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Sammanfattning 
 
Titel:  Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En 
 komparativ studie mellan branscher 
 
Kurs:  FEKN90 Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet 
 
Författare:  Martina Liljegren & Daniela Nivaro 
 
Handledare:  Kristina Artsberg 
 
Seminariedatum:  2014-05-23 
 
Syfte:  Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de 

hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av 
företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet 
uppnås i praktiken och om ytterligare vägledning från normgivare är 
påkallat för att säkerställa kravet om tillförlitlighet.  

 
Metod: Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. Studien har en 

komparativ fallstudiedesign och processen har varit av iterativ karaktär. 
 
Teori: I studiens teoretiska referensram behandlas de tre grundläggande 

principerna för successiv vinstavräkning samt de kvalitativa 
egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare behandlas även 
riskteori, projektteori samt teori om och relaterat till affärssystem. 

  
Empiri: Det empiriska materialet utgörs av insamlad information från två större 

onoterade företag verksamma i Sverige inom bygg- och 
anläggningsbranschen respektive mjukvarubranschen.  

 
Resultat: Risker som metoden medför, både generella och branschspecifika, kan 

oftast minimeras men inte elimineras. Det finns fem grundläggande 
tillförlitlighetsfaktorer som måste tas i anspråk för att uppnå 
tillförlitlighet samt att det finns incitament hos företagen att vilja 
redovisa korrekt. Företag måste se till sin egen verksamhet för att 
successiv vinstavräkning ska användas optimalt. Det finns inte någon 
bransch som är mer lämpad för redovisningsmetoden. Vidare praktisk 
vägledning har inte ansetts behövlig från normgivande organ. 

 
Nyckelord:  Successiv vinstavräkning, intäktsredovisning, pågående arbete, 

entreprenadavtal. 



	  

Abstract 
 
Title:  Risks in applying the percentage of completion method - A comparative 

study between industries 
 
Course:  FEKN90 Business administration: Degree project, Master of Science in 

Business and Economics 
 
Authors:  Martina Liljegren & Daniela Nivaro 
 
Supervisor:  Kristina Artsberg 
 
Seminar date:  23 May 2014 
 
Purpose:  The purpose is to identify the risks that exist within companies and how 

they are handled when using the PCM by examine the companies 
working processes. Furthermore, see how reliability is achieved in 
practice and if there is a need for more guidance from standard setters 
to achieve reliability for the method. 

 
Methodology: The methodology employed in this paper is of a qualitative nature. The 

study has a comparative case study design and the process has an 
iterative basis. 

 
Theoretical  The theoretical framework  consists of the three  basic principles  of the 
perspectives: PCM as well as the qualitative characteristics of reliability and 

comparability. Further on are risk theory, project theory and theories 
regarding and related to business systems processed. 

  
Empirical  The empirical material consists of information gathered from two large 
foundation: unlisted companies active in Sweden within the construction industry 

respectively the software industry. 
 
Results: Risks that the method entails, both general and industry-specific, can 

usually be minimized but not eliminated. There are five basic elements 
of accuracy that must be utilized to achieve reliability and found that 
there is an incentive for companies to want to keep records correctly. 
Companies must adjust their processes so the use of the PCM can be 
used optimally. There is no industry that is more suited for the method 
of accounting. Further practical guidance has not been found necessary.  

 
Key words:  Percentage of Completion Method, Revenue Recognition, Work in 

Progress, Construction Contracts.	  
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
Syftet med att företag upprättar externa finansiella rapporter är att förmedla information om 
bolagets ekonomiska situation till olika intressenter (Smith, 2006; Edenhammar & Thorell, 
2009; Falkman, 2000). En årsredovisning ska därmed mäta och ge information om det 
ekonomiska utbytet för en bestämd enhet under en bestämd period (Gandemo, 1990). 
Externredovisningen ska dock inte betraktas som ett statiskt fenomen utan har genom åren 
påverkats av olika teoribildningar, vilket har gett den olika innehåll (Falkman, 2001). Ett 
redovisningsbegrepp som har utvecklats inom Storbritannien och numera återfinns i den 
svenska årsredovisningslagen genom EG-direktiv är kravet om att den externa redovisningen 
ska ge en rättvisande bild. Begreppet är mycket omdebatterat och tolkningen av dess innebörd 
varierar mellan EU-medlemmarna. I Sverige fanns i lagstiftningen sedan tidigare fenomenet 
god redovisningssed. Därmed gjordes en naturlig tolkning att en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska situation uppnås om den externa redovisningen är förenlig med god 
redovisningssed (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2009).  
 
Successiv vinstavräkning är en av två frekvent använda metoder för att redovisa ett 
entreprenadavtal eller ett tjänsteuppdrag. Den andra är färdigställandemetoden. Successiv 
vinstavräkning tar upp vinst i proportion med hur långt ett projekt är färdigställt. Om ett 
projekt löper över tre år, som figur 1.1.1 nedan visar, redovisas ett resultat i förhållande till 
färdigställandegraden av projektet i resultaträkningen. Det sker vid varje årsbokslut. 
Färdigställandemetoden däremot redovisar enbart ett resultat när ett projekt är slutfört, utifrån 
ovanstående exempel blir det under år tre, se figur 1.1.2. Ett företagets operativa resultat kan 
därmed skilja sig väsentligt åt utifrån val av redovisningsmetod (Trotman & Zimmer, 1986). 
 

 
Figur 1.1.1: Intäktsredovisning enligt successiv vinstavräkning 
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Figur 1.1.2: Intäktsredovisning enligt färdigställandemetoden 
 
Huvudregeln för värdering av en omsättningstillgång är enligt ÅRL 4 kap. 9 § att den ska 
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, 
vilket är i enlighet med lägsta värdets princip (SFS 1995:1554). Anskaffningsvärdet beräknas 
som utgifterna för tillgångens förvärv och nettoförsäljningsvärdet förstås som 
försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnader, om inga särskilda undantag 
förekommer. Vidare ger ÅRL 4 kap. 10 § utrymme för en alternativregel, vilken möjliggör att 
pågående arbeten som utförs för någon annans räkning får värderas till ett belopp som 
överstiger anskaffningsvärdet. Dock måste det finnas särskilda skäl för värderingen samt att 
det överensstämmer med 2 kap. 2 och 3 §§ (SFS 1995:1554). Successiv vinstavräkning 
behandlades för första gången i Sverige i och med propositionen 1975:104, 14 § fjärde stycke. 
Typfall där alternativregeln ansågs komma till användning var i företag som tillverkar ett fåtal 
stora objekt och där tillverkningen pågick under en längre tid. Propositionen angav 
byggbranschen som ett exempel. Krav i propositionen för att få tillämpa metoden var att 
bedömningen gjordes utifrån ett försiktigt perspektiv, det vill säga att företagen aldrig tog upp 
mer än vad som svarade mot objektets färdigställandegrad samt att arbetet i princip var 
färdigställt (Prop., 1975:104).  
 
Föreningen Auktoriserade Revisorers (idag FAR) redovisningskommitté kommenterade 1975 
års proposition om förslag till ny bokföringslag. Kommittén ansåg att företag, exempelvis 
inom byggbranschen, inte skulle tolka förslaget som att de kunde redovisa vinst i takt med 
färdigställandet av objektet, utan att undantagsregeln enbart tillämpades i speciella fall då 
objektet så gott som var färdigställt (Edenhammar, 1977). Åsikten om det relativt snäva 
tillämpningsområdet av redovisningsmetoden delades dock inte av alla inom professionen. 
Mårtensson (1982) menade på att huruvida successiv vinstavräkning ska tillämpas bör 
grundas på om företaget kunde beräkna kontraktsintäkterna och kontraktskostnaderna på ett 
tillfredställande sätt under projektets gång. Vidare ansågs att företag med övervägande 
intäkter genererade från långtidskontrakt bör använda så pass utvecklade kalkyl- och 
redovisningssystem för att kunna upprätta tillförlitliga beräkningar av färdigställandegraden. 
Mårtenssons (1982) artikel kritiserades i sin tur med argumentationen att kalkyl- och 
redovisningsprinciper inte kan förutspå risker så som oförutsedda kostnadsökningar, och 
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därför var färdigställandemetoden den enda metoden som i praktiken var aktuell (Darsenius, 
1982).  
 
Successiv vinstavräkning fick slutligen sitt stora genomslag i svensk redovisning genom det 
internationella inflytandet. Internationella normgivare accepterade och rekommenderade 
redovisningsmetoden, vilket i sin tur påverkade svensk redovisningspraxis och utvecklade 
god redovisningssed till att även innefatta och acceptera successiv vinstavräkning (Artsberg, 
1992). 
 
Intresset om forskning kring intäktsredovisning av periodöverskridande uppdrag har den 
senaste tiden varit relativt lågt. Även om ett större antal artiklar med praktisk inriktning och 
diskussion har publicerats så har väldigt lite empirisk forskning gjorts om redovisning av 
långtidskontrakt (Larson & Brown, 2004). Emellertid, i den utsträckning empirisk forskning 
har utförts består den till stor del av intresset för hur stor andel av uppdragsföretag som 
tillämpar successiv vinstavräkning jämfört med färdigställandemetoden. Likaså har även 
tyngdpunkt inom den empiriska forskningen legat på jämförbarheten företagen emellan samt 
mängden information som uppdragsföretagen ger i sin årsredovisning gällande hur företaget 
använder metoden (Larson & Brown, 2004). En tidig studie beträffande företagens 
informationsgivning vid tillämpning av successiv vinstavräkning gjordes av Freeman (1976). 
Studien visade på en stor informationsbrist i de finansiella rapporterna om hur metoden 
tillämpades av företagen. Av undersökningens 43 företag som använde successiv 
vinstavräkning saknade så mycket om en tredjedel beskrivning av hur företaget praktiskt 
använde metoden. Vidare var syftet med studien att göra en jämförande analys men på grund 
av bristen på information samt forskarens oro att lämnade uppgifter var ofullständiga och 
missvisande förhindrades det. 
 
I en svensk undersökning från år 1995 genomfördes fallstudier i tre stora byggföretag med 
fokus på successiv resultatavräkning av pågående arbeten. Studien lyfter bland annat fram 
vikten av att byggföretagen har välfungerande och anpassade systemlösningar. Det då 
systemen har konstaterats att på ett tillfredställande sätt representera färdigställandegraden så 
att ett periodiskt driftsresultat kan skapas. Vidare belyses det att vid successiv vinstavräkning 
finns ett stort personberoende, av exempelvis projektledaren, i flera känsliga moment 
(Lagerström, 1995a). Lagerströms (1995a) studie har dock bemötts av blandade åsikter. 
Nilsson (1995) ansåg att Lagerström (1995a) på ett ofullständigt sätt redogjorde innebörden 
av både realisationsprincipen och försiktighetsprincipen, vilket enligt hans mening vilseledde 
läsaren. Vidare fick Lagerström (1995a) kritik för att matchningsprincipen användes i 
sammanhanget på ett felaktigt sätt (Nilsson, 1995). Westermark (1996) menar däremot att 
Lagerström (1995a) utför en väl avvägd bedömning av svårigheter och möjligheter för att 
tillämpa successiv vinstavräkning med slutsatsen att modern tillämpning av 
redovisningsteorin inte är något hinder för att använda metoden. 
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1.2 Problemformulering  
Intäktsredovisningen utgör en stor och viktig post i varje företag då en intäkt är det 
ekonomiska värdet på ett företags prestation (Andersson, 2008). Det övergripande problemet 
inom intäktsredovisningen är när och till vilket belopp intäkterna ska tas upp i redovisningen 
(Pounder, 2009). 
 
Successiv vinstavräkning är som ovan nämnt en redovisningsmetod som används vid 
entreprenadavtal och tjänsteuppdrag som sträcker sig över flera redovisningsperioder och 
tillämpas på fastprisuppdrag. Vid uppdrag på löpande räkning sker fakturering allteftersom 
arbetet fortskrider och medför därmed inte någon större problematik kring 
intäktsredovisningen eftersom intäkterna enkelt kan matchas med kostnaderna. Vid uppdrag 
på fast pris däremot sker dock ingen löpande fakturering utan som namnet avslöjar sker 
betalningen inte förrän när prestationen är fullständig och arbetet slutfört. Det gör att 
redovisning av projekt på fastpris ger upphov till ett matchningsproblem samt likaså ett 
mätproblem som inte i samma grad finns vid successiv vinstavräkning på löpande räkning 
(Smith, 2006). 
 
Tillämpningen av successiv vinstavräkning har kritiserats för att företagsledningar kan 
påverka och vinkla ett företagets resultat och finansiella bild genom att göra önskvärda 
beräkningar av färdigställandegraden. Anledningen är att företaget, inom lagstiftarens ramar, 
har viss möjlighet att påverka rörelseresultatet så att det når ett önskvärt belopp under olika år 
(Gandemo, 1990). Oberoende av vad företagsledningens intentioner är medför successiv 
vinstavräkning som metod alltid en viss grad av risk och är därför en mycket omdiskuterad 
redovisningsmetod inom redovisningsprofessionen. Men å andra sidan ger metoden även 
företaget chansen till att göra en mer exakt avbildning och höja redovisningens trovärdighet. 
Det är främst vid kalkylering av projektets färdigställandegrad som problematiken och den 
inneboende risken uppstår (Hawthorne, Herring III & De Coster, 1975). Denna risk kan antas 
vara större hos onoterade företag, i jämförelse med noterade företag, då onoterade företag 
förmodas ha mindre möjlighet till påkostade och sofistikerade affärssystem. Därmed torde de 
onoterade företagen stå inför en svårare bedömningsproblematik vid fastställandet av 
färdigställandegraden än vad de noterade företagen gör som använder sig av sofistikerade 
affärssystem. 
 
Trots ansträngning för att mäta rätt kan misstag uppstå då metoden innebär subjektiva 
bedömningar (Holmquist & Wennberg, 1996). Det är inte önskvärt att göra antaganden om 
framtida kostnader eller intäkter (Hylton, 1965), men är nödvändigt vid användandet av 
successiv vinstavräkning. Bedömningarna påverkas av hur en individ uppfattar eventuella 
risker och deras framtida konsekvenser. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra 
subjektivitet har BFN upprättat ett antal kriterier som företag måste uppnå för att få använda 
sig av metoden. Dessa återfinns i BFNAR 2012:1. Dock anger inte rekommendationerna 
några direkta praktiska råd över hur ett företag ska gå tillväga, det har lämnats till 
branschorganisationer eller företagen själva att utveckla vilket gör det intressant att studera 
om företag finner det önskvärt med mer praktiska rekommendationer av BFN. En 
jämförelseproblematik uppstår därmed eftersom lika händelser inte behöver återges på samma 
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sätt, samtidigt som marknaden har ett jämförelsebehov av företags finansiella ställning. Det 
gör det intressant att se om tillämpningen skiljer sig åt mellan branscher samt deras 
förutsättningar vid användandet av metoden. Likaså är det relevant att undersöka om någon av 
branscherna är mer lämpad för användandet av successiv vinstavräkning för att i så fall ta 
reda på varför den branschen är mer lämpad samt föra kunskapen vidare till andra branscher 
och företag. Enligt Kam (1990) finns det ingen metod som är mest lämpad för matchning av 
intäkter och kostnader. 
 
Enligt lag ska ett företags årsredovisning ge en rättvisande bild av företagets finansiella 
situation. Successiv vinstavräkning blir därmed intressant i relation till begreppet då 
tillämpningen av redovisningsmetoden kan bidra till en mer rättvisande bild genom att 
intäkterna fördelas över flera perioder och därmed motverkar bristen på harmoni mellan intäkt 
och kostnad (Paton & Littleton, 1940). Dock om metoden inte kan tillämpas på ett tillförlitligt 
sätt kan det istället innebära att metoden står i konflikt med kravet om god redovisningssed 
och rättvisande bild och därmed inte uppfyller ÅRLs kriterier. 
 
Det underliggande teoretiska problemet vid successiv vinstavräkning av uppdrag på fast pris 
är matchningsprincipen, det vill säga att matcha intäkter med kostnader under den aktuella 
perioden. Matchningsprincipen har stor betydelse då det annars skulle vara svårt att upprätta 
en resultaträkning på grund av periodiseringsproblemet (Hylton, 1965). Ett annat teoretiskt 
problem är beaktandet av realisationsprincipen som berör när en intäkt anses vara realiserad 
(Smith, 2006). Det gör det intressant att ta reda på hur branschföretagen ser på den aspekten 
och om det skiljer sig åt mellan dem. Vidare är det av intresse att se hur successiv 
vinstavräkning praktiskt sett förhåller sig till försiktighetsprincipen då principen anses stå i 
konflikt med metoden eftersom att företaget redovisar vinster innan projektet är färdigställt 
(Lagerström, 1995a).  
 
Den skrift som först behandlade matchningsprincipen och även har haft stor påverkan på hur 
redovisare idag ser på principen är Patons och Littletons “An Introduction to Corporate 
Accounting Standards” från år 1940 (Artsberg, 2005). Matchningsproblematiken består 
antingen av produkt- eller tidsmatchning för att fastställa intäkter och kostnader för en given 
period (Paton & Littleton, 1940). Paton och Littleton (1940) uttrycker problematiken kring 
matchning enligt följande: 
 
”The problem of properly matching revenues and costs is primarily one of finding 
satisfactory bases of association - clues to relationships which unite revenue deductions and 
revenue… Observable physical connections often afford a means of tracing and assigning. It 
should be emphasized, however, that the essential test is reasonableness, in the light of all the 
pertinent conditions, rather than physical measurements.” (Paton & Littleton, 1940, s. 71). 
 
Smith (2006) menar på att företagen står inför två mätproblem vid upprättandet av 
färdigställandegraden. Det första problemet berör företagets möjlighet att fastställa 
färdigställandegraden av projektet utifrån kvoten mellan redan nedlagda utgifter och de 
uppskattade totala utgifterna. Tidigare erfarenheter av projekt och projektkalkylering kan 
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underlätta beräkningarna och göra dem mer tillförlitliga men är samtidigt inte en garanti för 
att felkalkylering inte förekommer. Det andra problemet är gällande osäkerheter kring totala 
uppdragsutgifter. Problematiken består i att omfattningen av utgifter (eller tilläggsintäkter) 
kan komma att ändras under projektets gång, så kallade oförutsedda kostnader (och intäkter) 
kan uppkomma, vilket medför att färdigställandegraden måste revideras. Det problemet 
kommenteras även av Holmquist och Wennberg (1996), där både osäkerheten och oförmågan 
att spå i framtiden om uppdragets totala utgifter och totala intäkter medför att företag gör 
felaktiga prognoser, vilket resulterar i att kalkylerna löpande måste revideras. 
 
Holmquist och Wennberg (1996), belyser även problemet om när företag vet med säkerhet ett 
resultat samt om ett uppdrag måste vara upparbetat till en viss procentsats före avräkning. 
Enligt revisorn Sigvard Heurlin i Holmquist och Wennbergs (1996) artikel ska företag mäta 
och redovisa ett resultat från första nedlagda krona och därmed inte vänta tills projektet 
uppnått en viss procent om de har metoder, tekniker och förutsättningar för att mäta på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
Det är av intresse att undersöka nuvarande praxis kring successiv vinstavräkning inom och 
mellan branscher då det ökar kunskapen om hur regelverk implementeras i olika situationer. 
Likaså får man en större kunskap i om hur god och rättvisande bedömningen är vid 
intäktsredovisning för uppdrag som sträcker sig över en längre period. Variationer i praktiken 
kan då belysas och observeras för att se om regelverk, så som lagtext och normgivande 
rekommendationer behöver utvecklas (Larson & Brown, 2004). 
 
Efter att vi har studerat litteraturen har vi funnit det intressant att undersöka vilka risker som 
finns och som kan uppstå vid successiv vinstavräkning. Det kommer att ske genom att 
undersöka fallstudieföretagens arbetsprocesser vid tillämpning av redovisningsmetoden. 
Litteraturen har belyst matchningsproblematiken som det underliggande teoretiska problemet 
och därför avser vi med denna studie undersöka följande tre frågeställningar som vi anser 
behöver ytterligare svar: 
 

• Vilka risker finns vid tillämpning av redovisningsmetoden, framförallt vid beräkning 
av färdigställningsgraden samt hur hanteras dessa risker? 

• Hur ser arbetsprocessen ut, mellan och inför årsbokslut, i respektive bransch vid 
tillämpning av successiv vinstavräkning? 

• Får företagen den praktiska vägledning av lagstiftare och normgivare som de behöver 
för att på ett tillförlitligt sätt kunna tillämpa metoden? 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att identifiera vilka risker som existerar hos företag vid användandet av 
successiv vinstavräkning genom att undersöka deras arbetsprocesser. Det är också av stor vikt 
att utöka kunskaperna om hur företagen hanterar dessa risker och se hur de uppnår 
tillförlitlighet i praktiken. Slutligen syftar studiens resultat till att bidra till förståelsen om 
huruvida ytterligare vägledning från normgivande organ är påkallat för att säkerställa kravet 
om tillförlitlighet. 
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Ur ett teoretiskt perspektiv kommer studien att behandla och ge ytterligare insikter i vilket 
inflytande redovisningsprinciperna har på företagen vid successiv vinstavräkning. Studien är 
av praktisk relevans för företag, intressenter samt normgivande organ. Studiens resultat kan 
gagna företagen då den kan bidra till utveckling av metoden samt att vinstavräkningen kan 
komma att utföras på ett mer tillförlitligt sätt. Vidare kan intressenter få en djupare kunskap 
om hur den finansiella informationen kan skilja sig åt beroende på hur successiv 
vinstavräkning används av företag.  Även normgivande organ har intresse av studiens resultat 
då de kan ta ställning till huruvida ytterligare praktisk vägledning är påkallat. 

