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1.  INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Alla svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar skall upprätthålla en årsredovisning. 
Syftet med redovisningen är dels att ge underlag för kontroll av hur verksamheten bedrivs, 
dels att ge information till beslutsfattarna i organisationen och till organisationens intressenter 
(stat, kommun, aktieägare, etc.). 
 
Specifika regler på redovisningsområdet, till exempel värdering av varulager och 
anläggningar, kan härledas från ett ramverk för redovisningen. Det består av en beskrivning 
av redovisningens syfte och ett mindre antal mer grundläggande redovisningsprinciper, även 
kallade postulat. (Eriksson, 1996) 
 
Med värderingsprocessen menas, i redovisningssammanhang, tilldelning av kvantitativa 
monetära belopp till företagets resurser som ägs och kontrolleras av företaget. Innan värdering 
utförs måste ett lämpligt urval av värderingskriterier göras.  Några möjliga värderingskriterier 
för inkomster, resurser och anläggningstillgångar kan vara ett konkret belopp utryckt i kronor, 
tiden för händelsen eller transaktionen, samt produktionskapacitet, anskaffningskostnader 
eller ersättningskostnader. Eftersom utbytet av varor och tjänster brukar uttryckas i pengar, är 
det logiskt att utbytespriser (marknadspriser) används i den externa redovisningen. 
Ekonomiska beslut kan endast påverka nutida och framtida utfall, därför är nutida- och 
framtida utbytesvärden lika relevanta som historiska anskaffningsvärden. (Hendriksen & van 
Breda, 1992)    
 
Det är viktigt att avgränsa redovisningsenheten, eftersom den definierar enheten mot dess 
omgivning och därigenom enhetens resurser och aktiviteter som kan inkluderas i 
redovisningen. Genom att definiera enheten underlättas presentationen av relevanta uppgifter. 
(ibid.) 
 
Den konventionella redovisningen är utformad med avseende på kravet på rimlig objektivitet 
och har också till syfte att ge en rättvisande bild av enhetens verksamhet. 
Anskaffningskostnadsprincipen, som är ett uttryck för objektivitetsprincipen, säger att 
materiella och immateriella tillgångar och motsvarande resursförbrukning (kostnader), skall 
härledas från historiska utgifter (Eriksson, 1996). Principen kräver ytterligare preciseringar 
och innefattar även realisationsprincipen och matchningsprincipen. Realisationsprincipen 
uttrycker att intäkten finner sitt erkännande först då betalningen för prestationen är inom 
räckhåll. Tidpunkt för realisering anses normalt sammanfalla med försäljningstillfället. 
Matchningsprincipen innebär att redovisningsperiodens resultat mäts genom att de 
periodiserade utgifterna, det vill säga kostnaderna för intäkternas förvärvande, avräknas mot 
periodens intäkter. (Eriksson, 1998)  
 
Företagens redovisning måste upprättas i enlighet med de redovisningsregler som gäller enligt 
lag och rekommendationer. Därför är det dessa regler och rekommendationer som avgör 
vilken information de finansiella uppgifterna skall innehålla. Men som Mathews & Perera 
(1996, s. 115) menar, har man aldrig fastställt exakt hur dessa principer ska se ut och vilket 
deras egentliga innehåll ska vara. Genom årsredovisningen som bland annat innehåller 
företagets balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys vill redovisarna ge en 
rättvisande bild av företagets verksamhet. Det råder dock en viss förvirring om samspelet 
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mellan kravet på en rättvisande bild och övriga allmänt accepterade redovisningsprinciper, 
eftersom tolkningen av samspelet kan variera. En förklaring till detta kan vara att de 
finansiella uppgifterna upprätthåller den rättvisande bilden och överensstämmer med allmänt 
accepterade redovisningsprinciper. En annan tolkning kan emellertid vara att de finansiella 
uppgifterna presenterar en rättvisande bild på grund av att de överensstämmer med de allmänt 
accepterade redovisningsprinciperna. En tredje tolkning kan vara att de finansiella uppgifterna 
kan ge en rättvisande bild av företagets verksamhet vilka än de allmänt accepterade 
redovisningsprinciperna må vara.  
 
 
1.2  Problemdiskussion  
 
En av de mest centrala uppgifterna i en bokslutsrapport är storleken på vinsten/förlusten som 
företaget redovisar. Företagets resultat (vinst/förlust) för året är skillnaden mellan årets 
intäkter och årets kostnader. Detta kan skapa flera problem vilkas lösning vi kan hitta både i 
litteraturen, de diverse lagar och regler som har utgivits under åren samt de 
rekommendationer som har skrivits. Frågan är hur vi kan veta när en intäkt har uppstått och 
till vilken period den ska tillfalla. Detsamma gäller även kostnaderna, men även här kan det 
uppstå ett värderingsproblem nämligen; hur stora ska kostnaderna vara. Det finns ett antal 
värderingsregler som kan följas för att en rättvis och sann värdering av kostnaderna, och 
därmed vinsten ska kunna göras. Det vanligaste sättet för värdering av kostnaderna är till 
historiska anskaffningsvärden, men det förekommer andra sätt som av vissa företag anses 
utgöra ett bättre värderingsgrund för företagets kostnader och vinst. Företagets intäkter 
däremot är lättare att värdera och upptas till varans eller tjänstens försäljningspris. Problemet 
har en annorlunda karaktär. Vad är det som utlöser en intäkt och hur ska redovisarna veta när 
en intäkt har uppstått?  
 
För att kunna besvara frågorna måste redovisaren identifiera den så kallade ”kritiska 
händelsen” som har utlöst intäkten. En bra utgångspunkt för att hitta den kritiska händelsen är 
företagets förädlingskedja som utgör ett fullständigt kretslopp, ”from cash to cash”. Den visar 
hur värdeökningen av tillgångarna sker och ur ett rent ekonomisk perspektiv kan man hävda 
att detta sker under hela förädlingsprocessen. Vanligtvis inträffar omvärderingen av 
tillgångarna, dvs. omvärdering från ett historiskt anskaffningsvärde till marknadsvärde, vid en 
bestämd tidpunkt i kretsloppet, den kritiska händelsen. Eftersom ökningen av 
nettotillgångarna sker i samband med den kritiska händelsen, kan vi säga att den även utgör 
tidpunkten då en vinst realiseras. I praktiken är det vanligt med fyra tidpunkter som anger den 
kritiska händelsen och som gör det möjligt för realiseringen av intäkten. Som vi berättade i 
föregående avsnitt, måste tidpunkten för intäktsrealisering vara i enighet med de olika 
redovisningsprinciperna. Ett av de vanligaste sätten att realisera intäkten på anges av 
realisationsprincipen. Tidpunkten för den kritiska händelsen sammanfaller enligt principen 
med försäljningstidpunkten. En andra tidpunkt för intäktserkänning är vid produktens eller 
tjänstens färdigställande. Den kritiska händelsen representerar den tidpunkt då varan anses 
färdigproducerad, men ännu inte såld. Ett tredje sätt för intäktsrealisering är att omvärdering 
av nettotillgångarna görs under produktionens lopp. Den kritiska händelsen är därmed inte 
knuten till en specifik tidpunkt, utan inträffar kontinuerligt under hela produktionen. Detta är 
speciellt lämpligt för långa projekt som sträcker sig under flera år där erkännandet av intäkten 
baseras på färdigställandegraden och redovisas i samband med företagets bokslutsrapporter. 
Byggbranschen kan ses som ett typiskt område där detta sätt har funnit sin tillämpning. 
Tanken bakom användning av färdigställandegraden skiljer sig från realisationsprincipen i 
många avseenden men kan utgöra en bättre grund för bedömning av byggföretagens 
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verksamhet. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda för att företagen ska kunna 
använda sig av metoden, vilket kan ställa till diverse problem. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att tidpunkten för intäktsrealiseringen uppskjuts till efter att försäljning har skett. 
Den kritiska händelsen i dessa fall inträffar efter det att förädlingsprocessen (eller ”from cash 
to cash” kretsloppet) har ägt rum.  
Utöver de fyra metoderna har byggföretagens verksamhet föranlett en lite annorlunda lösning 
på problemet med intäktserkännandet. De har utvecklat en metod som kallas för ”första 
kronans princip” vilken kringgår vissa problem och oklarheter samtidigt som den visar sig 
vara enklare att använda rent praktisk.  
 
Med anledning till det sagda hittills, vill vi ägna denna uppsats åt att närmare beskriva de 
regler och lagar som gäller för realisering av intäkter samtidigt som vi vill redogöra för de 
fyra metoderna och deras användning. För att en bättre förståelse ska kunna uppnås kommer 
vi även att redogöra för de redovisningsprinciper som gäller för intäktsrealiseringen. Till sist 
vill vi anknyta regelverk med praxis och presentera hur företagen inom byggbranschen 
intäktsredovisar och hur detta har förändrats över tiden. 
 
 
1.3  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är: 
 
• Att förklara innebörden av realisationsprincipen. 
• Att belysa praxis för intäktserkännande vid pågående arbete inom byggbranschen. 
• Att studera utvecklingstendenser vad gäller etablerandet av tidpunkten för 

intäktserkännande. 
 
 
1.4  Avgränsningar 
 
Arbetet avgränsas till att behandla förhållande som innefattar Sverige. Vidare tittar vi bara på 
praxis inom byggbranschen eftersom denna i stor utsträckning tillämpar intäktserkännande 
under pågående arbeten. 



METOD 
Realisering av intäkter vid pågående arbete 

 

 6

2.  METOD 
 
I kapitlet metod behandlas forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetoder, 
litteraturundersökning, val av företag och metodproblem. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Det finns i princip tre olika metodsynsätt som kan urskiljas inom ämnet företagsekonomi, 
nämligen analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt.  
 
Det analytiska synsättet är det äldsta av de tre. Antagandet om verklighetens egenskaper 
bygger på att den har en summativ karaktär, dvs. helheten är summan av delarna. Ett 
illustrativt exempel är en nations landslag i fotboll, där de olika positionerna skall antas av 
landets bästa spelare. Vi har gått efter principen, att summan av delarna är lika med helheten, 
varför de bästa enskilda delarna utgör den bästa helheten.  
 
Till skillnad från det analytiska synsättet antar systemsynsättet att verkligheten är arrangerad 
på ett sådant sätt att helheten avviker från summan av delarna. Skulle vi ha tagit ut landslaget 
i fotboll med systemsynsätt som vägledare, hade vår uppmärksamhet riktats mer mot 
spelarrelationerna och laget som helhet än de enskilt bästa spelarna. Systemsynsättet förklarar 
eller förstår således delarna utifrån helhetens egenskaper.  
 
Aktörssynsättet är det yngsta av de tre. Aktörssynsättet säger att helheten skall förstås utifrån 
delarnas egenskaper. Synsättet inriktar sig på att kartlägga den betydelse och innebörd olika 
aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Aktörssynsättet har kritiserats för att betrakta alla sociala företeelser med utgångspunkt från 
de enskilda aktörernas subjektiva föreställningar. Detta kan endast bibringa oss subjektiv 
kunskap som är av mindre värde för att lösa mera övergripande problem. Kritikerna säger 
vidare att det är föga lönt att syssla med enskilda aktörer när vi är i behov av mera generell 
och allmängiltig kunskap (ibid.). I vårt arbete använder vi aktörsynsättet eftersom dess 
grundfilosofi lämpar sig bäst det undersökta problemets natur. Vi är väl medvetna om kritiken 
men vi anser att de data som används i uppsatsen grundar sig på lagar, rekommendationer och 
företagens bokslutsrapport, vilket minimerar eller helt utesluter förekomsten av subjektiv 
data. 
  
Inom metodlära skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. När man talar 
om dessa metoder kan vissa kopplingar göras till bestämda undersökningsmetoder till 
exempel en strukturerad i motsats till en ostrukturerad intervju. Tonvikten kan även läggas på 
hur det insamlade materialet bearbetas.  
 
I det förstnämnda fallet koncentrerar man sig på förhållandet mellan forskaren och det som 
utforskas. Genom att använda den kvalitativa metoden studerar forskaren några få problem 
eller frågeställningar på djupet. Metoden är inte lämplig för att forskaren ska kunna dra några 
generella slutsatser, eftersom undersökningen baseras på fakta samlad från ett fåtal undersökta 
objekt.  
 
I det andra fallet läggs tonvikten på de sätt på vilka det insamlade faktamaterialet bearbetas 
samt själva tolkningen och presentationen av fakta (Andersen, 1994). En kvantitativ 
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undersökningsmetod kräver ett betydligt större antal undersökningsobjekt, vilket kan 
möjliggöra användandet av statistiska metoder för tolkningen av den insamlade 
faktamaterialet. Om undersökningen har genomförts med avseende på alla de krav som 
metoden ställer och om tillräckligt många objekt har undersökts, kan forskaren dra generella 
slutsatser.  
 
De båda inriktningarna framställs ofta som helt oförenliga, vilket knappast är fallet i praktiskt 
forskningsarbete. Vi kan betrakta rent kvalitativt inriktad och rent kvantitativt inriktad 
forskning som var sin ändpunkt på ett kontinuum. Huvuddelen av den forskning som bedrivs 
idag inom samhälls- och beteendevetenskaperna befinner sig någonstans mellan dessa två 
ändpunkter. Forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har ofta inslag av verbala 
analyser, likväl den kvalitativt inriktade som ofta har inslag av statistiska analyser (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att studien som utförs skall göras mätbar och 
att undersökningsresultatet skall presenteras numeriskt. Forskaren uppfattar sitt forskningsfält 
som ett objekt, som ett föremål, som undersöks med avseende på en eller flera variabler. Med 
den kvantitativa metodiken undersöks alla fenomen (kvaliteter) på samma variabel. 
Kvantifiering är en fråga om graden av precision vid observerandet. Om vi eftersträvar 
precisa observationer måste mätningar göras på ett objektivt sätt. Den här uppfattningen har 
inspirerats av den logiska positivismens idéer om en enhetsvetenskap, och utgångspunkten är 
ofta det naturvetenskapliga forskningsidealet (Andersen, 1994). 
 
