interna intresset av 
successiv vinstavräkning, men framhäver även att informationen är till nytta för ägarna. Vi har 
förståelse för teorin och respondenternas resonemang kring vilka intressenter som kan tänkas ha 
mest nytta av informationen från successiv vinstavräkning. Detta då denna metod ger dessa 
externa intressenter en rättvis bild av företaget. Att investerare samt ägarna hellre än andra 
externa intressenter vill ha denna rättvisande bild av företaget anser vi beror på att det annars är 
svårt att analysera och jämföra företaget med andra vid ett investeringsbeslut. Att 
skattemyndigheten har intresse av successiv vinstavräkning tror vi beror på att dem då får in 
skatt på vinsten tidigare. 

På frågan om faktorer som intressenter och interna lönsamhetsmål påverkar företaget i deras 
beräkningar, prognoser och tillförlitlighetsbedömningar är samtliga respondenter överens om att 
det inte ska ha en inverkan. Jan från Skanska menar att det är verkligheten som ska beräknas och 
inget annat. Samtidigt uttrycker Peter från NCC att börsnoterade företag lever i en 
resultatinriktad verklighet där företag vill leverera och ligga i front vilket gör att det inte är roligt 
att leverera ett sämre resultat än väntat. Något som överensstämmer med teorin som säger att 
företag traditionellt sätt antas sträva efter att maximera sin vinst120. Han poängterar dock att det 
är viktigare att vara försiktig än att blåsa upp resultatet och håller således med Jan från Skanska 
att det är verkligheten som ska beräknas. De interna lönsamhetsmålen har enligt Jan från 
Skanska som ovan nämnda resonemang, ingen påverkan på intäktsredovisningen när företaget 
väl har projektet. Däremot är det av största betydelse inför projektet, dvs när företaget beslutar 
om de överhuvudtaget är intresserade av projektet eller inte. Ann-Christin från JM håller med i 
detta då hon berättar att företaget redan innan projektet ofta vet vilken vinst som kommer 
genereras. 

Samtliga respondenter medger att det teoretiskt sätt är möjligt att påverka resultatet genom att 
ändra färdigställandegraden. Detta skulle kunna göras som Per från Siemens uttrycker det genom 
att verkligen få in alla kostnader direkt så att intäkterna ökar i takt med dessa. Detta är även 
något som Peter från NCC talar om då färdigställandegraden påverkas av bland annat hur snabbt 
underleverantörer fakturerar. Även Lars från PEAB säger att det finns styrningsmöjligheter 
beroende på vilken prognos som läggs. Dock vidhåller samtliga respondenter att dem medvetet 
inte försöker påverka färdigställandegraden och således resultatet. Anledningen till att företagen 
inte anser sig påverka färdigställandegraden tror vi beror på, och som tidigare nämnts, att dem 
har färdiga och fasta kalkyler för specifika kostnader som ingår i projekten redan från början. 
Dessa kostnader tas upp allt eftersom arbetet utförts och är inte något som företagen gissar sig 
fram till. Således anser dem sig ha en tillförlitlighet när färdigställandegraden ska fastställas. 

                                                             
120 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 22. 



- ANALYS - 

53 

 

De regelverk som idag finns för intäktsredovisning av entreprenaduppdrag ger enligt teorin stort 
utrymme för subjektivitet och tolkningar av användaren121. Respondenterna är medvetna om 
detta och en del av dem anser att det är oundvikligt med en viss grad av subjektivitet i de 
bedömningar som successiv vinstavräkning medför. Detta exemplifierar Jan från Skanska med 
att det endast är människor som gör dessa bedömningar och att människor är olika. T ex är en del 
mer optimistiska än andra, vilket gör att deras prognoser också präglas av optimism. Ann-
Christin från JM och Lars från PEAB instämmer i det faktum att människor är olika och att 
bedömningarna då präglas av detta. Dock anser samtliga respondenter att dem minimerar risken 
för subjektivitet genom interna kontroller och granskningar som utförs av personer i olika led 
inom företaget. Per från Siemens tillägger även att risken för subjektivitet är liten då företaget 
har fasta system som projekten styrs av. Vi förstår respondenterna och teorins resonemang att det 
finns ett visst utrymme för subjektivitet då IAS 11 ger användaren stort utrymme att själv 
uppskatta och prognostisera framtida kostnader. Som hermeneutiska forskare har vi förståelse för 
att varje persons egenskaper har en inverkan på dennes bedömningar. Av den anledningen anser 
vi det väldigt klokt att företagen har interna kontroller och granskningar så att fler än en person 
står bakom prognoserna. Detta då det enligt teorin kan finnas incitament för individer att utnyttja 
de utrymmen som IAS öppnar för122. T ex ett bonussystem som är kopplat till företagets intäkter.  