1.4 Fokusering 
Av praktiska skäl har vi valt att studera större onoterade nationella företag, även om successiv 
vinstavräkning är ett internationellt problem. Ytterligare ett argument för vald fokusering är 
antagandet om att onoterade företag inte har lika påkostade och avancerade affärssystem som 
noterade företag. I onoterade företag blir egna kalkyler och manuellt handhavande samt en 
bedömningsproblematik mer vanligt och därmed intressant att fokusera på. 
 
Studien kommer även att fokusera på successiv vinstavräkning av fastprisprojekt. 
Anledningen är att matchningsproblematiken för metoden endast uppstår vid sådana projekt. 

1.5 Disposition 
Metod 
Studiens nästkommande del utgör ett metodkapitel, vilket inledningsvis beskriver studiens 
forskningsstrategi, forskningsdesign samt forskningsmetoder. Vidare presenteras studiens 
tillvägagångssätt utifrån ett praktiskt perspektiv för att sedan övergå till en beskrivning av 
urvalsprocessen av branscher, företag samt intervjupersoner. Kapitlet avslutas med en 
metodutvärdering. 
 
Institutionalia 
Kapitlet beskriver inledningsvis BFNs rekommendationer om intäktsredovisning i ett 
generellt perspektiv för att sedan fokusera på intäktsredovisning vid entreprenadavtal och 
tjänsteuppdrag. Vidare beskrivs skillnaden mellan huvudregeln successiv vinstavräkning samt 
alternativregeln färdigställandemetoden. Avsnittet avslutas med en presentation av hur 
färdigställandegraden upprättas och vilka upplysningskrav som existerar.   
 
Teoretisk referensram 
Under denna rubrik redogörs för olika teorier som är grundläggande för successiv 
vinstavräkning som redovisningsmetod samt tidigare forskning inom området. Kapitlet börjar 
brett och beskriver syftet med redovisning och belyser principer som den vilar på. Därefter 
görs en avgränsning mot specifika ämnen, vilka är speciellt relevanta vid successiv 
vinstavräkning. Kapitlet behandlar slutligen olika risker som redovisningsmetoden, utifrån ett 
teoretiskt perspektiv, medför. 
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Empiri 
Inom kapitlet framställs samtlig data som har samlats in från fallstudieföretagen. Data är 
uppdelad på studiens två branscher och företag. Efter en kortare presentation av respektive 
företag följer en förklaring av hur företagen tillämpar successiv vinstavräkning. Därefter 
beskrivs hur respektive företag går tillväga vid bedömningsförfarandet, deras syn på 
tillförlitlighet, osäkerheter och risker samt även deras syn på normgivande organ. 
Avslutningsvis presenteras vilka upplysningar, relaterade till successiv vinstavräkning, 
respektive företag lämnar i sin årsredovisning. 
 
Analys och diskussion 
Efter att samtlig data har presenterats analyseras och diskuteras denna enligt Yins 
analyscykel. En jämförelse mellan fallstudieföretagen framställs och kopplas till den 
teoretiska referensramen. Även tidigare studier och dess resultat bejakas inom kapitlet. 
 
Slutsats  
I studiens sista del presenteras studiens resultat och därmed dragna slutsatser. Avslutningsvis 
ges även förslag på vidare forskning. 
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2. Metod       
 

2.1 Forskningsstrategi och forskningsmetod 
Studien har utformats utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Till skillnad från kvantitativ 
forskningsstrategi, som betonar kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & 
Bell, 2011), kännetecknas kvalitativ data av verbala formuleringar som antingen är skrivna 
eller talade. I de kvalitativa metoderna används därmed inte siffror eller numeriska värden 
utan empirin utgörs av det traditionella ordet (Backman, 2008). Då forskningsstudien ämnar 
ge en djupare kunskap om vilka risker successiv vinstavräkning medför genom att undersöka 
hur företagen arbetar med successiv vinstavräkning är den kvalitativa forskningsstrategin 
mest lämplig. Kvalitativ forskningsstrategi anses särskilt användbar när man söker förklara 
något, förstå en företeelse eller system, vilket överensstämmer med denna studie (Backman, 
2008). En kvantitativ forskningsstrategi hade däremot varit relevant om syftet är att visa på 
effekterna av de båda redovisningsmetoderna i numeriska värden. 
 
En komparativ fallstudie utgjorde studiens forskningsdesign. Det är mer vanligt än ovanligt 
att använda sig av fallstudie som forskningsdesign vid förståelse- och processfrågor, vilket 
denna studie innefattar (Backman, 2008). En renodlad fallstudie karaktäriseras av ett 
detaljerat och ingående stadium av ett enda fall (Bryman & Bell, 2011). Komparativ 
forskningsdesign däremot är en vidareutveckling av den typiska fallstudiedesignen. Till 
skillnad från en renodlad fallstudiedesign, där det är ett specifikt fall som av egen kraft utgör 
det forskaren intresserar sig för, ger en komparativ design möjlighet att jämföra ett fenomen 
mellan ett begränsat antal enheter utifrån ett liknande angreppssätt som för en fallstudie. 
Komparativ fallstudiedesign möjliggör att resultat från varje fall kan ställas mot varandra. På 
så vis framarbetas en jämförelse och därmed uppnås en bättre förståelse av en företeelse, i 
studiens fall successiv vinstavräkning. Slutsatser kan sedan dras om vad som är unikt med 
fallen och vad de har gemensamt, vilket ofta främjar teoretiska reflektioner över resultaten 
(Bryman & Bell, 2011). 
 
Yin (2013) tar upp fyra typer av datainsamlingsmetoder; intervjuer, observationer, insamling 
och granskning av dokument samt känslointryck. I studien har de tre förstnämnda metoderna 
använts för att samla in empirin. Intervjuförfarandet utgjorde den huvudsakliga metoden och 
genererade mest data för studien. Då syftet var att få ett så uttömmande svar som möjligt från 
intervjupersonerna tog vi en passiv och lyssnande roll. Yin (2013) beskriver det som den mest 
resultatrika intervjutekniken för att få fram och förstå hela bilden. Anledningen till att vi valde 
observation som datainsamlingsmetod grundades på att vi, med egna ögon, ville skapa oss en 
bild av situationen utan påverkan från annat håll. Likaså ansågs insamling och granskning av 
dokument relevant för studien då det både genererade information via årsredovisningar samt 
kompletterade redan erhållen information från intervjuerna (Yin, 2013). 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten för studien var att genomföra den med ett öppet sinnelag och utan 
förutfattade meningar. Därmed begränsades inte vilken data som skulle tas i anspråk. Genom 
att vi använde oss av en öppen ansats, där all relevant data samlades in för att sedan analysers 
och formulera teorier, stämmer data bättre överens med verkligheten i ett givet sammanhang 
(Jacobsen, 2002). 
 
Studien inleddes med en bred ansats med syftet att få en överskådlig blick över tidigare 
forskning på området samt att ta reda på hur studien skulle kunna bidra med teoretisk höjd 
och praktisk relevans. Utifrån identifierade problem såsom matchningsprincipen samt risker 
med subjektiva bedömningar, framställdes tre huvudfrågeställningar. Därefter gjordes valet av 
forskningsstrategi, forskningsdesign och forskningsmetoder. 
 
Då studiens empiriska del var beroende av information från fallstudieföretag föll det sig 
naturligt att efter problemformuleringen kontakta potentiella företag. Ett antal 
företagskriterier sattes upp utifrån problemformuleringens fokusområden. Dessa kriterier var 
sedan till underlag vid urval av företag, vilket beskrivs i avsnitt 2.3. 
 
När fallstudieföretagen var bekräftade avsattes tid för granskning av tidigare forsknings 
tillvägagångssätt samt förberedelse av intervjuguide. Intervjuerna genomfördes som 
semistrukturerade för att beröra vissa specifika teman men samtidigt tillåta intervjupersonen 
att formulera fria svar. Syftet med den första intervjun på respektive företag var att få ett 
helhetsperspektiv över hur metoden tillämpades, vilket medförde att frågorna som ställdes var 
öppna inom varje tema (Bryman & Bell, 2011). Samtliga intervjuer spelades in. 
 
Utifrån den empiriska datainsamlingen byggdes den teoretiska referensramen upp och 
avgjorde det slutliga valet av litteratur. Tillvägagångssättet har därmed varit av iterativ 
karaktär, vilket medfört att teorin har utvecklats allteftersom att data har samlats in. Det 
innebär att den teoretiska referensramen ständigt har varit under process. Likaså undersöktes 
lagar och allmänna råd som gäller för successiv vinstavräkning.  
 
Det insamlade empiriska materialet analyserades utifrån Yins (2013) analyscykel bestående 
av fem faser vilka återspeglas i figur 2.2.1. I den första fasen sammanställdes samtlig data 
genom att intervjuerna transkriberades till fullo för att inte förlora någon viktig innebörd. 
Likaså granskades dokumenten och observationsanteckningarna sorterades, med syftet att få 
fram relevant data för studien. Under fas två bröts all data ned och förseddes med etiketter. 
För att försäkra att ingen information gick förlorad eller sållades bort för tidigt skedde 
demonteringen kontinuerligt efter varje intervju och genomarbetades flertalet gånger. Den 
tredje fasen innebar att den etikettindelade data omorganiserades, det vill säga remonterades 
in i specifika kategorier relaterade till frågeställningarna. För att underlätta omorganiseringen 
och förståelsen för inhämtad data upprättades ett antal grafiska illustrationer. Mönster som 
uppdagats under demonteringsfasen uppmärksammades och ifrågasattes i denna fas. I den 
fjärde fasen tolkades det remonterade materialet och analyserades gentemot den teoretiska 
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referensramen samt tidigare forskning. Det bildade studiens analytiska kapitel. Avslutningsvis 
under den sista fasen drogs slutsatser utifrån analysen och frågeställningarna besvarades.  
 

Figur 2.2.1: Analyscykelns fem faser, Källa: Yin (2013, s. 181)  

2.2.1 Sökmetoder 
Backman (2008) lyfter fram tre huvudsakliga sökmetoder för att hitta relevant litteratur, vilka 
samtliga har använts i fallstudien. Den första sökmetoden utgörs av konsultation från Lunds 
universitet i form av diskussion med handledare samt vägledning från bibliotekarie. 
Konsultation var för studien, i enlighet med Backman (2008), en viktig sökmetod och en bra 
ingång till en samlad kunskapsmassa. 
 
Den andra sökmetoden var manuell sökning av referenser i tryckta kanaler så som tidskrifter 
och böcker, vilket var en mer målinriktad och systematisk litteratursökning (Backman, 2008). 
Vid bläddring av böcker på bibliotek gallrades först relevanta titlar ut från hyllan Qbc 
(företagsekonomi), följt av sökning i varje enskild boks sakregister. Huvudsakliga nyckelord 
som ledde till att en bok valdes var successiv vinstavräkning, pågående arbete, 
matchningsprincipen, kalkyler, risk samt projekt. Resterande böcker valdes genom 
snöbollsurval, det vill säga litteratur som påträffats vid läsning av andra forskningsstudier. 
Den tredje söktekniken som användes var datorbaserad sökningsmetod (Backman, 2008). Den 
påminner om den föregående sökningsmetoden men med den skillnaden att litteraturen i detta 
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fall inte är fysiskt tryckt. Referensdatabaser som användes var främst LubSearch och Lovisa, 
vilka erhölls från Lunds universitets databas. Huvudsakliga nyckelord som gav upphov till 
relevanta artiklar var percentage of completion method, long-term contract, revenue 
recognition, matching principle, samt project uncertainty. För att garantera en viss 
forskningsnivå gjordes huvudsakligen sökningar på artiklar klassificerade som peer-reviewed. 
Utifrån sökresultaten har även hänsyn tagits till om tidningen anses välrenommerad som 
vetenskaplig tidskrift inom redovisningsområdet. Dock har undantag gjorts, exempelvis vid 
diskussion i branschtidskrifter. Slutligen har sökmotorerna Google, Wedoo samt Retriever 
Research använts vid urval av fallstudieföretag.  

2.3 Urval 
Inom studien genomfördes tre urvalsprocesser. Urvalsprocesserna gällde val av branscher, val 
av fallstudieföretag samt val av intervjupersoner inom fallstudieföretagen. I de tre 
nästkommande avsnitt återberättas hur urvalen har skett.  

2.3.1 Val av branscher 
Enligt BFN kan successiv vinstavräkning tillämpas vid tjänsteuppdrag eller uppdrag enligt 
entreprenadavtal. Utifrån den klassifikationen är det av komparativt intresse att jämföra hur 
redovisningsmetoden används i respektive kategori. 
 
En yrkesgren vari entreprenadavtal förekommer samt successiv vinstavräkning tillämpas 
frekvent är bygg- och anläggningsbranschen. Anledningen är att stora byggprojekt ofta 
sträcker sig över flera räkenskapsperioder. Utifrån den aspekten ansågs det relevant att 
studera hur ett byggföretag tillämpar successiv vinstavräkning. 
 
Den andra klassifikationen, tjänsteuppdrag, återfinns bland annat inom konsultföretag vilket 
naturligt ledde tankarna till att jämföra ett byggföretag med ett konsultföretag. Då det ansågs 
vara bredare och inte lika förutbestämt vilken specifik typ av konsultföretag som använder sig 
av successiv vinstavräkning för fastprisprojekt antogs en öppen ställning till val av bransch. 
Det slutliga valet av bransch baserades på val av konsultföretag, se avsnitt 2.3.2, och 
resulterade i ett konsultföretag inom mjukvarubranschen. 

2.3.2 Val av fallstudieföretag 
Forskningsstudien omfattar större onoterade företag vilka använder BFNs allmänna råd som 
riktlinjer vid upprättande av årsredovisningen. Valet grundar sig på att börsnoterade företag i 
större utsträckning har möjlighet till att köpa in sofistikerade affärssystem med välutvecklade 
kalkylberäkningsapplikationer. Därmed ställs inte de inför samma bedömningsproblematik 
vid framställandet av färdigställandegraden som onoterade företag gör. 
 
Definitionen av större onoterade företag återfinns i ÅRL 1:3 p. 4. Mer än ett av tre följande 
villkor måste vara uppfyllda för att ett företag ska anses vara ett större onterat företag: 
 
“a) Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
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b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.” (SFS 1995:1554, 1:3 p.4). 
 
Studieobjekt kan väljas ut antingen genom ett sannolikhetsurval eller ett icke-
sannolikhetsurval. Vid ett sannolikhetsurval väljs studieobjekten ut på ett slumpmässigt sätt 
till skillnad från vid icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011). Då studien ämnar 
undersöka successiv vinstavräkning vid fastprisuppdrag begränsades 
sannolikhetsurvalsstrategin eftersom empirin var beroende av företag som använde sig av 
redovisningsmetoden. De två tänkbara alternativen blev därmed att antingen göra ett 
slumpmässigt urval bland företagen som använder metoden eller att göra ett icke-
sannolikhetsurval. Eftersom ingen databas påträffats med samtliga företag som använder 
successiv vinstavräkning på fast pris ansågs det första alternativet ogenomförbart. Därmed 
utfördes ett strategiskt urval vilket innebar att vi valde ut enheter som kunde ge ett svar av en 
viss typ (Jacobsen, 2002). 
 
Till följd av vald fokusering och ovanstående resonemang blev ett första steg i 
urvalsprocessen att upprätta listor med lämpliga studieobjekt. För att den komparativa 
fallstudien skulle bli så innehållsrik som möjligt, utifrån ett empiriskt perspektiv, var ett 
önskvärt kriterium att företagen hade huvudkontor med ekonomiavdelning inom rimligt 
avstånd. Eftersom BFNAR 2012:1 ska tillämpas på samma sätt av Sveriges samtliga större 
onoterade företag oberoende var i landet företaget befinner sig gjordes ett strategiskt urval av 
företag med huvudkontor i Skåne. 
 
Val av byggföretag gjordes genom sökmotorn Google med hjälp av sökorden Bygg Malmö, 
Bygg Helsingborg samt Bygg Lund. Utifrån sökresultatet listades möjliga studieobjekt och 
därefter sållades börsnoterade företag bort via information från Nasdaq OMX. Resterade 
företag rangordnades efter parametrarna god informationstillgång gällande successiv 
vinstavräkning vid uppdrag på fast pris och omsättning i årsredovisningen. Respektive 
företags årsredovisning hämtades från databasen Retriever Research. Slutligen kontaktades 
företag efter den uppställda rangordningen för att se om intresse fanns för att delta i 
forskningsstudien. Det andra företaget på listan valde att medverka i studien vilket var 
Byggfirman Otto Magnusson AB, vilket hädanefter kallat byggföretaget.   
 
Vid val av konsultföretag utfördes en sökning i sökmotorn Wedoo med nyckelorden 
Huvudkontor Malmö, Huvudkontor Helsingborg samt Huvudkontor Lund. Första urvalet 
gjordes utifrån beskrivningen av verksamheten. Samtliga konsultföretag som med stor 
sannolikhet skulle kunna använda sig av successiv vinstavräkning vid uppdrag på fast pris 
listades. De andra sållades bort. Utifrån listan gjordes en avstämning mot respektive företags 
årsredovisning om huruvida företaget verkligen använde sig av metoden samt att företaget 
inte var noterat på Nasdaq OMX. Därefter kontaktades företag utifrån den upprättade listan 
för att se om intresse fanns för att delta i forskningsstudien. Det första företaget som 
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kontaktades, Consafe Logistics AB (hädanefter kallat konsultföretaget), blev även det 
deltagande företaget.  

2.3.3 Val av intervjupersoner 
Vid urval av intervjupersoner har studien följt det iterativa tillvägagångssättet. Innebörden av 
angreppssättet är att intervjupersoner väljs ut med hänsyn till hur forskningens fokus 
utvecklas och att intervjuer utförs till dess att mättnad uppnås i teoretisk bemärkelse. Därmed 
finns det en rörelse, både fram och tillbaka, mellan urval av intervjupersoner och teoretiska 
reflektioner (Bryman & Bell, 2011). I studien togs den första kontakten med respektive 
ekonomiavdelnings högst ansvariga person. I byggföretaget var det ekonomichefen och i 
konsultföretaget koncernens CFO. 
 
Valet av att ha den högst uppsatta inom ekonomiavdelningen som studiens första 
intervjuperson grundandes på antagandet om att den personen är i en position med yttersta 
ansvar och övergripande kunskap för hur successiv vinstavräkning tillämpas. Ytterligare en 
anledning var att personen har auktoritet, vilket möjliggör att få intervjutillfällen även med 
andra medarbetare inom företaget. Det är nödvändigt vid en fallstudiedesign att få möjlighet 
att genomföra flera intervjuer samt med personer på olika positioner inom verksamheten för 
att få den verkliga helhetsbilden.  
 
Under intervjun med byggföretagets ekonomichef, som har arbetat i företaget sedan år 2007, 
framkom det att projektledare och arbetsledare har en stor och viktig roll vid upprättande av 
successiv vinstavräkning. Deras relevans beror på att de bedömer fastprisprojektens status, 
vilket utgör grunden för resultatet. Därför ansågs det för studien väsentligt att intervjua en 
arbetschef om deras sätt att utföra bedömningen. Ekonomichefen förmedlade kontakten vilket 
ledde till en intervju. 
 
Gällande konsultföretaget ansåg koncernens CFO, som har lång erfarenhet av 
redovisningsmetoden, det vara av intresse för studien att intervjua den svenska 
ekonomichefen samt en controller då de har en central roll vid tillämpning av successiv 
vinstavräkning inom företaget. Controllern, som har varit anställd av företaget i 14 år, har 
även tidigare arbetat som projektledare, vilket gjorde att mättnad uppnåddes och ingen 
ytterligare intervju med enskild projektledare krävdes. Även här förmedlade koncernens CFO 
kontakten och möjliggjorde för fortsatta intervjuer. 
 
De frågor som har ställts under intervjuerna med respektive företag har sammanställts till en 
intervjuguide och återfinns som bilaga. 

2.4 Metodutvärdering  
Det är relevant att studiens forskningsmetod granskas kritiskt (Jacobsen, 2002). Den 
kvalitativa forskningsmetoden kan anses vara subjektiv eftersom den bygger på forskarnas 
egna uppfattningar om vad som är viktigt för studien. Det kan också vara svårt att utläsa 
varför ett visst fokusområde har ansetts vara mer intressant än ett annat. Vidare kan insamlad 
kvalitativa data anses vara ostrukturerad, vilket också är en konsekvens av forskarnas 
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subjektiva bedömningar till skillnad från data vid en kvantitativ metod. Bristande transparens 
kan också uppstå om det inte framgår hur dataanalysen har genomförts (Bryman & Bell, 
2011). Samtlig ovan beskriven kritik har i så stor utsträckning som möjligt tagits hänsyn till 
under studiens fortgång. Nedan presenteras tre områden vilka berör kritik mot urval, 
intervjueffekt samt extern validitet. 

2.4.1 Kritik mot urval  
Kritik mot hur fallstudieföretagen valdes ut är att geografiska lägen kan bidra till skillnader i 
datamaterialets omfattning. Det kan exempelvis bero på kulturella skillnader mellan de 
geografiska lägena, såsom öppenhet för kommunikation och diskussion. 
 
I urvalsprocessen av företag bör eventuellt även graden av fastprisprojekt ha beaktats. Då det 
utvalda byggföretaget använder metoden mer frekvent än konsultföretaget kan det tolkas som 
att det har mer erfarenhet av successiv vinstavräkning. Det kan därmed leda till en snedvriden 
jämförelse mellan företagen och branscherna. Denna kritik förkastas dock av att alla företag 
som tillämpar redovisningsmetoden, oavsett frekvens, måste leva upp BFNs krav om 
tillförlitlighet.  
 