Företrädarna för de kvalitativa metoderna förnekar att allt kan göras mätbart. De menar att det 
är en principiell skillnad på de saker som naturvetenskapsmän studerar och det som 
samhällsforskare sysslar med. Därför kan inte samma metoder användas. Den enighet som 
verkar föreligga om vad kvantitativ metod innebär är föga uttryckt när avgränsningar skall 
sättas för den kvalitativa metoden på ett exakt sätt. Utgångspunkten för de kvalitativa 
metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper 
och att dessa därför inte kan mätas och vägas (ibid.). Kvalitativ metod ger en djupare insikt i 
problemet och rent praktiskt innebär det att vid en fallstudie används djupgående intervjuer 
utan fasta frågor eller svarsalternativ (Eriksson & Wiedershejm-Paul, 1997).  Vi valde att 
använda kvalitativ metod då vi anser att den ger en större möjlighet att nå syftet än vad den 
kvantitativa metoden ger.  
 
 
2.2  Undersökningens uppläggning 
 
Utifrån det preciserade problemet måste vi bestämma hur vi ska lägga upp undersökningen. 
Detta innebär att vi måste bestämma oss för vilka individer som ska medverka, vilka tekniker 
för att samla information som skall användas, om vi skall göra en förundersökning och/eller 
en pilotstudie samt bestämma undersökningens tidsplan. De tre vanligaste 
undersökningsansatserna är surveyundersökning, fallstudie och experiment (Patel & 
Davidsson, 1994).  
 
Experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där man studerar några enstaka 
variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler. Således innebär 
experiment att en oberoende variabel manipuleras för att kunna studera hur denna påverkar 
den beroende (ibid.). Ansatsen ansåg vi inte tillämpbar för vårt arbete.  
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Survey innebär att man gör undersökningen på en större avgränsad grupp med hjälp av till 
exempel ett frågeformulär eller en intervju. En survey ger möjlighet att samla information om 
ett större antal variabler likaväl som den kan ge en stor mängd information om ett begränsat 
antal variabler. Här aktualiseras ofta frågan om generaliserbarhet eller huruvida resultaten 
gäller för andra individer än de som förekom i studien. Undersökningen kan utföras på en 
större avgränsad grupp, en population, på en slumpmässig urvalt grupp, eller med s.k. 
stickprov eller sampel (ibid.). En surveyundersökning kunde vi inte genomföra beroende på 
att antalet företag till vårt förfogande var begränsat och att vi ansåg att den inte passar arbetets 
syfte.  
 
Fallstudier (praktikfall, cases) innebär att man undersöker ett fåtal objekt (patienter, företag, 
branscher, beslutssituationer) i en mängd avseenden (Eriksson & Wiedershejm-Paul, 1997). 
Undersökningen kan göras på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en 
grupp individer, en organisation eller en situation. Utgångspunkten är helhetsperspektivet och 
målet är att få så heltäckande information som möjligt. Fallstudier kommer ofta till 
användning när vi vill studera processer eller förändringar (Patel & Davidsson, 1994). 
Tillämpningen av denna studie kan förekomma i fyra olika sammanhang: som illustration, 
som hjälpmedel att skapa hypoteser, som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete och 
som hjälpmedel för att skapa ny teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).  I det här arbetet 
har vi använt fallstudien med avsikt att kunna redogöra för hur företagen redovisar sina 
intäkter för byggnadsprojekt som är under uppförande. 
 
 
2.3  Datainsamlingsmetoder och respondenter 
 
Det finns två typer av data för empiriskt material, primär- och sekundärdata. Primärdata är 
data som inte existerar förrän en undersökning är gjord. Denna form av datainsamling tar lång 
tid och kan medföra olika komplikationer, något som vi inte avser att gå närmare in på. 
Fördelen är dock att undersökaren samlar data som är skräddarsydd för det egna syftet. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Sekundärdata är information som redan samlats in. Fördelen med sekundärdata är att det är 
lätt att samla informationen och att kostnaden är låg eftersom den redan existerar. En nackdel 
är att den information som finns ofta är insamlad i ett annat syfte, som i sin tur kan göra att fel 
slutsatser dras (ibid.). Vi har uteslutande använt oss av sekundärdata som vi har hämtat från 
Redovisningsrådets rekommendation RR10, RR11 och byggentreprenörernas 
branschrekommendation. Till vår hjälp har vi även använt Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen samt flera årsredovisningar för NCC och Skanska. 
 
Det finns tre olika datainsamlingsmetoder. Dessa tre är frågemetoder, dokument och 
observationer. Frågemetoder kan vara personlig intervju, telefonintervju eller brevenkät. Att 
använda dokument innebär att data samlas in från litteratur, databaser och statistik (ibid.). Hit 
hör varje form av indirekt observerande av de studerade fenomenen. Vi observerar alltså inte 
det agerande som intresserar oss direkt, utan i stället studerar vi muntliga, handskrivna eller 
tryckta redogörelser för agerandet (Andersen, 1994). Observation innebär att forskaren under 
en längre tid studerar ett objekt eller område (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Vi har 
använt oss av dokumentmetoden.  
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan samtliga metoder för insamling av data användas i 
samband med aktörssynsättet. Givetvis varierar engagemanget med den grad av information 
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som eftersträvas, den förståelse som är önskad att uppnå och de handlingar man ämnar 
genomföra. Vidare skriver författarna att när det gäller kartläggning av den subjektiva logiken 
är det endast personliga intervjuer i form av en dialog och en s k indirekt observation som kan 
komma till användning. Med indirekt observation menar författarna studier av sekundär data. 
En viktig del i insamlingen av materialet var att kunna skapa en dialog mellan oss och de 
undersökta företagen. Vi gjorde detta i syfte att ta reda på vilka metoder företagen använder 
för sin intäktsrealisering, men även för att kunna få ta del av deras bokslutsrapporter.   
 
 
2.3.1  Val av företag  
 
Eftersom aktörssynsättet primärt förklarar sociala fenomen, utifrån dess inneboende 
subjektiva logik, faller resonemanget om representativitet. När det gäller urval av enskilda 
aktörer inom företagen eller ur flera företag, använder man vanligtvis något eller en 
kombination av följande: 
 
• Rekommendationsurval 
• Förståelseurval 
• Problemorienterat urval 
 
Ett rekommendationsurval innebär, att man låter olika aktörer rekommendera andra 
intressanta aktörer. Vid den första kontakten med möjliga respondenter blev vi 
rekommenderade andra intressanta företag. Detta gjorde att kretsen av möjliga respondenter 
som passade vårt arbete blev tydligare och utvidgades. Med förståelseurval menas ett urval av 
aktörer som visar sig vara betydande på något sätt (Arbnor & Bjerke, 1994).  Denna 
urvalsmetod är inget som ger vårt arbete någon fördel då det specifika problemet anknyter till 
intäktserkännande i samband med pågående arbete. Det problemorienterade urvalet innebär 
att man väljer ut sådana aktörer som i någon mening har beröring med något undersökt 
problem (ibid.). Vårt undersökta problem hänförs till intäktsrealisering för projekt som pågår 
under en längre tid. Vi var därför intresserade av de företag som bedriver sådan 
projektverksamhet och inriktade oss på byggföretag. Vidare ansåg vi att de största 
byggföretagen också borde vara de som genomför flest långtgående projekt. 
 
Med bakgrund av ovanstående resonemang använde vi en kombination av rekommendations- 
och problemorienterat urval. Vårt mål var att nå byggföretag som genomförde stora projekt i 
sin verksamhet. Därför inriktade vi oss på börsnoterade företag med den största omsättningen. 
  
 
2.4 Litteratursökning och tillvägagångssätt  
 
När ett projektarbete startas är det viktigt att kännedom om den litteratur som finns i ämnet 
införskaffas. Syftet med litteraturgenomgången är att samla det vetande som föreligger om 
den aktuella problemställningen. Information om befintliga handböcker i ämnet jämte de 
viktigaste vetenskapliga tidskrifterna är av stor vikt för att arbetet skall ha en fast grund 
(Andersen, 1994).  De vanligaste källorna där vi hämtar kunskap är böcker, artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter (t ex företagens bokslutsrapporter). I 
böcker hittas oftast försök att sammanställa och systematisera den kunskap som finns inom ett 
problemområde. Om vi är intresserade av de absolut senaste rönen kan information hittas i 
artiklar, rapporter och konferensskrifter eftersom böcker tar relativt lång tid att förlägga. Det 
finns databaserade söksystem där litteratur finns katalogiserat, dels för universitets- och 
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forskningsbiblioteken, dels för folkbiblioteken. Vi har sökt lämplig litteratur på LTU´s 
bibliotek och dess databas med bland annat följande sökord; intäkt, realisation, realisering, 
successiv vinstavräkning, pågående arbete, revenue, income, profit, work in progress, mm. De 
vanligaste problemen som förekommer i samband med litteratursökning är att det är en 
tidskrävande process samt att tillgängligheten av den efterfrågade litteraturen kan vara dålig 
(Patel & Davidson, 1994). Ett problem som vi stötte på i samband med vår dokumentstudie 
var att relevant material var svårtillgängligt.  
 
 
2.5  Vår förförståelse    
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) vet forskaren/utredaren rimligen något i förväg 
om det problemområde som undersökningen avser. Detta kallas för allmän förförståelse. Med 
hjälp av den formulerar forskaren intressanta problem, frågor, idéer eller hypoteser som 
senare används för att inleda en dialog med undersökningsmaterialet. Med ordet dialog menar 
författarna en tvåvägsprocess nämligen att forskaren ställer frågor och tar intryck av de ”svar” 
han får. Arbnor & Bjerke (1994) skriver om den diagnostiska förförståelsen. Denna skall 
överbrygga de skillnader som föreligger mellan kunskaparens verklighetsbild och aktörernas 
verklighetsbilder. För att utveckla den diagnostiska förförståelsen krävs en historisk studie av 
de aktörer och den organisation som undersöks. De verklighetsbilder som styr aktörernas 
handlande kan då förefalla lättare att förstå och studien kan även underlätta den forsatta 
dialogen mellan kunskaparen och aktörerna. 
 
Den diagnostiska förförståelsen får inte förväxlas med den allmänna förförståelsen. Den 
senare hänför sig nämligen till de samlade erfarenheterna som kunskaparen ”bär” med sig till 
varje ny undersökningssituation. Den diagnostiska förförståelsen däremot utvecklas alltid i en 
specifik undersökningssituation och blir knuten till denna. (ibid.) 
 
Problematiken om förförståelsen tar vi med i vårt arbete för att understryka vikten av det egna 
förförståelsen vid ämnesvalet. Problemets utformning baserades på de kunskaper vi hade fått 
under vår studietid på universitetet. Förförståelsen som vi hade var således av den allmänna 
typen. Avsaknad på diagnostisk förförståelse kan ha påverkat arbetet till det sämre i meningen 
att förståelsen om vissa detaljer i aktörernas handlande kan ha undgått oss.   
 
 
2.6  Metodproblem 
 
En attityd är ett teoretiskt begrepp. Först när man har gjort den mätbar (operationaliserat den) 
i form av till exempel en attitydskala kan den empiriska omprövningen påbörjas. 
Operationalisering, d.v.s. överförandet av teoretiska föreställningar i form av begrepp och 
modeller till empiriska observationer är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. Två 
viktiga begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Begreppen står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan 
koncentrera oss på ett av dem (Patel & Davidson, 1994). 
 
 
2.6.1  Reliabilitet 
 
En förutsättning för att forskningsresultatet ska kunna förklara faktiska förhållanden är att de 
fakta som har observerats är pålitliga, det vill säga att samma resultat skall kunna uppnås när 
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man mäter ett fenomen på olika sätt (Andersen, 1994). Reliabilitet innebär att ett 
mätinstrument (t ex enkätformulär) ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). Andersen (1994) skiljer vidare på två typer av reliabilitet, nämligen 
intersubjektiv– och intrasubjektiv reliabilitet. Den första typen definierar författaren som 
graden av överensstämmelse mellan olika forskares mätningar av samma fenomen. Den andra 
typen av reliabilitet definieras som graden av överensstämmelse mellan samma forskares 
olika mätningar av samma fenomen. 
 
De grundläggande föreställningarna, som aktörsynsättet vilar på, är att betydelseangivningen 
som uttryck för flertydighet och den sociala rörelsens logik, ej går att kvantifiera. Därför 
används inte några mätskalor och reliabilitetskotroll i denna mening. Ett socialt liv som antas 
vara i ständigt transformerande rörelse med subjektiv status låter sig inte undersökas på ett 
”reliabelt” sätt (Arbnor & Bjerke, 1994).   
 
Denna uppsats bygger uteslutande på sekundär data som har erhållits via de undersökta 
företagens bokslutsrapporter eller från de lagar och rekommendationer som vi senare kommer 
att presentera. Därför anser vi att arbetet inte belastas med några reliabilitetsproblem. 
 
 
2.6.2  Validitet 
 
Även om undersökningsresultatet har hög reliabilitet behöver den inte ha validitet, dvs. 
giltighet (Andersen, 1994). Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om 
"instrumenten" inte mäter det som avses, spelar det ju mindre roll om själva mätningen är 
tillförlitlig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Andersen (1994) menar också att ett 
resultat visar hög validitet när man mäter hela det fenomen som avses att mätas och inget 
annat. Samma författare skiljer också mellan intern och extern validitet. Med intern validitet 
menas överensstämmelsen mellan innehållet på den nominella (kunskaparens definiering av 
det undersökta problemet) och den operationella nivån. Extern validitet gäller ett resultats 
överensstämmelse med verkligheten, det vill säga om det är ”sant” eller ”falskt”. Den externa 
validiteten kan bara konstateras genom en empirisk prövning.  
 
Validitetsbegreppet används inom aktörssynsättet med en rad olika innebörder. Det kan röra 
sig om allt från hur kunskaparen i dialogen erhåller responser, som tyder på att hans eller 
hennes tolkning är riktig, till att omfatta en hel kunskapsrapports ”trovärdighet” och 
”uppriktighet” (Arbnor & Bjerke, 1994). Författarna menar att det ofta framförs en mera 
pragmatisk inställning till validering av aktörssynsättets resultat. Detta skulle då innebära att 
den praktiska nyttan får avgöra resultatens värde. Ett annat sätt att tala om validering är i 
vilken grad man kan skapa ”dialektisk spänning” för fortsatt dialog. Följaktligen huruvida 
slutresultatet skapar möjligheter för en fortsatt dialog mellan författaren och respondenten. En 
praktisk processvalidering sker genom de normala återföringsmekanismer som existerar i 
sociala sammanhang människor emellan (forskaren blir inte utslängd av aktörerna utan dessa 
visar ett bibehållet eller stigande intresse). Det vi upplevde som en praktisk processvalidering 
var graden av engagemang som de olika respondenterna visade under de upprepade tillfällena 
som vi tog kontakt med företagen. Det finns även en så kallad vetenskaplig resultatvalidering. 
Den handlar om resultatens förhållande till befintlig kunskap, det vill säga om man kan dra 
någon nytta av resultaten i utvecklingen av vetenskapsgrenen som sådan (Arbnor & Bjerke, 
1994). Eftersom vårt arbete grundades på en teoribas som är direkt anknuten till det studerade 
problemet anser vi att en god vetenskaplig resultatvalidering har nåtts. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för teoribindningarna på redovisningsområdet som har 
särskild betydelse för redovisningen och pågående arbeten. 
 
