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Sammanfattning 
Titel: Intäktsredovisning av pågående arbeten- en studie inom byggbranschen i Skara 
och Skövde 
Författare: Louise Apell & Natalie Nyborg 
Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp i Företagsekonomi 
Termin: Vårterminen 2014 
 
Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företag brottas ofta 
med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. I och med att det finns olika 
sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på resultatet, måste företag se till att 
redovisa så att de följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. Detta för att 
kunna uppnå rättvisande bild och följa god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild 
är svårt och kan tolkas på olika sätt av företag. Det finns två sätt att utföra bygg-
nadsuppdrag på, antingen till löpande räkning eller fast pris. Utifrån dessa beräkningar 
finns det två metoder för att redovisa intäkterna på under uppdragen, successiv 
vinstavräkning och färdigställandemetoden. Syftet med denna studie är att få kunskap 
om hur byggföretag redovisar sina intäkter för pågående arbeten och om intäkts-
redovisningen påverkas av hur de följer lagar, regler och rekommendationer för olika 
redovisningsmetoder.  
 
Vi har gjort en studie med en kvalitativ metod genom intervjuer med tre olika bygg-
företag och en revisor. Vår studie har varit inriktad på ett hermeneutiskt synsätt och vi 
har använts oss av en induktiv undersökningsansats. Vår teori tar upp definitioner av 
intäkter, intäktserkännande, successiv vinstavräkning, färdigställandemetoden och rätt-
visande bild. Vi tar även upp olika begrepp, lagar och regler som till exempel de olika 
redovisningsprinciperna, ÅRL och BFL. Utifrån en analysmodell har vi sedan kunnat få 
en grund för vår empiri och analys. I empirin har vi först fått fram vad en revisor anser 
om intäktsredovisning för pågående arbeten och sedan har vi fått intervjupersonernas 
egna uppfattningar om intäktsredovisning och hur de tillämpar redovisning av pågående 
arbeten i sina företag.  
 
Utifrån resultatet gjorde vi en tolkning och analys av hur de olika byggföretagen 
tillämpade de olika redovisningsmetoderna och jämförde det med vårt teoretiska avsnitt 
samt avsnittet om normer och regler. Det vi kom fram till var att byggföretagen använde 
sig av de lagar och regler som finns för intäktsredovisning för pågående arbeten. De 
använde sig av både löpande räkning och fast pris på sina uppdrag. En skillnad mellan 
företagen var vilken metod de tillämpade i redovisningen och varför de använde just 
den metoden. Två av företagen använde sig av färdigställandemetoden och ett av 
företagen successiv vinstavräkning. De använde sin metod för att uppnå rättvisande bild 
och här syntes att rättvisande bild uppfattades olika av företagen. Beroende på vilken 
metod som företagen använde sig av så påverkades resultatet vid bokslutet.  



Abstract 
Title: Revenue recognition of work in progress-a study in the construction industry in 
Skara and Skövde 
Author: Louise Apell & Natalie Nyborg 
Course: Bachelor thesis in science of Economics 
Semester: Spring 2014 
  
In the construction industry are ongoing works a common occurrence and companies 
wrestle with the problems of making a correct accounting of these. Because there are 
different ways to account revenues, which give different outcomes on the result, the 
company must ensure to account so that they comply with the laws, rules and 
recommendations. This is to achieve true and fair view and follow generally accepted 
accounting principles. The concept of true and fair view is difficult and can be 
interpreted in different ways by the company. There are two ways to perform con-
struction duties, either the current account or fixed price. Based on these two 
calculations, there are two methods to account revenues during the missions, the per-
centage of completion method and completion method. The purpose of this study is to 
investigate how construction companies reports its revenues during the work in progress 
and if the revenue recognition is affected by how they comply with laws, rules and 
recommendations for various accounting methods.  
  
We have done a study with a qualitative method through interviews with three different 
construction companies and an accountant. Our study has been focused on a 
hermeneutic method and we have used an inductive research approach.  Our theory 
takes up definitions of income, revenue recognition, percentage of completion, 
completion method and true and fair view. We also take up different concepts, laws and 
regulations e.g. the different accounting principles, the ÅRL and BFL. On the basis of 
an analysis model, we have since been able to get a basis for our experiments and 
analysis. In our results we first have seen what an auditor considers whether revenue 
recognition for work in progress and then we received the interview people's own views 
on revenue recognition and how they apply accounting of ongoing work in their 
companies.  
  
Based on the results, we did an interpretation and analysis of how the different 
construction companies applied the various accounting methods and compared it with 
our theoretical section and the section on standards and rules. What we came up with 
was that construction companies made use of the laws and rules for revenue recognition 
for work in progress. They used both the current account and fixed price on their behalf. 
A difference between the companies was the method they used in the report and why. 
Two of the companies used the completion method and one of the companies the 
percentage of completion method. They used their method to achieve true and fair view, 
and this seemed that true and fair view was perceived differently by the companies. 
Depending on the method used by companies so affected the result at year-end.  



Förord 
Det har varit en mycket lärorik period med många nya erfarenheter och kunskaper om 
hur intäktsredovisning för pågående arbeten inom byggbranschen går till. Vi vill först 
och främst tacka våra intervjupersoner på de olika byggföretagen och revisorn för att de 
ställde upp och gjorde denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Ann 
Svensson för goda råd och konstruktiv kritik angående vår uppsats.   
 
Slutligen vill vi tacka oss själva för ett gott samarbete och för att vi orkat kämpa ihop 
dessa veckor.  
 
Trollhättan den 26 maj 2014 
 
 
 
____________________   ____________________ 
        Louise Apell           Natalie Nyborg 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenterar vi vår bakgrund och problemdiskussion till studien. 
Utifrån bakgrund och problem kommer vår forskningsfråga och vårt syfte.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det två tillsynsorgan som sköter regleringen av redovisningen. Dessa är 
Bokföringsnämnden (BFN) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Förutom 
dessa tillsynsorgan gäller fortfarande vissa delar ur Redovisningsrådets Rekommenda-
tioner (RR) som tidigare också var ett tillsynsorgan. Dessutom finns det även lagar som 
reglerar hur redovisningen ska gå till, Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokförings-
lagen (BFL).   

Intäktsredovisning är en central del i ett företags redovisning. Intäkter är avgörande för 
både företagen själva men även för många intressenter i sin bedömning av ett företags 
resultat och framtida utsikter (Bohusova & Nerudova, 2011). Enligt Johansson, 
Johansson, Marton och Pautsch (2010) är den viktigaste frågan när en inkomst kan och 
ska redovisas som en intäkt. Det finns olika sätt att redovisa en intäkt på och även olika 
syn på när intäkten ska redovisas. RR 11- Intäkter, som ges ut av BFN, beskriver de-
finitionen av intäkter och hur de ska redovisas. Samtidigt menar Barker (2010) att de-
finitionen av intäkter inte är helt korrekt definierad utan han anser att den är svårtolkad 
och krångligt formulerad.  

Det är ett pussel för företagen att intäktsredovisa i kombination med att redovisa enligt 
de olika redovisningsprinciperna som finns reglerade i ÅRL och BFL, samtidigt som de 
ska ge en så rättvisande bild av företaget som möjligt. Några av de redovisnings-
principer som ska följas är god redovisningssed, matchningsprincipen, försiktighetsprin-
cipen, realisationsprincipen och rättvisande bild. God redovisningssed innebär att lagar 
praxis och rekommendationer följs (Holmström, 2003). Matchningsprincipen betyder 
att kostnader och intäkter under samma period ska matchas (Artsberg, 2003). Enligt 
försiktighetsprincipen ska tillgångar värderas lågt och skulder högt (Falkman, 2001). 
Realisationsprincipen går ut på att avgöra när en intäkt får redovisas (Artsberg, 2003) 
och rättvisande bild innebär att företagets balansräkning, resultaträkning och noter ska 
ge en så korrekt bild av företaget som möjligt (Holmström, 2003). 

Pågående arbeten är vanligt förekommande för företag inom byggbranschen och innebär 
att företagens uppdrag sträcker sig över flera månader. Ibland varar de i flera år, vilket 
gör att de sträcker sig över flera redovisningsperioder (Alappatt, Sheikh & Krishnan, 
2010). Deras uppdrag kan beräknas på två olika sätt, till löpande räkning eller fast pris 
(Johansson, m.fl., 2010). Inom dessa två sätt finns sedan två metoder att redovisa upp-
dragen på, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Successiv vinstavräk-
ning innebär att intäkter redovisas under den period då de uppkommer, de redovisas 
alltså löpande under arbetets gång och är inte beroende av inbetalningar. Färdig-
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ställandemetoden innebär istället att intäkterna redovisas när avtalet är helt slutfört 
(Bohusova & Nerudova, 2011). 

Med anledning av att det finns olika sätt att redovisa pågående arbeten ville vi under-
söka saken mer och se hur byggföretag gör i praktiken. Vi ville se hur byggföretag för-
håller sig till de olika regler och principer som finns idag och om företagen har tolkat 
det på samma sätt. Vi undersökte även om eventuella skillnader i tolkningen leder till 
stora skillnader i redovisningen genom att det till exempel påverkar resultatet. Detta 
valde vi att göra genom en studie där tre byggföretag och en revisor ingick. Vårt resultat 
kan vara intressant och till hjälp för bland annat de som utformar definitioner och regler 
inom intäktsredovisning. Även företag kan ha nytta av att få veta hur andra företag 
redovisar sina pågående arbeten och på så sätt få råd och tips om en möjlig förbättring 
av sin egen redovisning. 

1.2 Problemdiskussion 
De begrepp som är centrala i vår studie är definitionen av begreppet intäkt, god redovis-
ningssed och rättvisande bild, intäktsredovisning under pågående arbeten samt erkän-
nandet av en intäkt. Intäktsredovisning är en speciellt viktig del inom pågående arbeten 
eftersom dessa ofta sträcker sig över flera månader eller år och därmed även över flera 
bokslut. Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företagen 
brottas ofta med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. Det är därför vi har 
valt att rikta in oss på denna bransch för att kunna göra en tolkning mellan hur olika 
företag gör i praktiken. Enligt Artsberg (2003) är pågående arbeten egentligen en lager-
tillgång men i ÅRL har reglerarna gjort ett undantag för pågående arbeten som innebär 
att dessa inte behöver värderas till de vanliga värderingsreglerna för omsättningstill-
gångar. Istället får pågående arbeten värderas över anskaffningsvärdet. När företagen 
har uppdrag som sträcker sig över flera redovisningsperioder måste de bestämma hur 
och när de ska redovisa intäkter och kostnader (Larson & Brown, 2004). 

I och med att det finns olika sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på 
resultatet, måste företagen redovisa så att en rättvisande bild fortfarande kan uppnås.  
Eftersom att en intäkt är svår att definiera kan det leda till att samma typ av händelse 
kan redovisas på olika sätt beroende på hur de som redovisar har tolkat definitionerna 
(Barker, 2010). Det i sin tur tror vi kan leda till att framförallt god redovisningssed och 
rättvisande bild inte alltid uppfylls. Begreppet rättvisande bild är ett svårt begrepp som 
tolkas olika av olika människor (Alexander & Jermakowicz, 2006), till exempel vad 
som är rättvisande bild för en ekonom på ett företag kanske inte är det för en revisor. 
Detta gör att vi vill se hur olika byggföretag redovisar sina intäkter på så att de, enligt 
dem själva, tycker att de uppnår en rättvisande bild.  