En osäkerhet vid tillämpningen av ett icke-sannolikhetsurval är att det kan uppstå ett 
systematiskt snett urval, vilket innebär att vissa relevanta grupper inte kommer med i studien. 
Utifrån studiens perspektiv skulle det kunna innebära att det blir svårt att generalisera från 
fallstudieföretagen till samtliga företag som tillämpar successiv vinstavräkning, se dock 
vidare resonemang om generalisering i avsnitt 2.4.3 (Jacobsen, 2002).  

2.4.2 Intervjuareffekt 
Socialpsykologiska mekanismer medverkar till en intervjuareffekt, vilken i olika grader leder 
till en felkälla vid intervjun. Med det sagt finns det en inneboende risk att data, som analysen 
grundas på, till viss del kan vara felaktig. Swedner (1978) belyser tre olika intervjuareffekter 
som kan påverka data:  
 

• Intervjuarens kroppsspråk, val av ord och tonfall bidrar till att leda svaren. 
• Intervjupersonen anpassar svaren till vad han eller hon tror att intervjuaren vill höra. 
• Intervjuaren ser endast till data som han eller hon anser viktig eller begriplig. 

 
Ovanstående intervjuareffekter har beaktats vid samtliga intervjutillfällen, men Swedner 
(1978) menar samtidigt att det troligen är omöjligt att eliminera felkällorna helt vid ett 
intervjutillfälle.  

2.4.3 Extern validitet 
Validitet är ett viktigt forskningskriterium som bedömer huruvida studiens slutsatser anses 
vara kopplade till varandra eller inte. Bryman och Bell (2011) presenterar fyra stycken 
kategorier av validitet, varav extern validitet är av relevans för denna studie. Begreppet berör 
om resultatet från undersökningen går att generalisera utöver den specifika 
undersökningskontexten. Författarna hävdar att resultat från kvalitativ forskning inte kan 
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generaliseras till population utan istället till teori. Norén (1990) menar också att det är möjligt 
att göra generaliseringar utifrån fallstudier och tar upp tre sätt vilka är enkel, systemteoretisk 
och kontextuell generalisering. Systemteoretisk generalisering kan appliceras på studien och 
innebär att forskaren djupgående undersöker ett system så att viss teoretiskt generalitet kan 
uppnås. Viss generalisering möjliggörs alltså genom kartläggning av systemsamband och 
fallen kan därmed användas för att utveckla eller förfina en teori. Det bidrar till chansen att 
gradvis finna bättre teoretiska förklaringsmönster vilka därefter kan överföras till andra 
kontexter.  
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3. Institutionalia 
 

3.1 Intäktsredovisning 
I Sverige idag har BFN det övergripande ansvaret för normgivning och utveckling av god 
redovisningssed. BFN är en myndighet som har fått uppdraget som normgivare tilldelat sig av 
staten (Artsberg, 2005). Hur successiv vinstavräkning ska tillämpas av onoterade företag för 
att uppnå god redovisningssed är därmed stiftat av BFN. Deras allmänna råd återfinns i K3, 
vilka har sin utgångspunkt i IFRS for Small and Medium-sized Entities (BFN, 2014). Utöver 
BFNAR och lagtext regleras intäktsredovisning, och då även successiv vinstavräkning, av ett 
antal internationellt vedertagna redovisningsprinciper såsom matchnings-, realisations- och 
försiktighetsprinciperna (Lagerström, 1995b). Det finns även en branschorganisation inom 
bygg- och anläggningsbranschen, Sveriges Byggindustrier, som tolkar normgivarnas 
rekommendationer för hur successiv vinstavräkning vid entreprenadavtal ska utföras 
(Sveriges Byggindustrier, 2014). De kommer dock inte att behandlas då de inte anses 
komplettera studien med något ytterligare. En liknande organisation med rekommendationer 
för successiv vinstavräkning har inte påträffats för mjukvarubranschen.  
 
Två väsentliga frågor inom intäktsredovisningen är när i tiden och till vilket belopp en intäkt 
ska tas upp (Pounder, 2009). BFNAR 2012:1 definierar en intäkt enligt följande: 
 
“En intäkt är en ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av 
inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som 
medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som ökar eget kapital är inte en 
intäkt.” (BFNAR 2012:1, s. 4). 
 
För att en intäkt ska få redovisas i resultaträkningen måste tre kriterier vara uppfyllda. För det 
första måste den externa motparten övertagit de väsentliga risker och förmåner som produkten 
eller tjänsten innehar. Vidare måste det också vara sannolikt att det säljande företaget kommer 
att tillföras de framtida ekonomiska fördelarna som transaktionen medför samt att värdet av 
de ekonomiska fördelarna kan mätas på ett tillförlitligt sätt (BFNAR 2012:1).  

3.2 Intäktsredovisning av entreprenadavtal och tjänsteuppdrag 

3.2.1 Huvudregeln – successiv vinstavräkning 
Hur intäkter ska redovisas i tjänsteuppdrag och entreprenadavtal behandlas i BFNAR 2012:1 
23 kapitel. BFN definierar entreprenadavtal som ett särskild framförhandlat avtal där 
uppdraget avser någon typ av produktion. Produktionen kan utgöras av antingen ett eller flera 
objekt som antingen står i samband med varandra eller är beroende av varandra med avseende 
på utformning, teknik och funktion eller användning (BFNAR 2012:1). 
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Entreprenadavtal och tjänsteuppdrag kan delas in i två typer av uppdrag. Det ena uppdraget 
benämns uppdrag på löpande räkning. Där utgår ersättningen uteslutande eller så gott som 
uteslutande från ett tidigare bestämt pris per tidsenhet, faktisk tidsåtgång samt eventuella 
faktiska utgifter för arbetet. Inkomsterna ska vid denna typ av uppdrag redovisas som intäkt i 
samband med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas (BFNAR 2012:1).   
 
Ett uppdrag som inte klassificeras som uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag till fast 
pris. Ett fastprisuppdrag redovisas genom metoden successiv vinstavräkning. För att ett 
företag ska få tillämpa metoden måste det ekonomiska utfallet kunna beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utifrån färdigställandegraden på balansdagen ska företaget redovisa 
uppdragsinkomsten och uppdragsutgifter, hänförliga till uppdraget, som intäkt respektive 
kostnad. BFN har ställt upp fyra kriterier för om det ekonomiska utfallet ska kunna anses 
beräknas på ett tillförlitligt sätt: 
 

• “Uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt, 
• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 

kommer att tillfalla företaget, 
• färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt, och 
• de uppdragsutgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra 

uppdraget kan mätas på ett tillförlitligt sätt.” (BFNAR 2012:1, s. 62). 
 

Men om så inte är fallet ska endast de belopp som motsvaras av uppkomna uppdragsutgifter 
redovisas som intäkt som sannolikt kommer att ersättas av beställaren (BFNAR 2012:1). 
 
Uppdragsinkomsterna ska omfatta arvodet som har avtalats vid uppdragets ingång samt, om 
sannolikt, inkomster som är relaterade incitamentsersättningar, ändringar av uppdragets 
omfattning eller anspråk. Vidare ska uppdragsutgifter innefatta de utgifter som är direkt 
relaterade till uppdraget, i allmänhet härrör till uppdragsverksamhet men kan fördelas på det 
enskilda uppdraget samt som enligt avtalet kan debiteras beställaren. Om uppdraget befaras 
leda till en förlust, ska det redovisas som en kostnad oavsett om uppdraget har påbörjats eller 
inte. Likaså ska redan redovisad intäkt som sannolikt inte kommer tillfalla företaget redovisas 
som kostnad (BFNAR 2012:1). 
 
Vid tjänsteuppdrag som omfattar en bestämd tidsperiod men där antalet aktiviteter inte är 
givet ska en intäkt redovisas linjärt över perioden såvida inte färdigställandegraden bättre kan 
återspeglas med en annan metod. Specifika aktiviteter som anses mer väsentliga än andra ska 
ha utförts innan den intäktsredovisas (BFNAR 2012:1). 
 
Vid varje balansdag ska företag observera och hålla sig underrättad om och vid behov 
revidera utförda beräkningar av uppdragsinkomsten och uppdragsutgifterna. Den metod som 
på det mest tillförlitliga sätt kan fastställa uppdragets färdigställandegrad ska tillämpas för att 
mäta det utförda arbetet, vilket ger upphov till att olika metoder kan användas i olika företag. 
Val av metod(er) för att fastställa färdigställandegraden måste varje företag lämna upplysning 
om i sin årsredovisning (BFNAR 2012:1). 
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3.2.2 Alternativregeln - färdigställandemetoden 
Som alternativ metod till successiv vinstavräkning finns färdigställandemetoden där den 
juridiska personen har möjlighet att redovisa en intäkt senast när arbetet väsentligen är 
fullgjort. Istället för att vinstavräkna vilar de upparbetade inkomsterna och utgifterna i 
balansräkningen till dess att uppdraget är färdigställt. Färdigställandemetoden får användas av 
juridiska personer vid pågående arbete i branscher som listas i 17 kap 23 § 
inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), vilka är byggnads-, anläggnings-, hantverks- och 
konsultbranscher. Uppdragen måste dock vara på fast pris (BFNAR 2012:1). 

3.2.3 Färdigställandegraden 
Färdigställandegraden avgör hur stor andel av uppdraget som kan anses vara slutförd, vilket i 
sin tur bestämmer hur stor intäktsredovisningen kan bli (Falkman, 2001). Ur en kvantitativ 
synvinkel är de relevanta variablerna för att kalkylera färdigställandegraden följande: 
 

• uppskattad tidsåtgång för projektet eller uppdraget i år mätt, 
• kontraktspriset, 
• kostnader för ett givet år och 
• den uppskattade kostnaden att färdigställa projektet under det givna året 

 
Utifrån ovanstående variabler bestäms resultatet genom uppskattning av hur stor andel av 
kontraktspriset som är hittills intjänat med avdrag för nedlagda kostnader och tidigare 
redovisade intäkter. Genom att dividera nedlagda kostnader med estimerad totalkostnad för ett 
uppdrag erhålls färdigställandegraden angiven i procent. Denna multipliceras sedan med 
kontraktspriset, det vill säga det avtalade fasta priset för att utföra uppdraget, och företaget får 
då fram hur mycket som ska redovisas som intäkt för den aktuella tidsperioden (Hawthorne et 
al., 1975). 
 
På grund av mängden variabler som kan påverka färdigställandegraden ställs det krav på bra 
internredovisning i form av goda kalkyleringsförfaranden samt ekonomiska styrsystem där 
kostnader kan härledas till respektive uppdrag. Att interna budgeterings- och 
rapporteringssystem måste vara effektiva för att successiv vinstavräkning ska få användas 
framhålls i den internationella standarden IAS 11 p. 29 (FAR Akademi, 2012). Detta återfinns 
dock inte i BFNAR 2012:1. 

3.2.4 Upplysningskrav 
I BFNAR 2012:1 återfinns kriterier för vad företagen måste upplysa om i sin årsredovisning 
gällande intäktsredovisning. Det första är att de redovisningsprinciper som tillämpats för 
intäktsredovisningen måste anges samt valda metoder för att fastställa färdigställandegraden. 
Vidare ska ett företag lämna följande upplysningar om pågående uppdrag per balansdagen: 
 

• Upparbetade intäkter 
• Fakturerade belopp 
• Av beställaren innehållna belopp  
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4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Redovisningens syfte  
Syftet med den externa redovisningen är att tillhandahålla information till användarna. I takt 
med att de ekonomiska och sociala förhållandena förändras samt att ny kunskap och teknik 
uppstår ökar kravet från användarna om mer användbar information. Företag måste därmed 
alltid hålla sig uppdaterad om användarnas behov samt sträva efter att förbättra kvaliteten på 
informationen som ges ut (Kam, 1990). Glautier och Underdown (1991) kom fram till att om 
redovisningsdata ska ha något informationsvärde för användarna är det väsentligt att de 
finansiella rapporternas data både är tillförlitlig och relevant samt förståelig, komplett och 
jämförbar. Vidare är syftet med redovisningen att eliminera osäkerhet genom att underlätta 
för intressenter att prognostisera samt fatta beslut om framtiden (Falkman, 2000).  

4.2 Redovisningsprinciper 
Ett antal grundläggande redovisningsprinciper har utvecklats för att vägleda företag genom 
sin redovisningsprocess, exempelvis vid bedömningar och valmöjligheter när regler saknas. 
Även lagstiftaren och normgivaren kan använda sig av principerna som vägledning vid 
uppförandet av nya lagar och rekommendationer (Johansson et al., 2009). I 
intäktsredovisningen kan principerna variera beroende på företag eller bransch (Thorell, 
2003). Företag måste även i sin årsredovisning upplysa om vilka redovisningsprinciper som 
har tillämpats för intäktsredovisningen (BFNAR 2012:1). De huvudsakliga principerna för 
hur en intäkt ska redovisas är matchnings-, realisations- och försiktighetsprincipen (Thorell, 
2003; Lagerström, 1995b). En generell svårighet är att fastställa när en intäkt kan anses 
realiserad i de fall ett projekt eller ett arbete sträcker sig över mer än en räkenskapsperiod, 
vilket uppstår vid successiv vinstavräkning (Thorell, 2003). 

4.2.1 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen definieras av Paton och Littleton (1940) som att intäkterna för en viss 
period ska belastas med de kostnader som rimligen är förknippade med den produkt som ger 
upphov till intäkterna, så kallat produktmatchning. Att göra korrekt matchning är inte enkelt. 
För att överkomma matchningsproblemet kan dock tre basprinciper framhållas; orsak och 
verkan-sambandet, systematisk och rationell fördelning samt omedelbart erkännande. Att 
finna ett orsak och verkan-samband anses vara det idealiska sättet att matcha kostnader med 
intäkter. Den andra och tredje basprincipen är endast alternativ om den förstnämnda 
basprincipen inte är applicerbar (Kam, 1990). 
 
Intäkter och kostnader kan matchas på två olika sätt. Produktmatchning, som nämndes ovan, 
är ett första sätt och innebär att kostnaden för ett givet år ska avspegla volymen varor som har 
sålts under året. Med andra ord, kostnaden för varje resurs som används i den operativa 
verksamheten ska matchas med en intäkt endast när produkten ifråga har resulterat till att 
intäkter har genererats till företaget (Paton & Littleton, 1940). Det andra 
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matchningsalternativet är tidsmatchning som innebär att alla utgifter hänförliga till en särskild 
tidsperiod matchas mot intäkter under samma period. I denna tidsperiod bör alltså utgiften 
kostnadsföras. Om utgifterna inte skulle generera intäkter för den specifika tidsperioden 
aktiveras de i balansräkningen och blir kostnadsförda först när intäkterna uppstår (Falkman, 
2000). Syftet med matchningsprincipen är att uppnå en rättvisande bild där periodisering 
måste ske för kortare perioder, proceduren uttrycks enligt följande av Hylton (1965): 
 
“Matching of revenue and expense is concerned with reducing the “value” of assets in 
accord with the flow of revenue to which that asset contributes. This is the essence of the 
matching convention.” (Hylton, 1965, s. 824). 
 
Enligt Paton och Littleton (1940) anses kostnaderna mäta företagets insatser och intäkterna 
företagets förtjänster. Matchningsprincipen har haft stort inflytande inom 
redovisningsområdet i modern tid samt utvecklats till en av de mest signifikanta principerna 
(Falkman, 2000). Föregående påstående kan exemplifieras med att ett stort antal personer 
verksamma inom redovisningsprofessionen tidigt ansåg principen stå över alla andra principer 
i och med en ökad betydelse av resultaträkningen och därmed matchning av kostnader och 
intäkter. Om ett förfarande kunde påstås överensstämma med matchningsprincipen var 
därmed proceduren motiverad (Hylton, 1965). Lagerström (1995a) drar även en liknande 
slutsats om matchningsprincipens ökade inflytande då han framhåller att regleringsorgan i 
Västeuropa under senare tid ensidigt valt att förespråka successiv vinstavräkning framför 
färdigställandemetoden. Ytterligare en slutsats som Lagerström (1995a) gör är att 
matchningsprincipen har en mycket stor betydelse för den löpande hanteringen av det 
enskilda projektet. 
 
Svårigheten som företagen står inför i samband med matchningsprincipen är att avgöra vilket 
tillvägagångssätt som anses vara bäst att tillämpa för att koppla samman verksamhetens 
kostnader och intäkter (Artsberg, 2005). AAA-kommittén menar på att adekvat kausalitet 
mellan kostnad och intäkt bör vara urskiljbart för att situationen ska vara idealisk (AAA, 
1965). Det finns författare inom redovisningsteorin som anser att det inte finns någon 
etablerad metod som är mest lämpad att använda vid matchning (Kam, 1990). Kam (1990) 
beskriver situationen genom följande liknelse: 
 
“…no established concepts exist to ascertain beauty, just as there are none to determine 
proper matching.” (Kam, 1990, s. 178). 
 
Budskapet med liknelsen är att subjektivitet existerar hos redovisare vilket medför att det inte 
finns enbart ett sätt som anses ge korrekt matchning. Men samtidigt menar Kam (1990) även 
att matchningsprincipen är av avgörande betydelse för konventionell redovisning.  
 
Förluster som uppstår i en affärsverksamhet ska även beaktas av denna princip och 
kostnadsföras direkt trots att de varken har eller kommer att inbringa någon framtida intäkt. 
Ett annat synsätt är att produkt- eller tjänstefaktorer kostnadsförs i utbyte mot en utebliven 
intäkt, på grund av riskerna som är kopplade till affärsprojektet (AAA, 1965).  
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I och med det externa kravet måste periodiseringar utföras för att göra resultatberäkningar 
möjliga. Till följd uppkommer poster såsom förutbetalda intäkter och kostnader samt 
upplupna intäkter och kostnader. Om tidsfaktorn ändras skulle redovisningsinformationen inte 
alltid vara jämförbar mellan företag, men genom att redovisa kontinuerligt, som anses vara en 
nödvändig förenkling av verkligheten, underlättas jämförbarheten (Falkman, 2000). 
Periodresultaten är därmed tentativa och för att få fram ett företags “sanna” resultat krävs det 
att hänsyn tas till hela företagets livslängd (Artsberg, 2005). 
 
Periodisering blir aktuellt inom successiv vinstavräkning vid fastprisprojekt då metoden har 
som avsikt att periodisera ut den fasta uppdragsintäkten på flera resultatperioder. På så vis 
undgår företagen att få svårigheter med att klara sin kortsiktiga resultatredovisning och kan 
därmed redovisa ett resultat vid varje årsbokslut trots att fastprisprojekten inte är färdigställda. 
Om företag har långa och dyra projekt samt inte tillämpar successiv vinstavräkning ökar 
risken för tvångslikvidation, vilket sker då halva aktiekapitalet är förbrukat. Därför blir det 
viktigt att löpande dela upp projektets intäkt, trots att ingen tradition eller betalning har 
förekommit (Falkman, 2001).  

4.2.2 Realisationsprincipen 
Realisationsprincipen kan beskrivas som en integrerad del i processen för att beräkna 
inkomster (Bierman, Black, Gray, Sapienza, & Davidson, 1965). Denna centrala princip 
menar på att intäkten ska vara realiserad innan den kan tas upp i redovisningen och är 
uppbyggd av de kvalitativa egenskaperna validitet och verifierbarhet. Validitet syftar till att 
resultatet ska avspegla värdeskapandet i företaget och om endast denna egenskap beaktas 
skulle resultatet redovisas under hela produktions- och försäljningsprocessen av en vara. Rakt 
motsatt syftar och beaktar verifierbarhet till att inget resultat ska redovisas förrän betalning 
har skett, således inte vid försäljningstillfället om försäljning har skett på kredit (Smith, 
2006). Problematiken med principen är alltså när i tiden realisering ska bedömas ha skett. 
Normalt sett anses försäljningen vara den kritiska händelse som leder till redovisning av 
värdeökningen då det är vid det tillfället man får en bra avvägning mellan validitet och 
verifierbarhet. Ett undantag är dock vid successiv vinstavräkning för fastprisprojekt. Där 
förskjuts avvägningen till en tidigare tidpunkt och medför att validitet som egenskap får ett 
större utrymme (Smith, 2006). 
 
År 1964 gavs en rapport ut innehållande ett antal frågeställningar gällande 
redovisningsprinciper där även realisationsprincipen behandlades. En av frågorna berörde 
huruvida successiv vinstavräkning kunde anses vara förenlig med realisationsprincipen (Barr, 
Black, Gellein, Schindler & Vatter, 1964). Horngren (1965) studerade frågan eftersom 
forskaren anser att begreppet realisation är central då tolkningen är ett essentiellt inslag i 
konflikten mellan kritiker och försvarare av redovisningspraxis. Slutsatsen blev att 
realisationsprincipen ska anses vara förenlig med successiv vinstavräkning. Argumentationen 
till förslaget var att marknadstransaktionen skulle anses inträffa vid avtalssigneringen. 
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Myer (1959) har utvecklat begreppet intjänandeprocess, vilken innebär att en intäkt ska 
kopplas till ett företags händelser och beslut, det vill säga förutsättningarna för verksamheten. 
Lagerström (1995a) tolkar intjänandeprocessen enligt följande:  
 
”Vinst i någon mening ses som ersättning för entreprenörskapet och alla aktiviteter för att 
erhålla denna vinst benämns intjänandeprocessen.” (Lagerström, 1995a, s. 40). 
 
Myer (1959) menar därmed på att en produktionsprocess är indelad i olika aktiviteter samt att 
varje aktivitet bidrar till att komma närmre en inbetalning. Därför blir det logiskt att se det 
som att varje aktivitet även ökar tillgångarna. Dock medför teorin om intjänandeprocessen ett 
grundläggande problem, nämligen att intäkten måste kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt 
(Lagerström, 1995a).  