Enligt samtliga respondenter ska inget påverka företaget i deras bedömningar, beräkningar och 
prognostiseringar, utan att dem verkligen jobbar med att ge en sann bild av verkligheten. Denna 
kommer annars ikapp dem för eller senare. Detta är något vi tycker Jan från Skanska uttrycker 
bra med orden ”annars pinkar man i brallan”. Något som även Peter från NCC håller med om då 
han menar att NCC inte ser några fördelar med att laborera med siffror och lägga fel prognoser. 

6.4 Redovisningens principer och kvalitativa egensk aper 
Då JM, NCC, PEAB, Siemens samt Skanska använder sig av successiv vinstavräkning har dem 
frångått färdigställandemetoden och således realisationsprincipen, där teorin säger att intäkter 
först ska tas upp vid försäljningstillfället. Successiv vinstavräkning syftar istället till 
matchningsprincipen, där intäkter matchas mot kostnader123. Trots att företagen väljer att gå ifrån 
färdigställandemetoden som anses vara den mest tillförlitliga metoden, får vi uppfattningen att 
majoriteten av företagens successiva vinstavräkning går i enlighet med försiktighetsprincipen124. 
En av anledningarna till att vi har den uppfattningen är att samtliga företag är uppmärksamma på 
revideringar i uppföljningsarbetet. Skulle ett projekt gå sämre än väntat och visa minus påverkar 
detta omedelbart resultatet det kvartal då förändringen skedde. Försiktigheten som vi tycker 
präglar företagen i deras arbete styrks av att dem ibland lägger nollprognoser. Enligt Lars från 
PEAB har det varit tillfällen då företaget lagt nollprognoser då det funnits komplicerade projekt 
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som haft allt för många okända faktorer. Ett resonemang som går helt i enlighet med teorin om 
när en nollprognos bör läggas125. Jan från Skanska berättar att när dem byggde i ett krigshärjat 
Bagdad var de projektansvariga väldigt försiktiga i sina bedömningar för att minimera eventuella 
missbedömningar, något vi finner ytterligare stärker vår uppfattning om respondenternas 
beaktade av försiktighetsprincipen. 

På frågan om företagen beaktar redovisningens kvalitativa egenskaper i sin intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag anser samtliga respondenter att dem gör det. Enligt Peter från NCC är de 
kvalitativa egenskaperna inte något dem bockar av i sin dagliga verksamhet och redovisning, 
utan det beaktats redan vid utformningen av de interna systemen. Något vi fått uppfattningen om 
att resterande respondenter instämmer i. Under samtliga intervjuer poängterar respondenterna 
kontinuerligt vikten av att ge en relevant bild av verksamhetens intäkter. Som tidigare nämnts 
framställer successiv vinstavräkning enligt respondenterna detta. Enligt teorin kan det praktiskt 
uppstå situationer där två kvalitativa egenskaper motsätter sig varandra, vilket i detta fall skulle 
kunna vara tillförlitlighet och relevans126. Detta är dock inte något som respondenterna upplever 
som något problem i sin redovisning vid användandet av successiv vinstavräkning då de anser 
sig ha god tillförlitlighet i den rättvisande bild dem ger. Tillförlitligheten är något som skulle gå 
att ifrågasätta då dem själva uppger att det i princip är omöjligt att göra en korrekt prognos i 
början av ett projekt. Mot bakgrund av respondenternas verksamheter håller vi dock med Ann-
Christin från JM i hennes åsikter att den rättvisande bilden som ges genom successiv 
vinstavräkning är viktigare än den tillförlitlighet som färdigställandemetoden ger. 