Eftersom det finns två metoder för beräknandet av intäkter under byggnadsuppdrag kan 
detta skapa skillnader mellan olika företags resultat (Bohusova & Nerudova, 2011). Att 
redovisa enligt den successiva vinstavräkningsmetoden ger inte samma resultat som att 
redovisa enligt färdigställandemetoden eftersom erkännandet av en intäkt då sker vid 
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olika tillfällen. Detta gör att intressenter kan ha svårt att jämföra redovisningar mellan 
olika byggföretag eftersom intressenterna oftast inte vet vilken metod företaget har 
använt för beräkning av intäkter om det inte tydligt framgår i årsredovisningen.  

Som framgår är intäktserkännandet en mycket viktig del när pågående arbeten ska redo-
visas. Det är det första steget för att kunna påbörja en redovisningsprocess av intäkten 
och är en av de viktigaste posterna när nettoresultatet ska beräknas (Pashang, 2010). 
Internationellt finns det två olika standarder för intäktsredovisning för byggföretag som 
påverkar erkännandet av en intäkt, dessa är Intäkter och Entreprenadavtal (Bohusova, 
2009). Det finns inga tydliga regler för vilken standard som ska användas vid intäkts-
beräkningen så följden har blivit att vissa företag använder sig av den ena standarden 
medan andra liknande företag använder den andra standarden (Dylag & Kucharczyk, 
2011). När en intäkt ska erkännas är värderingen av tidpunkten för erkännandet också 
viktigt. Det kan vara svårt att veta när tidpunkten är eftersom det är ett komplext område 
med många olika delar, till exempel försäljning, pågående arbeten och tjänster (Zhang, 
2005).  

Det har också länge varit omdiskuterat hur förväntade vinster, som en intäkt ger, ska 
redovisas. Något som är desto tydligare hur det ska redovisas är befarade förluster efter-
som de ska redovisas så snart de kan befaras och beräknas (Artsberg, 2003). 

1.3 Forskningsfråga 
Hur redovisas intäkter och hur påverkas intäktsredovisningen av de olika redovisnings-
metoderna för pågående arbeten i byggföretagen? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att få kunskap om hur byggföretag redovisar intäkter 
under pågående arbeten och om intäktsredovisningen påverkas av hur de följer lagar, 
regler och rekommendationer för olika redovisningsmetoder.  
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2. Metod 
I denna del förklarar vi vilket vetenskapligt synsätt vi har använt oss av. Vidare be-
skriver vi undersökningsansatsen och hur datainsamlingen har gått till. Kapitlet 
avslutas med en analysmetod samt källkritik och tillförlitlighet/överförbarhet.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 
har använts för att skapa en djupare förståelse för vårt undersökningsfenomen (Björk-
lund & Paulsson, 2012). Denna metod innebär att vi har varit mer inriktade på meningar 
och ord än på siffror och tal (Alvehus, 2013). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 
forskning i form av intervjuer för att få en fördjupad insyn i hur företag arbetar med sin 
redovisning.  

Vi har även utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket är läran om tolkning och som 
utgår från inkännande eller empatin vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser och logik 
(Thurén, 2007). Vi har varit ute efter att tolka de svar som vi har fått från våra intervju-
personer angående fastställda betydelser, till exempel lagar och regler (Wallén, 1996). 
Vi ville med andra ord inte bara förklara hur de redovisar utan även tolka bakomliggan-
de faktorer kring hur de olika byggföretagen redovisar pågående arbeten i praktiken. 
Enligt Thurén, (2007) går hermeneutiken ut på att förstå och inte bara begripa 
intellektuellt. Hermeneutisk tolkning är viktigt när det gäller att förstå människor, deras 
handlingar och resultatet av handlingarna (Thurén, 2007).  

2.2 Undersökningsansats 
Vi har valt att göra en intervjustudie. Intervjuer är en av de vanligaste metoderna när 
kvalitativ forskning görs och det är ett effektivt sätt för oss att få reda på hur olika 
personer ser på intäktsredovisning av pågående arbeten (Alvehus, 2013). Detta var 
också ett bra sätt för oss att få en djupare inblick och förståelse för hur våra valda bygg-
företag redovisar (Björklund & Paulsson, 2012). Vi valde att intervjua en revisor för att 
få en större förståelse för intäktsredovisning för pågående arbeten vilket bidrog till att vi 
kunde få en uppfattning om hur redovisningen fungerar i praktiken. Vi har även 
genomfört intervjuer, med en redovisningsansvarig, på tre olika byggföretag och fått en 
bra inblick i hur dessa företag väljer att redovisa sina intäkter för pågående arbeten.  

2.3 Val av företag 
I alla former av studier måste ett slags urval göras och eftersom vi har gjort intervjuer så 
skulle dessa väljas ut genom att bestämma oss för vilka företag vi ville intervjua 
(Alvehus, 2013). När urvalet gjordes tänkte vi på det valda problemområdet. Det som är 
det karaktäristiska i en viss primärstudie är det som ligger till grund för urvalet. I vårt 
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fall handlar det om en viss typ av företag som är placerade inom ett visst geografiskt 
område (Backman, 2008).  

Företagen vi valde var inriktade på ny- och ombyggnationer. Det var viktigt för oss att 
de utförde samma typ av arbeten för att vi skulle kunna göra en tolkning av hur denna 
typ av företag redovisar sina pågående arbeten. När vi valde ut företag som skulle ingå i 
vår studie fokuserade vi på storlek och geografisk placering. Motivet till urvalet av före-
tag var att vi ville att de skulle vara verksamma inom samma geografiska område, i det 
här fallet Skara och Skövde, för att de skulle ha samma förutsättningar på marknaden. 
Företagen skulle förhålla sig till nationella regler men samtidigt så skulle det inte vara 
för små företag med enbart några få anställda, som inte behöver upprätta en årsredo-
visning. Dock skulle det inte heller vara börsnoterade företag som måste följa interna-
tionella regler. Utifrån detta valde vi att begränsa oss till företag med anställda från elva 
till 250, som är definitionerna för små till medelstora företag (Europa, 2007). Inom vårt 
valda geografiska område och utifrån de kriterier vi skrivit om behövde vi, som nämnts 
ovan, göra ett urval av de byggföretag som skulle ingå i studien. Enligt Affärsdatabasen 
så finns det sex stycken byggföretag i Skara och Skövde som passar in på våra kriterier 
(Högskolan Väst, 2014). Antalet företag inom den storlekskategori vi valt att undersöka 
är alltså begränsad inom området (Alvehus, 2013). Anledningen till att det då blev tre 
företag var för att det är hälften av företagen inom vår storlekskategori. En annan an-
ledning var att de skulle ha möjlighet eller vara villiga att ställa upp på intervjuer, vilket 
ytterligare var en begränsning som vi fick ta hänsyn till. Antalet anställda var 16, 110 
respektive 180 på våra olika byggföretag. Skillnaden i storlek innebar att vi kunde få ett 
perspektiv på hur redovisningen såg ut i företag med olika antal anställda.  

2.4 Datainsamling 
Vår datainsamling bygger på primär- och sekundärdata. Primärdata är data som tas fram 
för att användas i en aktuell studie och denna har vi samlat in genom intervjuer. Primär-
data är viktigt för att skapa en förståelse för ett visst undersökningsobjekt. Sekundärdata 
är bland annat böcker, webbkällor och tidskrifter. Denna tas ofta fram i ett annat syfte 
än för den aktuella studien men kan användas i den aktuella undersökningen (Alvehus, 
2013). I vår studie är sekundärdata den litteratur som tagits fram för att beskriva normer 
och regler inom intäktsredovisning av pågående arbeten. 

Intervjuerna gjordes med de redovisningsansvariga på respektive byggföretag för att få 
prata med dem som dagligen arbetar med redovisningen. De företag som ingick i 
studien ville vara anonyma och därför presenteras varken företag eller intervjupersoner. 
Revisorn vi valde att kontakta och intervjua skulle vara kunnig inom byggbranschen för 
att vi skulle kunna veta att vi fick bra hjälp med hur intäktsredovisning för pågående 
arbeten inom byggföretag går till. Intervjun med revisorn och två av byggföretagen har 
ägt rum på plats på respektive kontor. Det tredje byggföretaget intervjuade vi via tele-
fon. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av en semistrukturerad intervju. En 
semistrukturerad intervju innebär att det finns ett antal frågor utifrån en intervjuguide 
(se Bilaga 1 och 2) men det finns också möjlighet att ändra ordningen på frågorna och 
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att ställa följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar (Bryman & Bell, 2013). Teman 
eller ämnen är alltså bestämda men frågor kan också formuleras under intervjun utifrån 
intervjupersonernas svar eller reaktioner på de tidigare ställda frågorna (Björklund & 
Paulsson, 2012). Anledningen till att vi valde semistrukturerad intervju var för att vi 
ville ha svar på ett antal specifika frågor men samtidigt ha chans att kunna ställa följd-
frågor som vi kom på under tiden eller att intervjupersonen fick prata fritt om ämnet 
inom de frågor som vi ställde. För att inte missa något viktigt under intervjuerna, som 
varade ungefär en halvtimme, valde vi att spela in och sedan transkribera intervjuerna. 

Sekundärdata har samlats in genom att titta på lagar och rekommendationer för intäkts-
redovisning på olika hemsidor som behandlar dessa ämnen. Vi har även använt oss av 
böcker för att kunna beskriva de begrepp som ingår i studien och som presenteras i 
kapitel fyra. Böckerna har vi samlat in genom att leta på olika stadsbibliotek.    

2.5 Analysmetod 
Vi har en induktiv ansats för sammanställningen av vårt material i studien och det inne-
bär att vi kommer dra slutsatser utifrån intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Med det in-
duktiva angreppssättet avser vi att utgå från verkligheten och försöka hitta mönster som 
sedan kan sammanfattas i olika modeller och teorier. Vi har alltså studerat ett område 
empiriskt och sedan läst in oss på teorin utifrån den empiri som samlats in (Björklund & 
Paulsson, 2012).  

Vi har även använt oss av en tolkande metod (hermeneutiskt synsätt), vilket ofta 
kopplas ihop med ett induktivt angreppssätt, där vi har gjort en tolkning av hur olika 
byggföretag intäktsredovisar sina pågående arbeten. Denna metod är ofta ett stöd för att 
få en förståelse för företagens tankar och agerande kring intäktsredovisning (Svensson, 
2008). Vår studie bygger på att göra en tolkning och analys utifrån teori och empiri.  

2.6 Källkritik 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som används. Källorna ska 
prövas för att se att de kan användas till det som är syftet med dem (Rienecker, 2008). 
Det kan finnas en risk att vår data inte är fullständig och korrekt från intervjuerna på 
grund av  att det finns sådant som kan påverka intervjupersonernas svar och hur vi har 
uppfattat svaren. Exempel på detta kan vara att intervjupersonerna inte är tillräckligt 
kunniga inom området, att de vill få företaget att verka bättre utåt sett än vad det kanske 
egentligen är (alltså att de förskönar svaren), att de inte förstår frågorna rätt eller att vi 
inte uppfattar svaren korrekt. Vi har försökt att minimera dessa risker genom att även 
intervjua en revisor som kunde fungera som en inledande informationskälla att ha till 
resterande intervjuer. En av intervjuerna gjordes via telefon vilket skulle kunna påverka 
studiens resultat på så sätt att vi inte kunnat göra samma observationer som med de 
intervjuer vi gjort på plats. Telefonintervjuer kan leda till feltolkningar av frågorna och 
svaren då vi endast kan uttrycka oss med våra röster. En annan intervju utfördes med en 
redovisningsansvarig som hade mycket hjälp av en redovisningskonsult i sin redovis-
ning. Detta kan leda till att intervjupersonen inte har full inblick i olika ekonomiska 
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begrepp och en tolkning kan få ske från vår sida angående intervjupersonens beskriv-
ning av sitt arbete (Kristensson, 2014).    