4.2.3 Försiktighetsprincipen 
Vid värdering av en tillgång med flera tänkbara alternativ, ska det lägsta värdet väljas (och 
tvärtom vid värdering av en skuld) i enlighet med försiktighetsprincipen. Framtida händelser 
är alltid förknippade med osäkerhet och därför vill man inte riskera att redovisa orealiserade 
vinster. Dock får detta inte leda till medvetna över- och underskattningar. I frågan om 
redovisning av förluster står försiktighetsprincipen över realisationsprincipen. Detta då 
förluster redovisas innan försäljning har skett, vilket inte gäller för vinster vid en 
värdejämförelse av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde för en tillgång (Smith, 
2006). Dock är försiktighetsprincipen underlägsen matchningsprincipen då 
försiktighetsprincipen förespråkar direkt kostnadsföring i motsats till matchningsprincipen, 
vilken ämnar aktivera utgifterna i balansräkningen till dess att de kan matchas med en intäkt 
(Artsberg, 2005). 
 
Försiktighetsprincipen är ur ett internationellt perspektiv ett omdebatterat ämne. Fram till år 
2010 utgjorde principen en del av IASBs ramverk. Principen eliminerades för att den ansågs 
stå i konflikt med neutralitetsprincipen, det vill säga att ett företag inte kan vara försiktig i sin 
redovisning samtidigt som det är neutralt. Elimineringen möttes dock av stark kritik från 
professionen och IFRS har även av vissa kritiker fått en oförsiktighetsstämpel (Hoogervorst, 
2012). 
 
Successiv vinstavräkning vid fastprisprojekt kan anses strida emot försiktighetsprincipen. 
Försiktighetsprincipen ogillar osäkerhet och risker, och förespråkar därmed inte att 
orealiserade vinster redovisas. Vid successiv vinstavräkning för fastprisprojekt är dock detta 
precis vad som sker; intäkter realiseras i resultaträkningen som inte är fullständigt slutförda. 
Trots stridigheten mellan realisations- och försiktighetsprincipen är det förenligt med 
matchningsprincipen, vilken är den grundläggande principen för successiv vinstavräkning 
(Lagerström, 1995b). 
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4.3 Rättvisande bild  
Enligt ÅRL 2 kap. 2 § ska företag upprätta sin årsredovisning enligt god redovisningssed. 
Vidare ska den finansiella rapporten även ge en rättvisande bild (true and fair view) av 
företagets ställning och resultat enligt ÅRL 2 kap. 3 § (SFS 1995:1554). Sambandet mellan de 
två begreppen i ett svenskt perspektiv beskriver Thorell (2003) som att god redovisningssed 
utgör den svenska lagstiftningens så kallade rättsliga standard, där grunderna utformas av 
lagstiftaren för att sedan tolkas och kompletteras av normgivarna. Rättvisande bild har sitt 
ursprung från England och inkluderats i svensk lagstiftning på grund av att begreppet är en 
rättslig standard i EG-direktivet. Svensk lagstiftning har dock valt att behålla god 
redovisningssed som rättslig standard och har istället infört rättvisande bild som en allmän 
redovisningsprincip (Thorell, 2003). Likaså har andra länder inom den Europeiska Unionen 
översatt begreppet “true and fair-view” på ett sätt som är förenligt med deras 
redovisningsfilosofi. Detta medför att det knappt finns två medlemsländer inom unionen med 
samma tolkning av EG-direktivets rättsliga standard (Thorell, 2003; Smith, 2006).  
 
Nobes och Parker (2012) förklarar att innebörden av begreppet rättvisande bild den senaste 
tiden har varit ett populärt ämne och mycket omdebatterad bland lagstiftare, normgivare och 
forskare, till skillnad från tidigare då begreppet mer togs för givet (se exempelvis Parker & 
Nobes, 1994; Parker, Wolnizer & Nobes, 1996; Alexander, 1999 och 2001; Nobes, 2000). 
Motsatsvis anser Thorell (2003) att frågan om innebörden av begreppet inte bör förstoras. 

4.4 Tillförlitlighet 
När beslut ska fattas utifrån företags finansiella information är det av central betydelse att den 
är tillförlitlig. För att redovisningsinformationen ska vara användbar är tillförlitlighet alltså en 
avgörande komponent. Dock är tillförlitlighet som ämne en komplex och svårfångad 
konstruktion, både i teorin och praktiken men även i forskningen (Maines & Wahlen, 2006). 
Smith (2006) beskriver tillförlitlighet inom det ekonomiska perspektivet som redovisningens 
förmåga att avspegla företagets ekonomiska verklighet. Maines och Wahlen (2006) har i en 
studie gjort en liknande definition men väljer dock att på ett tydligare sätt poängtera vikten av 
att redovisningen ska vara objektiv och endast redovisa det den utger sig att redovisa. Den ska 
också utföras utan partiskhet eller fel och endast mäta det den utger sig att mäta. Vidare 
menar Maines och Wahlen (2006) att ansvaret för att redovisningsinformationen blir 
tillförlitlig inte enbart ligger hos företagen utan även beror på hur väl normgivarna kan ge 
rekommendationer som kräver och möjliggör för företag att redovisa tillförlitligt. Inom 
svensk rättspraxis utgör begreppet en kvalitativ egenskap och får sin auktoritet genom BFNs 
referensram. BFN fastslår att den finansiella informationen kan anses tillförlitlig om 
informationen är neutral samt inte innehåller väsentliga fel (BFNAR 2012:1). 
 
Tillförlitlighet är en högaktuell kvalitativ egenskap vid successiv vinstavräkning på 
fastprisuppdrag då kravet från BFN för att få använda metoden är att det ekonomiska utfallet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vad tillförlitlighet innebär är dock svårt att exakt 
precisera både i redovisningsstandarder och i praktiken. Ett antal studier tyder på att det finns 
ett motsägelsefullt samband mellan incitament och rapporteringsstandarder. I de fall 
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standarderna ger utrymme till företagen att utöva egna bedömningar och uppskattningar ökar 
möjligheten för företagen att höja redovisningens trovärdighet eftersom mer exakt avbildning 
kan göras av företagets ekonomiska verklighet. Samtidigt möjliggör det fria 
värderingsutrymmet till att missbruk från företagens sida kan uppstå, vilket kan leda till att 
redovisningsinformationen blir vinklad och därmed inte alls tillförlitlig (Maines & Wahlen, 
2006). Då successiv vinstavräkning vid fastprisuppdrag innefattar bedömningar och estimat 
omfattar även ovanstående problematik denna redovisningsmetod. Successiv vinstavräkning 
kan därmed öka tillförlitligheten av redovisningen om metoden tillämpas på ett objektivt sätt 
men även vilseleda intressenter om den tillämpas med felaktiga incitament. Slutligen, för att 
tillförlitlighet vid successiv vinstavräkning ska kunna säkerställas menar Lagerström (1995a), 
sett utifrån ett externt perspektiv, att det måste finnas starka kontrollinstrument att nyttja för 
de högre kontrollnivåerna i enskilda projekt.  

4.5 Jämförbarhet 
Marknaden har ett behov av att kunna jämföra företag. Det förutsätter att företag har 
jämförbar redovisningsinformation (Thorell, 2003). Lika händelser och tillstånd måste 
därmed i alla företag redovisas på samma sätt (Smith, 2006). Problem uppstår dock om 
företag använder olika metoder för att avspegla samma händelse eller tillstånd, vilket kan 
uppstå vid successiv vinstavräkning (Falkman, 2000). Men enligt Lagerström (1995b) gör 
successiv vinstavräkning det möjligt att jämföra olika entreprenadavtals finansiella nyckeltal. 
Utifrån ett internationellt komparativt perspektiv genomförde Trotman (1982) en 
undersökning om intäktsredovisning av långtidskontrakt i Australien, Kanada, Storbritannien 
och USA. Studiens resultat visade på att det förelåg avsevärda skillnader i hur successiv 
vinstavräkning och färdigställandemetoden användes i länderna och dessa sågs av normgivare 
som ett hinder för jämförbarhet. Vidare drog Trotman (1982) slutsatsen om att successiv 
vinstavräkning är den bästa metoden för att kunna ge en korrekt och relevant bild av företaget. 
Detta trots att det på grund av brist i verifierbarheten vid successiv vinstavräkning kan 
förekomma risk för manipulation, dåligt omdöme samt fel. I artikeln argumenteras det även 
för att företagen måste utveckla och konsekvent tillämpa redovisningsprinciper, vilka tydligt 
ska kommuniceras i de finansiella rapporterna. Trotman (1982) menar därmed på att 
verifierbarheten och tillförlitligheten av de finansiella rapporterna kan öka genom ett 
konsekvent redovisningsförfarande från företagens sida.  
 
I en annan studie behandlade Trotman och Zimmer (1986) intressenters förståelse för 
metodvalets betydelse och påverkan på de finansiella rapporterna. Slutsatsen av 
undersökningen var att även personer med stor erfarenhet inom byggbranschen, som i deras 
studies fall långivare till uppdragsföretag, kan ha svårt att förstå hur företagens val av 
redovisningsmetod kan påverka intäktsredovisningen och därmed inte göra företagen 
jämförbara. Av studiens tio deltagare var det endast två deltagare som gjorde justeringar för 
alternativa metoder vid redovisning av långtidskontraktsintäkter. Det är inte heller den enda 
studien där deltagare misslyckats med att göra justeringar vid kreditvärderingar. Stephens 
(1980) kom fram till att långivarna inte justerade för olika metoder vid beräkning av 
avskrivningar eller lagervärdering medan Wilkins och Zimmer (1985) rapporterade att 
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alternativa redovisningsmetoder vid investeringar kan påverka den externa bedömningen av 
grupper av företag. 
 
För att kunna jämföra företag är även upplysningar i de finansiella rapporterna väsentliga. 
Larson och Brown (2004) genomförde en branschjämförande studie om i vilken utsträckning 
företag lämnade upplysningar för vald metod vid periodöverskridande uppdrag. 
Undersökningen omfattade 55 företag, verksamma i fem olika branscher i USA, som 
rapporterade långtidskontrakt. Studien fann bland annat att bristfällighet förekom i 
upplysningarna. Så mycket som en tredjedel av företagen uppfyllde inte de grundläggande 
upplysningskraven uppställda av SEC och GAAP. Vidare fann studien att beräkningsmetoden 
för successiv vinstavräkning kunde i stor utsträckning variera inom samma bransch. Variation 
inom branschen medför således att företagens finansiella situation inte blir jämförbar trots att 
de i övrigt är mycket lika varandra. 

4.6 Riskteori 
Successiv vinstavräkning medför ett stort antal risker eftersom företag som använder metoden 
grundar sin intäktsredovisning på framtida bedömningar. Risk kan ses utifrån två olika 
utgångspunkter; objektivism och subjektivism. Med objektivism menas att det är möjligt att 
nå en sann kunskap om verkligheten. Risker kan även avskärmas från sociala och kulturella 
faktorer såsom politik, ekonomi och människors uppfattningar. Subjektivism däremot betyder 
att verkligheten är bunden till att människor uppfattar den och tillskriver den mening 
(Olofsson & Öhman, 2009). Att göra en objektiv bedömning om hur ett projekt fortskrider 
och vilka risker de står inför kan ur ett teoretiskt perspektiv därmed nästintill anses vara 
omöjligt då människan är färgad av hennes tidigare erfarenheter. 
 
Enligt Renn (1998) finns det inte någon allmänt accepterad definition av risk, varken i 
vetenskapen eller allmänhetens förståelse. Dock har alla de samtliga riskkoncepten en 
gemensam nämnare genom att skilja på verklighet och möjlighet. 
 
Ann Enander (2005) delar in människans riskuppfattning i tre övergripande faktorer; 
riskkällan, individen själv samt sociala och samhälleliga faktorer. Riskkällan belyser riskens 
karaktär så som dess ursprung, om den är påverkningsbar samt effekterna den medför. Slovic 
(1987) undersökte i sin studie om vad det är hos risken som gör att den uppfattas på ett visst 
sätt. Fyra karaktärsdrag uppdagades vilka var om risken upplevdes vara katastrofal, 
kontrollerad, känd eller okänd. Gällande den andra faktorn, individen själv, så är det dess 
individuella karaktärsdrag, personliga erfarenheter och mentala modeller som påverkar 
riskuppfattningen. I en studie från år 2001 undersöktes effekten av tidigare erfarenheter kring 
kriser och olyckor vid riskbedömning. Forskningen visade på att tidigare erfarenhet av den 
aktuella risken påverkar hur vi uppfattar den. Därmed utgör tidigare erfarenhet inom ett 
område en faktor om hur människan väljer att uppfatta risken hon står inför (Slovic, 2001). 
Detta kan appliceras på successiv vinstavräkning där tidigare erfarenheter kan påverka 
fastställandet av färdigställandegraden och bedömningen för fortskridandet av ett pågående 
fastprisprojekt. Den tredje övergripande kategorin utgörs av allt socialt, ekonomisk och 
kulturellt som direkt kan relateras till individen (Slovic, 2001). Exempel på detta kan vara 
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tillit, grupptillhörighet samt normer och värderingar (Olofsson & Öhman, 2009). En 
projektbedömare av ett fastprisprojekt kan påverkas av ovanstående faktorer genom 
exempelvis försiktighetsbedömningar om företaget har en riskavert kultur. 
 
Risk existerar innan det som risken avser har skett, men för att risk ska existera behöver inte 
den underliggande situationen inträffa. Det räcker med att det finns en osäkerhet för att risk 
ska uppstå. Risk som fenomen ska inte enbart avgränsas till negativa framtida konsekvenser, 
så som att ett projekt överskrider budget, utan risk kan även vara förknippat med positiva 
framtida konsekvenser där exempelvis kostnaderna underskrider budget (Olofsson & Öhman, 
2009). 
 
Kommunikation är ett centralt fenomen vid risk och riskhantering. Om någon annan än 
projektbedömaren uppmärksammar att mer resurser behövs för ett givet projekt, måste 
kommunikationen ske för att minimera risken för felbedömning. Riskkommunikation kan 
delas in i kategorierna strategisk och oavsiktlig riskkommunikation. Skillnaden är att den 
strategiska riskkommunikationen är en medveten handling från en avsändare medan den 
oavsiktliga riskkommunikationen inte har riskinformering som huvudsyfte men innehåller det 
(Olofsson & Öhman, 2009). 

4.7 Projektteori och projektrisker 
Successiv vinstavräkning är endast tillämpningsbar vid projekt. Därför blir det relevant att 
belysa vad ett projekt innebär, vad det karaktäriseras av och vilka risker som det innefattar. 
Project Management Institute (2008) har i sin PMBOK definierat ett projekt som: 
 
“A temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result.” (Project 
Management Institute, 2008, s. 5). 
 
Av definitionen framgår att projekt är temporära till sin natur, det vill säga har en början och 
ett slut. Viktigt att poängtera är dock att projekten ur ett tidsperspektiv inte behöver vara 
korta, utan kan pågå under många år. Projektets slutresultat ska även vara unikt för företaget 
för att få klassificeras som ett projekt då syfte är att skapa en unik produkt eller service 
(Project Management Institute, 2008). 
 
Ett projekt kan förklaras med hjälp av tre primära aktiviteter som tillsammans bildar en 
triangel, den så kallade triple constraint. Varje vinkel har en avgränsning som projektägaren 
måste ta hänsyn till. Den första vinkeln utgör projektets omfattning, det vill säga vad som ska 
ingå i projektet. Nästa vinkel symboliserar projektets kostnader. Det finns en relation mellan 
projektets omfattning och dess kostnader, ju större omfattning desto högre kostnader. Den 
sista vinkeln står för tid. Ett projekt har alltid ett slut och en så kallad due date, förfallodag, 
när projektet måste vara färdigställt. Önskar projektledaren färdigställa projektet innan due 
date men fortfarande med samma omfattning kommer kostnaderna med största sannolikhet att 
öka eftersom fler resurser måste tas i anspråk. Projektledarens huvudsakliga uppgift är att 
hantera och parera avvägningen mellan målen för att så framgångsrikt som möjligt genomföra 
projektet (Meredith & Mantel, 2012). En viktig men svår utmaning för projektledaren är att 
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beräkna osäkerheten kring projektet. Risken att misslyckas med att färdigställa projektet inom 
budget, i tid, eller till önskat resultat är vad som gör osäkerhet till ett hot och därför också 
viktigt att studera och beskriva (McLain, 2009).  

4.8 Affärsystem, intern redovisning och kalkyler  
Ett företags affärssystem måste vara organiserat så att både interna och externa 
informationsbehov tillfredsställs. Korrekt underliggande data är en grundförutsättning för 
korrekt finansiell rapportering. Inkorrekt data resulterar i risken för felaktiga rapporter och 
därmed felaktiga beslut från ledningens sida. Ett första steg för hantering och bedömning av 
risk är att avgöra om den ska reduceras, accepteras, delas eller undvikas. Intern kontroll 
minimerar och reducerar inneboende risk i företaget, exempelvis för felaktig datainput. Likaså 
ska den interna kontrollen ge upphov till att minimera risk för felaktig dataoutput. Det är 
viktigt att användarna av systemet är kritiska till den utgående informationen för att avgöra 
dess rimlighet och fullständighet (Romney & Steinbart, 2012). 
 
För att kontrollera affärsaktiviteter har många företag implementerat COSO’s Internal Control 
Framework från år 1992, som är allmänt accepterat och antaget. Genom intern kontroll 
eftersträvas tillförlitlig finansiell rapportering. För att identifiera risker som kan påverka 
företaget samt hur riskerna ska hanteras finns det ett till ramverk, COSO’s Enterprise Risk 
Management Framework. En av grundprinciperna bakom ERM är att osäkerhet kan resultera i 
en risk vilket kan leda till en negativ effekt på företagets möjlighet att skapa eller behålla 
värde. COSO’s ERM ramverk innehåller delarna målsättning, händelseidentifiering, 
riskbedömning, riskhantering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
övervakning. Till skillnad från COSO’s IC ramverk, som fokuserar på utvärdering av intern 
kontroll och dess system, tar ERM upp riskaspekten (Romney & Steinbart, 2012). För att 
inneha förfaranden som ser till att mål uppnås och risk hanteras behövs kontrollaktiviteter. 
Exempel på kontrollaktiviteter enligt Romney och Steinbart (2012) är behörigt godkännande 
av transaktioner och aktiviteter, fördelning av behörigheter samt utformning och användning 
av dokument.  
 
Enligt Romney och Steinbart (2012) är korrekt grunddata i inkomstcykeln en förutsättning för 
att ledningen ska kunna använda sitt affärssystem mer utförligt och därmed kunna övervaka 
utvecklingen. Genom kunskap om sin affärsprocess kan innovativ design av affärssystemet 
formas för att få ut mer användbar information, exempelvis identifiera orsaken till en 
uppstådd förändring. Vid utformning av ett affärssystem är det fördelaktigt om 
slutanvändaren är involverad under utvecklingen då slutanvändaren vet vad för information 
som är viktig. Det ökar chanserna att systemlösningen möter användarens behov. Eftersom 
kunder påverkar ett företags inkomstcykel är eftersträvan av nöjda kunder av stor betydelse. 
Det kostar betydligt mindre att sälja till en befintlig kund än till en ny. En generell tumregel 
säger att det kostar minst fem gånger så mycket att attrahera en ny kund än att en befintlig 
kund upprepar ett köp (Romney & Steinbart, 2012). 
 
Davenport (1998) har undersökt mer än 50 företag och deras ERP-system. Studien visade att 
de kan leda till stora fördelar, men riskerna som tillkommer är minst lika stora. Genom att 
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ERP-system har en direkt påverkan på ett företags organisation och kultur får det stor effekt 
om ett företag tar beslut angående sina system baserat på endast tekniska kriterier. Det är det 
värsta ett företag kan göra menar Davenport (1998). Flest fördelar av systemen erhålls av de 
som har utgått främst från strategiska och organisatoriska aspekter, uttryckt av Davenport 
(1998) enligt följande: 
 
“Those companies that stressed the enterprise, not the system, gained the greatest benefits.” 
(Davenport, 1998, s. 9). 
 
Redovisning har ett samband till prognoser, kalkyler och värdering. Baserat på hur resultat 
och värdering mäts kan prognoser ses som redovisning för framtiden. Det leder till frågan om 
vilken redovisning som är bäst lämpad vid prognoser och värdering. Genom att använda en 
värderingsmodell skulle tänkbara utfall kunna simuleras, dock skyddar inte en sådan modell 
från oanade utfall då tänkbara scenarion måste anges. Vidare går det att diskutera hur 
redovisning kan utformas för att förbättra värdering och riskbedömning (Penman, 2010). 
Eliasson och Norelid (2005) beskriver redovisning och efterkalkylering som aktiviteter där 
företaget analyserar faktiska utfall medan projektkalkylering och budgetering som aktiviteter 
där företaget analyserar framtiden. Problematiken vid successiv vinstavräkning är att 
resultatet i redovisningen som i vanliga fall grundas på faktiskt utfall nu ska baseras på en 
projektkalkyl, det vill säga framtiden. I den interna redovisningen blir styrsystem därav 
viktiga ur en risksynpunkt då det anges vara en förutsättning för en korrekt successiv 
vinstavräkning (Westermark, 1991). Om endast en person utför kalkyler genom egna 
bedömningar och erfarenhet, utan att det finns dokumenterat i företagets system, ökar risken 
att kunskap försvinner om personen lämnar företaget (Lagerström, 1995a).  
 