 
3.1  Redovisningens syfte 
 
De första försöken som ämnade att definiera målet med redovisningen, inriktade sig på att 
beräkna och presentera nettointäkter som resulterade i specifika realisations- och 
matchningsprinciper. Betoning gjordes på datainsamlingsprocessen och på de finansiella 
rapporternas utseende. Hendriksen & van Breda (1992, s 126) definierar redovisningen som: 
 

”…the art of recording, classifying, and summarising in a significant manner 
and in terms of money, transactions and events which are in part at least, of a 
financial character, and interpreting the results thereof. ” 

 
Senare försök definierade redovisningens viktigaste mål som mätning och rapportering av 
företagens välstånd. Det huvudsakliga ändamålet med finansiella rapporter var att presentera 
pålitlig information om företagens ekonomiska ställning. Hendriksen & van Breda (1992, s 
127) uttryckte att redovisningens syfte var: 
 
1. Att mäta och värdera företagens tillgångar. 
2. Att presentera företagens skulder. 
3. Att konstatera förändringar i företagens tillgångar och skulder. 
4. Att periodisera förändringarna till rätt tidsperiod. 
5. Samt att uttrycka de ovanstående fyra punkterna i monetära termer. 
 
Med utgångspunkt från dessa definitioner, drar författarna slutsatsen att ett företags ställning 
och resultat spelar en central roll för fastställandet av ett företags värde.     
 
Finansiella rapporter ska presentera information som är användbar för företagens intressenter. 
Informationen ska presenteras i en form som är lättförståelig även för de som är mindre 
insatta i företagens verksamheter. De finansiella rapporterna ska underlätta för intressenter vid 
bedömningar av företagens framtida intäkter. Åsikterna skiljs avsevärt, enligt Hendriksen & 
van Breda (1992, s 127), i frågan om vilken information en finansiell rapport ska innehålla. 
Detta beror på att olika intressenter har behov av att veta olika saker, men de finansiella 
rapporterna kan omöjligen tillgodose allas intressen.  
 
Informationens kvalitativa egenskaper visar hur användbar innehållet av informationen är. 
Hendriksen & van Breda (1992, sid. 131) beskriver två kvaliteter, nämligen att informationen 
ska vara användarspecifik och beslutsspecifik. För att kunna bestämma vilken information 
som kommer att passa bäst för en viss användare, måste denne vara känd för företaget. Till 
exempel mera sofistikerade användare kan tycka att komplexare information är mer värdefull 
och därmed förkasta annan information som irrelevant då de har, på ett eller annat sätt, redan 
tagit del av informationen. Eftersom informationsvärdet av den finansiella rapporten beror på 
vem användaren är, kallas denna kvalitet av informationen för användarspecifik. Annan 
information är specifik för en särskild beslutsituation. Till exempel är varierande kostnader 
mer relevanta för beslutsspecifik information än vad fasta kostnader är. Hendriksen & van 
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Breda (1992, s 133) urskiljer två viktiga egenskaper för beslutsspecifik information, nämligen 
relevans och reliabilitet.  
 
 
3.1.1  Relevans 
 
Begreppet relevans har definierats på flera olika sätt. En vanlig definition är att informationen 
ska vara väsentlig och betydelsefull för ändamålet. Ändamålet i sin tur kan variera beroende 
på användare, men i vårt fall är det informationen som kan utläsas i företagets resultat av 
central betydelse.     
 
Beslutsrelevans är det viktigaste kriteriet för relevans. Hendriksen & van Breda (1992, s. 133) 
definierar begreppet på följande vis: 
 

”Relevans…requires that the information must bear upon or be usefully 
associated with actions it is designed to facilitate or results desired to be 
produced.” 

 
Beslutsrelevans innebär förmågan av informationen att påverka beslut. Beslutsrelevans 
uppnås då informationsanvändaren lyckas förutsäga de historiska, de aktuella och de framtida 
händelser och utfall samt kan bekräfta eller korrigera sina förväntningar. Att prognostisera 
händelser och korrigera förväntningar är två egenskaper som behandlas av Hendriksen & van 
Breda (1992, s.134f) och kallas för informationens prognosvärde respektive feedbackvärde. 
En tredje viktig egenskap som informationen i de finansiella rapporterna bör ha är tidsvärde. 
 
 
Prognosvärde: Begreppet härstammar från de olika investeringsmodellerna som finns och 
definieras av Hendriksen & van Breda (1992, s 134) som: 
 

”The quality of information that helps users to increase the likelihood of 
correctly forecasting the outcome of past or present events.” 

 
För att redovisningen ska kunna hjälpa investerare i beslutsfattandet, bör informationen i 
bokslutsrapporten utgöra ett värdefullt input för användarnas investeringsmodeller. För att 
relevanta inputs ska kunna tas fram, måste det finnas kännedom om vilka 
investeringsmodeller som är aktuella för informationsanvändarna. Ett problem som uppstår i 
detta sammanhang är att det saknas tillräcklig bra beskrivning av investeringsmodellers 
inputs. Ett annat problem är de samband som ska antas mellan historiska och framtida 
händelser (Hendriksen & van Breda, 1992, s 134). Problemet att exempelvis formulera en 
användbar modell för investerare på aktiemarknaden är således huvudsakligen en fråga om 
vilka samband som ska antas mellan historiska redovisningsmått (resultat- och kapitalmått) 
och de framtida händelser man vill förutsäga, i det här fallet utdelningen och värdestegringen 
på aktierna (Dag Smith, 1997, s 26). Det är viktigt, i detta sammanhang, att 
redovisningsmåtten som representerar ”inputs” i aktieinvesterarnas modeller, har 
beslutsrelevans och därmed kan påverka investeringsbesluten.  
 
Feedbackvärde: Informationen från en bokslutsrapport spelar också viktig roll för 
bekräftande eller korrigering av informationsanvändarens förväntningar. Ett beslut fattas 
sällan isolerat för sig själv. Informationen om utfallet av ett beslut blir oftast av avgörande 
betydelse för nästa beslut. Denna typ av information kallas för feedback. Processen kan liknas 
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vid en termostat som inte bara bestämmer hur varmt det ska vara, utan även ”avläser” sin 
omgivning i syfte att vid behov kunna anpassa temperaturen. Redovisningen spelar en 
liknande roll för investerarna, och möjliggör anpassningar av deras strategier. (Hendriksen & 
van Breda, 1992 s. 136)  
 
Tidsvärde: Information från redovisningen kan inte uppfattas som relevant om den inte har ett 
tidsvärde, det vill säga informationen måste vara tillgänglig för användaren innan denne 
förlorar möjligheten att påverka eller ändra sina beslut. Tidsvärdet är därför en viktig 
restriktion för redovisningen. Begreppet anknyter även till vikten av regelbundna finansiella 
rapporter som syftar till att upptäcka ändringar av företagets tillstånd och därmed påverkar 
beslutsfattandet. (ibid.) 
 
 
3.1.2  Reliabilitet 
 
Den andra viktiga kvalitativa egenskapen som informationen bör ha är reliabilitet och 
definieras av Hendriksen & van Breda (1992, s. 137) som: 
 

”The quality of information that assures that information is reasonably free 
from error and bias and faithfully represents what it purports to represent.” 

 
FASB:s egna definition av reliabilitet säger att begreppet är en kombination av presentations 
validitet, verifierbarhet och neutralitet. 
 
Validitet: Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet, att 
redovisningen återger de aspekter av verkligheten som den avser att återge (Smith, 1997 s. 
27). Hendriksen & van Breda (1992, s 137) skriver, att eftersom beslutfattande till stor del 
grundar sig på information, är det viktigt att den återger en trovärdig verklighet.  
 
I konventionell redovisning värderas tillgångar normalt till priser som är inaktuella vid den 
tidpunkt som mätningen avser (t.ex. balansdagen) och flera redovisningsteoretiker har hävdat 
att konventionell redovisning av det skälet inte uppfyller kravet på validitet (Smith, 1997 s. 
27). 
 
Verifierbarhet: Verifiera kommer från det latinska ordet verus som betyder sann och den 
betydelsen som ligger närmast till hands i redovisningssammanhang är att sanningshalten av 
ett mått kan verifieras med någon form av bevis (verifikation). Således anses 
anskaffningsvärdet av ett inköpslager vara verifierbart, eftersom det kan stödjas av 
inköpsfakturor och verifikationer på frakt och andra hemtagningskostnader. (Smith, 1997, s 
28) 
 
Dessa mått i redovisningssammanhang är emellertid påverkade av subjektiva bedömningar i 
större eller mindre utsträckning, exempelvis inkuransbedömningar av lager, bedömningar av 
osäkra kundfordringar, bedömning av ekonomisk livslängd på anläggningstillgångar, etc. Det 
redovisade planmässiga restvärdet av en anläggningstillgång kan således inte verifieras enbart 
med hjälp av inköpsfakturan utan beror också på den bedömda ekonomiska livslängden på 
tillgången. För att täcka in den här typen av delvis subjektiva bedömningar har kriteriet getts 
en vidare innebörd. Graden av verifierbarhet sägs vara högre ju högre samstämmigheten i 
bedömningarna är sinsemellan oberoende bedömare. Det betyder att om ett antal personer ska 
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bedöma till exempel det planmässiga restvärdet av en anläggningstillgång och deras 
bedömningar ligger i närheten av varandra, sägs måttet ha en hög verifierbarhet. (ibid)   
 
Neutralitet: Människors förutfattade meningar som leder till snedvridning av informationen 
beskrivs av FASB som ”the tendency of a measure to fall more often on one side than the 
other of what it represents instead of being equally likely to fall on either side”. Information 
som är fri från förutfattade meningar har alltså förmågan att skapa en sann beskrivning av ett 
objekt eller en händelse (Hendriksen & van Breda, 1992, s 140). Kravet på neutralitet kan 
kopplas till avsikterna hos redovisningsproducenterna, det vill säga företagen, eller avsikterna 
hos de som utfärdar lagar och rekommendationer på redovisningsområdet. Kravet innebär att 
det ska finnas en strävan att på bästa möjliga sätt återge verkligheten som man uppfattar den. 
Vad kriteriet riktar sig mot är varje form av anpassning av redovisningen för att ge den bild 
företagen vill visa utåt (Smith, 1997, s 28).      
 
 
3.1.3  Jämförbarhet 
 
Enligt Hendriksen och van Breda (1992, s 141) ökar informationens användbarhet om den 
tillåter jämförelser mellan enheter eller med samma enhet under olika tidsperioder. De 
definierar jämförbarhet som ”the quality of information that enables users to identify 
similarities in the differences between two sets of economic phenomena”. Identifiering av 
likheter beror till stor del på informationens enhetlighet, medan skillnader kan upptäckas 
genom dess konsekvens.  
 
Enhetlighet: Begreppet enhetlighet innebär att likartade händelser ska redovisas på samma 
sätt. Argument som talar till fördel för enhetlighet av information är bland andra; (Hendriksen 
& van Breda, 1992, s 142) 
 
1. En stor variation av de sätt på vilket information framställs i de finansiella rapporterna kan 

försvåra eller omöjligöra jämförelser mellan företag.  
2. Om företagets ledning fritt får välja metoder för framställning av informationen, finns det 

risk att ledningens egna intressen och förutfattade meningar kan påverkar informationen.  
 
 Kritikerna däremot hävdar att enhetlighet av informationen kommer att: 
 
1. Inskränka företagsledningens möjligheter att fritt välja mellan olika alternativ. 
2. Hämma utvecklingen inom redovisningsområdet och motarbeta positiva förändringar. 
  
Konsekvens: Begreppet konsekvens i redovisningen kan referera till olika saker. Det kan 
handla om att ett företag ska använda samma redovisningsprinciper för varje 
redovisningsperiod eller samma mätenheter inom en och samma redovisningsperiod. Om 
exempelvis ett företag värderar sina tillgångar till anskaffningsvärdet en period och till 
återanskaffningsvärdet i nästa period, kan man förlora uppföljningen av redovisningen. 
Konsekvens, med avseende på varann följande tidsperioder, är nödvändig för att underlätta 
upprättandet av prognoser och uttrycker att redovisningsprincipen inte ska ändras såvida den 
nya metoden inte bevisas vara mera fördelaktig än den gamla. (Hendriksen & van Breda, 
1992, s 142) 
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3.2  Redovisningens postulat och definitioner 
I teorikapitlet har vi hittills behandlat olika begrepp som har anknytning till uppsatsens syfte. 
Härnäst vill vi presentera några av redovisningens mest grundläggande begrepp. Vi anser att 
dessa är av väsentlig betydelse för den generella förståelsen av arbetet. 
 
Enhet: Ekonomisk verksamhet bedrivs inom ramen för en enhet. Den ekonomiska enheten 
utgör också redovisningsenheten.  Det är viktigt att definiera redovisningsenheten eftersom 
den specificerar avgränsningen av en enhet "i rummet" som är av avgörande betydelse för 
vilka räkenskapsposter, tillgångar och skulder i balansräkningen, kostnader och intäkter i 
resultaträkningen, etc., som skall ingå i respektive redovisningsrapport. (Eriksson, 1998) 
Senare i uppsatsen kommer vi att redogöra för hur redovisningsmetoderna kan skilja mellan 
de olika enheterna. I vårt fall handlar det om skillnaden mellan koncernen och moderbolaget 
som tillämpar olika principer när det gäller redovisningen av intäkter under pågående arbete.  
 
Fortlevnadsprincipen: Ett antagande som ofta görs i samband med redovisningsenhetens 
natur är att verksamheten kommer att bedrivas under en obegränsad tid. Enheten anses således 
fortsätta sin verksamhet och sina åtaganden tillräckligt lång tid för att genomföra sina projekt, 
åtaganden och aktiviteter (Belkaoui, 1992). Hendriksen & van Breda (1992) skriver att 
anledningen till att inkludera kontinuitetsbegreppet (eller fortlevnadsprincipen) är att motivera 
användningen av historiska anskaffningspriser i redovisningen. Vid pågående arbeten är det 
av väsentlig betydelse att företaget kommer att slutföra sina pågående projekt. 
Intäktsrealiseringen under sådana projekt förutsätter att arbetet ska bli färdigställt och därmed 
kunna uppfylla kraven för tillförlitlighet av uppdragets utfall, vilket vi senare kommer att visa.  
 