När sekundärdata används är det viktigt att den är aktuell och att ta hänsyn till hur 
många oberoende källor informationen kommer ifrån (Björklund & Paulsson, 2012). 
När vi tittar på hemsidor finns en risk att de inte är aktuella för att de inte är uppdaterade 
på länge. Detsamma gäller böckerna som vi har använt. Dessa har vi försökt få så 
aktuella som möjligt angående begrepp, regler och rekommendationer för att inte riskera 
att beskriva sådant som inte längre gäller.  

2.7 Tillförlitlighet/överförbarhet 
Tillförlitlighet är en viktig aspekt när olika data samlas in. Ett kriterium som är viktigt 
att titta på då är trovärdigheten i de data som samlats in. Det innebär att vi som förfat-
tare måste ställa oss frågan om vi kan lita på de data vi samlat in (Bryman & Bell, 
2013). För att vår primärdata skulle bli så trovärdig som möjligt har vi valt att intervjua 
dem som är redovisningsansvariga på respektive företag. En undersökning är tillförlitlig 
om den är utförd på ett korrekt sätt, inte innehåller felkällor och om de vi har intervjuat 
har svarat ärligt på våra frågor. Intervjupersonerna i denna studie är anonyma och deras 
anonymitet kan bidra till att de är mer ärliga i sina svar. Detta har vi fått bekräftat under 
intervjuerna då de varit väldigt öppna med information om sitt arbete vilket kan öka 
tillförlitligheten (Ekström & Larsson, 2010). Dessutom har vi spelat in och transkriberat 
intervjuerna vilket har gjort att vi hela tiden kunnat gå tillbaka och lyssna på vad de har 
sagt, vilket ytterligare kan öka tillförlitligheten. Vi har också varit två personer under 
alla intervjuer för att kunna diskutera de svar vi fått och på så sätt undvika feltolkningar 
(Kristensson, 2014).  

För att vår sekundärdata vi samlat in ska vara trovärdig har vi använt oss av böcker och 
andra källor som är aktuella. När vi använt oss av böcker har vi tittat på flera olika 
källor för att försäkra oss om att de är korrekta. Då flera källor har skrivit samma saker 
har vi kunnat få trovärdigheten bekräftad. För att uppnå tillförlitlighet angående webb-
källor har vi använt oss av hemsidor från organisationer som har till uppgift att behandla 
de speciella begrepp och rekommendationer som vi använt oss av i studien.   

För att en studie ska vara överförbar gäller det att resultaten kan sättas in i andra studier 
och sammanhang. För att öka överförbarheten i vår studie har vi försökt att noga 
beskriva metoden och hur vi valt ut företagen vi använt i undersökningen, vilket kan 
göra att senare studier kan använda samma tillvägagångssätt (Kristensson, 2014). Dock 
är ett hinder för överförbarheten att företagen varit anonyma samt att vi gjort tolkningar 
av intervjusvaren vilket gör att resultaten kan skilja sig vid nya studier.   
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3. Teori 
Här lägger vi fram val av teori och presentation av den valda teorin som består av 
vetenskapliga artiklar. Kapitlet avslutas med en analysmodell.  

3.1 Val av insamling av teori 

3.1.1 Litteratursökningens genomförande  
När vi skulle ta fram vår teori så sökte vi vetenskapliga artiklar på Högskolan Västs bib-
lioteks databaser. Databaserna som vi har använts oss av är främst Primo och ABI In-
form. I vår teori är viktiga begrepp intäktsredovisning, rättvisande bild, pågående ar-
beten, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Sökord till artiklarna har 
bland annat varit: ”revenue recognition”, ”work in progress”, ”true and fair view”, ”per-
centage of completion method”, “accounting” och “ construction companies”. Vi har 
även hämtat inspiration ifrån tidigare uppsatser som har behandlat liknande ämnen för 
att hitta vetenskapliga artiklar.  

3.1.2 Problem vid litteratursökningen 
Vi har stött på en del problem vid vår litteratursökning. Eftersom vi har skrivit om sven-
ska regler och principer och de flesta vetenskapliga artiklarna handlar om internationella 
regler så har det varit svårt att hitta artiklar som handlar om vårt valda studieområde. 
Extra svårt har det varit att hitta artiklar som tar upp redovisning av intäkter vid på-
gående arbeten och här har vi istället fått titta på allmänna redovisningsregler. Överlag 
så har vi fått titta på internationella regler och tagit med det som kan relateras till 
svenska regler och principer.  

Zhang (2005) menar att det finns förvånansvärt lite empirisk forskning om både intäkts-
redovisning i allmänhet och i synnerhet om när en intäkt ska redovisas. Han nämner att 
en av orsakerna till att det finns så lite forskning inom detta område är för att det är svårt 
att få uppgifter om det på grund av politiken kring intäktsredovisningen. Detta kan be-
kräfta de svårigheter som vi har haft med att hitta vetenskapliga artiklar.  

3.1.3 Motivering av teorivalets omfattning 
I vår studie har vi använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar som vi anser är relevanta 
för vårt undersökningsområde. När vi hade hittat dessa artiklar så hade vi möjlighet att 
bygga upp ett teorikapitel som vi sedan kunde använda för att tolka empirin i ett tolk-
nings- och analyskapitel. Det vi ville få med i vårt teorikapitel var bland annat om in-
täktsredovisning, rättvisande bild, god redovisningssed, successiv vinstavräkning och 
färdigställandemetoden och det var detta som vi sökte vetenskapliga artiklar om. Ett 
kriterium när vi sökte artiklar var att de skulle vara relativt nya, helst inte äldre än från 
2000, detta för att kunna få så aktuell forskning som möjligt. 
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3.1.4 Motivering till valet av teori 
Artiklarna är relevanta för studien för att de diskuterar den problematik som finns inom 
intäktsredovisning. Vi har försökt hitta artiklar som tar upp de områden som är viktiga 
inom intäktsredovisning för pågående arbeten i byggbranschen. Vi anser att artiklarna vi 
har valt är väsentliga för att de är nya, från 2004 och framåt, samt att de är publicerade i 
tidskrifter. Det visar att vi kunnat få fram ganska ny och aktuell forskning inom vårt 
problemområde. Vi har även valt att ha med två artiklar som är skrivna av Pashang där 
den ena artikeln inte är vetenskapligt granskad. Detta förstår vi kan innebära att just 
denna artikel inte är helt fullständig vilket kan medföra att den har en del brister. Vi har 
ändå valt att ha med denna artikel och har då endast med de delar som vi har kunnat få 
bekräftat genom andra källor som Littleton (1985), Dylag och Kucharczyk (2011) samt 
Bohusova (2009). Vi har dessutom stort förtroende för författaren i och med att han har 
skrivit och forskat mycket om begreppet ”recognition” (intäktserkännanden). Vi har 
varit i kontakt med Pashang och fått reda på att denna artikel har varit med vid en inter-
nationell konferens där andra forskare deltagit vilket skulle kunna öka tillförlitligheten 
för artikeln. Dock har vi tyvärr inte kunnat få fram namnet på konferensen. De artiklar 
som vi har med i teorikapitlet behandlar främst internationella regler men vi har då valt 
att bara ta med de delarna som vi kan koppla till de svenska reglerna.  

3.2 Intäkter 

3.2.1 Kriterier för intäkter 
För att kunna redovisa på ett korrekt sätt, med dagens redovisningsstandarder är det 
viktigt att veta definitionen av en intäkt. Vad en intäkt är finns definierat i bland annat 
internationella ramverk (IFRS). Där står det att intäkter är en ökning av ekonomiska för-
delar under en redovisningsperiod i form av en ökning av tillgångarnas värde eller en 
minskning av skulder som resulterar i en ökning av eget kapital (Barker, 2010). Barker 
(2010) tycker att det är konstigt att ingen har tänkt på att definitionen av intäkter står i 
strid med hur dubbel bokföring används. Enligt definitionen skulle en minskning av 
skulderna samtidigt ge en ökning i eget kapital enligt definitionen men att detta inte är 
korrekt.  

Samtidigt finns det i det internationella ramverket två olika standarder som beskriver 
definitionen av en intäkt och som ska användas vid olika tillfällen, Intäkter och Entre-
prenadavtal (Bohusova, 2009). Kriterierna för att definiera Intäkter är följande: 

• Företaget har överfört de väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade 
med varan till kunden. 

• Företaget har inte längre någon kontroll över de varor som sålts eftersom den kon-
trollen nu istället ligger hos kunden. 

• Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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• Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med avtalet kom-
mer att tillfalla företaget. 

• De kostnader som uppstår eller kan förväntas uppstå till följd av avtalet kan mätas.  

3.2.2 Intäktserkännande i redovisningen 
Intäkter kan anses vara den viktigaste posten när bland annat nettoresultatet och skatte-
kostnaden ska beräknas (Littleton, 1985 se Pashang, opublicerad). Enligt Pashang 
(2010) är erkännandet av en intäkt det första steget för att kunna påbörja en redovis-
ningsprocess av en intäkt. I samband med den normala verksamheten i ett företag upp-
kommer intäkter i form av försäljning, avgifter och utdelningar. Intäkter redovisas inte 
förrän det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer tillfalla företaget och 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Den ena standarden, som benämns Intäkter, kan till-
lämpas vid försäljning av varor och produkter och utförande av tjänster. Den andra 
standarden, Entreprenadavtal, beskriver intäkter och kostnader i samband med entrepre-
naduppdrag och att de ska matchas till den redovisningsperiod då arbetet har utförts 
(Bohusova, 2009). Eftersom det inte finns några klara regler för vilken standard som ska 
användas finns det de byggföretag som följer standarden för Entreprenadavtal medan 
andra liknande företag följer standarden för Intäkter (Dylag & Kucharczyk, 2011). Pas-
hang bekräftar att de olika standarderna ger väldigt lite vägledning om när en intäkt ska 
erkännas och på så sätt hur de ska redovisas. Samtidigt föreskriver andra internationella 
regler att intäkter inte ska redovisas förrän de är realiserade (Zhang, 2005).     

När en intäkt ska erkännas i redovisningen är värdering av tidpunkten viktig, alltså när 
det är lämpligt att den ska tas upp i redovisningen. Det kan vara svårt att veta när denna 
tidpunkt är på grund av att intäktsredovisning är ett komplext område med många olika 
delar, till exempel försäljning, pågående arbeten, tjänster och räntor. Ett alternativ vid 
intäktsredovisning är att företag kan upptäcka en intäkt tidigt, redan vid kontrakteringen 
av ett arbete, och har möjlighet att då redovisa den. Tidig redovisning leder till snabbare 
information och gör intäkterna mer relevanta. Risken med denna typ av redovisning är 
dock att kunden kan dra sig ur eller skjuta upp ett kontrakt efter att intäkten redovisats. 
Dessutom kan den snabba informationen bidra till lägre tillförlitlighet och förutsägbar-
het (Zhang, 2005).  