Osäkerhet förekommer i projekt och avspeglas även i projektkalkylen (Eliasson & Norelid, 
2005). Den totala intäkten för ett fastprisuppdrag är den kända variabeln medan 
totalkostnaden är den okända variabeln och därmed står för osäkerheten (Hylton, 1965). Att 
komma ihåg är dock att osäkerhet både kan innebära en risk och en möjlighet, resultatet 
behöver inte bli sämre än kalkylerat utan i vissa fall även bättre (Eliasson & Norelid, 2005). 
Ju mer man försöker förutspå framtiden, desto mer antaganden måste göras och därmed ökar 
risken för fel, vare sig de är positiva eller negativa. Genom att försöka förutsäga vad det 
framtida resultatet kommer att bli existerar alltid en osäkerhet och bör således endast utföras 
när den är både nödvändig och rimlig för att matcha intäkter och kostnader (Hylton, 1965). I 
frågan om riskbedömningar handlar det i hög grad om osäkerhet i relation till uppkomna 
händelser och dess konsekvenser. Men med mer information och kunskap kan osäkerheterna 
minimeras. Viss risk kan även accepteras beroende på dess påverkan (Aven, 2013). 
 
Under ett uppdrag ska de återstående kostnaderna beräknas efter en uppgjord kalkyl eller på 
annat sätt. Dessa beräkningar påverkar dels det upparbetade resultatet men även det slutliga. 
Ett annat tillvägagångssätt är att direkt jämföra faktiska mot kalkylerade kostnader för hittills 
nedlagda åtgärder (Prop., 1975:104). Men vad som faktiskt klassificeras som kostnader och 
intäkter inom ett kontrakt har lämnats åt praxis att reglera och utforma, det finns inga exakta 
anvisningar över vad som ingår i dessa poster (Lagerström, 1995b). 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer respektive fallstudieföretag empiriska data att presenteras separat. 
Efter en kortare presentation av företaget är datainsamlingen indelad i sju kategorier vilka 
nästintill är identiska för båda företagen. Inom kapitlet kommer unika och specifika mönster 
för respektive företag att uppmärksammas. 

5.1 Byggfirman Otto Magnusson AB 

5.1.1 Presentation av företaget 
Studiens första fallstudieföretag bedriver sin verksamhet inom bygg- och 
anläggningsbranschen i södra Sverige, där företaget även har sitt säte. Det är ett större 
onoterat byggföretag med en årlig och kontinuerligt ökande omsättning mellan 300 - 600 Mkr 
för de fem senaste åren. Samtliga år har visat ett positivt resultat. Företaget har omkring 200 
medarbetare sedan år 2010 och företaget ingår i en svensk koncern. Företaget har två 
affärsområden; entreprenad och byggservice. Entreprenadavdelningen arbetar nästan enbart 
med fastprisuppdrag medan byggservice utför uppdrag både på löpande räkning och fast pris. 
Andelen fastprisprojekt utgör ca 16 % av totala antalet projekt, vilket i absoluta tal är 85 
stycken. I relation till omsättning utgör fastprisprojekt ca 100 % i entreprenadavdelningen 
respektive ca 50 % i byggservice. Entreprenadavdelningens uppdrag avser således större 
projekt med främst inriktning på nybyggnation och är mer omfattande än ett uppdrag hos 
byggservice, som snarare avser ombyggnad och renovering av redan befintliga fastigheter. Ett 
entreprenaduppdrag erfordrar därav en arbetschef, en platschef och en arbetsledare, se figur 
nedan över ansvarsposter i respektive avdelning. Arbetschefen har ett ekonomiskt och 
juridiskt ansvar för flera projekt medan platschefen har det högsta ansvaret för det enskilda 
byggprojektet.  Platschefen  har  endast  ett  projekt i gång samtidigt i jämförelse med projekt- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1.1.1: Presentation av ansvarsposter i respektive avdelning 
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ledare inom byggservice vilka kan ha flera projekt igång parallellt. Företaget har, inom 
entreprenadavdelningen, använt sig av successiv vinstavräkning sedan maj 2010 i samband 
med implementering av sina nya administrativa system. Metoden blev tillämpningsbar för 
hela verksamheten och började användas fullt ut från och med våren år 2011 då även 
implementeringen inom byggservice var genomförd. 

5.1.2 Byggföretagets administrativa system 
För att underlätta för läsaren att förstå hur byggföretagets redovisningsprocess vid successiv 
vinstavräkning på fastprisprojekt fungerar är det väsentligt att läsaren får en överskådlig bild 
av hur företagets affärssystem och stödsystem relaterar till varandra. Som bilden nedan 
skildrar består byggföretagets administrativa system utav ett övergripande affärssystem samt 
fyra stycken stödsystem. Systemlösningen är relativt ny för företaget då det började 
implementeras under våren 2010. Ett krav från byggföretagets sida vid val av affärssystem var 
just att funktionen för successiv vinstavräkning fanns som en integrerad del av systemet. 
 
 
 

 
Figur 5.1.2.1: Kartläggning av de administrativa systemen och deras samverkan, 

 Källa: Intervjudata 
 
 



	   32	  

Byggföretagets övergripande affärssystem heter 3L och det är där den successiva 
vinstavräkningen slutligen framställs. Samtliga projekt som företaget utför blir tilldelade ett 
unikt projektnummer i 3L, vilket utgör projektets identitet. Den successiva vinstavräkningen 
utförs således på projektindividuell nivå för att sedan adderas samman i resultaträkningen. 
Beroende på om projektet är på löpande räkning eller fastpris tilldelas de även en bokstav som 
indikerar vilken typ av projekt det är. Därmed kan projekten sorteras utifrån projekttyp i 3L. 
Likaså registreras för varje projekt en arbetschef, vilket möjliggör att en arbetschef kan söka 
på sitt ID-namn och enbart få upp sina projekt. Dessutom är projekten indelade i pågående 
och avslutade projekt, med siffror som indikerar dess status. När projektet är färdigställt 
registreras det som avslutat och inkluderas inte längre i den successiva vinstavräkningen. 
Utöver resultatavräkningsfunktionen har 3L även som uppgift att vara en 
kommunikationscentral och nav mellan stödsystemen.  
 
Byggsamordnaren är ett system som främst används av platschef, arbetschef och 
entreprenadchef men även till viss del av ekonomiavdelningen. Systemet är ett verktyg för att 
hantera och få en övergripande blick över samtliga pågående projekt. All typ av information 
som kan behövas finns lagrad här projektvis. Projektnumren stämmer överens med dem som 
finns i 3L och varje projekt innehåller exempelvis budget, byggdagböcker, protokoll, 
ritningar, mallar och orderbekräftelser. Byggsamordnaren är således det system som samtliga 
byggchefer använder för att följa upp sitt unika projekts ekonomi samt använder vid 
revidering av slutkostnadsprognoserna. 
 
Stödsystemet Toolbox används enbart inom affärsområdet byggservice och är ett bemannings- 
och tidrapporteringssystem för projektledare och byggarbetare genom smarttelefoner. När 
byggservice får en ny order registreras projektet i Toolbox och avspeglas direkt in i 3L och 
Byggsamordnaren. Projektledaren kan genom Toolbox bemanna upp projektet. När arbetet är 
utfört rapporterar byggarbetarna sin arbetsinsats i Toolbox samt vilket projekt som ska 
belastas med kostnaderna. Tidrapporteringen avspeglas därefter in i 3L och Byggsamordnaren 
automatiskt. Byggarbetare inom entreprenadavdelningen tidrapporterar däremot inte med 
hjälp av Toolbox utan manuellt genom traditionellt pappersformulär. 
 
BidCon är byggföretagets kalkyleringssystem och används av kalkylavdelningen för att 
beräkna ett potentiellt projekts initiala anbudskalkyl, det vill säga hur mycket det kommer att 
kosta byggföretaget att färdigställa projektet. Efter att ett projekt har accepterats omarbetas 
den initiala anbudskalkylen till en produktionskalkyl, vilken också blir projektets budget, som 
sedan förs in i Byggsamordnaren under ett nytt unikt projektnummer. 
 
Slutligen återstår Palette, vilket är ett stödsystem där samtliga leverantörsfakturor samlas. I 
ett första skede har byggföretagets leverantörer skickat sina fakturor till ett externt anlitat 
företag, som har scannat in fakturorna och har sänt över dem som filer till Palette. Fakturan 
går sedan igenom en attestslinga med platschef, arbetschef och entreprenadchef som attestant. 
Fakturan hamnar först hos platschefen som konterar, därefter till arbetschefen som godkänner 
och slutligen hos entreprenadchefen som slutgodkänner fakturan. Om fakturan vid ankomst 
redan har ett projektnummer blir den bokförd i rätt projektredovisning och projektmodul i 3L 
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per automatik, om inte så sätter platschefen sitt projektnummer på fakturan. Efter sista 
attestförfarandet avspeglas projektredovisningen automatiskt in i Byggsamordnaren.  

5.1.3 Redovisningsprocessen 
Successiv vinstavräkning tillämpas i byggföretagets månadsbokslut samt i årsredovisningen. 
Fyra skarpa prognosrevideringar utförs under året, vilka ligger till grund för den månatliga 
successiva vinstavräkningen. Den skarpa revideringsprocessen pågår parallellt med det 
operativa arbetet under cirka sju till tio dagar. Processen börjar med att platschefen 
individuellt går igenom sitt projekt och gör en kostnadsbedömning på kontonivå i 
Byggsamordnaren. Tidigare prognos jämförs med aktuell projektstatus och ställning tas till 
huruvida prognosen stämmer, eller om det verkliga utfallet kommer att avvika. Vid avvikelse 
uppdateras en ny aktuell slutkostnadsprognos för kontot ifråga. Både negativa och positiva 
avvikelser kan förekomma. När samtliga konton inom projektet har behandlats adderas de till 
en ny slutkostnadsprognos för hela projektet. Därefter presenterar platschefen sin bedömning 
för arbetschefen, vilken de sedan tillsammans diskuterar och möjligtvis justerar. Arbetschefen 
lyfter fram i intervjun vikten av att diskussion sker mellan platschef och arbetschef för att öka 
kvaliteten på bedömningen. Slutligen görs en gemensam genomgång där platschefen och 
arbetschefen presenterar sin uppdaterade prognos för controllern, entreprenadchefen och 
ekonomichefen, vilka ställer frågor och granskar den kritiskt. 
 
I 3L finns sedan uppstart en aktuell slutprognos för varje projekt, vilken innehåller en 
fastprisintäkt, prognostiserade kostnader, täckningsbidrag samt täckningsgrad. Exempelvis, i 
ett projekt med en fastprisintäkt på 5 Mkr och prognostiserade kostnader på 4,5 Mkr, är 
täckningsbidraget 0,5 Mkr (5 Mkr - 4,5 Mkr) och täckningsgraden 10 % (0,5 Mkr/5 Mkr). 
Den aktuella slutprognosen bygger från projektstart på produktionskalkylen och därefter, vid 
avvikelse, reviderade prognoser. Det är ekonomichefen som efter genomgången med 
ovanstående medarbetare manuellt skriver in prognosjusteringarna i 3L. Den nya 
slutkostnadsprognosen med täckningsbidraget och täckningsgraden uppdateras i systemet. 
Ekonomichefen kontrollerar genom en avstämning mot en lista att rätt siffror har registrerats. 
 
När den nya prognosen är inmatad i 3L utfärdas en körning i systemet där en jämförelse sker 
mellan nedlagda kostnader och slutprognostiserade kostnader för projektet för att fastställa 
färdigställandegraden. De nedlagda kostnaderna kommer ifrån stödsystemet Palette, samt från 
tidsredovisningen. Inom entreprenadavdelningen tidrapporterar varje enskild arbetare 
manuellt på ett pappersformulär. Arbetstiderna samlas in av arbetsledaren som sedan 
attesteras av platschefen före det går vidare till löneavdelningen. Därutöver finns det även en 
lagbas som skriver ner samtliga medarbetares arbetade timmar dagligen. I vissa fall kan 
faktureringen vara procentuellt högre än vad de nedlagda kostnaderna är, vilket då leder till en 
högre täckningsgrad än vad den successiva vinstavräkningen tillåter. Företaget har alltså 
fakturerat mer än vad de har presterat. För att fortsätta med exemplet ovan så kan 
faktureringen till och med perioden vara 4,8 Mkr medan nedlagda kostnader är 4,2 Mkr. 
Täckningsgraden är därmed 12,5 % (0,6 Mkr/4,8 Mkr), vilket är 2,5 % högre än prognosen. 
För att hantera situationen inför månadsbokslutet bokför byggföretaget bort intäkterna 
motsvarande 2,5 %, det vill säga debiterar intäktskontot 3090 med motsvarande belopp och 
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istället lägger upp en förskottsbetald intäkt på konto 2450. Efter månadsbokslutet återställs 
konteringen eftersom syftet med konteringen endast var att få en ögonblicksbild på resultatet 
vid just den tidpunkten. Varje pågående projekt genomgår ovanstående process, oberoende 
projektets färdigställandegrad. Successiv vinstavräkning utförs därmed ifrån projektets första 
nedlagda krona. Samtliga pågående projekt räknas därmed in i den successiva 
vinstavräkningen tills dess att projektet är avslutat och hela fastprisintäkten är upptagen. Om 
ett projekt däremot prognostiseras att gå med förlust bokförs förlusten per automatik i 
affärssystemet och kostnadsförs direkt.  

5.1.4 Bedömningsförfarandet 
Figur 5.1.4.1 nedan beskriver bedömningsförfarandet av projektets färdigställandegrad, vilka 
beslutsunderlag som används samt ansvarig i byggföretaget. Initialt upprättas en anbudskalkyl 
av kalkylavdelningen efter att en förfrågan på ett bygge har kommit in. För att kunna avgöra  

 
Figur 5.1.4.1: De olika kalkylstegen med respektive beslutsunderlag samt 

 ytterst ansvarig vid bedömningsprocessen 
 

om man vill ta sig an bygguppdraget begär företaget in bland annat ritningar och handlingar 
som utgör upphandlingsunderlag. Det är utifrån detta material som kalkylavdelningen, 
bestående av tre medarbetare, gör en initial beräkning av uppdraget och dess kostnader. Med 
hjälp av befintliga mallar i BidCon, vilka anger vad vissa moment beräknas kosta, byggs 
anbudskalkylen upp. Slutligen adderas till kalkylen den beräknade arbetstiden samt ett 
omkostnadspåslag.  
 
Om uppdraget antas omarbetas anbudskalkylen inom en månad till en produktionskalkyl. Det 
är arbetschefen tillsammans med platschefen som ansvarar för att produktionskalkylen 
framställs. För arbetschefen är anbudskalkylen och projektet i stort inte främmande då 
arbetschefen redan under upprättandet av den initiala kalkylen medverkar och får en bild av 
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vad för typ av affär som ska göras. Produktionskalkylen utgör sedan det första underlaget till 
de kommande prognoserna.  
 
Under projektets gång utförs årligen fyra skarpa genomgående revideringar, konto för konto, 
av alla pågående projekt. Det sker per den sista april, sista augusti, sista oktober samt sista 
december. Valet av datum för de skarpa revideringarna är säsongsbetonade. I april har 
byggena hunnit komma igång, vilka delvis kan ha stått stilla under vintern, samt att det har 
gått en tid efter årsskiftet. I augusti är samtlig personal tillbaka från semestern medan i 
oktober vill företaget få en uppfattning om hur det kommer att se ut innan årsskiftet och även 
få ett underlag inför nästkommande års budget. Slutligen faller sig december naturligt då 
skarp revidering krävs till årsredovisningen och årsbokslutet. Under samtliga tillfällen 
granskas varje konto var för sig i Byggsamordnaren utifrån en avstämningssida. Dokument 
som ligger till grund för beslut om justering är hittills erhållna fakturor och inrapporterad 
arbetstid. Bedömning görs sedan om tidigare slutkostnadsprognos stämmer överens med 
nuvarande status, det vill säga hur mycket som återstår av projektet. Eventuella förändringar 
uppdateras och dokumenteras på avstämningssidan, vilket resulterar i en ny 
slutkostnadsprognos. Hänsyn tas bland annat till byggnadsmaterial, hyra av maskiner samt 
arbetstimmar för att bedöma projektets fortskridande.  
 
Anledningen till att byggföretaget har just fyra skarpa revideringstillfällen grundas på två 
faktorer enligt ekonomichefen. Dels på faktorn att det är ett ständigt flöde av 
leverantörsfakturor in i företaget, vilket kan bli problematiskt vid fastställande av nedlagda 
kostnader. Dels på att det vore för resurskrävande med tätare kompletta uppdateringar av 
slutkostnadsprognoserna. Ytterligare en aspekt är enligt arbetschefen att under de skarpa 
tillfällena nås ett extra djup genom att uppmärksamma kostnader som tidigare kan ha 
avfärdats som små och av mindre intresse, men sammanlagt får betydelse.  
 
Kommentar över de skarpa revideringstillfällena av arbetschefen:  
 
“Det blir ju då ett extra djup”… “Det kan vara så att på en post trillar det in småkostnader 
hela tiden, då kanske man inte tänker på den tusenlappen varje gång, men då fångar man upp 
det och undrar vad har hänt här. Man går igenom alla posterna.” 
 
Som tidigare nämnt upprättas bokslut varje månad och då används den senaste skarpa 
revideringen som grundunderlag. Exempelvis används kalkylen per den sista augusti för 
månadsbokslut i september. Mellan de skarpa revideringarna finns dock en ständig 
kommunikation mellan de delaktiga personerna för att bedöma om projektet går som planerat. 
Alla kostnadskonton i ett projekt följs upp kontinuerligt för att se om det har skett någon 
förändring och om något måste bedömas på nytt för att säkerställa färdigställandet. Det 
medför att medarbetarbetarna även kan justera prognoserna mellan de skarpa revideringarna. 
Bedömningen och förändringen grundas här på kommunikationen mellan controllerns 
avstämningar med arbetscheferna samt arbetschefernas dialog med platscheferna. Följaktligen 
kommunicerar även controllern med ekonomichefen för att avgöra om en eventuell justering 
ska göras eller inte. 
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Efter att platschefen har gjort en första individuell bedömning över återstående kostnader 
baserat på underlag i Byggsamordnaren och upprättat nya slutkostnadsprognoser i samråd 
med arbetschefen involveras controllern, ekonomichefen och entreprenadchefen. Tillsammans 
går de igenom projektprognoserna och dokumenterade avvikelser i Byggsamordnaren. En 
övergripande uppföljning sker även genom ett Excel-dokument över totalbeloppen. 
Upprättade bedömningar av arbetschef och platschef ifrågasätts och kan även i ett slutligt 
skede komma att ändras om controllern, ekonomichefen eller entreprenadchefen har 
synpunkter på prognosen. Figuren nedan illustrerar i vilket skede de olika ansvarsposterna 
ingår vid de skarpa prognosrevideringarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.1.4.2: Feleliminering och ansvarsflödet under revideringsprocessen 

 
Vid intervjun med en av företagets arbetschefer understryks erfarenhet som en vital 
förutsättning vid upprättandet av korrekta bedömningar. Om exempelvis en arbetschef ännu 
inte erhåller erfarenhet inom ett specifikt bedömningsområde kan arbetschefen alltid vända 
sig till controllern för att be om hjälp. Dessutom upplever arbetschefen att ett gott samarbete 
existerar mellan arbetscheferna, vilket möjliggör att de kan ta hjälp av och ge varandra råd för 
att undvika generella fallgropar. Trots erfarenhet poängteras det ändå att 
försiktighetsbedömningar förekommer, speciellt i början av ett projekt när det finns mycket 
osäkerheter. Det är dock någonting som minskar allt eftersom att projektets 
färdigställandegrad ökar.  
 
När projektet är färdigställt är totalt nedlagda kostnader fastställt och ett slutresultat kan 
framställas eftersom det verkliga utfallet nu är känt. Slutresultatet brukar inte vara exakt 
detsamma som produktionskalkylen utan avvikelser är vanligt förekommande vid stora 
projekt. 
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5.1.5 Tillförlitlighet 
För att uppnå tillförlitlighet vid tillämpning av successiv vinstavräkning på fastprisuppdrag 
har byggföretaget två olika rutiner vilka lyfts fram av ekonomichefen:  
 

• Periodisering av fakturor 
• Avvikelseuppföljning 

 
Som beskrivs ovan är nedlagda kostnader en variabel vid uträkning av ett projekts 
färdigställandegrad, och därmed periodens resultat. I byggföretaget grundas dessa på inkomna 
leverantörsfakturorna och registrerade arbetstimmar. Därför är det av största vikt att samtliga 
leverantörsfakturor faller in i rätt bokslutsperiod för att resultatet inte ska bli missvisande. 
Dock nämner byggföretaget att de inte kan påverka när leverantörsfakturan kommer in, vilket 
gör att fakturor kan komma in i en tidigare eller senare period än när exempelvis materialet 
har förbrukats. För att uppnå tillförlitlighet har byggföretaget som rutin att kontrollera i 
Palettesystemet om sina leverantörsfakturor kommit in i rätt period innan den successiva 
vinstavräkningen upprättas. I systemet kan leverantörsfakturorna sorteras på belopp vilket 
möjliggör för effektivitet då leverantörsfakturorna är många och det är främst de stora 
beloppen som är av relevans. Syftet med de ovan beskrivna skarpa revideringstillfällena är till 
för att öka tillförlitligheten så att periodiseringen i största möjliga mån är korrekt vid fyra 
tillfällen under året. Ekonomichefen skildrar problematiken enligt följande: 
 
”Det bygger på att det har kommit in rätt kostnader i bokföringen, för kommer inte fakturan 
på kostnaderna förrän långt in i januari eller februari på något som tillhörde 2013, och vi 
inte tar med den, då tar vi ju inte hem täckningsbidraget för den kostnaden för året 2013 utan 
den kommer ju då först istället på 2014.” 
 
Den andra rutinen är uppföljning av stora avvikelser vid varje prognostillfälle för varje enskilt 
projekt, där även avvikelsens korrekthet ifrågasätts. Dessutom, nämner ekonomichefen att 
utöver den egna uppföljningen ifrågasätter även revisorn avvikelserna.  
 