Tidsperiod: Periodisering i redovisningssamanhang används av redovisarna för att mäta och 
rapportera företagets resultat för på varann följande perioder - år, kvartal eller månader. Enligt 
Thomasson är redovisningen för en period sammanlänkad med rapporterna från föregående 
period. Periodisering är nödvändig för att kunna beräkna en redovisningsenhets resultat för en 
delperiod (Eriksson, 1998). Pågående projekt kan sträcka sig över flera tidsperioder vilket 
leder till att det är av stor vikt att händelser redovisas i rätt tidsperiod. Ett viktigt begrepp för 
realisering av intäkter under pågående arbeten är uppdragets färdigställandegrad. Den 
beräknas ofta med utgångspunkt från de nedlagda kostnader, vilket gör det extremt viktigt att 
kostnaderna ska periodiseras till rätt period.  
 
Försiktighetsprincipen: Principen används av redovisarna när en tillgång värderas till sitt 
lägsta möjliga värde. Det omvända gäller för skulder som upptas till det högsta möjliga 
värdet. Principen innebär även att kostnader snarare bör redovisas tidigare, än senare, 
samtidigt som intäkter bör redovisas senare än tidigare. Det betyder att vid minsta osäkerhet 
beträffande en intäkts realiserbarhet, får denna inte rapporteras, medan kostnader ska upptas 
så fort misstanke om uppkomst finns. Därför är det troligt att tillgångar värderas under sina 
utbytespriser och beräkning av tillgångar resulterar därför i det lägsta av flera möjliga belopp. 
(Smith, 1997, s 84f) Hendriksen & van Breda (1992, s 148) påpekar också att i redovisningen 
är pessimism ett bättre alternativ än optimism.  
 
Ett av argumenten för försiktighetsprincipen säger att redovisarnas tendens för alltför 
pessimistiska rapporter anses vara nödvändigt som motvikt till ägarnas och ledningens 
överoptimism. Ett annat argument är att övervärdering av intäkter och tillgångar är mer 
skadlig för företaget än undervärdering, d v s att konsekvenserna av kostnader eller en 
eventuell konkurs är betydligt allvarligare än konsekvenserna av intäkter.  
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Principen är ändå bara en försiktighetsåtgärd för alltför optimistiska redovisningar. Som bäst 
representerar den en mycket svag och ofullständig metod för olika värderingar av tillgångar 
och intäkter. Som värst löper företaget risk för total förvrängning av redovisningen, men även 
jämförbarheten mellan olika redovisningsdata kan omöjliggöras. (ibid., s 149) 
 
 
3.3  Intäkter  
 
I praktiken är definitionen av begreppet intäkt förknippad med specifika redovisningsmetoder, 
vissa värdeförändringar samt antagna eller underförstådda regler för bestämning av 
tidpunkten för intäktens uppkomst. Detta gör det svårt att skilja mellan intäktsbegreppets 
definition och intäkters värdering och timing. Eftersom en bättre förståelse av 
intäktsbegreppets olika komponenter behövs, kommer vi i detta kapitel att belysa följande 
frågor: 
  

1. Intäktsbegreppets natur. 
2. Värdering av intäkter. 
3. När erkänns intäkten? 

 
 
3.3.1  Intäktsbegreppets natur  
 
Intäkter är en kontinuerlig process – en varas eller tjänsts produktion under en viss tidsåtgång. 
Paton & Littleton kallar produktionen av varan eller tjänsten för företagets produkt. 
Definitionen av en intäkt, som en produkt av ett företag, anger däremot ingen storlek eller 
exakt tidpunkt för intäktens uppkomst. Intäktsbegreppets definition, som företagets produkt, 
kommer vi att behandla under kapitel 3.4.3. ”Intäktsredovisning under produktionens lopp”. 
Det finns flera andra definitioner som också beskriver intäkter som en företagsprodukt, men 
som även hävdar att produkten måste ha lämnat företaget innan den kan upptas som intäkt 
(utflödesbegreppet). Noggrannare presentation av detta gör vi i kapitel 3.4.1 ”Rapportering av 
intäkter vid försäljningstidpunkten”.  
 
År 1957 definierade the Committee on Accounting Concepts and Standards of the American 
Accounting Association1 intäktsbegreppet  som följer:   
 

”Revenue…is the monetary expression of the aggregate of products or services 
transferred by an enterprise to its customers during a period of time.”  

 
Kritik som riktas mot denna definition säger att den utesluter successiv vinstavräkning (se 
kapitel 3.4.3), som tillåter att intäkterna bokförs före försäljningstidpunkten. FASB2 
(Financial Accounting Standards Board) fokuserar på själva försäljningstidpunkten eller 
senare (vilket är fallet med försäljning på kredit) och definierar intäkter som inflöde av 
tillgångar (eller minskning av skulder) till följd av realiserad försäljning av varor eller 
tjänster. I kapitel 3.2.4 kallar vi detta för rapportering av intäkter efter försäljning. FASB 
definierar begreppet på följande sätt:  
 

                                                                 
1 AAA Committee on Accounting Concepts and Standards, Accounting and Reporting Standards for Corporate 
Financial Statements and Preceding Statements and Supplements (AAA, 1957), sid 5. 
2 SFAC 6, 78 § 
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”Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or 
settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or 
producing goods, rendering services, or other activities that constitute the 
entity’s ongoing major or central operations.”  

 
Även denna definition är bristfällig. För det första gör den ingen skillnad mellan den fysiska 
produkten och den erhållna likviden för produkten. Det betyder att värderingen och 
tidpunkten för realisationen blandas samman med intäktsprocessen. Enligt traditionell syn på 
intäkter är det sant att företagets tillgångar ökar och skulderna minskar när en vara eller tjänst 
säljs, likaså att intäkternas storlek bestäms av det monetära värdet på de erhållna tillgångarna. 
Problemet är att FASB inte i lika stor utsträckning tillåter ett vidare perspektiv på värdering 
och realisationstidpunkt som alternativet, där intäkten föreställer företagets produkt. 
Inflödesalternativet i sin tur kräver en noga precisering av vilka inflöden som får kallas för 
intäkter eftersom tillgångarna kan öka och skulderna minska av flera andra orsaker, men 
situationen då intäkter uppstår är bara en. Exempelvis är förhandsbetalningar för charterresor 
inga intäkter enligt definitionen, trots att de utgör ett inflöde av tillgångar. Intäkter kan ses 
som realiserade även innan själva tillgångsökningen äger rum. Samma resonemang kan 
emellertid gälla all försäljning på kredit då dessa egentligen skapar en kundfordran, vilket inte 
är detsamma som försäljning. Därför anses FASB:s definition inte vara helt tillfredställande. 
(Hendriksen & van Breda, 1992, s. 355) 
 
En annan tolkning som presenteras av APB Statement No 43 undviker den ovannämnda 
kritiken definierar intäkter med utgångspunkt från aktieägarnas perspektiv, nämligen att 
intäkter är: 
 

”…gross increases in assets or gross decreases in liabilities recognised and 
measured in conformity with generally accepted accounting principles that 
result from those types of profit-directed activities…of an enterprise that can 
change owners’ equity…”     

 
I slutet på varje redovisningsperiod avslutas intäktskontona mot vinst- och förlustkontot,  
vilket gör att intäkterna kan påverka utdelningen till aktieägarna. Men definitionen säger inget 
nytt om intäkternas natur och framställer dem som överblivna restvärden efter att alla andra 
intressenters avkastningskrav har blivit tillfredställda. (Hendriksen & van Breda, 1992 s. 355) 
 
 
3.3.2 Värdering av intäkter    
 
All ekonomisk verksamhet kännetecknas av en ständigt pågående resursomvandling. 
Resursomvandlingen syftar till att producera varor och tjänster som är högre värderade än de 
varor och tjänster som används i framställningen av dem. I ett företagsekonomiskt perspektiv 
innebär resursomvandlingen att företag köper in varor och tjänster från omgivningen, 
omvandlar dem i produktions- och distributionsaktiviteter och slutligen säljer de förädlade 
varorna och tjänsterna till omgivningen. Resursomvandlingen kan beskrivas med hjälp av 
begreppet "utbyten". Ett utbyte innebär att företaget avstår från kontroll över en resurs för att i 
stället få kontroll över en annan resurs. Ett utbyte kommer klarast till uttryck i redovisningen 

                                                                 
3 American Institute of Certified Public Accountants, APB statement No. 4, ”Basic Concepts and Accounting 
Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises” (New York: AICPA, 1970, § 134). 
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när en tillgång ökar och en annan tillgång minskar, till exempel vid kontantinköp, 
resursomvandlingar inom företaget eller försäljning av varor. (Smith, 1997, s. 41) 
 
Det är viktigt att mäta och bedöma företagets utbyten med omgivningen och interna utbyten, 
eftersom varje sådan utbyteskedja börjar med pengar och slutar med pengar. Härigenom blir 
det möjligt att värdera företagets icke-monetära tillgångar i pengar genom att följa en 
utbyteskedja bakåt (vad betalade företaget eller vad det skulle få betala nu för tillgången) eller 
framåt (vad kommer företaget att få betalt när det säljer eller använder tillgången, eller vad 
skulle företaget få betalt om det sålde tillgången nu). Beroende på om företaget följer 
utbyteskedjan bakåt eller framåt och beroende på om utbytena är faktiska, förväntade eller 
hypotetiska, kan det få väsentligt olika värdering av tillgångarna. (ibid., s 41) 
 
Eftersom utbytespriset för varan eller tjänsten utgör det bästa sättet för intäktsvärdering, vill 
vi redogöra kort för begreppet. Utbyten av varor och tjänster brukar göras i pengar och det är 
därför logiskt att utbytespriser (marknadspriser) används i den externa redovisningen. Vi vill 
även betona vikten att skilja mellan ”utbyten med omgivningen” och ”interna utbyten”. Med 
utbyten med omgivningen avses köp av resurser från omgivningen och försäljning av varor 
och tjänster till omgivningen. Med interna utbyten avses resursomvandlingar inom företaget, 
till exempel omvandling av råmaterial till produkter i arbete och omvandling av produkter i 
arbete till färdiga varor. Det är utifrån utbytena med omgivningen som man kan definiera 
olika typer av tillgångsvärderingsmetoder, och vi ska därför rikta uppmärksamheten mot 
dessa utbyten. (ibid., s 45)  
 
Ekonomiska beslut kan endast påverka nutida och framtida utfall, därför är aktuella- och 
framtida utbytesvärden lika relevanta som historiska anskaffningsvärden. Anskaffningsvärdet 
och det framtida försäljningsvärdet är två värderingsmetoder som ger uttryck för två olika 
egenskaper hos ekonomiska resurser i allmänhet, nämligen knapphet och nytta. Eftersom 
ekonomiska resurser är knappa krävs det uppoffringar för att anskaffa dem och 
anskaffningsvärdet ger uttryck för dessa uppoffringar. Men ekonomiska resurser är också till 
nytta på grund av de prestationer som de ger upphov till och försäljningsvärdet ger uttryck för 
dessa prestationer sett ur företagets synvinkel. Det första utbytet representerar den faktiska 
anskaffningen av varorna och det andra utbytet den förväntade försäljningen av varorna. Vissa 
tillgångsvärderingsmetoder bygger emellertid vare sig på faktiska eller förväntade utbyten, 
utan på hypotetiska eller kontrafaktuella utbyten. Med det menas händelser som inte ägt rum 
men som skulle ha kunnat äga rum. De kontrafaktuella händelser vi är intresserade av är de 
utbyten som skulle ha kunnat ske "nu", det vill säga på balansdagen, men som egentligen inte 
skedde eftersom företaget vare sig köpte eller sålde lagret på balansdagen. Anledningen till att 
intresse om den här typen av utbyten finns är att företagen vill värdera lagret till ett pris som 
är aktuellt på balansdagen och det är bara möjligt genom att basera värderingen på ett 
hypotetiskt utbyte. Därmed, enligt Smith (1997, s 50), så finns det fyra 
tillgångsvärderingsmetoder: 
 
• Anskaffningsvärde (historisk kostnad). 
• Återanskaffningsvärde (nukostnad). 
• Nutida försäljningsvärde . 
• Framtida försäljningsvärde (framtida värde). 
 