Tidig intäktsredovisning har under den senaste tiden blivit mer uppmärksammat av 
normgivare som gett ut riktlinjer för den korrekta tidpunkten för intäktsredovisning. 
Dessa normgivare ansåg även att tidig intäktsredovisning är ett av de största områdena 
inom resultathantering (Zhang, 2005).  

Inom intäktsredovisningen finns det centrala teman som måste förbättras för att lösa 
problemen med erkännandet av en intäkt. Även principerna om rättvisa, öppenhet och 
punktlighet måste förbättras inom intäktsredovisningen. Det är även viktigt att normer 
och principer för intäktsredovisningen blir mer noggrant och tydligt definierade för att 
undvika en felaktig redovisning av intäkterna (IASB se Pashang, opublicerad). 
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Revisorer har motsatt sig de ekonomiska kritikerna på många sätt. Bland annat anser de 
att erkännandet av en intäkt ska ske enligt matchningsprincipen. När en försäljning är 
realiserbar ska kostnaderna för försäljningen matchas mot intäkterna och för att mäta 
tillförlitligheten i försäljningen använder sig revisorerna av försiktighetsprincipen (Pas-
hang, opublicerad). 

3.3 Successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden 
De två metoder som är förenliga med god redovisningssed när det gäller byggarbeten är 
successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden (Alappatt m.fl., 2010).  

Successiv vinstavräkning är den metod som oftast används när ett uppdrag löper på mer 
än ett bokslutsår (Alappatt m.fl., 2010). Enligt successiv vinstavräkning ska intäkter 
redovisas under hela arbetet baserat på färdigställandegraden. Företagen ska matcha 
intäkter mot kostnader för att räkna ut färdigställandegraden. Med det menas att intäkter 
redovisas under den period då de uppkommer medan kostnader redovisas under den 
period då det arbete de avser har utförts. Intäkterna redovisas alltså löpande under arbe-
tets gång och är inte beroende av inbetalningar (Bohusova & Nerudova, 2011). Dessu-
tom ska intäkterna redovisas först när utfallet av arbetet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt (Bohusova, 2009).     

Färdigställandemetoden innebär att alla intäkter redovisas när ett byggavtal är slutfört, 
vanligtvis är denna tidpunkt när kontraktet är avslutat. Redovisning av intäkter innan 
kontraktet är helt färdigställt är alltså inte tillåtet (Bohusova & Nerudova, 2011). De 
kostnader som uppstår under uppdraget redovisas som ackumulerade tillgångar. Intäkter 
och kostnader redovisas sedan, som Bohusova och Nerudova (2011) också menar, end-
ast på slutförandet av uppdraget (Alappatt m.fl., 2010).  

Internationella regelverk förespråkar att successiv vinstavräkning används, men endast 
när arbeten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Logiken bakom denna metod är att kö-
pare och säljare har vissa rättigheter gentemot varandra, köparen har rätt att få kontrak-
tet slutfört och säljaren har rätt att få löpande betalning under arbetets gång. Detta inne-
bär att en fortlöpande process pågår (Stovall, 2010). Alappatt m.fl. (2010) nämner också 
att internationella regelverk innefattar en vägledning om när de olika metoderna ska 
användas. Successiv vinstavräkning anses vara lämplig när uträkningen av kostnader 
och färdigställandegraden för ett uppdrag är pålitliga. När detta inte kan räknas ut på ett 
tillförlitligt sätt ska istället färdigställandemetoden användas. Dock visar en studie av 
Larson och Brown (2004) att företag inom samma bransch ofta väljer olika metoder för 
sin redovisning vilket leder till att det blir svårt att göra en jämförelse mellan byggbola-
gen. Detta visar på att god redovisningssed för byggavtal är väldigt flexibelt beträffande 
val av redovisningsmetod. Företagen kan välja den metod de själva vill och ändå följa 
god redovisningssed (Larson & Brown, 2004).   

När successiv vinstavräkning används gäller det för företagen att kunna koppla kostna-
der till rätt uppdrag för att kunna räkna ut färdigställandegraden på ett korrekt sätt, vil-
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ket kan vara svårt. Om detta inte görs riskerar företagen att intäktserkänna mer än vad 
de faktiskt har utfört arbete för. Om intäkterna inte beräknas på ett tillförlitligt sätt kan 
inte intressenterna ta ett riktigt beslutsfattande utifrån de ekonomiska rapporterna (Al-
appatt m.fl., 2010). De internationella regelverken förespråkar den successiva vinstav-
räkningen, på grund av en mer rättvisande bild. Trots detta så visar en undersökning av 
Trotman (1980) att de företag som använde färdigställandemetoden hade en lägre skuld-
sättningsgrad än de som använde successiv vinstavräkning (Larson & Brown, 2004).  

3.4 Rättvisande bild 
Syftet med finansiell rapportering är att ge en förståelse för ekonomin i företagen som 
inte är missvisande. Företagen ska alltså redovisa i enlighet med rättvisande bild. Detta 
är ett komplext begrepp som inte har en helt tydlig definition (Alexander & Jerma-
kowicz, 2006). Detta bekräftas av Johansson och Svensson (2008) som skriver att 
många forskare har gjort många försök att definiera rättvisande bild utan att lyckas. En-
ligt Alexander och Jermakowicz (2006) gör den oklara definitionen att synen på rättvi-
sande bild kan vara olika. De menar även att det inte går att uppnå rättvisande bild fullt 
ut då vi människor tolkar begrepp på olika sätt och alltid kommer att göra. Detta lyfts 
även fram utav Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington (1998) som menar att bara 
inom EU är synen på rättvisande bild väldigt varierande till exempel mellan Sverige, 
Spanien och Österrike. Dessutom kan skillnaderna i synen på rättvisande bild bero på 
vilket regelverk som används. Sverige har, till skillnad från vissa andra länder, valt att 
prioritera sina egna lagar och regler framför att låta rättvisande bild styra redovisningen. 
Sverige har istället valt att ta fram rättvisande bild genom noter i redovisningsrappor-
terna (Johansson & Svensson, 2008). Internationellt har det nu därför startats ett kon-
vergensprojekt för att minska skillnaderna inom redovisningsstandarder vilket även kan 
leda till minskad skillnad i synen på rättvisande bild (Alexander & Jermakowicz, 2006). 

3.5 Analysmodell 
Ur vår teori har vi sett en tydlig koppling mellan lagar och regler och hur företag redo-
visar sina intäkter vid pågående arbeten genom att följa olika standarder. Då intäktser-
kännandet är en viktig del vid redovisning av pågående arbeten gäller det för företagen 
att erkänna en intäkt vid rätt tidpunkt. Det gäller också att den tidpunkten då intäkten 
erkänns är tillförlitlig och alltid görs på samma sätt för att skapa en rättvisande bild av 
redovisningen.   

I lagar och rekommendationer står det att tjänsteföretag kan beräkna sina arbeten till 
löpande räkning eller fast pris på sina uppdrag. I teorin har vi kunnat se att det finns två 
metoder för att redovisa pågående arbeten. Den ena är successiv vinstavräkning som 
innebär att inkomsten redovisas under den period som arbetet utförs. Hur mycket som 
ska redovisas bestäms av hur mycket av arbetet som är utfört, vilket beräknas med hjälp 
av färdigställandegraden. Den andra är färdigställandemetoden som innebär att vinstav-
räkningen görs när arbetet är färdigt. 
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Vi vill utifrån detta undersöka hur företagen redovisar sina pågående arbeten genom att 
använda oss av nedanstående analysmodell. Denna modell visar även strukturen på hur 
vårt analys- och tolkningskapitel kommer att se ut med utgångspunkt ur teorin och em-
pirin:  

 

Lagar & 
regler för 
pågående 
arbeten 

Uppdrag till 
fast pris 

Uppdrag på 
löpande 
räkning 

Successiv 
vinstavräkning VS 
Färdigställande-
metoden 

Figur 1. Analysmodell 
(egengjord) 
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4. Begrepp, normer & regelverk 
I detta kapitel beskriver vi byggbranschen samt de begrepp, normer och regelverk 
som är viktiga för vår studie som ett komplement till teorikapitlet.  

4.1 Byggbranschen 
Byggindustrin är en av de snabbast växande branscherna. Utan tillväxten av denna 
bransch skulle utvecklingen av infrastruktur, vägar och bostäder vara omöjlig (Alappatt 
m.fl., 2010). Enligt Sveriges byggindustrier så är byggsektorn ”en av Sveriges största 
och viktigaste branscher”. År 2012 så arbetade 312 000 personer inom byggindustrin 
och de har omsatt över 500 miljarder kronor per år de senaste åren. I byggbranschen 
finns en särskild problematik. Den handlar om redovisning och beskattningen av entre-
prenadverksamheten till exempel värdering av pågående arbeten och successiv vinstav-
räkning (Sveriges byggindustrier, 2014).  
 

4.2 Pågående arbeten 
Pågående arbeten innebär påbörjade men ännu inte avslutade uppdrag vid räkenskaps-
årets slut (Holmström, 2003). ”Enligt ÅRL 4 kap 10§ får pågående arbeten värderas 
över anskaffningsvärdet. Vad lagen här öppnar upp för är en redovisning enligt den s.k. 
”successiva vinstavräkningsmetoden”.”(Artsberg, 2003, s.261). Att värdera över an-
skaffningsvärdet innebär att redovisa en förväntad vinst. Det var länge omdiskuterat hur 
förväntade vinster skulle redovisas. ÅRL reglerar inte pågående arbeten mer än formu-
leringen i 4 kap § 10 utan hänvisar till god redovisningssed (Artsberg, 2003).  
 

4.3 Intäkter 

4.3.1 Innebörden av en intäkt 
Enligt Falkman (2001) utgör en intäkt en ökning av ett företags förmögenhet. Enligt RR 
11 definieras en intäkt som "det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett 
företag under en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undan-
tag av ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade 
instrument”. Intäkter skapas utifrån en prestation, vanligtvis genom försäljning av varor 
eller tjänster. Falkman (2001) tar upp två grundläggande frågor som påverkar när en 
intäkt ska redovisas: Har intäkterna intjänats som en del av den ordinarie verksamheten? 
Ska orealiserade intäkter redovisas? Ofta hävdas att en intäkt måste vara intjänad och 
realiserad för att få redovisa den (Falkman, 2001).  
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4.3.2 RR 11 Intäkter 
Redovisningsrådets Rekommendationer är en normgivning inom BFN. RR i sin dåva-
rande form har lagts ner men rekommendationerna gäller fortfarande (BFN, 2014). RR 
11 tillämpas vid försäljning av varor, utförande av tjänsteuppdrag och annans ut-
nyttjande av företagets tillgångar, som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning. RR 
11:s syfte är att visa hur inkomster från olika typer av transaktioner ska redovisas. 
Enligt RR 11 ska en intäkt redovisas när:  
”Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget 
och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” (RR11, 1999). Det finns ett antal 
villkor som ska vara uppfyllda för att kunna bestämma om ekonomiska fördelarna är 
tillförlitliga. Dessa är enligt RR 11 (1999): 

• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
• Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för uppdragstagaren är förknip-

pade med tjänsteuppdraget kommer att tillfalla denne. 
• Färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförligt sätt 
• De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra 

tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförligt sätt.  

4.3.3 Redovisning av intäkter enligt BFNAR 2003:3 
Enligt BFN får en intäkt bara redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna som kontraktet ger kommer att tillfalla företaget. De två olika metoderna som 
finns för att redovisa en intäkt har en huvudregel och en alternativregel.  