Arbetschefen tar upp kontinuitet som en faktor för tillförlitlighet. Att vara uppdaterad om vad 
som sker i ett projekt, framför allt om det sker förändringar, är viktigt för att kunna upprätta 
korrekta bedömningar. Likaså belyser arbetschefen att prognosernas tillförlitlighet ökar om en 
diskussion förs mellan minst två medarbetare, i deras fall mellan platschef och arbetschef i ett 
första skede. Arbetschefen uttrycker sig som följande: 
 
 “...om man nu sätter sig ner och gör en prognos, och man är två, där den ena ställer frågor 
och den andra svarar, då tror jag det blir bäst.” 
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5.1.6 Osäkerheter och risker 
Ekonomichefen belyser två övergripande osäkerhetsaspekter vid tillämpningen av successiv 
vinstavräkning: 
 

• Inkorrekta prognoser 
• Felaktigt upptagna kostnader 

 
Den första osäkerheten som kan orsaka en felkälla i resultatavräkningen är om den som 
ansvarar för ett projekt inte upprättar en korrekt slutkostnadsprognos. Missar individen 
någonting kommer det att leda till att resultatet blir fel. Att iaktta försiktighet på grund av 
osäkerhet kring eventuella merkostnader och därmed skydda sig genom att inte visa ett så bra 
resultat är också att betrakta som en felaktig slutprognos. Enligt företaget blir det en felaktig 
resultatavräkning. I intervjuerna framhåller företaget också att det är viktigt att 
slutkostnadsprognosen avspeglar verkligheten så att ett rättvisande resultat kan presenteras 
baserat på hur nuläget ser ut vid tillfället då prognosen upprättas. 
 
Den andra felkällan som kan uppstå och orsaka osäkerhet kring resultatet är om samtliga 
nedlagda kostnader för ett projekt inte har kommit in i bokföringen genom 
leverantörsfakturorna. Om en leverantörsfaktura kommer långt senare än den period fakturan 
avser inkluderas den inte i färdigställandegraden för perioden, vilket resulterar i ett 
missvisande resultat. 
 
Om varken den individuella bedömningsprognosen eller de nedlagda kostnaderna är rätt blir 
slutprognosen motsvarande fel. För att motverka osäkerheterna arbetar företaget med de två 
rutiner som beskrevs ovan, det vill säga ständigt följa upp att leverantörsfakturorna faller in i 
rätt period samt direkt ifrågasätta stora prognosavvikelser. Arbetschefen förtydligar att genom 
att ifrågasätta avvikelser lär man sig om varför de uppstod och kan därefter förklara orsaken 
till avvikelserna i varje projekt. 
 
En branschspecifik risk som arbetschefen poängterar är svårigheten med bedömningar i 
renoverings- och ombyggnadsprojekt jämfört vid nyproduktion. Anledningen till den ökade 
bedömningsproblematiken är på grund av svårigheten att exakt veta hur mycket arbete som 
måste utföras, vilket kan medföra oförutsedda kostnader och därmed justerat resultat. 
Exempelvis kan en förutsättning ha antagits som ett standardförfarande, men som i ett 
renoveringsobjekt inte blir realitet utan mer arbetstid eller material krävs än vad som var 
uppskattat från början. Det gör att kostnaderna ökar. Vid nyproduktion däremot finns det inte 
några tidigare förutsättningar som kan påverka utfallet utan här görs beräkningarna och 
bedömningarna utifrån en tom yta. Dock vid nyproduktion kan projektet vara mer ekonomiskt 
pressat eftersom alla vet exakt vad som ska och måste göras för färdigställandet. Ytterligare 
en branschspecifik osäkerhet för byggprojekt som arbetschefen tar upp är bedömningen av 
hur mycket maskiner som kommer att användas och därmed hyras. Det gör det svårt att ha 
kontroll på hyreskostnader för maskiner, vilket i vissa projekt har haft en tendens att öka. 
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Trots ovannämnda osäkerheter förespråkar byggföretaget successiv vinstavräkning framför 
färdigställandemetoden och tillämpar således den förstnämnda metoden på samtliga uppdrag. 
Vidare anser företaget att metoden ger ett mer tillförlitligt och jämnt resultat över åren och 
därmed inte innehåller några stora resultatslag, vilket uppstår vid färdigställandemetoden. 
Ekonomichefen uttrycker sig som följande: 
 
“Jag tycker det är bra mycket säkrare än om man har den andra metoden, färdigställande, 
för där kan det bli stora slag mellan åren. Här blir det mer en jämn. Och det är också en 
möjlighet för oss att löpande i månadsbokslut få en uppfattning om vart står vi någonstans.” 

5.1.7 Syn på normgivande organ inom området 
Byggföretaget följer aktuell lagstiftning samt BFNs allmänna råd. Normgivarna har inte 
utöver de allmänna råden konsulterat eller väglett företaget vid utvecklingen och införandet 
av metoden. Däremot var programvaruleverantörens konsulter en viktig resurs vid 
implementeringen av rutinen. Även byggföretagets revisor med dess kunskap inom området 
gav vägledning för hur metoden ska tillämpas inom de allmänna rådens ramar och var en 
viktig part vid bytet av redovisningsmetod. 
 
Den nya sammansättningen av affärssystem och stödsystem var byggföretagets 
egenkomponerade lösning. Ekonomichefen är tillfredsställd med resultatet och tycker att 
systemen fungerar väldigt bra utifrån deras verksamhets behov, men är samtidigt öppen för att 
det möjligtvis kan finnas ännu bättre sätt att utforma systemet på. Vidare anser 
ekonomichefen också att det aldrig är fel att få input från normgivande organ över hur 
liknande företag tillämpar successiv vinstavräkning. 
 
Vid undersökning av arbetschefens syn på normgivarnas vägledning för successiv 
vinstavräkning nämns att ingen hjälp har inhämtats från BFN för att fastställa 
bedömningsprocessen. Arbetschefen anser att rekommendationerna är tillräckliga och 
efterfrågade ingen ytterligare vägledning. Det som är av signifikans enligt arbetschefen är att 
ifrågasätta hur företaget har tänkt vid framtagandet av sina prognoser och det är något som 
eventuellt bör ske internt på varje företag och inte via en extern part såsom BFN.   
 
Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har inte varit involverad vid införandet av 
successiv vinstavräkning och tillämpningsförfarandet i byggföretaget. 

5.1.8 Granskning av årsredovisning 
I företagets årsredovisning från år 2012 ges upplysning om vilka redovisningsprinciper som 
tillämpas för intäktsredovisningen. Företaget lyfter fram att entreprenadarbeten på fast pris 
avräknas genom successiv vinstavräkning i takt med att arbetet utförs. Färdigställandegraden 
beräknas som per balansdagen utförda arbetstimmar i relation till totalt beräknade 
arbetstimmar som behövs för att slutföra arbetet. Upplysning ges även i en separat not om 
pågående uppdrag benämnd upparbetad, ej fakturerad intäkt, samt hur redovisning har skett i 
balansräkningen.  
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5.2 Consafe Logistics AB 

5.2.1 Presentation av företaget 
Fallstudiens andra företag är verksamt inom mjukvarubranschen. Företagets affärsidé är att 
utveckla, sälja och leverera logistiklösningar för att effektivisera processer hos sina kunder. 
Tjänsteerbjudandet är en helhetslösning till såväl nya som existerande kunders samtliga delar 
av logistikprocessen. Företaget, som är ett stort onoterat bolag, har sitt säte i södra Sverige 
och är moderbolag i en underkoncern med dotterbolag i norra Europa. Koncernen är trots 
koncentration i norra Europa verksamt internationellt och har stora globala aktörer som 
kunder. Omsättningen i koncernen har under de senaste fem åren legat mellan 400 - 600 Mkr 
per år och i det svenska moderbolaget mellan 200 – 400 Mkr, där samtliga år har visat 
positiva resultat. Koncernen befinner sig i en expansionsfas i samtliga länder där 
verksamheten finns representerad. Det svenska moderbolaget har idag omkring 200 
medarbetare. Företaget har två olika affärsområden innehållande fem olika 
produkterbjudanden, där fastprisprojekt främst existerar inom produktområdena Delivery och 
Warehouse. Warehouse-produkten utgör även företagets största affärsområde. För tillfället 
pågår ca 20 stycken fastprisprojekt, vilket är cirka 8 % av den totala mängden pågående 
projekt av väsentlig storlek. I relation till omsättning utgör fastprisprojekten ca 33 %. 
Fastprisprojekt är vanligast förekommande vid försäljning till nykundinstallation. Övriga 
intäkter så som ytterligare försäljning till redan befintlig kund sker oftast på löpande räkning. 

5.2.2 Intäktsström vid fastprisprojekt 
Ett fastprisprojekt hos konsultföretaget karaktäriseras av att priset till kunden är fast men att 
intäkten utgörs av sex olika intäkter, vilka redovisas vid olika tidpunkter i resultaträkningen, 
se figur 5.2.2.1. Intäkterna utgörs av initial licensavgift, upparbetade konsulttimmar, årlig 
licensavgift, hårdvara, supportavtal samt framtida change requests. Successiv vinstavräkning 
tillämpas endast på de upparbetade konsulttimmarna.  
 
(1) Initial licensavgift 
När ordern stängs per den 1/1 realiseras den initiala licensavgiften in i resultaträkningen. 
Avgiften utgör möjligheten för kunden att börja nyttja företagets mjukvaruprodukter. Det kan 
förklaras som att en standardiserad mjukvaruprodukt lyfts ner från lagerhyllan för att sedan 
utvecklas med kundspecifika lösningar som inte fanns i standardprodukten från början. På så 
vis finns det en logik i att lyfta in licensavgifterna direkt i resultaträkningen istället för att 
avräkna dem genom successiv vinstavräkning. Värdet på standardprodukten ökar alltså inte 
under själva leveransprocessen. Det finns dock en diskussion om huruvida den initiala 
licensavgiften ska redovisas på ett annat sätt, exempelvis över den ekonomiska livslängden 
för produkten, vilket behandlas nedan. 
 



	   41	  

 
Figur 5.2.2.1: Tidpunkterna för redovisning av fastprisprojektets intäktsström,  

Källa: Intervjudata 
 
(2) Upparbetade konsulttimmar 
Upparbetade konsulttimmar är insatsen som sker ifrån personalen och är främst knuten till 
mjukvarudelen i leveransen. Det är genom konsulttimmarna som standardprodukten utvecklas 
till en unik kundapplikation. Konsulttimmarna fördelas oftast enligt en 
normalfördelningskurva med initialt relativt få konsulttimmar för att sedan öka i antal och i 
slutskedet återigen avta i mängd. Konsulttimmarna löper från projektets början tills dess att 
leverans till kund har skett. Successiv vinstavräkning tillämpas på konsulttimmarna från 
första nedlagda timme, oavsett startpunkt för projektet. Hur företaget använder metoden 
beskrivs mer ingående i avsnitt 5.2.3. 
 
(3) Hårdvara 
Företaget levererar relaterad hårdvara och kringutrustning som behövs för att mjukvaran ska 
kunna användas. Exempel på hårdvara är handdatorer, streckkodsläsare och etikettskrivare. 
Hårdvaran ingår som en delleverans i det totala projektet, men intäkten för hårdvara realiseras 
när den faktiska leveransen av hårdvaran sker.  
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(4) Årlig avgift 
Den årliga avgiften betalar kunden för att fortsatt få nyttja företagets mjukvaruprogram samt 
för att få underhåll och uppdateringar av programmen. Avgiften utgör 20 % av den initiala 
licensavgiften och betalas när mjukvaruprogrammen börjar användas av kunden. 
Redovisningen av intäkten sker linjärt under avtalstiden, vilken oftast löper över ett år innan 
avtalet förnyas pånytt. 
 
(5) Supportintäkter 
Supportintäkten ger kunden möjlighet och rätten att få hjälp vid incidenter. Precis som den 
årliga avgiften börjar kunden nyttja supporttjänsten i och med att slutleveransen har ägt rum. 
Successiv vinstavräkning är inte applicerbart här utan periodisering sker linjärt från 
driftsstarten. 
 
(6) Change request 
När kunden önskar utöka eller på olika sätt förändra sina processer sker en så kallad change 
request. Det vill säga att det sker en förändring i den initiala applikationen. Normalt sett 
appliceras inte successiv vinstavräkning på change request utan kunden betalar timmarna 
löpande och faktureras en gång i månaden. Det finns dock kunder som vill inkludera 
timmarna relaterade till en change request i fastpriset, vilket enligt företaget alltid är en 
förhandlingsfråga. Skulle fler konsulttimmar inkluderas i fastprisprojektet utan att priset 
kunden betalar ändras minskar marginalen för projektet och färdigställandegraden regleras. 
 
Sammanfattningsvis består intäktsströmmen vid ett fastprisprojekt utav flera intäkter som 
redovisas vid olika tillfällen. Konsulttimmar är den enda delintäkten som företaget applicerar 
successiv vinstavräkning på och kommer därmed vara i fokus i fortsatt presentation. 

5.2.3 Redovisningsprocessen av konsulttimmar 
När företaget står inför en ny kund beräknas ett försäljningsestimat, vilket är en första 
uppskattning av antal konsulttimmar som kommer att behövas för varje fas i projektet. Utöver 
uppskattningen av konsulttimmar inkluderas även ovanstående beskrivna delintäkter. Utifrån 
själestimatet sätts sedan fastpriset för tjänsten, det vill säga vilken intäkt projektet ska 
resultera i. Om kunden väljer att köpa tjänsten revideras därefter det initiala 
försäljningsestimatet av en intern leveransorganisation. Det kan vara både positiva och 
negativa avvikelser mellan säljestimatet och leveransorganisationens estimat, tendensen är 
dock att det oftast är en negativ avvikelse. Den successiva vinstavräkningen baseras därmed 
på leveransorganisationens estimat, vilken utgör grunden för ett nytt projekt i affärssystemet. 
I affärssystemet går det att utläsa hur många konsulttimmar som är estimerade fram till 
leverans för ett givet projekt, vilket exempelvis kan vara 1000 h á 700 kr. Varje månad går 
projektledaren igenom om det uppskattade antalet timmar fortfarande är troligt. Om vi antar 
att priset till kund är 1000 kr/h och personalkostnaden 700 kr/h blir det en vinstmarginal på 30 
% per timme. När tidrapportering av timmar kommer in i affärssystemet kopplas de ihop med 
de olika projekten. Låt oss säga att det tidrapporterade antalet timmar för en månad är 50 h, 
vilket är 5 % (50 h/1000 h) av det totala antalet timmar, då avräknas 5 % av de beräknade 
kostnaderna och även av den beräknade intäkten. Den här metodiken fortsätter månad för 
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månad fram tills leverans till kund om inget oförutsett uppstår som leder till avvikelser. Om 
förutsättningarna ändras till att 50 % av timmarna är upparbetade (500 h) ceteris paribus, och 
på grund av någon händelse måste antalet timmar höjas från 1 000 h till 1 500 h kommer 
deras modell lägga till de extra timmarna och därmed kommer resultatet att justeras. Detta på 
grund av att projektet inte nu är upparbetat till 50 % utan endast till 33 % (500 h/1 500 h), det 
vill säga 17 % mindre. Därför måste redovisningen för den månaden minska på grund av 
denna negativa effekt med 170 000 kr. Det är intäkter som försvinner bort från 
resultaträkningen. Mellanskillnaden bokförs sedan efter utförd revidering. Det är därför 
projektledare och ekonomiavdelningen tillsammans går igenom varje projekt för att se om 
bedömningen av antalet timmar är rimlig, vilket beskrivs i avsnitt 5.2.4. 
 
En annan aspekt av konsulttimmarna är om utländska medarbetare ingår i projektet. Det 
adderar ytterligare komplexitet i fastprisavräkningen vid internationella team på grund av 
internprissättning då timpriset för en konsult från ett dotterbolag är ofta lite dyrare och 
därmed ökar kostnaderna. 
 
Om det visar sig att ett projekt kommer att gå med förlust bokför företaget hela den beräknade 
förlusten vid den tidpunkten som förlusten upptäcks, vilket är förenligt med god 
redovisningssed och BFNAR 2012:1. Ovanstående exempel beskriver en sådan situation då 
intäkten för projektet var 1 000 tkr (1 000 h * 1 000 kr) och kostnaderna slutade på 1 050 tkr 
(1 500 h * 700 kr), vilket ger en förlust på 50 tkr. 

5.2.4 Bedömningsförfarandet 
I figur 5.2.4.1 illustreras processen vid bedömningsförfarandet av projektets 
färdigställandegrad, vilka beslutsunderlag som används samt ansvarig i ett pågående 
fastprisprojekt. Enligt koncernens CFO (hädanefter kallad CFO) är det redan från början 
viktigt att göra ett noggrant estimat. Det första estimatet, försäljningsestimatet, bygger på 
erfarenhet och kunskap från säljarna. Till sin hjälp har de även en pre-sales avdelning som har 
mer teknisk kompetens. Pre-sales avdelningen hjälper till med det första estimatet då de kan 
se ur en teknisk synvinkel, med kunskap om produkterna, om vad och hur mycket som 
sannolikt måste göras och anpassas för att möta den unika kundens behov. Pre-
salesavdelningen anses därmed vara en nyckelfunktion vid insäljningsprocessen. Fastpriset 
som offereras kunden grundas som ovan nämnt på säljestimatet. 
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Figur 5.2.4.1: De olika kalkylstegen med respektive beslutsunderlag samt 

 ytterst ansvarig vid bedömningsprocessen 
 
När kunden accepterar offerten och avtal sluts sker en hand-over till leveransorganisationen 
som återigen går igenom vad som har sålts till kunden. Då genomförs en ny, mer exakt, 
bedömning utifrån säljsestimatet för att avgöra om estimeringen måste justeras. Slutresultatet 
blir leveransestimatet och utgör projektkalkylen som registreras i ERP-systemet i samband 
med att ett nytt projekt läggs upp. Den första versionen av färdigställandegraden grundas även 
på leveransestimatet. Konsultföretaget har enbart ett övergripande system och därför behövs 
inte en systemkarta skapas. 
 
Månatligen genomförs en reviderad bedömning för alla pågående fastprisprojekt. Det finns en 
tendens att revideringstillfällena ökar ju närmare slutet av projektet man kommer då det blir 
mer uppenbart vad som faktiskt har hänt och vilka eventuella problem som har uppstått i 
projekten. Revideringarna läggs in i en kolumn bredvid leveransestimatet i affärssystemet. 
För varje ny revidering läggs den till så att det går att följa vem som har utfört den och när i 
systemet. Historiken sparas så det alltid går att följa utvecklingen. Som figur 5.2.4.2 visar är 
det projektledaren som i ett första skede gör bedömningen av återstående kostnader. Varje 
projektledare har omkring 2-3 projekt igång samtidigt, beroende på projektets storlek. 
Tidigare var det ekonomiavdelningen, utifrån samtal med projektledare som utförde 
bedömningen, men numera är det initialt enbart projektledaren med argumentet från 
controllern: 
 
”…om projektledaren är ansvarig för projektet, då bör ju den personen vara ansvarig för 
bedömningen.” 
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För att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt krävs det erfarenhet enligt controllern. 
Med erfarenhet utvecklar en projektledare en känsla för att utföra sin projektbedömning, det 
är genom både felaktiga och framgångsrika bedömningar som erfarenhet kan byggas upp. 
Projektledaren gör en bedömning både på aktivitetsnivå samt utifrån projektets helhet av 
kvarvarande aktiviteter, det vill säga deadlines, risker med att inte leverera (följder med vite) 
samt andra ekonomiska konsekvenser. Även ur ett kalenderperspektiv är bedömningarna 
viktiga så att planeringsavdelningen kan uppdatera resursplaneringen. Därefter går 
projektledaren igenom sin bedömning med stödfunktionen Project Review Board, PRB, 
vilken består utav en övergripande projektansvarig samt en projektkoordinator. Aspekter som 
belyses här är främst projektrisker utifrån ett ekonomiskt-, leverans- och 
eftermarknadsperspektiv. Varannan gång medverkar även controllern vid genomgången. 
Anledningen till det är att controllern kan bidra med en annan synvinkel, då PRB ofta 
fokuserar mer på handfast projektledning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2.4.2: Feleliminering och ansvarsflödet under revideringsprocessen 

 
För att minimera risken att prognoserna innehåller felbedömningar så som att projektledaren 
antingen har varit för försiktig eller för naiv i sin bedömning, eller att ett handhavande fel 
uppstått, har företaget två kontrollfunktioner som arbetar individuellt. Efter att projektledarna 
har gjort sina bedömningar och uppdaterat projektstatusen för samtliga projekt i 
affärssystemet med hjälp av PRB granskar controllern bedömningarna och analysera 
trenderna.  
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Syftet är att se förändringen varje månad, som sedan läggs ihop med tidigare rapporter för att 
få fram en trend och se hur marginalen förändras i ett projekt generellt, uppåt eller nedåt. 
Controllern utgör därmed en första kontrollfunktion. Om det är något i bedömningen som 
anses vara anmärkningsvärt ifrågasätter controllern den berörda projektledaren. I intervjun 
med controllern belystes vikten av att i sin roll känna projektledarna väl och veta hur de 
arbetar som individer. Det leder till att deras projektbedömningar kan granskas på bästa 
möjliga sätt för att nyttja respektive individs styrkor maximalt. En andra kontrollfunktion 
utgörs av företagets ekonomiavdelning där den svenska ekonomichefen tar vid efter 
controllern och granskar projekten en andra gång inför varje månadsbokslut. Vid eventuella 
felbedömningar eller uppenbara manuella fel stämmer ekonomichefen av antingen direkt med 
projektledare eller med en controller. 
 