En värdering av lagret till anskaffningsvärdet innebär alltså en värdering enligt det faktiska 
utbyte som skedde vid anskaffningstidpunkten. En värdering av lagret till framtida 
försäljningsvärde innebär en värdering enligt det utbyte som förväntas äga rum vid den 
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framtida avyttringstidpunkten. En värdering av lagret till återanskaffningsvärde eller nutida 
försäljningsvärde innebär slutligen en värdering enligt det kontrafaktuella utbyte, det 
kontrafaktuella köp eller den kontrafaktuella försäljning, som skulle ha kunnat ske vid den 
tidpunkt som kvantiteten av lagret mättes. Det bör tilläggas att eftersom kontrafaktuella 
utbyten inte kan observeras, måste bedömningen göras genom observationer av utbyten av 
motsvarande tillgångar i andra företag vid den tidpunkt som "nuet" avser. (ibid., s 48)  
 
 
3.3.3  När erkänns intäkten? 
 
De generella reglerna för erkännande inom redovisningsområdet säger att begreppet ska 
överensstämma med den gällande definitionen och att kriterier som mätbarhet (värdering), 
relevans och tillförlitlighet måste vara uppfyllda. Med detta som utgångspunkt kan något 
(händelse eller belopp) erkännas som en företagsintäkt om; det är en del av organisationens 
produkt, kan mätas (värderas), återspeglar en tillräckligt komplett bild av verksamheten, kan 
ligga till grund för framtida prognoser samt vara tillförlitlig. FASB har konstruerat flera 
kriterier, unika för intäktserkännande, som säger att intäkten måste vara :  
 
a) intjänad 
b) realiserad eller vara realiseringsbar 
 
Det centrala kriteriet för intäktserkännande är fastställandet av tidpunkten då intäkten intjänas 
eller med andra ord när intäkter realiseras. (Hendriksen & van Breda, 1992, s 359) 
 
Realisationsprincipen:  Innebörden av realisationsprincipen kan illustreras med hjälp av ett 
fullständigt kretslopp "from cash to cash" för ett tillverkande företag på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Kretslopp ”from cash to cash” i ett tillverkande företag (Smith, 1997 
s.78) 

 
Den första pilen representerar de utbyten med omgivningen, då råvaror, arbetstjänster och 
övriga resurser anskaffas. De interna utbytena, då dessa resurser förbrukas, anges av pil 
nummer två. Boxen "produkter i arbete" representerar en mängd av interna utbyten då 
produkterna successivt förädlas i olika tillverkningsled. De interna utbyten då produkterna 
färdigställs och läggs in i lager visas med den tredje pilen och de utbyten med omgivningen 
då produkterna säljs (på kredit antar vi) av den fjärde pilen. Den sista pilen representerar 
slutligen betalningen från kunden. (Smith, 1997, s 78) 
 
Vi kan tänka oss att ett företag betalar 500 tkr för de råvaror, arbetstjänster, maskintjänster 
etc. som går åt för att tillverka ett visst parti varor. Varorna säljs senare för 600 tkr (kostnader 
som är förknippade med försäljningen bortses ifrån). Företagets tillgångar och nettotillgångar, 
det vill säga dess egna kapital, har då ökat med 100 tkr. Eftersom kretsloppet är "from cash to 
cash" kan vi bortse från skulder. Frågan är emellertid vid vilken tidpunkt som ökningen av 
nettotillgångarna skall erkännas i redovisningen. (ibid.) 
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Från ett rent ekonomisk perspektiv kan företaget hävda att värdeökningen uppstår under hela 
förädlingsprocessen. Alla aktiviteter förknippade med inköpet av resurserna, tillverkningen av 
varorna och försäljningen av dem kan sägas ge sitt bidrag till denna värdeökning. Detta 
synsätt kommer ibland till utryck i värderingen av långa anläggningsprojekt och innebär att 
man tar med en andel av värdeökningen som svarar mot färdigställandegraden. Vanligtvis 
avses att omvärderingen bör göras vid en viss tidpunkt i kretsloppet, den så kallade kritiska 
händelsen. Den kritiska händelsen, vid vilken en ökning av nettotillgångar erkänns, är den 
händelse vid vilken en vinst erkänns. När ett företag erkänner en vinst i redovisningen vill det 
hålla isär de positiva och de negativa aspekterna av värdeökningen. Den positiva aspekten är 
inflödet av resurser och den negativa aspekten utflödet av resurser i det utbyte som anses vara 
den kritiska händelsen. Eftersom det är i detta utbyte som omvärderingen av nettotillgångarna 
sker, kommer inflödet av resurser att värderas annorlunda än utflödet, vilket kommer till 
uttryck i resultaträkningen som intäkter och kostnader. (ibid.) 
 
Den så kallade realisationsprincipen, som är av central betydelse för konventionell 
redovisning, innebär att försäljningen är den kritiska händelsen och att intäkter, kostnader och 
vinst således redovisas först vid försäljningen av varorna (utbyte 4 i figuren). (ibid.) 
Hendriksen & van Breda (1992, s 360) presenterar en generell regel för intäktserkännande: 
 

Revenues should be identified with the period during which the major economic 
activities necessary to the creation and disposition of goods and services have 
been accomplished, provided objective measurements of the results of those 
activities are available. These two conditions, i.e., accomplishment of major 
economic activity in different cases, sometimes as late as time of delivery of 
product or the performance of a service, in other cases, at an earlier point of 
time. 

 
Om kongruensprincipen4 är uppfylld, omvärderas således inte nettotillgångarna förrän vid 
försäljningen, då omvärderingen kommer till uttryck därigenom att kundfordringarna värderas 
till inflödet av likvida medel då kunderna betalar (600 tkr) medan lagerminskningen värderas 
till utflödet av likvida medel då råvarorna, arbetet, energin osv. betalades för (500 tkr). Det 
faktum att någon omvärdering av tillgångarna inte sker förrän vid försäljningen är liktydigt 
med att tillgångarna värderas till historisk kostnad ända fram till försäljningen. Det vill säga 
att råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager genomgående värderas till historisk 
kostnad. (Smith, 1997, s 79) 
 
Realisationsprincipen kan motiveras utifrån en avvägning mellan kraven på relevans och 
validitet å ena sidan och kravet på verifierbarhet å den andra. Om enbart kraven på relevans 
och validitet beaktades finns viss risk att företagen redovisar intäkter för alla värdeskapande 
aktiviteter, det vill säga under hela produktions- och försäljningsprocessen. Om å andra sidan 
enbart kravet på verifierbarhet beaktades, skulle företagen inte redovisa intäkter förrän man 
fått betalt från kunderna (och alltså inte redan vid försäljningstillfället om försäljningen sker 
på kredit). Vanligtvis anses försäljningstillfället vara den tidpunkt då en bra avvägning mellan 
kraven på relevans, validitet och verifierbarhet uppnås. (ibid.) I undantagsfall kan man 
emellertid få en bra avvägning mellan kraven redan vid en tidigare tidpunkt eller först vid en 
senare tidpunkt vilket vi kommer att behandla i nästa kapitel. 
 

                                                                 
4 Kongruensprincipen innebär att alla förändringar av eget kapital, utom utdelning och nyemission, kommer till 
uttryck i resultatet för perioden. 
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Matchningsprincipen: I anslutning till realisationsprincipen bör vi ta upp även den så kallade 
matchningsprincipen. År 1995 rekommenderade AAA att kostnader bör relateras till 
realiserade intäkter för den tidsperiod där intäkterna är intjänade samt att kostnaderna ska ha 
koppling med intäkterna (Hendriksen & van Breda, 1992, s 376). Innebörden av 
matchningsprincipen är således beroende av när intäkterna erkänns i redovisningen. Oavsett 
vilket av utbytena i figur 1 som anses vara den kritiska händelsen, svarar intäkterna mot 
inflödet av resurser i det utbytet och ska således matchas mot utflödet av resurser i samma 
utbyte. Enligt realisationsprincipen erkänns intäkterna i regel först vid försäljningstillfället. 
Intäkterna är då lika med ökningen av likvida medel vid kontantförsäljning eller 
kundfordringar vid kreditförsäljning. Enligt matchningsprincipen ska de matchas mot 
utgifterna för motsvarande resursutflöde, det vill säga mot kostnaden för de sålda varorna 
(lagerminskningen) och övriga utgifter förknippade med försäljningen. (Smith, 1997, s 80) 
Som vi kommer att belysa senare i kapitlet, gör den successiva vinstavräkningsmetoden precis 
tvärtom och identifierar periodens kostnader först för att sedan matcha framtida intäkter mot 
kostnaderna. Principen har dock sina begränsningar och ett bra exempel på detta kan vara 
sökningar efter olja. Om arbetet med undersökningar efter oljan visar sig vara resultatlös, kan 
inte kostnaderna för undersökningen matchas mot några intäkter. (Hendriksen & van Breda, 
1992, s 376) 
 
 
3.4 Tidpunkt för intäktserkännande  
 
I ett tillverkande företag uppstår värdeökningen i princip under hela förädlingsprocessen. Som 
framgick av diskussionen om realisations- och matchningsprincipen i avsnitt 3.3.3 erkänns 
emellertid värdeökningen först vid försäljningen av varorna, utom i vissa undantagsfall då den 
erkänns på ett tidigare eller senare stadium av förädlingsprocessen. När värdeökningen 
erkänns, kommer det i redovisningen till uttryck dels i form av en ökning av företagets 
nettotillgångar och dels i form av intäkter och kostnader. Om värdeökningen erkänns på ett 
tidigare stadium än vid försäljningen, kommer därför ökningen av nettotillgångarna också att 
redovisas tidigare, vilket innebär att lagret kommer att omvärderas (eller förvandlas till en 
högre värderad fordran). Kriterierna för när värdeökningen ska erkännas i redovisningen 
brukar formuleras som kriterier för när intäkterna ska erkännas. Dessa kriterier har 
formulerats på lite olika sätt men innebär i huvudsak att följande villkor ska vara uppfyllda: 
(Smith, 1997, s 101) 
 
1. en väsentlig del av förädlingsprocessen ska vara avslutad. 
2. intäkterna ska kunna mätas med en rimlig grad av säkerhet. 
 
Hendriksen & van Breda (1992, s 363) lägger till ytterliggare ett kriterium, till de två som 
Smith (1997) tar upp, nämligen att det ska gå att fastställa relaterade kostnader på ett pålitligt 
sätt. 
 
Vanligtvis innebär dessa kriterier att intäkterna erkänns först vid försäljningen av varorna. I 
vissa undantagsfall kan de emellertid tolkas som att intäkterna kan erkännas redan vid 
färdigställandet av varorna och i andra undantagsfall till och med erkännas löpande under 
produktionens lopp. ( Smith, 1997, s 101) 
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3.4.1  Rapportering av intäkter vid försäljningstidpunkten 
 
I normalfallet erkänns således intäkter först vid försäljningen av varorna, vilket också är 
innebörden av realisationsprincipen. Smith (1997, s 101) ger ett exempel på ett tillverkande 
företag som har sålt ett parti varor på kredit för 120 tkr. Tillverkningskostnaden för de sålda 
varorna uppgår till 100 tkr och försäljningskostnaderna är försumbara. Om vi bokför detta på 
T-konton kommer det att se ut på följande vis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De övre två kontona illustrerar den omvärdering av nettotillgångarna som sker vid 
försäljningstillfället, det vill säga att ett lager värderat till 100 tkr byts ut mot kundfordringar 
värderade till 120 tkr. Det faktum att omvärderingen av nettotillgångarna sker först vid detta 
tillfälle innebär att färdigvarulagret är värderat till lika mycket som de resurser som tidigare 
ingick i produkter i arbete. Resurser som råmaterial, arbete, energi osv. är värderade till lika 
mycket som företaget betalt för dem. Att intäkterna redovisas först vid försäljningen betyder 
alltså att färdigvarulagret är värderat till historisk kostnad, det vill säga till anskaffningsvärdet 
för de resurser som anses ingå i lagret. (Smith, 1997, s 101) 
  
Produktleveransen har alltid varit det viktigaste kännetecknet för rapportering av intäkter 
eftersom osäkerheten beträffande intäktsvärderingen är minimal, men ändå inte helt 
eliminerad. Den allmänt accepterade affärspraxisen tillåter delvis eller fullständigt varuretur, 
vilket kan upphäva försäljningen. Misslyckanden med själva inkasseringen av kontanterna är 
vanliga och kan bero på kundens betalningsförmåga. Ytterligare kostnader, ofta oväntade 
sådana, som kan uppstå är ett annat problem för intäktserkännandet. Dessa kan föreställa för 
stora kostnader för själva betalningen orsakade av plötsliga kundkrav för garantier. I praktiken 
är misslyckanden med kontantinkasseringen och extra kostnader inte omöjliga att förutse och 
beräkna, eftersom företagen har tidigare erfarenheter att förlita sig till. (Hendriksen & van 
Breda, 1992, s 366) 
 
 
3.4.2  Intäktsredovisning vid färdigställande 
 
I vissa fall är redovisning av intäkter redan vid färdigställandet av varorna - och således före 
försäljningen av dem om tillverkningen sker mot lager - förenlig med de kriterier som vi 
tidigare nämnde. Vid färdigställandet av varorna är den väsentliga delen av 
förädlingsprocessen avslutad, om försäljningsaktiviteterna är av relativt sett mindre betydelse. 
Om dessutom priset på varan är reglerat av staten eller bestäms i kontrakt, eller om varan har 
ett stabilt marknadspris, är även det andra kriteriet uppfyllt - nämligen att intäkterna ska 
kunna mätas med en rimlig grad av säkerhet. (Smith, 1997 s 102) För de flesta varor är 
avsaknad av stabila marknadspriser huvudhindret för intäktserkännande vid avslutad 
produktion. Givet de ovannämnda kriterierna, kan rapportering av intäkter för 

Färdigvarulager 

Kostnad för sålda varor 

Kundfordringar 

Försäljningsintäkter 

100 

100 

120 

120 
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jordbruksprodukter, mineraler och andra jämförbara produkter, om försäljningskostnaderna 
inte kan uppskattas, göras. (Hendriksen & van Breda, 1992, s 365) 
 
Om vi tänker oss att företaget i föregående exempel bedriver ordertillverkning, men att 
företaget istället lagrar de färdiga varorna en tid på grund av att beställaren tillämpar "just in 
time". Genom kontraktet med kunden är företaget garanterat ett pris på 120 tkr för varupartiet 
och försäljningskostnaderna antas fortfarande vara försumbara. Detta ger följande utseende: 
(Smith, 1997, s 102) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omvärderingen sker nu redan vid färdigställandet av varorna, det vill säga vid den tidpunkt då 
varorna läggs in i lagret. Produkter i arbete är, precis som i normalfallet, värderade till 
historisk kostnad. Färdigvarulager kommer däremot att värderas till försäljningsvärdet. 
Intäkterna svarar för resursökningen i detta utbyte, medan kostnaderna svarar för 
resursminskningen, det vill säga minskningen av produkter i arbete. Intäktsredovisningen vid 
färdigställandet av varorna är alltså liktydigt med att färdigvarulagret värderas till 
försäljningsvärdet. Denna form av intäktsredovisning medför att intäkterna inte avser som 
normalt de sålda varorna utan de färdigställda varorna. De ska således inte matchas mot 
kostnaden för de sålda varorna utan matchas mot kostnaden för de färdigställda varorna. 
Minskningen av produkter i arbete, det vill säga tillverkningskostnaden för de färdigställda 
varorna, visar de uppoffringar av olika resurser som företaget har gjort. (Smith, 1997, s 103) 
 
Vid denna form av intäktsredovisning kommer själva försäljningen inte att medföra att 
intäkter och kostnader redovisas utan innebär bara att ett lager värderat till försäljningsvärde 
byts ut mot likvida medel eller kundfordringar uppgående till samma belopp.  (ibid.) 
 