Lars från PEAB berättar att de stora börsnoterade byggbolagen som JM, NCC, de själva samt 
Skanska brukar träffas och diskutera hur intäkterna ska redovisas på likartat sätt. Dessutom har 
dem diskuterat hur lämpligt det är med successiv vinstavräkning. Detta tycker vi tyder på en 
stark jämförbarhet mellan företagens intäktsredovisning. Något som stärks ytterligare av att JM, 
enligt Ann-Christin, redovisar efter samma principer som de andra byggbolagen. Då det enligt 
undersökningen har visat sig att Siemens arbetar på likvärdigt sätt med sin intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag som de övriga respondenterna är även deras information jämförbar för 
användare. Eftersom samtliga företag har en jämförbar intäktsredovisning anser vi att 
informationen som skulle kunna vara komplex, blir begriplig. Vi tycker även att det är bra att 
företagen tar hjälp av varandra och samarbetar med intäktsredovisningen av entreprenaduppdrag 
för att minimera skillnader i utformningen av successiv vinstavräkning och därmed underlätta för 
företagen själva och dess intressenter. Då företagen har färdiga och upparbetade mallar tror vi att 
dem inte alltid behöver beakta redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper i sin 
dagliga verksamhet där projekten fortlöper. Av den anledningen tror vi även att svaren på 
frågorna rörande principer och kvalitativa egenskaper inte var så uttömmande som vi innan 
föreställt oss då dem i sin vardag inte behöver reflektera över det. 

                                                             
125 3.6.1 Successiv vinstavräkning, 21. 
126 3.7.5 Avvägning mellan två kvalitativa egenskaper, 25. 
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7 SLUTSATSER 
 detta kapitel kommer vi med hjälp av analysen av den empiriska undersökningen först föra 
en kortare diskussion kring våra slutsatser för att sedan presentera studiens slutsatser. För 
att underlätta för läsaren och att denne ska se att studiens problemformulering verkligen 

blir besvarad infogar den nedan:  

Hur tolkar företag med entreprenadverksamhet de öppna reglerna i IAS 11 och hur agerar de 
praktiskt kring dess problematik och komplexitet i sin intäktsredovisning? Samt, vad påverkar 
dem i deras tillämpning och beslut? 

7.1 Diskussion 
Samtliga respondenter är överens om att utformningen av IAS 11 i stort sätt är bra. Enligt teorin 
är regelverket relativt öppet utformat, men ett mer detaljerat regelverk skulle inte hjälpa 
företagen utan snarare komplicera intäktsredovisningen. Detta eftersom det krävs en öppen 
utformning av standarden för att alla entreprenader ska kunna följa den, då karaktären av ett 
entreprenaduppdrag kan se väldigt olika ut. Att standarden inte upplevs komplex finner vi bero 
på att företagen har utvecklat egna mallar utifrån standarden som specificerar och förenklar varje 
projekts intäktsredovisning. Företagen är medvetna om att det är ofrånkomligt med viss 
subjektivitet om standarden ska vara öppet formulerad. Dem föredrar ändå en öppenhet eftersom 
de har kontinuerliga interna kontroller som minimerar risken för subjektiva bedömningar gjorda 
av enskilda personer. Att successiv vinstavräkning är ett självklart huvudval för företagen finner 
inte vi vara konstigt med tanke på att det är viktigt för dem att ge en rättvisande bild av 
företagets intäkter. Anledningen till att företagen väljer att beräkna den successiva 
vinstavräkningen genom förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter och den totala 
prognostiserade utgiften anser vi beror på att dem verkligen vill ge en rättvisande bild av 
intäkterna från utfört arbetet. Detta till skillnad mot de övriga två tillvägagångssätten där 
antingen en besiktning måste ske eller där den fysiska färdigställandegraden måste fastställas 
innan intäkterna kan tas upp. När en av företagets anställda gör bedömningar finns det alltid en 
risk för incitament till att vilja påverka bedömningarna. Vi tycker dock att det är helt förståligt att 
prognoserna görs av den ansvarige för projektet eftersom det är denne som besitter den kunskap 
som behövs för att göra dessa bedömningar.  

Som med all annan redovisning görs även successiv vinstavräkning för företagets intressenter. 
Det framkommer dock under intervjuerna att det är dem interna intressenterna som företag med 
entreprenadverksamhet syftar till när de väljer successiv vinstavräkning. Detta eftersom denna 
metod underlättar det interna uppföljningsarbetet och företaget hela tiden vet vart i 
projektprocessen dem befinner sig. Att faktorer som intressenter och interna lönsamhetsmål inte 
påverkar företagen i deras prognostiseringar anser vi bero på att företagen har en lång tradition 
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och stabil verksamhet vilket gör att detta skulle bli ett alltför kortsiktigt tänkande. Istället vill 
dem ge en rättvisande bild och återspegla den verklighet dem själva upplever.  