På tjänsteuppdrag finns det två sätt att beräkna uppdrag, löpande räkning och fast pris. 
Vid löpande räkning faktureras arbetet löpande utifrån en bestämd kostnad per anställd, 
tidsåtgång och utgifter för material och arbete. Vid fast pris är ett slutpris bestämt redan 
från början på uppdraget.   

Huvudregeln för löpande räkning är att intäkten blir värdet av det arbete som har lagts 
ner och av det materialet som har levererats eller förbrukats och värdet ska beräknas 
utifrån det avtalade priset. Kostnaderna blir utgifterna för material som levererats eller 
förbrukats. Om ett företag bedömer att ett uppdrag kommer leda till en förlust så ska 
den redovisas direkt som en kostnad oavsett om arbetet är påbörjat eller inte.  

Alternativregeln för löpande räkning säger istället att arbetet ska redovisas som en in-
täkt och kostnad först när arbetet har fakturerats. Angående eventuella förluster som 
arbetet kan ge så ska de redovisas på samma sätt som i huvudregeln.  

Huvudregeln för fast pris innebär att en intäkt ska redovisas baserat på färdigställande-
graden på balansdagen. Det ska också vara sannolikt att företaget kommer att få de eko-
nomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget samt att intäkten, färdigställan-
degraden och utgifterna kan beräknas på ett tillförligt sätt. Färdigställandegraden ska 
kunna fastställas med en tillförlitlig metod som mäter det som den verkligen ska mäta 
och metoden ska vara konsekvent.  
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Alternativregeln för fast pris innebär att företag får vänta med att redovisa intäkterna 
tills arbetet är slutfört (Bokföringsnämndens vägledning, redovisning av intäkter).  

4.4 Lagar och regler 
Bokföringsnämnden är en myndighet som har huvudansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed inom bokföring och redovisning. Deras huvuduppgifter är att ge ut all-
männa råd, normer och övrig information inom redovisningsfrågor. De ger bland annat 
ut BFNAR och RR. RR lades ner 2007 men deras rekommendationer RR 1-RR 29 gäl-
ler fortfarande. I BFN sitter ett antal ledamöter som har utsetts av regeringen. De och 
kansliet biträder regeringskansliet angående redovisningsfrågor och uttalar sig om olika 
författningsförslag (Bokföringsnämnden, 2014). 

”Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redo-
visningssed” (ÅRL, 1995:1554, 2 kap 2§). Årsredovisningslagen lägger stor vikt på att 
redovisningsprinciper följs. Enligt 2 kap 4§ (punkt 3 och 4) ÅRL så ska balansräkning-
en, resultaträkningen och noterna upprättas så att värderingen av posterna görs med 
försiktighet alltså att endast konstaterade intäkter tas med. Intäkter och kostnader ska 
vara hänförliga till räkenskapsåret och tas med oavsett om betalning har skett eller inte. 

Bokföringslagen (1999:1078) är en lag som reglerar hur ett företag ska sköta sin bokfö-
ring. Lagen gäller för de företag som måste avsluta bokföringen med ett årsbokslut eller 
årsredovisning. Enligt BFL så ska god redovisningssed följas vid bokföring. BFL regle-
rar exempelvis räkenskapsår, löpande bokföring och verifikationer samt hur den lö-
pande bokföringen avslutas. 

Det har fr.o.m. 1 januari 2014 blivit obligatoriskt för större företag att använda K3-re-
gelverket. Enligt ÅRL är större företag de som har, över 50 anställda, över 40 miljoner 
kronor i balansomslutning och över 80 miljoner kronor i omsättning. När två av dessa 
kriterier är uppfyllda två år i rad anses företaget som större. Skillnaden i pågående ar-
beten jämfört med tidigare normgivning är att de större företagen måste använda sig av 
successiv vinstavräkning vid uppdrag på löpande räkning (KPMG, 2013).     

4.5 Successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden 
Eftersom vårt teorikapitel i princip bara tar upp internationella regler har vi valt att ha 
med denna del, med de svenska reglerna, för att visa på en koppling mellan internation-
ella och svenska regler. Redovisning enligt successiv vinstavräkning är huvudregeln och 
den grundläggande principen för uppdrag till fast pris och löpande räkning. Det innebär 
att intäkten redovisas det räkenskapsår som uppdraget utförs och att storleken på den 
redovisade intäkten motsvarar uppdragets färdigställandegrad (Bokföringsnämndens 
vägledning, Redovisning av intäkter). Färdigställandegraden kan räknas ut på olika sätt. 
Det är viktigt att tillämpa den metod som räknar ut färdigställandegraden på ett tillför-
litligt sätt. Företagen ska bland annat titta på vilka nedlagda utgifter de har haft i för-
hållande till utfört arbete och på så sätt se hur stor del av arbetet som är utfört (RR 10 
Entreprenader och liknande uppdrag, 1999).      
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Färdigställandemetoden är den alternativa regeln vid uppdrag till fast pris och löpande 
räkning. Den innebär att vinstavräkning görs först när allt arbete är utfört. Fram tills 
vinstavräkning ska ske så redovisar företagen utgifterna i balansräkningen under varula-
ger och det fakturerade beloppet redovisas under kortfristiga skulder (Bokföringsnämn-
dens vägledning, Redovisning av intäkter).  

4.6 Redovisningsprinciper 
Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att sambandet mellan kostnader och intäkter måste be-
stämmas för att redovisa dessa under samma period/år (Artsberg, 2003). Tanken är att 
utgifter som kommer att ge upphov till intäkter, ska redovisas som en kostnad den pe-
riod som intäkterna uppkommer och redovisas. Om matchningsprincipen följs så utgås 
det ifrån att alla utgifter i framtiden kommer att leda till intäkter. Om det inte leder till 
intäkter så ska de redovisas i balansräkningen och kostnadsföras då intäkterna uppstår 
(Falkman, 2001). Ett problem med matchningsprincipen är att hitta en metod för att 
relatera kostnaderna till intäkterna (Artsberg, 2003). Enligt Artsberg (2003) finns det 
ingen klar definition av hur posterna ska relateras till varandra. Enligt Falkman (2001) 
kan aldrig en perfekt matchning göras på grund av att det är så svårt att hitta en kopp-
ling mellan intäkterna och utgifterna.   

Försiktighetsprincipen     

Försiktighetsprincipen innebär att tillgångar ska värderas lågt och skulder högt. Princi-
pen innebär också att ännu ej realiserade intäkter inte ska redovisas samt om det finns 
olika utfall så väljer man att redovisa det som ger lägst resultat (Falkman, 2001). Enligt 
Artsberg (2003) så har försiktighetsprincipen alltid varit en stor del i den svenska redo-
visningen men har numera börjat få ge vika för matchningsprincipen. Följs matchnings-
principen står den ofta i strid med försiktighetsprincipen. Förut har det funnits en risk 
för överdriven försiktighet när företagen har velat kostnadsföra mer än vad de egentli-
gen behöver. I ÅRL 2 kap § 4 3p så står det att redovisningen ska göras med en rimlig 
försiktighet (Artsberg, 2003).  
 
Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen är till för att avgöra när en intäkt får redovisas (Artsberg, 2003). 
Enligt Smith (2006) så har principen en central betydelse inom redovisningen. Ingen 
händelse får redovisas förrän den har skett, till exempel en försäljning. Realisationsprin-
cipen gör att resultatet inte ger en överdrivet positiv bild av företaget men den gör också 
att företag inte behöver skatta för händelser som ännu inte realiserats (Falkman, 2001).  

God redovisningssed 

God redovisningssed innebär att lag, praxis och rekommendationer följs. Begreppet 
beskrivs i förarbetena till BFL och ÅRL som en ”faktiskt förekommande praxis” som 
visar hur företagen redovisar i praktiken d.v.s. deras sed (Holmström, 2003). Enligt bok-
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föringslagen (1999:1078) 4 kap 2§ ska bokföringen göras så att det överensstämmer 
med god redovisningssed. Det är bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklingen av 
god redovisningssed (BFL 8 kap 1§). I ÅRL 2 kap 2§ står det att ”årsredovisningen 
skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”. God 
redovisningssed är hela tiden under utveckling och påverkan av olika lagstiftningar 
(Holmström, 2003).  

Rättvisande bild 

Rättvisande bild innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noter ska ge en så 
korrekt bild av företaget som möjligt (Holmström, 2003). Begreppet kommer från bör-
jan ifrån engelskans ” a true and fair view” men det finns ingen riktig definition av vad 
frasen egentligen står för. Det är dock årsredovisningen i sin helhet som ska bedömas, 
redovisningen ska hålla sig till fakta. Företagen behöver redovisa all fakta som är nöd-
vändig i sin redovisning och inte bara det som företagen tycker ser bra ut. Det är inte 
tillåtet att avvika ifrån lagstiftningen för att uppnå rättvisande bild men däremot är det 
tillåtet att avvika ifrån god redovisningssed (Artsberg, 2003). Tilläggsupplysningar ska 
läggas till i årsredovisningen om det anses att det behövs för att uppnå en rättvisande 
bild av företaget (ÅRL 1995:1554, 2 kap 3§).  
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5. Empiri 
Empiridelen består av en sammanställning av intervjusvar ifrån våra intervjuper-
soner. Empirin är uppställd utifrån vår analysmodell och avslutas med en samman-
fattning.  

5.1 Inledning till empirin 
Här i empirin presenterar vi intervjusvaren från de anonyma intervjupersonerna och de 
benämns i texten utifrån den befattning de har på respektive byggföretag. Det sker heller 
ingen presentation av revisorn eller revisionsbyrån utan denna person benämns helt en-
kelt som "revisorn" i empirin.  

Empirin presenteras, som nämnts tidigare, enligt analysmodellen men vi har också valt 
att presentera varje intervju för sig så att läsaren tydligt ska kunna se vad varje intervju-
person har svarat. Vi kommer sedan i analysen att göra en sammankoppling av de fyra 
intervjuerna i samband med att vi binder ihop teori och empiri.    

5.2. Revisor 
Lagar och regler för pågående arbeten 

Revisorn nämnde att det finns olika regelverk att följa. Företagen kan följa de nya K2-
K3 reglerna eller ”gamla” BFN:s rekommendationer men naturligtvis även ÅRL och 
BFL. I BFN finns det olika avsnitt som handlar om just redovisning av intäkter med 
huvudregel och alternativregel. Det är egentligen ingen större skillnad mellan K3-regle-
verket och BFN:s regler vad gäller intäktsredovisning.     