 
3.4.3  Intäktsredovisning under produktionens lopp 
 
De vanligaste exemplen på intäktsredovisning under produktionens lopp avser tjänster som 
debiteras på tidsbasis. Diverse ränte- och hyresintäkter redovisas och avser den period 
kapitalet är tillgängligt för låntagaren respektive lokalen är tillgänglig för hyresgästen, 
oberoende om betalningen sker före eller efter den aktuella perioden. Detsamma gäller 
personliga tjänster som debiteras på tidsbasis, till exempel bevakningstjänster. 
Redovisningsproblemen blir dock mer komplexa vid intäktsredovisning av varor under 
produktionens lopp. Den typen av tjänster avyttras nämligen i samma takt som de produceras, 
vilket gör redovisningen förenlig med normalfallet. Vid varuproduktion finns dock varorna 
kvar i företaget som produkter i arbete till dess att de färdigställs och sedan som 
färdigvarulager till dess att de sålts. (Smith, 1997, s 105) 
 

Produkter i arbete Färdigvarulager 

Kostnader 
Intäkter 

100 120 

100 120 
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Det mest omdebatterade exemplet på intäktsredovisning under produktionens lopp är 
redovisning av anläggningsarbeten som pågår under flera år, till exempel byggprojekt, 
vägprojekt och produktion av fartyg. Vid bokslutet för varje år under projektets lopp kan en 
väsentlig del av förädlingsprocessen sägas vara avslutad, vilket betyder att det första kriteriet 
för intäktserkännande är uppfyllt. I normalfallet sker produktionen på order och inte mot 
lager, varför den totala intäktssumman för hela projektet är bestämd av kontraktet. Om det vid 
bokslutet är möjligt att bedöma färdigställandegraden, kan det avgöras hur stor del av dessa 
intäkter som kan anses vara intjänade vid den tidpunkten. Det betyder att även det andra 
kriteriet för intäktserkännande är uppfyllt. (ibid) 
 
Vi antar att ett företag ingår ett kontrakt om ett byggprojekt och att de totala intäkterna uppgår 
till 60 Mkr. Projektet förväntas pågå under tre år och ge upphov till kostnader på sammanlagt 
50 Mkr (år 1 –10 Mkr, år 2 – 20 Mkr, år 3 – 20 Mkr). Företaget fakturerar beställaren först då 
projektet är slutfört (exemplet bortser ifrån administrativa- och försäljningskostnader). En 
metod som används för redovisning av intäkter under produktionens lopp är den så kallade 
”percentage-of-completition method” eller den successiva vinstavräkningsmetoden. Vid den 
metoden redovisas varje år en andel av totalintäkten, som svarar mot den del av projektet som 
fullgjorts, det vill säga ökningen av färdigställandegraden, under respektive år. 
Färdigställandegraden beräknas normalt som förhållandet mellan de dittills nedlagda 
kostnaderna i projektet och den uppskattade totalkostnaden. Redovisningen för år1 får då 
följande utseende: (Smith, 1997, s 107) 
 

 
 
Färdigställandegraden i slutet av året beräknas som de dittills nedlagda kostnaderna i projektet 
i förhållande till den uppskattade totalkostnaden, det vill säga 10 Mkr/50 Mkr = 20%. Det 
pågående arbetet värderas därför till 20 % av totalintäkten: 20% * 60 Mkr = 12 Mkr.  
 
Omvärderingen av tillgångarna sker nu redan under produktionens lopp, det vill säga redan 
vid bokslutet för det första året som projektet pågår. Det pågående arbetet värderas till ett 
högre belopp än anskaffningsvärdet för de resurser som gick åt för att producera det. 
Intäkterna representerar resursökningen i utbytet (ökningen av värdet för det pågående 
arbetet), medan kostnaderna representerar resursminskningen (anskaffningsvärdet för de 
råmaterial, arbete, energi osv. som gick åt i projektet under årets lopp). Matchningsprincipen 
innebar att intäkterna ska matchas mot utgifterna för de resurser som använts för att skapa 
intäkterna. Vid denna form av intäktsredovisning avser dock intäkterna inte de sålda varorna 
och inte heller de färdigställda varorna, utan de avser årets produktion. Detta innebär att de 
också ska matchas mot kostnaden för årets produktion, det vill säga mot de kostnader som 
lagts ned i projektet under årets lopp. Här gäller det alltså de omvända förhållandena av 
matchningsprincipen eftersom företaget utgår från de nedlagda kostnaderna under året och 
sedan avgör vilka intäkter som ska matchas mot dessa kostnader. (Smith, 1997, s 108) 

Div. tillgångs- och skuldkonton Pågående arbete 

Kostnader 
(för årets produktion) 

Intäkter  
(för årets produktion) 

10 12 

10 12 
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Under de följande två åren redovisas återstoden av totalintäkten för projektet i proportion till 
ökningen av färdigställandegraden under respektive år. När det pågående arbetet är slutfört är 
värdet på det detsamma som de totala intäkterna för projektet enligt kontraktet, nämligen 60 
Mkr. Om faktureringen sker vid samma tillfälle, redovisas den därför enbart som ett utbyte 
mellan ett pågående arbete och en kundfordran uppgående till samma belopp: 
 
 

 
Ett problem som existerar rör rimligheten i att bestämma färdigställandegraden genom en 
jämförelse mellan de dittills nedlagda kostnaderna och den uppskattade totalkostnaden för 
projektet. Om en stor del av kostnaderna är ersättning till underleverantörer, kan det ge en 
sned bild av det arbete som företaget själv utfört i projektet. Färdigställandegraden kan då 
alternativt bestämmas med utgångspunkt från fysiska mått som antal kilometer i ett 
vägprojekt eller med utgångspunkt från lönekostnader eller arbetstimmar i projektet. (Smith, 
1997, s 109) 
 
 
3.4.4  Rapportering av intäkter efter försäljning 
 
Fördröjning av intäktsrapportering, efter tidpunkten då en kundfordran uppstår och viktiga 
aktiviteter (som försäljning) är fullbordade, kan rättfärdigas endast om ett av följande kriterier 
är uppfyllt: 
  

1. Om det är omöjligt att värdera de erhållna tillgångarna med tillfredställande 
noggrannhet. 

2. Om ytterliggare materialomkostnader, som inte kan värderas på ett 
tillförlitligt sätt, kan uppstå.  

 
Situationer där erkännande kan rättfärdigas efter försäljningen är bland annat vid 
kreditförsäljningar. (Hendriksen & van Breda, 1992 s.366) 
 
 
Kreditförsäljning: Ett vanligt exempel av uppskjuten intäktsrapportering är fallet med 
kreditförsäljning. Försäljningskostnader som uppstår efter försäljningen är oftast betydande, 
men även kostnader för garantier kan uppstå. Dessa argument är för det mesta svaga, men det 
finns situationer, som till exempel försäljning av fast egendom, där användning av försäljning 
på kredit kan vara lämplig. I regel bör intäkter redovisas då transaktionen är fullbordad, med 
rimliga avdrag för kontanta medel som bedöms vara osäkra. Vid tillfällen då försäljningspriset 
inte kan fastställas, är användning av kreditförsäljningsmetoden inte lämplig. (Hendriksen & 
van Breda, 1992, s 367) 
 
 

Pågående arbete Kundfordringar 

60 60 
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4.  EMPIRI 
 
Empirin är uppdelad i två delar. Den första behandlar det existerande regelverket som finns 
idag och hur detta har förändrats under de senaste tjugofem åren. I den andra delen 
redovisar vi för två byggföretag som har långtgående projekt.  
 
 
 4.1  REGELVERK 
 
 
4.1.1  1976 års BFL 
 
Enligt 14 § bokföringslagen från 1976, som gäller än idag, får omsättningstillgångar tas upp 
till högst anskaffningsvärdet. Om tillgångens verkliga värde på balansdagen är lägre än 
anskaffningsvärdet, får tillgången inte tas upp över detta verkliga värde. Det verkliga värdet 
på tillgången anses vara försäljningsvärdet minus försäljningskostnaderna. Tillgångens 
verkliga värde kan beräknas till återanskaffningsvärdet om rörelsens förhållanden, tillgångens 
karaktär eller andra omständigheter ger anledning till detta. Värderingen måste göras med 
avdrag för inkurans, eller ett annat värde som är förenligt med god redovisningssed. (BFL, 
1976) 
 
Om varulagret vid bokslutstillfället värderas till ett lägre värde än tillgångens 
anskaffningsvärde, skall skillnaden tas upp som lagerreserv. Omsättningstillgångar får tas upp 
över anskaffningsvärdet, om särskilda omständigheter föreligger och det kan anses tillåtet 
enligt god redovisningssätt. (ibid) 
 
 
4.1.2  1995 års ÅRL 
 
Enligt Årsredovisningslagen från år 1995 4 kap 9 §, skall omsättningstillgångarna, om inte 
annat anges av 10 eller 12 §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Med anskaffningsvärde menas utgifterna för tillgångens förvärv eller 
tillverkning. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för 
försäljningskostnader. Om det finns särskilda skäl får det verkliga värdet värderas till 
återanskaffningsvärdet, med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt 
medprinciperna om god redovisningssed och rättvisande bild.  
 
10 § i 4 kapitlet avser värdering av pågående arbete och anger att pågående arbeten för någon 
annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns 
särskilda skäl och det står i överensstämmelse med principerna om god redovisningssed och 
rättvisande bild.  
 
 
4.1.3  FAR:s rekommendationer 1975-1999 
 
I 1975 års rekommendation definieras lagerreserv som skillnaden mellan lagrets bokförda 
värde och dess värde vid tillämpning av ”lägsta värdets princip”. Med ”lägsta värdets princip” 
avses det lägsta värdet av tillgångarnas anskaffnings- eller tillverkningskostnader och deras 
verkliga värde, dvs. försäljningsvärdet minskat med försäljningskostnaderna. (FAR 
rekommendationer i redovisningsfrågor Nr 2, upplaga jan.1975) 
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I 1979 års rekommendation kan vi konstatera att det har inträffat vissa förändringar 
beträffande behandlingen av pågående arbeten. Rekommendationen betecknar 
nettoförsäljningsvärdet som försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnader (se BFL 
ovan).  Nettoförsäljningsvärdet kan behöva fastställas för varor som ännu inte är 
färdigtillverkade, för halvfabrikat eller för varor i arbete. I dessa fall ska en reducering av 
försäljningsvärdet göras med de återstående kostnader som uppskattas uppkomma. Från 
försäljningsvärdet ska även avräknas ett belopp som motsvarar de förväntade omkostnaderna i 
samband med färdigställandet av varan. Samma princip skall även användas för kontrakterade 
pågående arbeten och vinsten eller förlusten av arbetet skall tillfalla det år då den kan 
beräknas. (FAR rekommendationer i redovisningsfrågor Nr 2, upplaga nov.1979) 
 
I kapitel 6 i samma rekommendation tas upp ett fall där avsteg från ”lägsta värdes principen” 
behandlas. Enligt 14 § BFL, som vi angav ovan, får ett företag uppta sina 
omsättningstillgångar till ett högre värde än anskaffningsvärdet om särskilda skäl föreligger 
och det anses tillåtet enligt god redovisningssed. Detta är fallet för företag som tillverkar 
några få stora objekt där arbetet beräknas pågå under en längre tid. I sådana fall bör företaget 
"kunna ta upp en efter försiktig bedömning beräknad andel av påräknad vinst”. Denna andel 
får dock inte överstiga objektets färdigställandegrad.  
 
”För att ett kontrakterat pågående arbete skall få upptas till ett högre värde än 
anskaffningskostnaden måste därför totala intäkter och återstående kostnader kunna bedömas 
med stor säkerhet. Detta är i allmänhet inte möjligt förrän arbetet är i det närmaste 
färdigtställt. Vidare torde krävas ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem så att 
jämförelse kan ske mellan nedlagda och kalkylerade kostnader”.  
 
Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan företagen ta upp objektet till sitt anskaffningsvärde 
plus en så stor andel av den totala beräknade vinsten som motsvarar de per balansdagen 
nedlagda kostnaderna i relation till de totala kalkylerade kostnaderna. Enligt 
rekommendationen är det även tillåtet att använda andra mått än färdigställandegraden.  
 
FAR:s rekommendation nummer 2 kapitel 6 var oförändrad under de näst kommande åren. År 
1985 ändrades några av kraven som ställdes innan. Bland dessa ändringar, som gäller än idag, 
kunde vi hitta i följande avsnitt: 
 
”För att ett kontrakterat pågående arbete skall få upptas till ett högre värde än 
anskaffningskostnaden måste därför totala intäkter och återstående kostnader kunna bedömas 
med stor säkerhet. Detta är i allmänhet inte möjligt förrän arbetet nått en viss 
färdigställandegrad. Vidare måste krävas att intäkter och kostnader kan tillförlitligt bedömas 
samt att det finns ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem så att jämförelse kan ske 
mellan nedlagda och kalkylerade kostnader”. 
 
 
4.1.4  Redovisningsrådets rekommendationer 
 
RR10 
 
Denna rekommendation behandlar entreprenader och liknande uppdrag. Enligt punkt 22 under 
rubriken ”Redovisning av uppdragsinkomsten och uppdragsutgifterna” anges att när utfallet 
av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska projektets inkomster och utgifter 
redovisas som intäkter respektive kostnader i förhållande till uppdragets färdigställandegrad 
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på balansdagen. Punkt 23 anger vidare att för ett fastprisuppdrag kan utfallet beräknas på ett 
tillförlitligt sätt om samtliga av följande villkor är uppfyllda: (RR10) 
 
- Den totala inkomsten för projektet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
- Eventuella ekonomiska fördelar kommer att tillfalla uppdragstagaren. 
- Både de totala utgifterna för projektet och färdigställande graden ska kunna mätas på ett 

tillförlitligt sätt.  
 
Punkt 25 benämner metoden vid vilken uppdragets inkomster och utgifter redovisas i 
förhållande till färdigställandegraden, som successiv vinstavräkning. Enligt metoden 
”matchas uppdragsinkomsten och uppdragsutgifterna på basis av det arbete som utförts till 
och med balansdagen”. Detta resulterar i att intäkter, kostnader och därmed resultatet hänförs 
till den period under vilken arbete har utförts. ”Om de totala uppdragsutgifterna bedöms 
överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omedelbart som 
kostnad…”.  
 
Färdigställandegraden för projektet kan beräknas på olika sätt enligt samma rekommendation. 
Företaget kan tillämpa den metod som på ett tillförlitligt sätt mäter det utförda arbetet och 
beroende på typ av uppdrag kan metoderna utgå från bedömningar av: 
 
- förhållandet mellan de nedlagda utgifterna på balansdagen och de totala 

uppdragsuppgifterna samt 
- bedömning av det utförda arbetet genom besiktning eller granskning, eller fysisk 

färdigställandegrad för uppdragen.  
 
Förskott och delbetalningar från uppdragsbeställaren motsvarar inte det arbete som har 
utförts.  
 