Trots att företagen själva medger att det i princip är omöjligt att göra en korrekt prognos i början 
av ett projekt anser företagen liksom vi, att det är viktigare att ge relevant information om 
företagets intäkter än tillförlitlighet i denna. Vi har fått uppfattningen om att 
färdigställandemetoden ska ge en extrem tillförlitlighet till skillnad mot successiv 
vinstavräkning. Vi anser dock att det går att ifrågasätta detta faktum då det egentligen endast är 
det sista året som färdigställandemetoden speglar den exakta verkligheten. I de tidigare åren i 
projektet tas inte intäkter upp vilket vi menar egentligen inte ger en tillförlitlig bild av 
verkligheten. Av den anledningen tycker vi att företagens resonemang kring val av metod är 
korrekt, framförallt eftersom deras arbete präglas av försiktighet. Samtliga företag har samma 
praktiska tillvägagångssätt när dem beräknar den successiva vinstavräkningen, något som vi 
anser gör intäktsredovisningen jämförbar mellan företagen. Begreppet jämförbarhet syftar även 
till att företaget år efter år följer samma interna principer, vilket dessa företag gör då dem har 
många års erfarenhet och har arbetat fram egna fungerade interna mallar. 

7.2 Slutsatser 
Våra samlade intryck utifrån den ställda problemformuleringen är att företag med 
entreprenadverksamhet anser att dagens regelverk fungerar väl. Den öppna utformningen av 
regelverket upplevs inte komplex utan anses nödvändig för användaren med tanke på 
entreprenadverksamhetens karaktär. Graden av subjektivitet som den öppna utformningen 
medför är ofrånkomlig men samtidigt nödvändig. 

Det viktigaste för företag med entreprenadverksamhet är att ge en rättvisande bild av intäkterna. 
Av den anledningen anses successiv vinstavräkning vara det självklara huvudvalet och beräknas 
genom förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter och den totala prognostiserade utgiften. 
Prognostiseringen görs av den ansvarige för projektet men följs upp internt i flera led varje 
kvartal. 

Successiv vinstavräkning görs för företagens intressenter med betoning för interna intressenter. 
Trots detta påverkar inte faktorer som intressenter och interna lönsamhetsmål företagen i deras 
prognostiseringar. Istället är det viljan att ge en rättvisande bild av intäkterna som präglar 
bedömningarna bakom prognoserna.  

Valet att använda sig av successiv vinstavräkning gör att företag med entreprenadverksamhet 
väljer matchningsprincipen framför realisationsprincipen, vilket medför att dem prioriterar att ge 
relevant information framför tillförlitligheten i denna. Dock präglas den relevanta informationen 
av försiktighet vilket gör den mer pålitlig. Företagens intäktsredovisning uppfyller kriteriet 
jämförbarhet. 
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8 SANNINGSKRITERIER 
ör att bedöma hur undersökningen har lyckats avspegla verkligheten på ett 
sanningsenligt sätt kommer vi i detta avsnitt att redogöra för ett antal sanningskriterier 
utifrån kvalitativ forskningsmetod. Dem som vi anser är lämpliga för denna studie och 

går i enlighet med den kvalitativa metoden är intersubjektivitet, tillförlitlighet, praktisk 
användbarhet samt pålitlighet.  

8.1 Intersubjektivitet 
Sanningskriteriet intersubjektivitet syftar till att de tolkningar forskarna har gjort ska 
överensstämma med den verklighet dem försöker avbilda. Intersubjektivitet kan t ex uppnås efter 
det att studien är genomförd genom att forskaren ger respondenten en chans att läsa igenom den 
sammanfattade intervjun och får komma med egna kommentarer och synpunkter.127  

Vid införskaffande av information genom intervjuer finns det alltid en risk att informationen 
eventuellt kan vara vinkad till respektive respondents fördel. Vi anser dock att vi minimerar 
denna risk med antalet respondenter samt att vi inte fick intrycket av att informationen vi erhöll 
på något vis var vinklad. Även det faktum att respondenterna inte ville dölja sina identiteter anser 
vi stärka informationens verklighetsförankring eftersom dem då inte torde vilja lämna oriktiga 
uppgifter. Den information vi erhållit har vi försäkrat oss om att den återgivits på ett 
sanningsenligt sätt då vi direkt efter samtliga intervjuer transkriberade dessa och sammanfattade 
dem för att sedan skicka ut sammanfattningarna till respektive respondent för deras 
godkännande. Detta tillvägagångssätt gav respondenterna en möjlighet att ge sina kommentarer 
och synpunkter på vår tolkning av intervjuerna. Vi har även försäkrat oss om att ingen väsentlig 
information förlorades genom att vi under intervjuerna spelat in dessa med två olika 
inspelningskällor.   