Ovanstående beskrivna rutiner sker varje månad fram till godkänd leverans av kund. Därefter 
stängs projektet och det faktiska utfallet framkommer, vilket utgör den sista processdelen i 
bedömningsförfarandet.                 
 
I fastprisprojekt utförs flertalet revideringar som avspeglas i affärssystemet. Revideringarna 
följer de existerande godkännandeprocesserna som möjligör att det går att härleda vem som 
har gjort vad vid vilket tillfälle och till vilken upparbetningsgrad. I affärssystemet går det att 
se hur många tidrapporterade timmar som har reviderats, hur färdigställt projektet var vid den 
tidpunkten samt differensen i procent av det som återstår för projektets färdigställande. Det 
går även att se på detaljnivå vad för arbete en individ har utfört vilket specificeras på radnivå, 
det vill säga vilka transaktioner (timmar) som har gått in från tidrapporteringen. Varje projekt 
består utav ett antal rader i systemet som specificerar vad som faktiskt ska levereras till kund. 
Tidrapporteringen överläses var 14:e dag där timmarna kommer in i transaktionsdatabasen 
och kopplas ihop på projektnivå som sedan kan utläsas för varje projekt via radnivå och 
transaktionsnivå. Dock är det vanligt att tidrapportering sker mer kontinuerligt än var 14:e 
dag. Om en konsult är med på flera projekt och arbetar med dessa under samma dag kan det 
bli svårt för konsulten att vid för lång väntan på tidrapportering minnas exakt hur mycket tid 
hen har lagt ner på varje projekt. Det är därmed vanligt att tidrapportering sker dagligen. I 
affärssystemet syns även attestkoder, det vill säga en attest av projektledaren på varje individs 
inrapporterade timmar. 
 
Företaget använder Pyramid som ERP-system. Sett ur ett svenskt perspektiv anser förtaget ha 
ett tillfredsställande affärssystem för att kunna tillhandahålla all väsentlig information. 
Successiv vinstavräkning fanns inte i början som en stödfunktion men har av företaget 
utvecklats och anpassats så att de kan avläsa och ta fram den successiva vinstavräkningen. 
Vidare är deras affärssystem anpassat efter deras typ av verksamhet så att exempelvis 
färdigställandegrad och revideringar syns, vilket inte är med i en standarduppsättning. 
Dessutom kan företaget ha kontroll på täckningsbidraget och vad som är ofakturerat, á-
contofakturerat samt slutfakturerat. Företaget poängterar vikten av att ha ett bra system och 
kan göra en jämförelse med sina utländska dotterbolag, där delar av den successiva 
vinstavräkningen till viss del sker manuellt. 
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Överlag är den slutliga marginalen något lägre än marginalen från leveransestimatet. Det 
förklaras av att företaget hela tiden försöker bli mer effektiva och fortsatt konkurrenskraftiga. 
Det är viktigt för företaget att vara offensiva men samtidigt ha nåbara mål. Ytterligare en 
förklaring till en lägre slutmarginal kan vara att kunden uppvisar stor potential på 
eftermarknaden, vilket gör att de väljer att lägga ner extra tid i slutet på ett projekt och 
eventuellt över budget för att få en bra kundrelation och snabbt komma in på eftermarknaden. 
Den investeringen är oftast mycket billigare än att starta upp från början med en ny kund. 

5.2.5 Tillförlitlighet 
För att uppnå tillförlitlighet med metoden nämner CFO två punkter som måste beaktas. Det 
första är att inneha ett system som hjälper att hålla reda på olika typer av information, som 
antingen sker per automatik via ett affärssystem eller manuellt via exempelvis användandet av 
Excel. Dock är Excelfiler som rapporteringssystem endast hanterbart och därmed tillförlitligt 
om det är för ett mindre antal projekt. Den andra faktorn som påverkar tillförlitligheten är 
revideringar av upprättade prognoser. Om inte estimeringar revideras kontinuerligt blir det 
oerhört svårt att argumentera för deras korrekthet. 
 
Genom att företaget har ett initialt estimat och en utarbetad process för att gå igenom varje 
fastprisprojekt månatligen där de konstaterar huruvida estimatet stämmer eller inte bedömer 
de att tillförlitlighet uppnås för den successiva vinstavräkningen. Om estimatet inte stämmer 
utför de en uppdatering och kan därmed med hög säkerhet säga att de kan fastställa 
procentsatsen för att mäta färdigställandegraden för varje projekt. Dessutom framhäver både 
den svenska ekonomichefen och controllern att inför upprättandet av årsbokslutet behöver de 
inte använda mycket mer resurser eftersom de följer projekten noggrant varje månad och 
arbetsprocessen blir därmed nästan identisk med ett månadsbokslut.  
 
Controllern poängterar vikten av att projektbedömning utförs så korrekt och verklighetsenligt 
som möjligt. Anledningen är att mängden återstående kostnader även visar på hur mycket 
återstående resurser i form av konsulttimmar ett projekt behöver för att kunna färdigställas. 
Om bedömningen av återstående resurser blir felaktig, blir resursplaneringen således lidande. 
I ett personalintensivt företag är det därför av högsta grad att resursplaneringen blir rätt, vilket 
controllern beskriver på två följande sätt: 
 
”Det handlar inte om att överträffa budget, det handlar om att bedöma rätt. Vinsten kommer 
med jämn beläggning, det vill säga att vi vill veta vad det är för kvarvarande aktiviteter så att 
vi kan planera verksamheten framåt. Det är inte säkert att vi tjänar pengar för att vi klarar 
marginalen mycket bättre i slutet för att om vi inte har andra jobb att stoppa in så tjänar vi 
inte mer, vi har ju samma lönekostnader.” 
 
”Det är A och O för oss att kunna mäta det operativa resultatet och därför kan jag med gott 
samvete säga att vi aldrig skulle göra någon medveten avvikelse från den metoden vi har valt, 
för det är så oerhört viktigt att vi ska kunna följa det operativa resultatet och koppla det till 
orderintäkt, sales, resurssida, för att kunna göra bedömningar framåt.” 
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Två aspekter som ekonomichefen lyfter fram gällande hur tillförlitlighet uppnås vid successiv 
vinstavräkning är ordning och reda samt incitament om jämförbarhet över perioder. Gällande 
den första aspekten menar ekonomichefen på att om företaget inte har tid och resurser att följa 
upp projekten, samt om företaget inte har någon som kontrollerar att bedömningen är gjord, 
uppstår det risker med den successiva vinstavräkningen. Riskerna blir inte lika omfattande om 
ordning och reda samt rutiner finns i företagets redovisningsprocess. Den andra aspekten som 
ekonomichefen belyser är vikten av att projektbedömningen görs rätt så att företaget kan 
jämföra sig själv med tidigare perioder och år. Citat från ekonomichefen: 
 
”Du är ju egentligen väldigt mån själv om att resultatet är korrekt, för du vill ju kunna 
jämföra dig själv och se att du hela tiden blir bättre.” 
 
Slutligen uppmärksammas även vikten av erfarenhet för att uppnå tillförlitlighet. Att göra en 
bedömning av återstående kostnader är komplicerat och kräver projektkompetens. Företagets 
system tar även lång tid att lära sig vilket delvis kan vara en av svårigheterna vid expansion.  

5.2.6 Osäkerheter och risker 
En osäkerhet som företaget belyser är att det alltid kan inträffa oförutsedda händelser under 
projektleveransen och projektets löptid. Men genom god erfarenhet från tidigare projekt och 
kompetent personal minimerar företaget osäkerheten av estimeringarna. Allt för grova 
estimeringar för den successiva vinstavräkningen orsakar större osäkerheter, men ur ett 
svenskt perspektiv anser företaget ha så pass god kunskap och kompetens vilket leder till 
ganska exakta estimat. 
 
När en avvikelse mellan tidigare och nyupprättad prognos upptäcks finns en 
godkännandeprocess och en attestmatris som innehåller hantering av den här typen av 
frågeställningar. De är verktyg för att kontrollera och hantera anställdas befogenheter i 
organisationen för olika frågor medarbetare ställs inför, exempelvis vem som har rätt att göra 
vad. Attestmatrisen som används beskriver huvudprocesserna i företaget med tillhörande 
delprocesser. Exempelvis under huvudprocessen sälj finns delprocesserna marknadsföring 
och offertgenomgångar. Matrisen belyser vilket mandat olika ansvarsposter har i de olika 
huvudprocesserna. Exempelvis får en projektledare godkänna avvikelser upp till en viss nivå, 
men är det högre än det så får man gå vidare till vänster i matrisen för att se vem som är näst 
på tur för att kunna fatta ett beslut. Högsta nivån är affärsledningen, koncernnivån, vilket 
medför att om det är en avvikelse på mer än 15 % är det koncerndirektören man ska vända sig 
till. 
 
När en negativ projektavvikelse uppstår mäts det i timmar (över det beräknade antalet) som i 
företaget kallas för slippage. I attestmatrisen hanteras denna typ av fråga och reglerar 
attestförfarandet som visar vem som har rätt att godkänna och inte. Det minimerar 
osäkerheten kring kontroll över vem som har rätt att fatta beslut över slippagetimmar och 
vilka gränsrätter som gäller. Det sker även en dialog mellan projektledare och 
ekonomiavdelningen där projektledaren har kunskap om fortskridandet av arbetet och 
ekonomi kan bidra med kritiska frågor för att säkerställa bedömningar av framtiden.  
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Företaget framhäver att det finns en god kommunikationsström i företaget, men att 
projektbedömningar kan påverkas beroende på hur kommunikationen sker samt dess innehåll, 
vilket utgör en risk. Under intervjuerna exemplifieras att om ledningen antyder på att orsaken 
till företagets sämre månadsresultat är på grund av att slippage finns i projekten, kommer 
projektledarna agera på det och inför nästa månads bedömning utgå ifrån en mer försiktig 
ståndpunkt. Därmed kan projektbedömningarna bli missvisande när det handlar om att 
bedöma rätt.  
 
För att minimera risken om förlorad kunskap, exempelvis att en projektledare slutar, har 
företaget rutiner att dokumentera större projektförändringar på individuell projektnivå. Varje 
månad ska projektledarna göra en redogörelse av projektet som rapporteras in i 
affärsledningssystemet, vilket är separerat från ERP-systemet. I projektrapporten inkluderas 
ekonomiska aspekter så som totalamarginal och förändring, men det mesta är ur ett 
leveranshänseende med deadlines och riskbedömningar. Dessa riskbedömningar utförs av 
projektledaren vilka sedan kommuniceras med PRB eller controllern, om det har någon 
ekonomisk effekt. Därefter rapporteras riskbedömningarna in i systemet som slutligen 
kontrolleras av controllern, vilket gör att projektförändringar kontinuerligt dokumenteras i 
företaget. 
 
Ett branschspecifikt område där osäkerhet generellt existerar är projekt innehållande mycket 
programutveckling. Anledningen är att projekten inkluderar en hög grad av kodning, vilket 
gör det svårt att initialt bedöma rätt angående funktionen som kunden önskar sig samt 
bedömning av hur lång tid det tar att få in i systemet. När det uppstår mycket 
programförändringar, då kunden inte har absolut kunskap om vad de behöver, medför det 
stora risker i felbedömning. Företaget arbetar kontinuerligt med detta genom att försöka 
minimera förändringar vid installation. När det är möjligt kan företaget leverera med större 
säkerhet och kunden kan få igång det nya systemet snabbare och öka sin effektivitet. En 
annan generell risk utgörs av fel i tidrapporteringen då företaget är av personalintensiv 
karaktär. Det är viktigt att utförda timmar rapporteras in på rätt rad så att uppföljningen och 
färdigställandegraden beräknas korrekt.  
 
För att minimera riskerna vid bedömningsförfarandet vid successiv vinstavräkning lyfter 
ekonomichefen fram tre utgångspunkter: 
 

• Ordning och reda 
• Uppföljning av projekt 
• Kontroll av utförda bedömningar 

 
Vidare menar ekonomichefen att risken för stora felbedömningar blir väldigt liten om hänsyn 
tas till samtliga ovanstående punkter. Då förloras varken kontroll eller uppföljning genom att 
det är ordning och reda i de utförda bedömningarna och projekten. I linje med ovanstående 
argument menar controllern att så länge man arbetar kontinuerligt och på samma sätt så 
fångar man upp det som är av väsentlig betydelse. 
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5.2.7 Syn på normgivande organ inom området 
Företaget anser överlag att rekommendationerna från BFN är tillräckliga men påpekar att det 
aldrig är fel med mer information. Vidare anser företaget att det till och med kan vara 
fördelaktigt att råden är relativt vaga för att kunna anpassa dem efter sin verksamhet. Det 
finns dock ur ett hänseende en situation där mer praktiska rekommendationer från BFN skulle 
vara till nytta och underlätta arbetet med successiv vinstavräkning då en grå zon med egna 
bedömningar hade försvunnit enligt företaget. Det är frågan om företagets initiala 
licensavgifter ska tas upp eller inte i den successiva vinstavräkningen där även revisorerna 
inte är eniga och inte kan bringa klarhet i frågan. När denna typ av verksamhets 
intäktsströmmar inte behandlas försöker man tolka in andra, såsom royalty, som passande 
intäktsström.  
 
Slutligen framhäver företaget att revisorn har en signifikant funktion utifrån ett 
kontrollperspektiv då de granskar att företagets finansiella rapporter uppfyller både 
lagstiftning och allmänna råd. 

5.2.8 Granskning av årsredovisning 
I årsredovisningen från år 2012 anges att successiv vinstavräkning tillämpas på uppdrag till 
fast pris. Företaget beskriver innebörden av metoden som att den inkomst, vilken är hänförlig 
till ett projekt, redovisas som intäkt och baseras på projektets färdigställandegrad på 
balansdagen. För att fastställa färdigställandegraden ställs individuell bedömning av utfört 
arbete i relation till uppskattat totalt arbete för respektive projekt. Upplysning ges även i en 
separat not om pågående uppdrag benämnd upparbetade ej fakturerade arvoden samt hur 
redovisning har skett i balansräkningen.  
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6. Analys och diskussion  
 
I detta kapitel kommer studiens empiriska data analyseras och kopplas till den teoretiska 
referensramen samt tidigare forskning. Analysens åtta underrubriker följer till stor del den 
kategorisering som gjordes i det empiriska kapitlet, dock presenterade i en annan följd. 

6.1 Redovisningsprincipernas inflytande  
Som presenteras i den teoretiska referensramen är de huvudsakliga principerna för hur en 
intäkt ska redovisas matchnings-, realisations- och försiktighetsprinciperna. Då successiv 
vinstavräkning används för redovisning av samtliga fastprisprojekt i båda branschföretagen 
har matchningsprincipen en stark anknytning till redovisningsprocessen i respektive företag. 
Om färdigställandemetoden istället, helt eller delvis, hade använts för att redovisa projekten 
skulle kopplingen till matchningsprincipen inte haft samma starka inslag och påverkan. 
Utrymme hade istället getts till försiktighetsprincipen, vilken hade dominerat eftersom 
projektets resultat inte hade redovisats förrän det slutförts. I branschföretagen har samma 
mönster observerats som Lagerström (1995a) belyste om att matchningsprincipen har fortsatt 
stort inflytande vid redovisning av pågående arbete. 
 
Problematiken med att korrekt matcha intäkter och kostnader är inte enbart ett teoretiskt 
fenomen diskuterat av Paton och Littleton (1940) utan påträffas även i praktiken hos studiens 
fallföretag. För att matcha intäkter och kostnader vid den successiva vinstavräkningen utgår 
båda företagen utifrån nedlagda kostnader och jämför dem med förväntad totalkostnad, det 
vill säga beräknar det enskilda projektets färdigställandegrad. Det är utifrån 
färdigställandegraden som intäkter sedan matchas. Procedurens kritiska moment är att 
samtliga nedlagda kostnader som är hänförliga till en viss period även belastar den perioden 
samt att den förväntade totala kostnaden uppskattas rätt. Byggföretagets val att göra fyra 
skarpa revideringar på grund av deras stora mängd leverantörsfakturor är därmed en handling 
för att försäkra att kostnader belastar rätt period, åtminstone fyra gånger per år och framförallt 
vid årsbokslutet. Dock är frågan om det är tillräckligt för att uppnå den tillförlitlighet som 
normgivaren efterfrågar. Likaså måste hänsyn tas till, inom både byggföretaget och 
konsultföretaget, om personalens arbetstimmar är inrapporterade på rätt period. Om 
rapporteringen blir fel leder det till att färdigställandegraden blir motsvarande fel.  
 
I enlighet med matchnings- och försiktighetsprincipen kostnadsför även båda 
fallstudieföretagen förlustprojekt direkt. Det är även förenligt med BFNAR 2012:1 23 kapitel 
punkt 24. I och med att förlusterna i fallstudieföretagen anteciperas står försiktighetsprincipen 
i praktiken över realisationsprincipen, vilket även anges i teorin. Dock får 
försiktighetsprincipen ta ett steg tillbaka utifrån aspekten att båda fallstudieföretagen tar upp 
resultat ifrån första nedlagda krona eller timme, det vill säga så fort projektet har startats. Det 
ligger i linje med Holmquist och Wennberg (1996) som menar på att företag inte ska vänta 
tills projektet uppnått en viss procent såvida företag har metoder, tekniker och förutsättningar 
för mätning på ett tillförlitligt sätt. Likaså kan det kopplas till teorin om att 
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marknadstransaktionen anses inträffa vid avtalssigneringen, vilken därmed tillåter successiv 
vinstavräkning att ta upp ett resultat från projektets initiala skede. 
 
En intressant skillnad mellan konsultföretaget och byggföretaget är synen på realisering av en 
projektintäkt. Konsultföretaget har valt att fördela den fasta projektintäkten på intäktsorsaken. 
Det är därmed enbart konsulttimmarna i konsultföretaget som successivt vinstavräknas med 
hjälp av färdigställandegraden. Byggföretaget däremot ser projektet som en helhet och 
använder successiv vinstavräkning på hela projektet där periodens intäktsstorlek, liksom för 
konsultföretagets konsulttimmar, grundas på de nedlagda kostnaderna i relation till estimerad 
totalkostnad. Skillnaden är illustrerad i figuren nedan, observera dock att boxarnas storlek i 
konsultföretagens kvadrat inte motsvarar den procentuella andelen av fastprisintäkten. 
 

 
Figur 6.1.1: Vad som successivt vinstavräknas av den totala fastprisintäkten 

 
Problematiken med realisationsprincipen är som beskrivs i teorin när i tiden realisering ska 
bedömas ha skett, vilket behandlas olika i fallstudieföretagen. Företagens utgångspunkt vid 
upprättandet av den successiva vinstavräkningen har varit den specifika verksamheten, vilket 
därmed har påverkat deras sätt att se på intjänandeprocessen samt redovisning av 
fastprisintäkten. Målet var att anpassa metoden så att den avspeglade företagets verksamhet 
på bästa möjliga vis, vilket har medfört skillnader. Om byggföretagets metod skulle 
appliceras på konsultföretagets verksamhet måste exempelvis hänsyn tas till hur 
färdigställandegraden ska beräknas och fastställas för den initiala licensavgiften samt 
supportavtalet, vilket hade medfört komplikationer. Utifrån studiens fallstudieföretag kan det 
därmed konstateras att metoden för att redovisa en fastprisintäkt genom successiv 
vinstavräkning är starkt kopplad till och beroende av företagets affärsidé och verksamhet. 
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Hade konsultföretaget inte valt att utforma sin logistiktjänst på nuvarande sätt utan som ett 
helhetsprojekt liknande byggföretagets hade med stor sannolikhet även den successiva 
vinstavräkningen följt byggföretagets utformning.  

6.2 Arbetsprocesserna och bedömningsförfarandet  
Successiv vinstavräkning för fastprisprojekt förekommer främst vid ny kund eller ny produkt, 
exempelvis i samband med en nykundinstallation i konsultföretaget eller en nybyggnation i 
byggföretaget. Av totalt antal projekt utgör ca 16 % i byggföretaget respektive 8 % i 
konsultföretaget fastprisprojekt som redovisas enligt successiv vinstavräkning. 
Procentandelarna kan dock ge en missvisande bild då ett projekt skapas så fort som 
försäljning sker. Det medför att många projekt är av mindre karaktär vilket sänker den 
procentuella andelen av fastprisprojekt. Men sett till omsättning utgör fastprisprojekt ca 100 
% i byggföretagets entreprenadavdelning och ca 50 % i byggservice i jämförelse med 
konsultföretaget där ca 33 % av intäkterna kommer från fastprisprojekt. Det är alltså mer 
vanligt förekommande med successiv vinstavräkning i byggföretaget än konsultföretaget. Det 
kan möjligen påverka hur arbetsprocessen ser ut i respektive företag. Dock måste fortfarande 
tillförlitlighet uppnås, oavsett metodens frekvens, för att metoden ska få tillämpas av BFN. 
 
Trots att fallstudieföretagens produkt- och tjänsteutbud är olika finns det några övergripande 
likheter i deras sätt att redovisa genom successiv vinstavräkning. Figur 6.2.1 är ett försök till 
att beskriva dessa likheter. Inledningsvis kan företagens arbetsprocesser delas in i fyra flöden 
med början i upprättande av en baskalkyl. Det är utifrån baskalkylen som fastprisintäkten 
fastställs. Det stämmer överens med institutionalian som anger att uppdragsinkomsten ska 
omfatta arvodet som har avtalats vid uppdragets ingång. Baskalkylen används inte i något av 
företagen som ett underlag för kommande revideringstillfällen, utan en ny kalkyl upprättas 
när ett affärsavtal har signerats. Den benämns i figuren 6.2.1 som prognoskalkyl. Under 
projektets gång utförs sedan kontinuerlig revidering vilket beskrivs mer nedan då dess 
omfattning utgör en skillnad mellan företagen. Ytterligare en övergripande likhet inom 
företagens arbetsprocesser är att båda företagen har stöd- och kontrollfunktioner som 
nyupprättade prognoser måste gå igenom, detta illustreras genom figurens lodräta flöde. 
Inledningsvis är det ägaren av ett projekt som utför bedömningen, därefter tar stöd- och 
kontrollfunktioner vid och kritiskt ifrågasätter den utifrån ett annat perspektiv. Syftet med 
stöd- och kontrollfunktionerna är att garantera att korrekt bedömning har utförts samt att 
handhavandefel inte förekommer. Korrekt bedömning kan dock inte garanteras då det är en 
bedömning av framtiden men teoretiskt sett bör bedömningen bli mer korrekt ju fler stöd- och 
kontrollfunktioner som finns, vilket bör leda till en ökad rättvisande bild.  
 