Om färdigställandegraden fastställs med utgångspunkt från de nedlagda utgifterna i 
förhållande till de totala utgifterna för projektet, inräknas endast sådana utgifter som 
motsvarar utfört arbete. Som exempel anger rekommendationen utgifter som avser framtida 
arbete (t.ex. utgifter för material, komponenter etc., men som ännu inte har använts eller 
installerats). Dessutom inräknas olika förskottsbetalningar till underleverantörer till de 
nedlagda uppdragsutgifterna.  
 
I de fall då utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitlig sätt ska 
intäktsredovisning endast ske med belopp som motsvarar de nedlagda utgifterna som är 
sannolika att ersättas från beställaren. Om det förefaller redan i början av uppdraget att utfallet 
inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt, begränsas den redovisade intäkten att motsvara endast 
de nedlagda utgifterna som är sannolika att bli ersatta. Det betyder att det redovisas ingen 
vinst.  
 
RR10 använder sig av en annan metod för att redovisa intäkter under pågående arbete. ”Det 
saldo som uppkommer mellan å ena sidan fakturerade belopp å andra sidan summan av 
entreprenadutgifter och redovisade vinster- efter avdrag för redovisade förluster- redovisas 
som fordran/ skuld.” 
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RR11 
 
I Redovisningsrådets rekommendation RR 11 definieras en intäkt på följande sätt: (RR11, 7§) 
 

”Intäkt är det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag 
under en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med 
undantag av ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av 
aktierelaterade instrument.”  

 
Rekommendationen säger vidare att verkligt värde är det värde till vilket en tillgång skulle 
kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. (ibid) Intäkter innehåller endast det 
bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. 
Belopp som uppbärs för annans räkning, som omsättningsskatt, varu- och tjänsteskatt och 
mervärdeskatt, utgör inte ekonomiska fördelar för företaget och medför ingen ökning av eget 
kapital. Därför ingår de inte i intäkterna. (RR11, 8 §) 
 
Intäkter ska redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
De intäkter som en transaktion ger upphov till fastställs oftast genom en överenskommelse 
mellan företaget och den andra parten. Intäkter motsvarar det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för eventuella rabatter. I de flesta fall erläggs 
ersättningen med likvida medel och intäkten utgörs då av ersättningen. (RR11, 9- och 10 §) 
 
I 14 § presenterar rekommendationen de villkor som ska vara uppfyllda för att en inkomst 
från försäljning ska kunna tas upp i redovisningen som en intäkt. Dessa villkor är: (RR11, 14 
§) 
 
a) Företaget har överfört ägandet av varorna till köparen. 
b) Företaget behåller ingen äganderätt över varorna, dvs. det har ingen kontroll över varorna. 
c) Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
d) De ekonomiska fördelarna som säljaren erhåller i utbytet mot varan kommer med största 

sannolikhet att tillfalla denne. 
e) Transaktionens utgifter (försäljningskostnaderna) kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Enligt årsredovisningslagen (1995:1554 4 kap 10 §) får ett pågående arbete värderas till ett 
belopp som överstiger anskaffningsvärdet om det finns skäl och är förenligt med god 
redovisningssed och lagens krav på rättvissande bild. ÅRL behandlar således frågan om 
successiv vinstavräkning med utgångspunkt från hur balansposten Pågående arbete ska 
värderas (vilket vi också har presenterat ovan).  
 
 
4.1.5  Byggentreprenörernas branschrekommendation (november 1996) 
 
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i takt med projektets 
genomförande (färdigställandegrad). Följande komponenter krävs för bestämning av ett 
resultat som har upparbetats vid en given tidpunkt:  
 
1. Projektintäkt - värdet av samtliga till projektet hänförliga intäkter.  
2. Projektkostnad - samtliga kostnader som kan hänföras till projektet. 
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3. Färdigställandegrad5 – upparbetad del i förhållande till hela projektet.  
 
Ett grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är att projektintäkt och projektkostnad 
på ett tillförlitligt sätt ska kunna storleksbestämmas. Ett annat är att färdigställandegraden 
fastställs på ett sätt som är relevant med kravet på tillförlitlighet.  
 
Förändringar i prognoser är en vanlig förekommande företeelse inom byggverksamheten. En 
tillförlitlig resultatbestämning förutsätter tillämpning av en prognos som genomförs 
systematiskt och flera gånger om året. Resultatbedömningen sker efter likartade principer 
oberoende av projektets art eller färdigställandegrad. Kravet på tillförlitlighet innebär också 
att dokumentation av prognoser som görs under projektets gång skall kunna säkerställas på ett 
bra sätt. Bedömning av ett projekts intäkter och kostnader sammanfattas i en prognos som 
dokumenteras för varje projekt.   
 
Med utgångspunkt av ovan angivna förutsättningar kan prognoserna läggas till grund för en 
tillförlitlig vinstavräkning redan i och med att projektet påbörjas och färdigställandegraden 
blir mätbar (första kronans princip).  
 
 
4.1.6  Första kronans princip 
 
Första kronans princip innebär att vinstavräkning genomförs redan vid inledningen av 
projektet till dess att det avslutas och tas ur räkenskaperna. I normalfallet är projektets 
förutsättningar och risker definierade och värderade i den projektkalkyl som företaget baserar 
sitt agerande på. Detta görs i samband med att villkoren låses och bindande överenskommelse 
med kunden uppnås. Därigenom läggs också förutsättningarna fast för en samlad bedömning 
av det förväntade utfallet (projektkalkylen är den första prognosen). Redan i projektets 
inledande fas finns således grundförutsättningarna för användning av successiv 
vinstavräkning. Sammanfattningsvis kan sägas att en verksamhet inte uppfyller kraven på 
tillförlitlighet vid successiv vinstavräkning med mindre än att projekten hanteras i sådana 
former att metoden kan tillämpas enligt första kronans princip. (Byggentreprenörernas 
branschrekommendation, 1996) 
 
 
Mått för färdigställandegrad 
 
Bestämning av relevanta mått för färdigställandegraden görs med utgångspunkt från 
projektets kostnadssida, vilket leder till att den upparbetade projektkostnaden representeras av 
den vid balansdagen bokförda kostnaden på projektet. I den mån bokförd kostnad leder till 
uppenbar snedvridning vid beräkningen av det upparbetade resultatet kan behov av 
korrigering uppstå. (Byggentreprenörernas branschrekommendation, 1996)  
 
Enligt ovanstående baseras successiv vinstavräkning på vad denna branschrekommendation 
kallar för den första kronans princip. En sådan tillämpning medför särskilda krav på 
systematik och konsekvens i företagets projektuppföljning. Det förutsätter tillgång till 
effektiva och samordnade system för kalkyl, prognos och intäkts-/kostnadsrapportering. 
Utgångspunkten för branschrekommendationen är därför att successiv vinstavräkning är en 

                                                                 
5 I byggentreprenörernas branschrekommendation från november 1996 betecknas begreppet färdigställandegrad 
som upparbetningsgrad. 
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för företaget generell princip för resultatredovisning. Successiv vinstavräkning medför att 
posten Pågående arbete inte kommer att återfinnas i redovisningen. (ibid) 
 
 
4.2   PRAXIS 
 
4.2.1  SKANSKA 
 
I Skanskas årsredovisning från 1982 (Skånska Cementgjuteriet) kan vi hitta de 
värderingsprinciper som företaget då använde. Omsättningstillgångarna har värderats enligt 
lägsta värdets princip. Oavslutade arbeten har upptagits till direkta kostnader och dessutom 
har avdrag gjorts för arbetsplatsens indirekta kostnader för beräknade förluster i oavslutade 
arbeten.  
 
Företagets dominerande verksamhet består av entreprenaduppdrag. För den delen av 
verksamheten utgörs omsättningen av den fakturering som verkställs under året med stöd av 
överenskomna faktureringsplaner. Dessa kan vara bundna antingen till utförandeetapper eller 
till tidsplaner. Härigenom erhålls en bättre bild av årets aktuella produktionsvolym än om 
endast årets resultatavräknade arbeten angavs. Den framräknade vinsten hänför sig till under 
året avslutade och resultatavräknade arbeten.   
 
I balansräkningen anges nettot av fakturering och nedlagda kostnader för oavslutade arbeten. 
Detta saldo påverkas av faktureringstakten för både utgående och ankommande räkningar. 
Denna takt är inte alltid överensstämmande med upparbetningsgraden.  
 
Årsredovisningarna för det nästkommande året innehåller i princip samma information, med 
några små förändringar varför vi inte redovisar dessa. De intressanta förändringarna äger rum 
i 1997 års årsredovisning under not 2 ”Byte av redovisningsprincip” där övergången till 
successiv vinstavräkning finns angiven. Det är första gången som SKANSKA redovisar sin 
byggverksamhet genom att tillämpa successiv vinstavräkning, vilket sker i enlighet med 
Byggentreprenörernas branschrekommendation. Det anges att ”tillämpning av successiv 
vinstavräkning innebär att resultatet redovisas i takt med projektets upparbetning i stället för 
att, som tidigare, balanseras i räkenskaperna till dess att projektet är klart och slutlig 
ekonomisk uppgörelse med beställaren träffats”.   
 
Det är också viktigt att påpeka att Skanska tillämpar successiv vinstavräkning både i 
koncernen och i dotterbolagen som har entreprenadverksamhet. Dotterbolag, utan 
entreprenadverksamhet, har traditionell redovisning som bygger på realisationsprincipen.  
 
 
4.2.2  NCC 
 
Ett annat intressant byggnadsföretag är NCC. I deras årsbokslut för 1976 redovisas hur deras 
resultatavräkning sker. Det redovisade resultatet baseras på den del av produktionen som har 
resultatavräknats under året. Det betyder att ett arbete tas upp i resultatet då arbetet är slutfört 
och den ekonomiska uppgörelsen är klar. Under ”Skulder och eget kapital” i balansräkningen 
finns posten ”Pågående arbeten” som innehåller två underrubriker; ”Fakturering” och 
”Nedlagda kostnader”. Faktureringssumman utgör faktureringar som ännu inte har 
resultatavräknats. Avdragsposten ”Nedlagda kostnader” avser material, löner och tjänster 
direkt hänförliga till respektive arbetsplats. (Balken verksamheten, 1976) 
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Fem år senare kan vi fortfarande konstatera att företaget håller sig till det valda konceptet att 
endast inkludera under året avslutade arbeten till årets resultatavräknade faktureringar. 
”Medan årets totala fakturering är ett mått på årets produktion i såväl avslutade som pågående 
arbeten, avser den resultatavräknade faktureringen enligt den s.k. realisationsprincipen enbart 
under året avslutade arbeten. Fakturering och direkta nedlagda kostnader avseende påbörjade 
men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade uppdrag, redovisas i balansräkningen som 
pågående arbeten”. Företaget beräknar även en resultatavräkningsgrad vilken beräknas som de 
resultatavräknade faktureringarnas procentuella andel av årets totala faktureringar. Denna 
resultatavräkningsgrad har varit 89 procent för år 1980 och 84 procent för år 1981. Vi kan då 
konstatera att dessa tal visar på att företagets totala fakturering till största del utgörs av under 
året avslutade projekt och därmed visar en ganska bra bild av företagets verkliga verksamhet 
och lönsamhet. (ABV6 AB Verksamheten, 1981) 
 
Efter ytterligare tio år använder företaget fortfarande de resultatavräknade faktureringarna 
som ett mått på årets omsättning. En skillnad som uppkommer är att resultatavräkningsgraden 
har försvunnit som ett mått, men principen om hur resultatavräkningen ska gå till kvarstår. I 
bokslutet från 1991, under rubriken ”Redovisningsprinciper, definitioner” anger företaget 
sättet på vilket pågående arbete hanteras. ”Oavslutade arbeten vid årsskiftet redovisas som 
pågående arbeten i balansräkningen. Faktureringssumman utgör på beställaren verkställd 
fakturering…”. (NCC årsredovisning, 1991) 
 
Den stora förändringen finns i 1999 års årsbokslut och består av att företaget har övergått till 
användning av den successiva vinstavräkningsmetoden för sina entreprenadprojekt. Det anges 
att genom användning av metoden framkommer resultaten i takt med projektets 
genomförande (upparbetning). För att kunna göra en bestämning av det upparbetade resultatet 
kräver företaget fastställandet av tre villkor. Först måste projektintäkten kunna bestämmas, 
dvs. värdet av samtliga till entreprenaduppdraget hänförliga intäkter ska vara säkerställda. 
Intäkterna ska även vara av sådan karaktär att företaget ska kunna tillgodogöra sig dem i form 
av faktiska inbetalningar eller annat vederlag. För det andra måste det finnas uppgifter om 
samtliga till projektet hänförliga kostnader och för det tredje ska man kunna beräkna 
upparbetningsgraden, dvs. den upparbetade delen i förhållande till hela projektet. Som 
grundläggande villkor anges att alla tre punkter måste utföras på ett sätt som är relevant med 
avseende på kravet på tillförlitlighet. Företaget anger även att det kan förekomma enstaka 
projekt, där någon tillförlitlig bestämning av projektets intäkter och kostnader inte kan göras, 
och man sätter intäkten lika med den upparbetade kostnaden. I dessa fall blir resultatet lika 
med noll i avvaktan på övergång till successiv vinstavräkning. (NCC årsredovisning, 1999) 
 
Ovanstående gäller dock endast för koncernen som fiskal enhet. I moderbolaget och 
dotterbolagen redovisar man fortfarande på det gamla sättet. Oavslutade projekt vid årsskiftet 
redovisas som pågående arbeten i balansräkningen.  
 
Genom våra kontakter med NCC, har framkommit att anledningen till de olika 
redovisningsprinciperna, för koncernen och dotterbolagen, är av skattemässiga skäl. NCC 
tillämpar successiv vinstavräkning i koncernen för att kunna visa det ”sanna” resultatet. En 

                                                                 
6 Armerad Betong Vägförbättringar AB 
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koncern som sådan betalar ingen skatt på sitt resultat, utan skatten belastar de olika 
dotterbolagen.   
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5.  ANALYS 
 
De olika lagar och rekommendationer som finns vad gäller intäktserkännande, visar att både 
bokföringslagen och årsredovisningslagen inte på ett direkt sätt behandlar intäktsrealisering 
under pågående arbete, men anger däremot de riktlinjer som måste följas av företagen. Det är 
rekommendationerna från FAR och Redovisningsrådet som direkt angriper problemet  och ger 
klara och konkreta metoder om hur intäktsrealisering, som inte följer realisationsprincipen, får 
ske.  
 