8.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet kan sägas vara en motsvarighet till den kvantitativa forskningens interna validitet. 
Begreppet syftar till att visa på en trovärdighet hos studien. Är studien inte trovärdig kommer 
den heller inte accepteras i andra personers ögon. Denna tillförlitlighet skapas genom att 
forskaren säkerhetsställer att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns, samt att 
forskningsobjekten har bekräftat den sociala verklighet forskaren avser att avbilda så att inga 
missuppfattningar eller feltolkningar har skett under arbetes gång.128  

Tillförlitligheten i denna studie anser vi är god. Arbetet är helt och hållet framarbetat utifrån de 
regleringar som handelshögskolan har kring uppsatsskrivande på d-nivå. Vi har även fått 

                                                             
127 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 165ff. 
128 Bryman, Alan, & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307. 
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ytterligare vägledning av vår handledare. De empiriska resultaten har efter varje intervju skickats 
till respondenterna för deras godkännande innan vi arbetat vidare med informationen. På så sätt 
har dem kunnat bekräfta och göra eventuella ändringar av våra tolkningar av informationen om 
de angås att vi missuppfattat något. Detta förfarande anser vi förstärker det faktum att det är den 
sociala verklighet som respondenten gett oss som verkligen återges i studien. I våra ögon har 
studien således en väldigt hög grad av trovärdighet. 

8.3 Praktisk användbarhet 
Praktisk användbarhet är ett sanningskriterium som behandlar i vilken omfattning studien kan 
tillämpas i verkligheten, dvs den beskriver om undersökningen är relevant eller inte. Enligt 
Johansson Lindfors kan en teoris praktiska användbarhet avgöras först då andra individer än de 
som teorin är ämnad för, tar till sig den och nyttjar den för att bättre förstå sin verklighet.129  

Vi anser att denna studie har en god praktiskt användbarhet. I många avseenden kan den ses som 
en praktisk inblick i verkligheten. Enligt oss ger undersökningen en djupare förståelse för hur 
reglerna för intäktsredovisning av entreprenaduppdrag tillämpas i praktiken. Vi ämnar även 
förmedla praktikernas syn på intäktsregelverken samt vad som påverkar dem i deras beslut och 
tillämpning. Studiens kan användas av alla som teoretisk vet reglerna för intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag men inte har någon djupare kunskap hur dessa praktiskt tillämpas i verkliga 
livet. Det skulle exempelvis kunna vara lärare, studenter, forskare och professorer vid universitet.  

8.4 Pålitlighet 
I kvalitativa sammanhang motsvarar sanningskriteriet pålitlighet det kvantitativa begreppet 
reliabilitet, vilket innebär att undersökningen som forskare gjort är genomförd på ett trovärdigt 
sätt. Undersökningen är väldigt pålitlig om dess resultat kan återupprepas vid ett senare tillfälle 
samt om den är fri från tillfälliga och slumpmässiga fel. Enligt Bryman är det svårt att ”frysa” 
den aktuella sociala miljön som råder samt de sociala fenomen som gäller vid den tidpunkt då 
den kvalitativa forskningen genomförs.130 Därmed är det av stor vikt att vi som forskare lämnar 
en fullständig och tillgänglig redogörelse för de faser som ingått i forskningsprocessen samt att 
dessa redogörelser granskas och följs av någon person utöver oss själva.131 

Då vi tydligt beskrivit studiens tillvägagångssätt genom de två metodiska kapitlen (teoretisk och 
praktisk), samt formulerat våra ställningstaganden som har inverkat till de resultaten som vi 
uppnått, anser vi att denna studie går att upprepa på ett likvärdigt sätt som således skulle ge 
resultat i likhet med våra. Vi har dessutom haft ett kritiskt förhållningssätt till de momenten där 
vi tagit in, bearbetat samt presenterat material från sekundära och primära källor som gjort 

                                                             
129 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 167f. 
130 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 258. 
131 Bryman, Alan, & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307. 
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uppsatsen till dagens utformning. Detta även om vi givetvis har haft en ödmjuk respekt för 
intervjupersonernas expertkunskap hur intäktsredovisning av entreprenaduppdrag utförs 
praktiskt. Under studiens gång har vi dessutom haft en handledare vid vår sida som kunnat 
granska alla faser av vår forskningsprocess. När den slutgiltiga uppsatsen presenteras till 
allmänheten kommer den även ha granskats hårt av både huvud och sidoopponenter. Resultatet 
av uppsatsen anser vi då vara pålitligt. 
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9 AVSLUTNING 
årt kunskapsbidrag med denna studie kommer i detta avslutande kapitel att framföras. Vi 
redogör även för förslag till vidare studier. 