Intäktsredovisning av pågående arbeten 

Huvudregeln vid uppdrag till fast pris är successiv vinstavräkning och alternativregeln 
är färdigställandemetoden. För att vi lättare skulle förstå hur det går till vid uppdrag till 
fast pris så tog revisorn upp ett exempel (se figur nedan) där vi antog att intäkterna 
skulle vara 100 000 och kostnaderna 80 000 för ett uppdrag. Vid bokslutet var kostna-
derna 40 000 vilket innebär att 50 procent av arbetet var gjort, detta leder då till att in-
täkterna anses vara 50 000, alltså att även de är 50 procent av de förväntade intäkterna. 
Det gör att i resultaträkningen är intäkterna 50 000 och kostnaderna 40 000, alltså ett 
resultat på 10 000. Sedan antog vi att vi har fakturerat 70 000, då kunde vi i balansräk-
ningen utläsa att kundfordringarna är 70 000 och skulden är då 20 000 till kunden 
(70 000 – 50 000). Problemet för en revisor och även för företagen är att veta om upp-
draget verkligen är färdigt när kostnaden är 80 000, som i det här fallet. Själva proble-
met är då färdigställandegraden som används vid uppdrag till fast pris, den är svår att 
räkna ut helt korrekt eftersom att det är svårt att veta om slutkostnaden verkligen blir 
80 000. Så det företaget har redovisat som 50 procent kanske i själva verket är mer eller 
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mindre. När det gäller uppdrag på löpande räkning så är det inte alls lika avancerat som 
med fast pris. Där tas bara intäkter och kostnader för projektet och redovisar när arbete 
är färdigt och faktureringen sker oftast när arbetet är slutfört och det baseras på ned-
lagda kostnader med ett påslag. Löpande räkning är inget kritisk i revisionsperspektivet 
för där är det ganska lätt att se de nedlagda kostnaderna. Det som kan vara svårt är att se 
om vinstmarginalen är fem, tio eller femton procent men det spelar väldigt liten roll för 
helheten eftersom att det handlar om så små projekt.  

 

Revisorn påstår att vid mindre projekt gäller löpande räkning och vid större projekt så 
gäller istället fast pris. Detta för att ha koll på kostnaderna, speciellt vid stora projekt, så 
att de inte skenar iväg allt för mycket. Om till exempel ett hus ska byggas så vill inte 
kunden höra att priset kommer att bli ”typ 3 miljoner men vi fakturerar löpande under 
tiden så får vi se vad de landar på”.  Istället vill kunden ha ett fast pris.  

Enligt revisorn så ger successiv vinstavräkning ett mest rättvisande resultat av företaget 
på grund av att de då intäktsredovisar hela tiden vilket innebär att resultatet fördelas 
jämt över tiden. Färdigställandemetoden kan ge ett väldigt snedvridet resultat då hela 
resultatet redovisas när projektet är färdigt. Det innebär att det året då kostnaderna redo-
visas så kan det se ut som att de har ett sämre resultat och det året när arbetet är klart 
och de redovisar intäkterna så kan de se ut som att de har ett jättebra resultat. Detta ef-
tersom att hela intäkten hamnar på samma period vilket gör att det inte ger en rättvi-
sande bild av redovisningen. Exempel på detta kan enligt revisorn vara lite mindre fö-
retag som arbetar med ett stort projekt åt gången, om detta projekt löper över mer än ett 
år så kan det se ut som att de inte har några intäkter under det året där bygget pågår som 
mest utan hela intäkten kommer istället vid början på nästa år då arbetet är klart. Sam-
mantaget menade revisorn att det finns både för och nackdelar med metoderna. Vill en 
rättvisande bild uppnås av företaget så ska successiv vinstavräkning användas men det 

Intäkt 50' Kostnad 40' 

Skuld 20' Kundfordr. 70' 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Förväntad intäkt på uppdraget: 100' 

Förväntad kostnad: 80' 

Vid bokslutet är kostnaderna 40' vilket 
innebär att 50 % av arbetet anses utfört 
enligt färdigställandegraden. Detta 
innebär att intäkterna också ska vara 50 
% av arbetet = 50', men företaget har 
fakturerat för 70' vilket innebär att de 
har en skuld till kunden på 20'. 

Figur 2. Exempel från revisor  
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ger också mer arbete och administration. Färdigställandemetoden ger inte en lika rättvi-
sande bild av företaget men är lättare att arbeta med.   

Om det är så att företagen ser att det förväntas bli en förlust på ett projekt så måste hela 
förlusten redovisas direkt, alltså när den uppkommer, under den perioden/året. Revisorn 
nämnde att det finns några problem med intäktsredovisning för pågående arbeten. Det 
kan vara svårt att hålla koll på till vilket projekt eller kostnadsställe de ingående kostna-
derna tillhör. Ett annat problem som revisorn sett är att företagen måste sätta rätt pris på 
sina egna anställda. Så att när de räknar ut priset för en anställd måste alla avgifter räk-
nas med så att de inte bara räknar med timlönen för den anställda i beräkningarna.  

5.3 Ekonomichef , byggföretag 1 
Lagar och regler för pågående arbeten 

Enligt ekonomichefen redovisar företaget i enlighet med BFN:s allmänna råd. I och med 
att det nya K3 regelverket har börjat träda ikraft använder sig företaget av dessa regler i 
vissa delar av redovisningen idag. Ekonomichefen tyckte att reglerna som de måste följa 
var okej och hade inga särskilda kommentarer om dem, ”de regler som finns måste föl-
jas” sade ekonomichefen.     

Uppdrag till löpande räkning och fast pris  

Ekonomichefen berättar att vid intäktsredovisning använder de sig av projektredovis-
ning. Allt i resultaträkningen styrs mot ett projekt eller ett kostnadsställe, vilket gör att 
de hela tiden har koll på intäkter och kostnader och vilket projekt de hör till. Finns det 
inget projekt så redovisas det som pågående arbete. De utför uppdrag till både löpande 
räkning och fast pris. Ofta beror det på hur lång tid uppdragen beräknas ta, ett mindre 
arbete som löper på ett par timmar, som att byta en dörr, beräknas oftast till löpande 
räkning medan större arbeten, till exempel entreprenaduppdrag som kan sträcka sig så 
långt som upp till år, beräknas nästan alltid till fast pris.  

Successiv vinstavräkning VS färdigställandemetoden 

Enligt ekonomichefen använder sig företaget av färdigställandemetoden i redovis-
ningen. Detta på grund av skattekrediten, att det är mindre risk vid en eventuell skatte-
revision. Ekonomichefen påpekade också att det är viktigt att avgöra tidpunkten för när 
ett projekt är färdigt när färdigställandemetoden används. Detta för att det är först då 
som arbetet ska redovisas som en intäkt. Erkännandet av en intäkt sker enligt ekonomi-
chefen när fakturering sker. I detta fall är det när hela arbetet är slutfört i och med att de 
redovisar enligt färdigställandemetoden. Ekonomichefen anser att regler och principer 
helt och hållet påverkar redovisningen av intäkter under pågående arbeten då det är 
något de hela tiden måste förhålla sig till. De har sex månader på sig att ta fram ett 
resultat på ett projekt men de brukar vinstavräkna tidigare. Detta för att de vill ha med 
allt på rätt period/år. Det innebär att de inte utnyttjar den gräns som finns för att vinstav-
räkna ett projekt. Dock anser ekonomichefen att reglerna varken hjälper eller försvårar 
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arbetet med intäktsredovisningen. Däremot tyckte ekonomichefen att det finns problem 
med intäktsredovisning på grund av att det finns regler som är hopplösa att följa, till 
exempel att kunna särskilja kostnader mellan olika etapper under ett projekt. Intäkterna 
var inte så svåra att redovisa då det alltid är det som företaget får in.  

Om företaget tror sig veta att ett projekt kommer att gå med förlust så ska hela den för-
lusten tas med direkt, påpekade ekonomichefen. Detta görs både vid successiv vinstav-
räkning och färdigställandemetoden. Antingen sätts tre procent av nedlagda kostnader 
av på det pågående arbetet eller så tas verklig förlust, alltså den förlust som väntas bli på 
projektet. Den största summan av dessa är det som redovisas som en förlust.  

Enligt ekonomichefen är det nästan hopplöst att avläsa en årsredovisning i ett bygg-
företag och man ska vara väldigt försiktig när man läser den. Speciellt årets resultat på 
grund av att det kan variera mycket beroende på om de använder färdigställandemeto-
den eller successiv vinstavräkning. Ekonomichefen gav ett exempel från verkligheten 
där årets resultat hade blivit tio miljoner om färdigställandemetoden använts men bara 
28 000 om successiv vinstavräkning använts. Detta tyckte ekonomichefen visade på hur 
snett det kan bli med färdigställandemetoden. Samtidigt sade ekonomichefen att den 
successiva vinstavräkningen gör att ett företag i princip kan visa vilket resultat som 
helst på grund av att det beror på när företagen redovisar intäkterna och kostnaderna för 
uppdragen. 

5.4 Redovisningsansvarig, byggföretag 2 
Lagar och regler för pågående arbeten 

Redovisningsansvarig sade att de följde de lagar och regler som finns för pågående ar-
beten, såsom BFL, ÅRL och BFN:s allmänna råd. Dock hade de mycket hjälp från en 
redovisningskonsult om hur de skulle redovisa och enligt vilka lagar. Redovisningsan-
svarig visste att de framöver skulle ändra sitt sätt att redovisa pågående arbeten på men 
kunde inte säga om det skulle påverka vilka lagar och regler de skulle följa.     

Uppdrag till löpande räkning och fast pris 

Redovisningsansvarig sade att deras pågående arbeten hade varierande längd, alltifrån 
ett par timmar till ett halvår. De har uppdrag både till löpande räkning och fast pris, men 
enligt redovisningsansvarig så var de flesta av deras arbeten på löpande räkning. Bokfö-
ringen av arbeten gjordes på så sätt att intäkter och kostnader bokfördes direkt men att 
de sedan bokfördes om vid varje månadsslut så att endast det som var färdigt resultat-
fördes.  

Uppdragen på löpande räkning fakturerades först när arbetet var färdigt och beloppet 
blir det som finns i bokföringen för just det arbetet. Samtidigt så anpassade de sig 
mycket efter hur kunden ville ha det, oftast vid långa arbeten som tog ett par månader. 
Om kunden ville ha en faktura i månaden, vid ett uppdrag på till exempel tre månader, 
så fick de det.   
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Uppdragen till fast pris redovisar dem först när arbetet är färdigt, vilket innebär att de 
inte räknar ut någon färdigställandegrad utan redovisar allt på en gång. Redovisningsan-
svarig ansåg inte att det fanns några problem intäktsredovisningen utan redovisade bara 
på det sätt som redovisningskonsulten hade sagt.  

Successiv vinstavräkning VS färdigställandemetoden 

Redovisningsansvarig tyckte sig vara väldigt dåligt insatt i ekonomiska termer eftersom 
de hade en redovisningskonsult till hjälp som skötte det mesta av bokföringen. Dock 
kunde redovisningsansvarig förklara precis hur redovisningen gjordes, vilket var att de 
redovisar och fakturerar uppdragen först när de är helt färdiga. Enligt hur och när de 
redovisar så använder de sig av färdigställandemetoden. I och med att redovisningskon-
sulten sagt att de skulle ändra sättet att redovisa på trodde redovisningsansvarig att de 
nog skulle bli mer tydliga i sin redovisning efter detta.  

5.5 Ekonomichef, byggföretag 3  
Lagar och regler för pågående arbeten 

Enligt ekonomichefen så redovisade företaget enligt ÅRL och BFN för pågående arbe-
ten, men att de även höll på att gå över till det nya K3-regelverket. Detta på grund av 
storleken på företag och för att de egentligen inte har något annat val. Ekonomichefen 
sade att de följer BFN:s anvisningar rätt av, vilket ska göra att de automatiskt följer de 
redovisningsprinciper som gäller. De har inga specifika principer som de följer utan 
förhåller sig till reglerna. Reglerna inom detta område tyckte ekonomichefen fungerade 
bra.   

Uppdrag till löpande räkning och fast pris 

Företaget arbetar med både byggservice och entreprenader vilket gör att tidslängden på 
de arbeten som de utför varierar. Det kan vara allt ifrån ett par timmar till något eller 
några år.  