Bokföringslagen behandlar främst värderingen av omsättningstillgångar. Den fastställer att 
omsättningstillgångarna får värderas till högst anskaffningsvärdet vid bokslutstillfället. Om 
tillgångarnas verkliga värde understiger anskaffningsvärdet, måste tillgångarna värderas till 
det verkliga värdet. I lagen finns inte någon direkt angiven koppling till problemet som 
behandlas i denna uppsats, men vi kan konstatera att lägsta värdets princip gäller när 
värdering av omsättningstillgångar görs. Skillnaden mellan det lägre verkliga värdet och 
anskaffningsvärdet tas upp enligt bokföringslagen som lagerreserv. Lagen fastställer dock att 
omsättningstillgångarna får värderas till ett högre värde än anskaffningsvärdet, om särskilda 
omständigheter föreligger och det kan anses tillåtet enligt god redovisningssed. Detta är fallet 
med större projekt där arbetet pågår under en längre tidsperiod.  
 
Årsredovisningslagen tar upp frågan om successiv vinstavräkning genom att fastställa hur 
posten ”Pågående arbete” ska värderas. Lagen säger att ett pågående arbete får värderas till ett 
belopp som överstiger anskaffningsvärdet om det finns skäl som är förenliga med god 
redovisningssed och lagens krav på rättvisande bild.  
 
Frågan om successiv vinstavräkning behandlas därmed inte på ett konkret sätt i dessa två 
lagar. Men de förbjuder inte heller en annorlunda värdering, d.v.s. att 
omsättningstillgångarnas värde får överstiga anskaffningsvärdet vid bokslutstillfället. Detta 
nyttjas i Rekommendationerna från FAR och Redovisningsrådet som anger en mer konkret 
metod för en sådan värdering. År 1975 kom en rekommendation från FAR som byggde på 
Bokföringslagen och som fastställer att den enda värderingen av omsättningstillgångar som 
får göras är till tillgångarnas anskaffningsvärde, om företaget fortfarande äger och 
kontrollerar dessa. Precis som Bokföringslagen anger rekommendationen att om det verkliga 
värdet av tillgångarna understiger anskaffningsvärdet, måste tillgångarna värderas till det 
verkliga värdet, något som vi känner igen som ”lägsta värdets princip”.  I rekommendationen 
som kom fyra år senare kan vi dock hitta ett kapitel som direkt behandlar uppsatsens problem 
och som anknyter till det pågående uppdragets färdigställandegrad. Denna rekommendation 
nyttjar reserveringen som görs i Bokföringslagen 14 § och presenterar en metod som senare 
kommer att benämnas som successiv vinstavräkning. Metoden presenteras i kapitel 6 som 
heter just ”Avsteg från lägsta värdets princip”.  
 
Om vi går tillbaka till det Smith (1997) skrev om intäktsredovisning under produktionens 
lopp, kan vi konstatera att det är precis samma metod som även beskrivs i FAR:s 
rekommendation från 1979. Båda beskrivningarna av metoden stämmer överens även när det 
gäller kraven att utfallet av arbetet ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Med tillförlitligt 
sätt menas i båda fallen att en väsentlig del av arbetet ska vara avslutad vilket kommer att 
möjliggöra fastställandet av projektets intäkter och kostnader med stor eller full säkerhet. 
Denna säkerhet kan naturligtvis uppnås även genom kontraktsskrivning, där den totala 
intäkten av projektet finns angiven.   
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I FAR:s rekommendation nr 2 kap. 6 från 1985 skedde vissa förändringar. Tidigare hade 
rekommendationen angett att ett projekt i det närmaste måste vara färdigställt för att kunna 
värderas till ett högre värde än anskaffningsvärdet. Nu är rekommendationen istället sådan att 
ett högre värde än anskaffningsvärdet går att göra när arbetet nått en viss färdigställandegrad. 
Kravet för ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem har skärpts. Innan angav 
rekommendationen att det ”torde krävas ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem…” och 
idag anges det ”måste krävas att intäkter och kostnader kan tillförlitligt bedömas samt att det 
finns ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem …”   
 
Det intressantaste regelverket är Redovisningsrådets rekommendation nummer 10 
”Entreprenad och liknande uppdrag”. Den behandlar problemet på utförligt sätt och beskriver 
metoden om successiv vinstavräkning mer ingående med hänsyn till tänkbara problem som 
kan uppstå.  Förutom att förklara hur intäktserkännandet skall gå till, anger 
rekommendationen även anvisningar om hur utfall, som inte kan bedömas med tillräcklig stor 
säkerhet, skall hanteras. I de fall som detta händer får uppdragets intäkter endast värderas till 
de nedlagda kostnaderna, vilket innebär att ingen vinst får redovisas. Enligt punkt 36 i RR10 
skall en befarad förlust, d v s när de totala utgifterna bedöms överstiga den totala 
uppdragsinkomsten, omgående redovisas i sin helhet. Rekommendationen ställer stora krav på 
tillförlitliga uppgifter om uppdraget på samma sätt som Smith (1997) gjorde. De två 
kriterierna som Smith (1997) angav för intäktsrealiseringen (se s. 24) stämmer överens med 
punkterna 23,24 och 29 i RR 10 (se bilaga 1).  
 
Redovisningsrådets rekommendation nr. 11 handlar även den om intäkter och tar upp flera av 
de frågor som vi tidigare har redovisat. Den ägnar mycket utrymme åt att beskriva utförande 
av tjänsteuppdrag, vilket inte är ämnet för uppsatsen, men tillvägagångssättet för 
intäktsrealisering för tjänsteuppdrag bygger i princip på samma metod som 
intäktsrealiseringen för entreprenader. Punkt 14 i rekommendationen är extra intressant 
eftersom den anger de krav som måste vara uppfyllda för att en inkomst ska kunna tas upp 
som en intäkt. Avsnittet tar upp frågan om vem som äger eller har kontroll över tillgången 
efter att transaktionen eller händelsen har ägt rum, vilket är väsentligt för intäktsrealiseringen, 
men som egentligen inte uppfylls vid tillämpningen av den successiva 
vinstavräkningsmetoden. Detta kriterium kan dock avses vara uppfyllt i och med att ett 
kontrakt för uppdraget har skrivits, där företaget åtar sig ansvaret att fullfölja och slutföra 
projektet för någon annans räkning.  
 
I byggentreprenörernas branschrekommendation (1996) grundas färdigställandegraden på de 
projektkalkyler och prognoser som företagen upprättar inför varje projekt och därmed finns 
möjligheten att beräkna färdigställandegraden enbart utifrån de förväntade kostnaderna.  
I teoridelen konstaterade vi att successiv vinstavräkning lämpar sig väl för byggnadsföretag. 
Efter att ha undersökt byggbranschens rekommendation (1996) konstaterar vi att de tillämpar 
en vidareutveckling av metoden, nämligen ”den första kronans princip”. Enligt denna 
vidareutveckling faller ett av de villkoren, som Smith 1997 och RR10 anger, nämligen kravet 
att projektet till betydande del skall vara upparbetat. Istället kan företagen, på grund av 
noggranna prognoser, börja realisera intäkter redan när projektet startas. Detta innebär att den 
kritiska händelsen har förskjutits ännu tidigare i tiden än vad som innan var möjligt. 
 
Hur de olika lagarna och rekommendationerna tillämpas i praktiken kan vi bl. a finna i 
Skanska:s och NCC:s årsredovisningar. Vi har kunnat konstatera en tydlig förändring i båda 
företagens sätt att redovisa intäkter. Förändringarna har uppkommit i och med att 
byggbranschen gav ut sin rekommendation november 1996.  
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Fram till att byggbranschen gav ut sin rekommendation, använde företagen olika, men i grund 
och botten identiska metoder för realisering av intäkter för projekt under färdigställande som 
baserades på realisationsprincipen. Återkoppling kan göras till Smith (1997) figur 1, där 
realisationsprincipen motsvarade det fjärde utbytet. Detta är just momentet då projektet är 
avslutat och avlämnat till beställaren. Denna tidpunkt inträffar den egentliga försäljningen och 
därmed identifieras den s.k. kritiska händelsen med försäljningstidpunkten. Eftersom 
företagen inte använder sig av någon upparbetningsgrad mot vilken projektets intäkter kan 
matchas, finns det ”alltid” oavslutade arbeten eller projekt vid årets utgång. Företagen 
hanterar detta på olika sätt samtidigt som de försöker anpassa intäktsredovisningen till sin 
egen verksamhet. NCC använder en s.k. resultatavräkningsgrad som är ett mått på de under 
året färdigställda projekt i förhållande till alla projekt som pågick under samma år. Den 
graden passar väl för företaget eftersom den totala faktureringen till stor del utgörs av 
faktureringar av uppdrag som är färdigställda under året. Skanska har i stället en post under 
”Skulder och eget kapital” i balansräkningen som visar nettot av skillnaden mellan 
faktureringar från arbetenas början och de nedlagda kostnaderna för oavslutade arbeten.  
 
I och med övergången till successiv vinstavräkning, började företagen redovisa intäkterna i 
takt med projektenas upparbetningsgrader. Detta gjorde att den kritiska händelsen inträffade 
ännu tidigare i tiden och, för att ännu en gång koppla till figur 1, intjäningen av intäkterna 
gjordes kontinuerligt under hela förädlingskedjan. På NCC användes dock successiv 
vinstavräkning endast för koncernens bokslut, medan dotterbolagen använde den traditionella 
redovisningen, dvs. realisationsprincipen tillämpades fortfarande. Anledningen är av 
skattemässiga skäl då en tidigarelagd realisation av en intäkt kan innebära en tidigarelagd 
skatt. Skanska har istället valt att använda successiv vinstavräkning för alla enheter inom 
koncernen.  
 
Sammanfattningsvis presenterar vi en händelsematris för att åskådliggöra utvecklingen av 
intäktsrealisering av pågående arbete: 
 
 
1975 FARs rekommendation i redovisningsfrågor Nr 2 Behandlar inte intäktsrealisering under pågående 

arbete. Realisationsprincipen används. 
1976 Bokföringslagen  Förbjuder inte intäktsrealisering under pågående 

arbete. 
1979 FARs rekommendation i redovisningsfrågor Nr 2 Behandlar intäktsrealisering under pågående arbete.  

1985 FARs rekommendation i redovisningsfrågor Nr 2 Ändrar kraven och beskriver mer ingående successiv 
vinstavräkning och färdigställandegrad. 

1995 Årsredovisningslag Redovisat värde får överstiga anskaffningsvärdet om 
särskilda skäl föreligger. 

1996 Byggentreprenörernas branschrekommendation Inför begreppet ”första kronans princip”. 

1997  NCC och Skanska´s årsredovisningar Övergång till successiv vinstavräkning. 

1999 Redovisningsrådets rekommendation Nr 10 Behandlar ingående successiv vinstavräkning. 

 
Figur 2. Händelsematris
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6.  SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
 
Den mest accepterade metoden för erkännande av intäkter är realisationsprincipen. Den 
kräver dock att varan skall vara såld för att intäkten skall kunna tas upp i redovisningen. Att 
tillämpa successiv vinstavräkning är en möjlighet som företag kan använda då de har 
verksamhet som ingår i projekt som sträcker sig över en längre tid. Metoden har dock vissa 
krav för att kunna tillämpas. En väsentlig del av förädlingsprocessen skall vara avslutad och 
intäkterna skall kunna mätas med en rimlig grad av säkerhet. I många fall kan dessa krav 
innebära problem för företag som till exempel är verksamma inom byggbranschen. Det finns 
risk för att den rättvisande bilden för företagen blir snedvriden därför att kravet på att en 
väsentlig del av upparbetningsgraden ska vara avslutad skall vara uppfylld. Detta kan medföra 
långa perioder med enbart kostnader för företaget. Därför har man försökt kringgå problemet 
med hjälp av den så kallade första kronans princip där man kan börjar realisera intäkter redan 
från projektets start.  
 
Redovisning av projektresultat inom byggbranschen kan ske enligt första kronans princip, det 
vill säga med systematisk tillämpning av alla projekt oberoende kontraktsform eller 
färdigställandegrad. Beräkningen baseras på prognoser om projektets förväntade utfall. Intäkt 
och resultat redovisas i takt med att färdigställandegraden förändras. Färdigställandegraden 
bestäms med utgångspunkt från bokförda kostnader.  
 
FAR:s rekommendation har ändrats så att en tillämpning av successiv vinstavräkning med 
första kronans princip är möjlig. För att få använda sig av metoden krävdes tidigare att 
projektet i det närmaste var upparbetat medan idag krävs en viss färdigställandegrad. Det 
finns alltså ingen konkret färdigställandegrad som krävs idag. På grund av den mer ”öppnare” 
hållningen på färdigställandegraden har istället kraven på kalkyl- och redovisningssystemen 
blivit hårdare. Idag måste det finnas ett väl utvecklat system medan innan ansåg man att det 
torde finnas. 
 
Numera tillämpar SKANSKA successiv vinstavräkning i både koncernen och dotterbolagen, 
medan NCC bara i koncernen. Anledningen att NCC inte tillämpar successiv vinstavräkning i 
dotterbolagen är av skattemässiga skäl då successiv vinstavräkning ger en direkt realisation av 
intäkterna. Eftersom de tillämpar realisationsprincipen kan de ”skjuta upp” skatten ända till 
dess att projektet är helt avslutat. Innan successiv vinstavräkning implementerades, 
identifierades den kritiska händelsen med tidpunkten då projekten avlämnades till beställaren. 
I och med införandet av metoden förflyttades tidpunkten för intäktsrealisering till ett tidigare 
skede i förädlingskedjan (se fig. 1) 
 
Genom att ha studerat realisationsprincipen, metoden för successiv vinstavräkning och 
slutligen den första kronans princip, är slutsatsen att tidpunkten för intäktsrealisering, eller 
den kritiska händelsen, har förflyttats från försäljningstillfället mot själva starten av projektet. 
Detta kan ske förutsatt att vissa villkor och krav är uppfyllda. Ju tidigare intäkten redovisas, 
desto större blir kraven på tillförlitlighet och bättre säkerställande av att det verkliga utfallet 
blir som planerat. Avsteg från realisationsprincipen ger även en bättre rättvisande bild av t.ex. 
byggföretagens verksamhet. 
 
Vårt förslag till fortsatta studier är att försöka visa hur stor påverkan som ägarna har i val av 
redovisningsmetod. Ett annat förslag är att se hur stor del av byggbranschen som följer 
branschrekommendationen i sin redovisning. Är det bara de största företagen som använder 
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sig av successiv vinstavräkning med första kronans princip eller gör de minsta byggföretagen 
det också. Om inte, vid vilken storlek på företagen används successiv vinstavräkning med 
första kronans princip? 
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