 

9.1 Vårt bidrag med denna studie 
Vår förhoppning med denna studie är att ge kunskap om hur intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag går till praktiskt. Detta framförallt för dem som endast besitter den 
teoretiska kunskapen i ämnet samt dem som ämnar att i framtiden arbeta med successiv 
vinstavräkning. Vi tror även att våra resultat och slutsatser kan intressera företagets intressenter 
eftersom dem får en insyn hur företagen resonerar kring deras intäktsredovisning av 
entreprenaduppdrag. Avslutningsvis hoppas vi att studenter som läser denna uppsats får samma 
kunskap och insikt som vi har fått, hur en IASregel tillämpas och tolkas praktiskt av dem som 
berörs av den.  

9.2 Förslag till vidare studier 
Enligt oss hade det varit intressant att genomföra en studie där forskaren jämför företag som 
använder successiv vinstavräkning med företag som inte använder det. Detta skulle t ex kunna 
göras genom en ny studie där endast företag som inte använder successiv vinstavräkning 
undersöks och sedan jämförs dessa resultat med resultaten i vår undersökning. Vi anser att det 
skulle vara intressant att se varför dessa företag inte använder successiv vinstavräkning då 
företagen i vår studie såg det som ett självklart huvudval. Då FASB och IASB arbetar med nya 
regler kring intäktsredovisning av entreprenaduppdrag vore det väldigt intressant att genomföra 
en likadan undersökning som denna några år efter att reglerna förändrats. Detta för att se hur 
dessa respondenter upplever de nya reglerna samt om det fått några effekter på det praktiska 
arbetet. 
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BILAGA 

Intervjumall 
 

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

2. Vilken är din syn på dagens regelverk för intäktsredovisning av entreprenaduppdrag? 
 

3. Då dagens regelverk är relativt öppet formulerat, anser ni att det finns behov av ett mer 
detaljerat regelverk? 
 

4. Är successiv vinstavräknig ett självklart huvudval för er? (varför och finns det 
undantagsfall) 
 

5. Anser du att successiv vinstavräkning har en öppen utformning? 
 

6. Reglerna för successiv vinstavräknig ger användaren stort utrymme för egna 
bedömningar, anser ni att detta gör bedömningarna subjektiva? 
 

7. Kan du beskriva ett entreprenaduppdrag utifrån intäktsredovisningen, från projektets 
början till slut? 
 

8. Hur ser uppföljningsarbetet och eventuella revideringarna av uppdragen ut efter en tid in i 
projektet? 
 

9. För att tillämpa successiv vinstavräkning krävs det beräkningar, prognoser och 
tillförlitlighetsbedömningar, hur gör ni dessa?  
 

10. Påverkar faktorer som intressenter och lönsamhetsmål, ovan nämnda beräkningar, 
prognoser och tillförlitlighetsbedömningar? 

 
11. För vem gör ni er redovisning? 

 
12. Upplever du några moment i samband med intäktsredovisningen som är komplicerade 

och/eller komplexa? 
 

13. Ett krav för att använda successiv vinstavräkning är att utfallet av ett uppdrag ska vara 
tillförlitligt, hur bedömer ni tillförlitlighet? 
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14. Anser du att det finns en möjlighet att påverka resultatet genom er bedömning av 
färdigställandegraden? 
 

15. Förekommer det situationer då tillförlitligheten är svår eller inte kan fastställas? 
 

16. Intäktsinformationen som presenteras för intressenter ska enligt IASB föreställningsram 
uppfylla kvalitativa egenskaperna som relevans, tillförlitlighet, begriplighet och 
jämförbarhet, är detta något ni beaktar vid utförandet av er intäktsredovisning? 
 

17. Tycker du att det finns konflikter av successiv vinstavräkning mellan tillförlitlighet och 
rättvis bild i redovisningen? 
 

18. Har du något att tillägga som inte framkommit tillräckligt eller annat som är av 
väsentlighet som ej berörts? 

 