Ekonomichefen sade att de använder sig av både löpande räkning och fast pris på sina 
uppdrag men de redovisar alltid enligt den successiva vinstavräkningen. Om det blir 
löpande räkning eller fast pris beror på vad kunden vill. Ekonomichefen sade att det 
vore jättebra om företaget kunde få alla uppdrag till löpande räkning men oftast var det 
bara de mindre uppdragen som gjordes på löpande räkning.  De större projekten görs 
oftast till fast pris, dock finns det oftast en liten volym av fast pris i alla projekt oavsett 
om det är uppdrag på löpande räkning eller fast pris.  

I huvudsak faktureras jobb på löpande räkning när de är slutförda men på en del ut-
sträckta arbeten på tre-fyra månader fakturerar dem nedlagda kostnader med påslag. Till 
fast pris så räknar de ut färdigställandegraden genom nedlagda kostnader och löner på 
projektet. De för ut kostnader så att de hamnar på rätt ställen och jämför hela tiden mot 
slutkostnadsprognoser.  
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Successiv vinstavräkning VS färdigställandemetoden 

Intäktsredovisningen har hos företaget blivit digitaliserat. De har gjort om och lagt upp 
ett nytt system. Detta system gör att dem nu kan gå in och göra ändringar varje dag eller 
när de vill istället för vid speciella tidpunkter som de enbart kunnat göra förut. Nu redo-
visas allt enligt successiv vinstavräkning på grund av att de vill ha en hyfsat bra eko-
nomi- och resultatstyrning i projekt. De har valt att gå över till successiv vinstavräkning 
innan de behövde enligt det nya K3-regelverket på grund av att de tyckte att det gav en 
mer rättvisande bild av företaget än färdigställandemetoden. 

Processen för intäktsredovisningen går till så att de först gör en projektanmälan, för att 
projektet ska komma in i redovisningen, och en förkalkyl. Dessa måste göras för att få 
starta ett projekt oberoende av storlek på arbetet. Förkalkylen är den som blir den första 
slutprognosen. Slutprognosen är hela tiden öppen och vid förändringar så kunde de regi-
strera det direkt, detta gjorde att den hela tiden var dagsaktuell eftersom att systemet 
automatiskt räknade fram nya resultat utifrån de förändringar de hade gjort. Företaget 
arbetar med tertialbokslut och vid varje tertial så gör de förlustriskbedömningar i pro-
jekten. I samband med tertialboksluten så bokar de även upp mellanskillnaden vid suc-
cessiv vinstavräkning utifrån affärsredovisningen. Genom att använda sig av detta sy-
stem så får de bra efterkalkyler, vilket är viktigt eftersom att när de ska stänga ett pro-
jekt så måste utfallssiffrorna se likadana ut som slutprognosen.  

I och med att de redovisar varje dag så får de fram en resultatredovisning där de hela 
tiden redovisar intäkter och kostnader vilket innebär att intäktserkännandet sker direkt. 
När de bokför skarpt i affärssystemet så bokför de dock mellanskillnaden enligt netto-
metoden vid varje tertialbokslut så att de hela tiden räknar av intäkten beroende på vart 
de ligger i projektet, alltså hur mycket som är gjort.  

Ekonomichefen tyckte inte att regler och principer påverkade redovisningen negativt. 
De hade valt att använda successiv vinstavräkning och tycker att den är bra. De anser att 
de har lyckats få till en rättvis redovisning och en bättre styrning med hjälp av den. Eko-
nomichefen tyckte inte heller att det fanns några problem med intäktsredovisning av på-
gående arbeten utan att det fungerade bra. Enligt ekonomichefen var det ingen skillnad 
mellan redovisning på löpande räkning eller fast pris, de hanterade dem på samma sätt.    

5.6 Sammanfattning av empiri 
Det vi har fått fram utifrån vår empiri är att alla tre företag använder sig av BFN:s all-
männa råd samt ÅRL och BFL men att vissa företag även börjar gå över till K3-regel-
verket. Alla företag utför uppdrag till både löpande räkning och till fast pris. Anled-
ningen till hur företagen beräknar uppdragen beror på hur stora uppdragen är och vad 
kunden vill. Det som skiljer sig är att företagen redovisar sina uppdrag på olika sätt. 
Både färdigställandemetoden och successiv vinstavräkning förekom och företagen hade 
olika motiv till varför de hade valt den ena eller andra metoden. I tabell 1 nedan visas en 
sammanställning av likheter och skillnader företagen emellan.  
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 Byggföretag 1 Byggföretag 2 Byggföretag 3 

Lagar/Regler/ 

Rekommendationer 

BFN:s allmänna råd och 
K3-pågående arbeten 

BFN:s allmänna råd, 
ÅRL, BFL 

BFN:s anvisningar, 
ÅRL och K3-regel-

verket 

Löpande räkning/ 
Fast pris Båda Båda Båda 

Successiv vinstav-
räkning/ Färdig-

ställande-metoden 
Färdigställandemetoden Färdigställandemetoden 

Successiv vinstav-
räkning 

Motiv till val av 
metod 

På grund av skattere-
visionen och rättvisande 

bild 

Redovisningskonsultens 
val 

Rättvisande bild och 
nya K3-regler 

Tabell 1. Sammanställning av empiri. 
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6. Tolkning och analys 
I detta kapitel kommer vi presentera vår tolkning och analys utifrån den teori och em-
piri vi fått fram, för att se hur byggföretagen gör i praktiken. Detta görs utifrån vår 
analysmodell. 
6.1 Lagar och regler för pågående arbeten 
Våra tre byggföretag var av lite varierande storlek. Företagen hade 16, 110 respektive 
180 anställda. Utifrån vår studie kunde vi se att alla tre byggföretag följer lagar, regler 
och rekommendationer såsom BFN, ÅRL och BFL men två av företagen följde även en 
del av K3-regelverket. Detta var verkligen inget oväntat eftersom motsatsen vore att inte 
följa lagarna vilket är illegalt och det skulle i så fall handla om ekobrott. Dock var de 
inte så insatta i redovisningsprinciperna. Detta tror vi, utifrån intervjupersonernas svar, 
beror på att de ansåg att de följde redovisningsprinciperna automatiskt genom att följa 
lagar och regler. Företagen var mest insatta i god redovisningssed och rättvisande bild 
som de tyckte var viktiga att följa för att ge en så bra bild av företaget som möjligt. I 
teorin beskrivs att definitionen av rättvisande bild är oklar (Alexander & Jermakowicz, 
2006). Vi kan konstatera att rättvisande bild inte hade samma innebörd för de olika före-
tagen, då de valt att redovisa intäkterna på olika sätt för att enligt dem själva uppnå rätt-
visande bild. Alltså kan vi inte säga vilket företag som använder den ”rätta” metoden för 
intäktsredovisning. Eftersom Sverige har valt att prioritera lagar och regler framför rätt-
visande bild så kan alla företag som följer lagar och regler angående redovisning av på-
gående arbeten egentligen anses ge en rättvisande bild (Johansson & Svensson, 2008). 
Det kan finnas många olika anledningar till varför företagen har valt att redovisa som de 
gör, till exempel att det beror på vilken sida de vill visa utåt, alltså vad de vill visa upp 
för intressenterna. Det kan även vara så att det som är rättvisande bild för ett företag 
behöver inte vara det för de andra företagen. Angående god redovisningssed så är det 
inte lika stora diskussioner om detta. Bara genom att de följer lagar, regler och rekom-
mendationer som beskrivs i BFN, BFL och ÅRL så uppnås en god redovisningssed.  

6.2 Uppdrag på löpande räkning och fast pris 
Företagen beräknade sina uppdrag till både löpande räkning och fast pris och detta kan 
liknas vid hur BFNAR 2003:3 beskriver att uppdrag kan beräknas. Detta såg vi var 
genomgående i alla tre företag men det berodde oftast på hur kunden ville ha det. Uti-
från vad revisorn sade så beräknades oftast mindre uppdrag till löpande räkning och 
större uppdrag till fast pris vilket vi kunde se stämde bra överens med hur företagen 
svarade att de gjorde. Vi förstod att utifrån företagens perspektiv är det bättre att få upp-
drag till löpande räkning eftersom att de då under hela arbetet fakturerar löpande bero-
ende på vilka kostnader som de har lagt ner. Företaget behöver då inte oroa sig för hur 
stora kostnaderna blir och riskera att få högre kostnader som kan göra att de går med 
förlust på det uppdraget. Samtidigt förstod företagen att kunden hellre vill få ett fast pris 
så att de vet vad det hela kommer att kosta.  
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6.3 Successiv vinstavräkning VS färdigställandemetoden 
Oavsett hur företagen beräknar sina uppdrag så kan de använda sig av både successiv 
vinstavräkning och färdigställandemetoden för att redovisa sina uppdrag (Alappatt m.fl., 
2010). Det var alltså inte så att till exempel löpande räkning och successiv vinstavräk-
ning hörde ihop eller fast pris och färdigställandemetoden, utan de använde samma 
metod genomgående för sin redovisning av pågående arbeten. Två av företagen använde 
färdigställandemetoden för löpande räkning och fast pris medan ett av företagen hade 
valt att använda successiv vinstavräkning för beräkning av båda typerna av uppdrag. Vi 
anser inte att det ena företaget gör mer rätt än de andra eftersom att båda metoderna är 
förenliga med god redovisningssed (Alappatt m.fl., 2010).  

I och med att företagen valt olika metoder för intäktsredovisning innebär det att de er-
känner sina intäkter vid olika tillfällen. Detta gör att resultaten kan bli olika beroende på 
under vilken redovisningsperiod intäkterna redovisas. De företag som redovisade enligt 
färdigställandemetoden erkänner sina intäkter på ett sätt som kan jämföras med hur 
Bohusova och Nerudova (2011) beskriver att de ska erkännas. Vi tolkade det som att det 
var ganska självklart för företagen att veta när de skulle erkänna sina intäkter eftersom 
att de inte räknade på några intäkter förrän arbetet var färdigt. Hur byggföretag 3 
redovisar successiv vinstavräkning kan jämföras med hur Bohusova & Nerudova (2011) 
och hur BFN:s vägledning förklarar att successiv vinstavräkning ska redovisas. De 
beskriver att intäkter ska redovisas under hela arbetet baserat på en färdigställandegrad. 
Att de redovisar enligt olika metoder tyder på att företagen har olika uppfattningar om 
hur intäktsredovisning inom byggbranschen ska se ut. Vi tycker att det är intressant att 
företagen har valt olika sätt för intäktsredovisning av sina pågående arbeten. I teorin 
syns att det är väldigt oklart vilken metod som ska användas när och att företag inom 
samma bransch kan välja olika sätt att redovisa (Dylag & Kucharczyk, 2011). Detta 
tycker vi framgår utifrån de företag vi har intervjuat då de, som vi nämnt tidigare, 
redovisar pågående arbeten på olika sätt.   

Rättvisande bild går ut på att ge information om företaget som inte är missvisande 
(Alexander & Jermakowicz., 2006). Utifrån intervjuerna såg vi att om företaget använde 
sig av färdigställandemetoden så innebar det att en intäkt kunde redovisas under en 
annan redovisningsperiod än den period där det huvudsakliga arbetet utfördes.  Detta 
kan vara missvisande för intressenter om det inte tydligt framgår vilken metod som an-
vänds och varför i årsredovisningen. Om företaget istället använde sig av successiv 
vinstavräkning gjorde det att intäkterna redovisades löpande. Detta gjorde i sin tur att de 
fördelades jämt under arbetets gång och ledde till en jämn fördelning av intäkterna un-
der ett uppdrag. Dock får successiv vinstavräkning inte användas när ett arbete inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt (Alappatt m.fl.,2010). Detta på grund av att färdigstäl-
landegraden ska kunna räknas ut på ett pålitligt sätt och när detta inte kan göras så ger 
det heller ingen rättvisande bild av företaget. Vi kunde se att byggföretag 3 inte ansåg 
sig ha några problem med att beräkna färdigställandegraden. Samtidigt är detta inget 
som vi kan kontrollera och det kan mycket väl vara så att företaget har svårigheter med 
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att räkna ut denna korrekt. I och med att företaget hade flera projekt igång samtidigt så 
tror vi att det kan vara svårt för dem att koppla kostnader till rätt uppdrag (Alappatt 
m.fl., 2010). Dock tolkar vi det ändå som att företaget kände sig säkra med färdigställ-
andgraden och hur den ska räknas ut eftersom att de har en tydlig och utvecklad process 
för varje enskilt uppdrag. Det som till slut avgör om företagen kan ge en rättvisande bild 
är hur omfattande noterna i årsredovisningen är (Johansson & Svensson, 2008). Vi kan 
inte analysera huruvida noterna i deras årsredovisningar ger tillräckligt med information 
eftersom vi inte har tagit del av dem. Detta visar ytterligare på att vi inte kan visa vilket 
av företagen som ger bäst rättvisande bild utifrån den metod som de använder. Det vi 
kan se här är att de har tolkat reglerna olika om vad som ger rättvisande bild. Vi tror att 
det beror på att intervjupersonerna kan ha olika erfarenhet och kunskap inom redovis-
ning. Om företagen har svårt att hålla isär kostnader för olika uppdrag så kan färdig-
ställandegraden bli felaktig inom den successiva vinstavräkningen (Alappatt m.fl., 
2010). Att använda den successiva vinstavräkningsmetoden behöver samtidigt inte be-
tyda att dessa företag har mer kunskap än de företag som använder färdigställandemeto-
den. Används färdigställandemetoden kan det bero på att de har andra erfarenheter som 
gör att de hellre använder denna metod, till exempel att de har uppdrag där färdigstäl-
landegraden av någon anledning inte går att räkna ut på ett tillförlitligt sätt (Larson & 
Brown, 2004) eller att det bland annat beror på skatten.  

Vi tolkar det som att det är lättare att använda färdigställandemetoden eftersom företa-
get då bara redovisar intäkten när arbetet är färdigt. Detta gör att företagen inte behöver 
räkna på någon färdigställandegrad som inte alltid är fullständig. Å andra sidan kan 
metoden ge ett snedvridet resultat på så sätt att hela intäkten hamnar på samma period. 
Denna period kan vara en annan period än den där det huvudsakliga arbetet har utförts. 
Detta bekräftades av byggföretag 1, som själva tyckte att det kunde bli ett snedvridet 
resultat. De använde sig ändå av denna metod på grund av skatten. Vi tolkar det också, 
precis som Stovall (2010) och revisorn, som att successiv vinstavräkning ger en mer 
rättvisande bild av företaget eftersom att intäkterna istället sprids ut över hela den pe-
riod som uppdraget utförs. En nackdel med denna metod är att färdigställandegraden, 
som är svår att definiera, inte alltid räknas ut på rätt sätt. Detta kan styrkas med vad 
BFNAR 2003:3 och RR 10 säger om färdigställandegraden och som också menar att det 
är viktigt att företagen räknar ut färdigställandegraden på ett tillförlitligt sätt. Det här var 
ett problem enligt både ett av företagen (som inte använde successiv vinstavräkning) 
och revisorn som beskrev att det var svårt att hålla koll på och koppla rätt kostnader till 
rätt uppdrag. Svårigheten ledde enligt företaget till en del fuskande inom denna del av 
redovisningen. Detta leder i sin tur till att om färdigställandegraden inte beräknas kor-
rekt så redovisas inte intäkterna på ett tillförlitligt sätt. En konsekvens av detta blir, som 
Alappatt (2010) nämner, att intressenterna får svårt att ta ett korrekt beslut utifrån de 
ekonomiska rapporterna. Dock ansåg sig inte företagen ha några problem med intäkts-
redovisningen. Detta kan bero på att företagen bara ser till den metod de själva använder 
och hur de gör med sin redovisning utan att jämföra sig med andra företag som kanske 
använder en annan metod.  
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Vi kan se att storleken på byggföretagen inte hade någon inverkan på vilken metod de 
använde. Det minsta och största företaget använde nämligen samma metod (färdigstäl-
landemetoden) vilket gör att vi tolkar det som att det kan variera mycket vilken metod 
företagen använder, oavsett hur stora företagen är. Vi har också fått klart för oss att det 
är lättare att använda färdigställandemetoden på grund av att det kräver mindre admi-
nistration då intäkterna erkänns på en och samma gång utan att behöva beräkna dem 
löpande under arbetet. Detta kan vara ytterligare en anledning, än de vi skrev om tidi-
gare, till att två av företagen använder denna metod. Speciellt det minsta företaget ef-
tersom att mycket av redovisningen hanterades av redovisningskonsulten.    
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7. Slutsats och diskussion 
I slutsatsen presenterar vi vad vi har kommit fram till genom analysen och det är även 
här som vi kommer att svara på vår forskningsfråga. Vi presenterar också våra egna 
reflektioner och vidare kommer vi även att ge förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur byggföretag redovisar sina in-
täkter för pågående arbeten och om intäktsredovisningen påverkas av hur företagen föl-
jer lagar, regler och rekommendationer för de olika redovisningsmetoderna. Vi kan dra 
slutsatsen att de tre byggföretag vi undersökte använder sig av både löpande räkning 
och fast pris för att beräkna sina uppdrag. Det som skiljer dem åt är att de redovisar på-
gående arbeten med olika metoder, successiv vinstavräkning och färdigställandemeto-
den. Den största anledningen till detta är de olika uppfattningarna om vad rättvisande 
bild är och hur den ska speglas i företagets redovisning. En annan anledning är deras 
egna argument där det framkom att det till exempel berodde på skatten eller nya K3-
regelverket. Däremot har vi fått klart för oss att de flesta regelverk och normgivare före-
språkar att successiv vinstavräkning används trots att den metoden kan vara svårare att 
använda på grund av svårigheter med ett korrekt beräknande av färdigställandegraden. 

Intäktsredovisningen påverkas utifrån vilken metod som används eftersom intäktser-
kännandet då sker vid olika tidpunkter. Den successiva vinstavräkningen ger ett tidigare 
erkännande av intäkter än vad färdigställandemetoden gör. Detta leder i sin tur till att 
resultatet i många fall blir olika i och med att vinstavräkningen kan ske vid olika tid-
punkter. Oavsett vilken metod företagen använder sig av får de anses följa god redovis-
ningssed och rättvisande bild, om de är tydliga med sina noter i årsredovisningarna. 
Detta på grund av att de följer de lagar och regler som finns samt för att det inte finns 
några tydliga vägledningar för hur företag ska göra för att uppnå rättvisande bild. För att 
få en gemensam intäktsredovisning där företagen följer samma metoder, som även 
skulle göra det lättare för intressenter att läsa årsredovisningarna, behöver definitionerna 
göras tydligare. Detta kan vi se har inletts internationellt i och med det konvergenspro-
jekt som startats.    

7.2 Egna reflektioner 
När vi började med vår studie så föreställde vi oss att redovisningsprinciperna hade en 
ganska stor påverkan på byggföretagens intäktsredovisning av pågående arbeten. Men 
efter våra intervjuer ändrades denna bild snabbt. Vi trodde också att våra intervju-
personer skulle se mer problem med intäktsredovisningen än vad de gjorde, enligt dem 
fanns det nästan inga problem. Detta gjorde det ännu mer intressant för oss att se hur 
olika byggföretag redovisar när det skiljde sig en del i hur de redovisar. Vår studie har 
enligt oss både förtjänster och brister. 
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Vi anser att vår studie har bidragit till att belysa hur intäktsredovisning av pågående 
arbeten går till och vilka olika uppfattningar som finns om hur redovisningen bör gå till. 
Vi fick fram olika synvinklar på hur de olika företagen såg på intäktsredovisningen vil-
ket gjorde att vi fick ett intressantare resultat att analysera. Vi tror också att denna studie 
kan bidra till vidare undersökningar om intäktsredovisning för pågående arbeten, vilket 
skulle vara positivt eftersom vi fått uppfattningen om att det inte finns så mycket forsk-
ning inom det.   

De brister vi kan se i vår studie är att vi kanske skulle velat ha mer tid på oss för att 
kunna undersöka en större mängd byggföretag för att få ett fylligare resultat och på så 
sätt en bättre bild av ämnet. Vi skulle även önskat att det fanns mer forskning kring vårt 
ämne för att få en bättre grund att stå på i teorin och också därigenom fått en bättre bild 
av ämnet. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
Vi har under vår studie fått upp ögonen för förslag till vidare forskning inom ämnet som 
vi inte kunde lyfta fram i vår egen studie. Vi skulle tycka att det vore intressant att titta 
på hur företag prognostiserar byggprojekt genom att till exempel göra en jämförelse 
mellan flera olika liknade större byggprojekt. Ett annat förslag till vidare studier skulle 
kunna vara att titta på ett antal byggföretag som alla har gått över till det nya K3-regel-
verket och göra en jämförelse mellan vad de anser om det nya regelverket kontra det 
gamla med BFNAR och RR.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Frågor till byggföretagen 

Organisationen 

• Hur länge har du arbetat här och vad är dina huvuduppgifter? 
• När startade organisationen och vad gör ni? 
• Hur många anställda har ni? 
• Hur mycket har ni i nettoomsättning per år? 
• Vilket regelverk redovisar ni inom?  
• Hur lång tid brukar era arbeten/ uppdrag pågå?  

 

Regelverken för pågående arbeten 

• Vilka regler, lagar och rekommendationer följer ni för pågående arbeten? 
• Och varför gör ni det? 
• Vad tycker ni om de regler som ni måste följa?  
• Vilka redovisningsprinciper följer ni?  
• Och hur gör ni för att följa dem?  

 

Intäkter 
• Hur redovisar ni intäkter för pågående arbeten? Hur ser processen ut från början 

till slut? 
• Redovisar ni till löpande räkning eller fast pris på era uppdrag/arbeten?  
• Och varför? 
• Vid löpande räkning: när fakturerar ni, alltså hur ofta?  
• Vid fast pris: hur räknar ni ut färdigställandegraden?  
• När erkänner ni en intäkt vid redovisning av pågående arbeten och varför? 

(Huvudregeln/alternativregel.) 
• Använder ni er av färdigställandemetoden eller successiv vinstavräkning? 
• Hur påverkar regler och principer redovisningen av intäkter av pågående 

arbeten? 
• Hjälper dem till eller försvårar dem ert arbete? 
• Anser du att det finns ”problem” med intäktsredovisning i era pågående arbeten? 

I så fall vilka och varför? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till revisor 

• Lagar och regler (och rekommendationer) 
• Redovisningsprinciper 
• Olika sätt att redovisa intäkter under pågående arbeten 
• Löpande vs fast pris 
• Färdigställandegrad och successiv vinstavräkning 
• Problem med intäktsredovisning för pågående arbeten (vad är de största 

problemen med intäktsredovisning för pågående arbeten?) 
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