Slutligen kan även nämnas att båda företagen har en revisor som också kan ses som en 
kontrollnivå för att säkerställa tillförlitligheten och rimligheten i bedömningen och därmed de 
finansiella rapporterna.  
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Figur 6.2.1: Sammanställning av företagens arbets- och bedömningsprocess 

 för att tillämpa successiv vinstavräkning  
 
Trots övergripande likheter finns det skillnader i företagens arbetsprocesser. En tydlig 
skillnad är när i tiden och i vilken omfattning revideringen sker av fastprisprojekten. I 
byggföretaget utförs årligen fyra skarpa revideringar i jämförelse med tolv stycken i 
konsultföretaget, det vill säga en varje månad. Skillnaderna visar på att företagen har anpassat 
behovet av revideringstillfällen efter sin verksamhet. Byggföretaget har, till skillnad från 
konsultföretaget, ett större inflöde av leverantörsfakturor. För att uppnå ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt måste byggföretaget bryta vid något tillfälle, därav fyra skarpa tillfällen. 
Detta problem står inte konsultföretaget inför till samma utsträckning, vilket möjliggör en 
månatlig revidering. Det empiriska materialet visar på att mer arbete hade krävts om 
byggföretaget skulle utföra revideringar månatligen, vilket leder till att det blir en avvägning 
mellan kostnad och nytta. Frågan är dock om det skulle öka deras tillförlitlighet med fler 
skarpa revideringstillfällen. Dock sker kontinuerlig kommunikation och dialog i princip 
dagligen mellan byggcheferna vilket kompenserar för deras färre antal skarpa 
revideringstillfällen samt minimerar risken för förlorad kunskap inom ett projekt.  
 
Det finns en tendens att revideringstillfällena ökar i slutet av ett projekt hos konsultföretaget 
då det är mer kartlagt vad som faktiskt har skett och vad som krävs för att kunna slutföra 
projektet. Det leder till att risk för felbedömningar reduceras i takt med ökat slutförande. 
 
En likhet gällande bedömningsförfarandet är att båda fallstudieföretagen ständig upplever en 
komplexitet i balansgången mellan att utföra en korrekt bedömning och en försiktigare 
bedömning för att undvika ett sämre resultat än vad som är prognostiserat. Det visar på vikten 
av erfarenhet, vilket är något som båda företagen tycker är viktigt för att få just korrekta 
bedömningar. Controllern har visats ha en central roll med övergripande uppfattning om hur 
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varje projektledare utför sina bedömningar och deras grad av försiktighet vid utförandet. Det 
gör att controllerns erfarenhet är oerhört betydelsefull för korrekta bedömningar och är 
kunskap som inte får gå förlorad. Det är framförallt viktigt i konsultföretaget att bedöma 
återstående kostnader så utförligt som möjligt för att kunna planera sin resursbeläggning på 
ett optimalt sätt. Om bedömningen blir fel används inte alla resurser, vilket är av stor 
betydelse eftersom resursbeläggningen är i direkt relation till deras lönsamhet. I det empiriska 
materialet har det även framkommit att budget kan överskridas i konsultföretaget om det ökar 
chanserna att snabbare komma in på eftermarknaden, vilket också stämmer överens med 
teorin om att det är mer lönsamt att sälja till en befintlig kund än till en helt ny. 
 
Både mellan och inför årsbokslut dokumenterar företagen allt som berör de pågående 
fastprisprojekten i affärssystemen för att kunna analysera den fortgående processen utifrån 
konto- eller radnivå inför varje månadsbokslut. För att hålla reda på vilka kostnader som 
kommer in på varje projekt har de båda företagen en godkännandeprocess för tidrapportering. 
Felaktig rapportering leder till felaktigt nedlagda kostnader och därmed en för hög eller för 
låg intäktsredovisning för projektet. Därför blir kontrollaktiviteter för tidrapporteringen ett 
måste för att säkerställa de nedlagda kostnadernas rimlighet och tillförlitlighet. En skillnad 
företagen emellan är att i byggföretaget tidrapporterar varje anställd manuellt medan i 
konsultföretaget sker det direkt i affärssystemet. Ju snabbare information kommer in i 
affärssystemet och dokumenteras desto mer ökar möjligheten att kontrollera 
tidrapporteringen. Genom att ha kontroll över tidrapporteringen blir det möjligt att tidigt 
upptäcka orimliga kostnader och god uppföljning hos båda företagen blir genomförbart. På 
grund av denna kontinuerliga uppföljning behöver inget av företagen lägga in extra mycket 
resurser för upprättandet av den successiva vinstavräkningen vid årsbokslutet. 

6.3 Affärssystem, intern redovisning och kalkyler 
Av empirin framgår det att byggföretagets ena stödsystem, Byggsamordnaren, tillmötesgår 
alla byggchefernas och ekonomiavdelningens interna informationsbehov för varje projekt. För 
att både internt och externt kunna ta fram nödvändig information för framtagandet av den 
successiva vinstavräkningen används likaså i konsultföretaget affärssystemet till att 
organisera projektinformation. Det stämmer överens med teorin som tar upp att det ligger i ett 
företags intresse att via sitt affärssystem tillhandahålla information efter sitt interna och 
externa behov. Genom att samla all relevant information på ett ställe direkt vid upprättandet 
(exempelvis vid upprättandet av prognoser), ökar möjligheten till att all väsentlig information 
finns tillgänglig inför redovisning av den successiva vinstavräkningen samt revidering av 
projekt. Det minskar således risken för att förlora relevant information. Med korrekt 
underliggande data uppnås en korrekt finansiell rapportering enligt den teoretiska 
referensramen. Väl anpassade affärssystem ger även möjlighet till att företagen kan avspegla 
färdigställandegraden och därmed periodens successiva resultat. Men ett bra och väl anpassat 
system är inte en garanti på att det används rätt av medarbetarna. Inkorrekt data som teorin 
säger, kan leda till felaktiga finansiella rapporter. Det kan uppstå om systemen inte används 
på ett korrekt sätt då det alltid finns en mänsklig faktor och risken för handhavandefel, eller 
om systemet kollapsar. Det är därför viktigt att användarna av systemen är kritiska till den 
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utgående informationen för att avgöra dess rimlighet och fullständighet vilket också är 
förenligt med den teoretiska referensramen. 
 
En skillnad mellan företagen är att byggföretaget använder fyra relativt nya stödsystem och en 
speciell funktion som är framtagen för den successiva vinstavräkningen, medan 
konsultföretaget endast har ett affärssystem som är anpassat efter organisationen och som har 
använts under en längre tid. Dock kan båda företagen gå in på detaljnivå för att analysera 
vilka kostnader som har uppstått i respektive projekt, på kontonivå hos byggföretaget och 
radnivå i konsultföretaget.  Dessutom går det att följa utvecklingen av prognoser i båda 
företagens affärssystem. Historiken för varje bedömningsförfarande sparas i systemet, vilket 
är förenligt med den teoretiska referensramen som betonar att med hjälp av ett affärssystem 
kan man utföra uppföljning, övervaka utveckling samt identifiera förändringar. Exempelvis i 
konsultföretaget övervakar controllern utvecklingen genom att titta på projektens trender och 
kan därför i ett tidigt skede fånga upp och lägga in mer resurser om ett projekt visar på en 
fortgående negativ trend. Dock begränsas företaget av att de endast förlitar sig på en individ 
som ska utföra den uppföljningen och uppmärksamma negativa trender i tid. 
  
Vid utformning av ett affärssystem menar teorin på att det är fördelaktigt om slutanvändaren 
är med och påverkar då de sitter på värdefull information om organisationen. Det har visat sig 
i empirin att så är fallet eftersom båda företagens användare har varit delaktiga vid 
utformandet och anser sig ha ett tillfredsställande system för den successiva vinstavräkningen. 
En tidigare studie av Davenport (1998) har visat på att organisatoriska aspekter som 
utgångspunkt för ett affärssystem har lett till flest fördelar vid användandet av systemen, 
vilket stämmer överens med denna studies resultat. 

6.4 Risker och osäkerheter samt hantering av dessa 
Utifrån studiens empiriska data har ett flertal risker vid användandet av successiv 
vinstavräkning uppmärksammats och kan ses i nedanstående figur. Riskerna är uppdelade i 
generella och branschspecifika risker. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4.1: Identifierade risker vid successiv vinstavräkning 
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Det har visat sig i det empiriska materialet att erfarenhet är en mycket relevant faktor vid 
bedömningsförfarandet och är något som arbetas upp under en längre tid genom både lyckade 
och mindre lyckade resultat. Bedömningarna är subjektiva och grundas på hur individen som 
utför bedömningen uppfattar eventuella risker och dess effekter utifrån tidigare erfarenhet. 
Enligt teorin uppkommer en risk i samband med att en osäkerhet uppstår. Som har observerats 
i de båda fallstudieföretagen kan avvikelser vara både positiva och negativa vilket är förenligt 
med teorin som tar upp att avvikelser kan leda till både positiva och negativa konsekvenser 
vid ekonomiskt risktagande. Tidigare studier har visat att det inte finns några enkla samband 
mellan människans riskuppfattning och beteende vilket även denna studie visar. Denna studie 
visar även att det är mer vanligt att projektbedömare är försiktiga än självsäkra vid 
upprättandet av en ny prognos. Vid slutresultatet, när faktiskt utfall är känt, visar dock 
slutresultatet oftast en negativ avvikelse gentemot den ursprungliga kalkylen. Enligt den 
teoretiska referensramen är tidigare erfarenhet inom ett område en faktor om hur människan 
väljer att uppfatta en risk hon står inför. Det kan appliceras på denna studie då skillnader i 
erfarenhet leder till olika riskbedömningar vid framtagandet av färdigställandegraden.   
 
Vidare kan upparbetad erfarenhet och kunskap från tidigare projekt minimera riskerna för 
oförutsedda händelser. Det leder till att uppföljning och dokumentation är nyckelfunktioner 
för att inte tappa någon kunskap. Vikten av ett välfungerande system för att ta tillvara på all 
information blir därmed signifikant. Hanteringen av kunskapsförlust sker genom att varje 
förändring inom ett projekt direkt dokumenteras i affärssystemet och därmed sparas 
kunskapen. Genom företagens affärssystem hanteras och reduceras därmed risken för att 
förlora erfarenhet från en enskild individ, vilket även Lagerström (1995a) belyser som en risk. 
Likaså minimeras även risken för förlorad uppföljning då det går att jämföra faktiska och 
kalkylerade kostnader i systemet. 
 
I empirin framkom risken för felaktigt upptagna kostnader eftersom det leder till att 
färdigställandegraden inte avspeglar verkligheten. Precis som teorin säger medför alltså fel 
input av data även till att output av data blir fel. För att förhindra och minimera risk för 
felaktig dataoutput krävs intern kontroll enligt den teoretiska referensramen. I fallstudien har 
det framgått att båda företagen har intern kontroll. Som visades i figur 5.1.4.2 och 5.2.4.2 går 
varje projektrevidering igenom olika steg före den blir fastställd och blir den senaste 
projektprognosen. Flertalet personer är inblandade för att kritiskt granska prognosens 
korrekthet. Controllern belyses som en nyckelperson vid upprättandet av prognoser genom sin 
erfarenhet, ifrågasättande och övergripande kontroll för flertalet projekt. Dessutom är 
controllern en länk mellan projektansvarig och ekonomiavdelningen. Att inneha 
kontrollfunktioner stämmer överens med Romney och Steinbart (2012) som belyser att 
viktiga kontrollfunktioner är behörigt godkännande av transaktioner och aktiviteter samt 
fördelning av behörigheten. Dessutom minimerar och reducerar intern kontroll inneboende 
risk i ett företag, exempelvis för just felaktig datainput och därmed dataoutput, såsom 
felaktigt upptagna kostnader.  
 
Grunden för fallstudieföretagens redovisning vid successiv vinstavräkning är inte ett faktiskt 
utfall som Eliasson och Norelid (2005) menar utan en analys och uppskattning av framtiden. 
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Risken med att spekulera om framtiden är stor och ökar om mer antaganden måste göras och 
bör endast utföras om nödvändigt enligt Hylton (1965). För den successiva vinstavräkningen i 
de två studerade företagen är antaganden och spekulation om framtiden nödvändig trots den 
kvarstående risken om inkorrekta bedömningar. Det är en risk som måste accepteras och 
därför har båda företagen hanterat denna risk via uppföljning och kontinuerliga 
revideringstillfällen. Aven (2013) belyser frågan om det finns risker företag kan acceptera 
som inte har allt för stor påverkan. Det visade sig i empirin att de risker som existerar har 
betydelsefull påverkan men kan behöva accepteras ändå och istället utarbeta riskhantering för 
dessa som ERM ramverket tar upp. Men skulle ännu bättre rutiner och uppföljning kunna leda 
till eliminerad osäkerhet samtidigt och ökad tillförlitlighet? Svaret är nej på den frågan, 
oavsett om företagen skulle förbättra sina rutiner till det yttersta och ha ännu fler 
kontrollaktiviteter går det inte att eliminera denna typ av risk då grundproblemet ligger i 
spekulation om framtiden. Trots utvecklade rutiner kan det ändå slå fel då framtiden är oviss 
och inte ett faktum. 
 
Båda fallstudieföretagen vinstavräknar från första nedlagda krona eller timme, vilket också 
kan innebära en risk då utfallets osäkerhet är hög. Dock bekräftas förfarandet i teorin av 
Sigvard Heurlin i Holmquist och Wennberg (1996) artikel. Det är tillförlitligheten med 
metoden som avgör om den går att använda.    
 
Fallstudieföretagen har olika typer av projekt där inget projekt är helt standardiserat och 
fortlöper som planerat, utan oförutsedda händelser kan ständigt uppkomma. Det är förenligt 
med teorin som uppmärksammar att inget projekt är det andra likt. Att beräkna osäkerheten 
för ett projekt är en svår utmaning för varje projektbedömare enligt den teoretiska 
referensramen. Det har visat sig i empirin att det alltid finns en osäkerhet kring totala 
kostnader som dels påverkas av projektets omfattning men också tid. Om merkostnader 
uppstår på grund av en oförutsedd händelse minskar marginalen om inte intäkten ökar 
motsvarande, vilket leder till att resultatet förändras. Som teorin anger, om ett projekt måste 
bli färdigställt inom en utsatt tid kan mer arbetskraft behöva läggas ned vilket ökar 
kostnaderna och förändrar därmed även den successiva vinstavräkningen. Problematiken i att 
fastställa färdigställandegraden beror på att det är oerhört svårt att fastställa totalkostnaden för 
ett fastprisprojekt, samt att projektutgifter kan förändras under projektets gång vilket har 
framgått av det empiriska materialet. Det är i linje med vad Hylton (1965) kom fram till 
angående totalkostnad som okänd variabel och orsaken till osäkerhet i ett projekt. 
Ovanstående problematik överensstämmer även med vad Smith (2006) har observerat. 
 
Ytterligare en risk som upptäcktes är kommunikationens makt över bedömningen. Intern 
information kan oavsiktligt bidra till en mer försiktig bedömning från projektbedömarnas 
sida. Exempelvis kan projektbedömaren bli försiktig i sin prognostisering för att inte riskera 
att visa på ett sämre resultat. Konsekvensen av det blir dock att risken för inkorrekta 
prognoser ökar betydligt. Det är en oerhört viktig aspekt som även visar på om ett företags 
kommunikationsflöde fungerar. 
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Utöver de generella riskerna har även branschspecifika risker uppdagats. I byggbranschen 
utgör renovering- och ombyggnadsprojekt en större risk vid prognostiserandet av 
kostnaderna, likaså kostnader för hyra av maskiner. I jämförelse med mjukvarubranschen är 
det istället projekt som innehåller en stor mängd programutveckling som innehåller en större 
risk. Internprissättning för extern arbetskraft vid internationella team är också en risk då det 
ökar komplexiteten för fastprisavräkning. För att hantera dessa risker har båda företagen olika 
kontrollfunktioner såsom en godkännandeprocess för prognosjusteringarna och 
tidrapportering. Inom konsultföretaget finns även en attestslinga för behörighetsnivå och inom 
byggföretaget en attestslinga för leverantörsfakturor.  

6.5 Tillförlitlighet av processen 
Utifrån studien framkom det att båda fallstudieföretagen var väl medvetna om att 
tillförlitlighetsproblematiken är en viktig aspekt för successiv vinstavräkning som 
redovisningsprocess. Det empiriska materialet har uppmärksammat ett antal centrala 
tillförlitlighetsfaktorer, vilka redovisas i tabell 6.5.1. I den teoretiska referensramen belystes 
komplexiteten kring tillförlitlighet och att tillförlitlighet som fenomen är högst väsentligt för 
att redovisningsdata ska ha ett informationsvärde. Anledningen är att beslut fattas utifrån den 
finansiella informationen. I institutionalian presenterades även kravet från BFN om att det 
ekonomiska utfallet kan mätas och beräknas på ett tillförlitligt sätt för att successiv 
vinstavräkning ens ska få tillämpas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.5.1: Övergripande faktorer för att uppnå tillförlitlighet i praktiken 
 

Att projektbedömaren har tidigare erfarenhet av fastprisprojekt framkom vara av avgörande 
betydelse i båda företagens bedömningsförfarande för att kunna matcha kostnader och 
intäkter på ett sanningsenligt sätt. Erfarenhet kan därmed ses som en vital förutsättning för att 
uppnå tillförlitlighet och korrekta bedömningar. Som framgick av teorin utförs bedömningar i 
stor utsträckning utifrån subjektivitet. En individ som har mycket erfarenhet har därmed fler 
situationer att referera till och därmed bör högre tillförlitlighet uppnås. Erfarenhet tar dock 
lång tid att bygga upp, vilket kan ses som kritik mot metoden. Ett företag bestående av många 
juniora projektbedömare kan därmed ha svårare att uppnå tillförlitlighet än ett företag med 
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medarbetare med längre erfarenhet. Det ställer krav på att företaget har en process över hur 
seniora projektbedömare hjälper och handleder de mer juniora i bedömningen.   
	  
För att uppnå tillförlitlighet är kontinuitet en viktig faktor för fallstudieföretagen, vilket ligger 
i linje med BFN som kräver att företag vid behov reviderar utförda beräkningar av 
uppdragsinkomsten och uppdragsutgifterna. Även Trotman (1982) har framhållit konsekvens 
som viktig för tillförlitligheten. Estimeringarna måste kontinuerligt revideras för att 
korrekthet ska uppnås. Projektbedömaren måste hålla sig uppdaterad om projektets 
fortskridande för att kunna göra korrekta bedömningar. Vidare är det väsentligt att ha 
rutinartad avvikelseuppföljning för att kunna uppnå tillförlitlig finansiell information. Om 
man dessutom alltid söker en förklaring till varför en avvikelse har uppstått ökar 
erfarenhetsbanken. 
 
Två andra intressanta tillförlitlighetsfaktorer är incitament för att företag vill göra så korrekta 
bedömningar som möjligt. Det första är att företag behöver tillförlitlig information för att 
möjliggöra jämförbarhet mellan årsbokslut. Om företaget inte har tillförlitlig data kommer de 
inte att kunna jämföra sin prestation mellan perioder, vilket exempelvis gör det svårt att 
analysera effekten av en verksamhetsförändring. Den andra faktorn som även den bygger på 
ett behov av verklighetsenlig data är resursplanering. Det är av högsta vikt att 
projektbedömaren bedömer så exakt som möjligt då personalplanering upprättas utifrån 
prognoserna. I ett kunskapsintensivt företag där personalens lönekostnad utgör en utav 
företagets största kostnader har de inte råd med att inte ha anställda sysselsatta. Löner måste 
betalas ut även om de anställda inte är inkluderade i ett projekt och därmed inte genererar 
någon intäkt. Bristande bedömning av färdigställandegraden och därmed felaktig finansiell 
information skadar alltså inte bara användarna av informationen utan även företaget själv 
genom sämre lönsamhet. Dessa två faktorer är alltså argument emot att företag vill justera 
sina bedömningar efter eget behag. Tidigare forskning som presenteras i den teoretiska 
referensramen tyder på att det finns ett motsägelsefullt samband mellan incitament och 
rapporteringsstandarder. Om utrymme ges för att utöva egna bedömningar och uppskattningar 
ökar möjligheten för företagen att höja redovisningens tillförlitlighet då mer exakt avbildning 
kan göras av företagets ekonomiska verklighet. Samtidigt möjliggör dock det fria 
värderingsutrymmet till ett missbruk från företagens sida vilket kan leda till att 
redovisningsinformationen blir vinklad och därmed inte alls tillförlitlig. Dock kan det senare 
påståendet ifrågasättas då studien visar på att företag kan ha incitament att upprätta korrekt 
och tillförlitlig information trots att utrymme för egna bedömningar ges. I samband med 
utrymmet för att avbilda företagets ekonomiska verksamhet uppnås en mer rättvisande bild. 
Incitamenten är som ovan nämnt önskan om möjlig jämförbarhet samt behov av 
resursplanering och är anledningen till att risken för vinklad redovisningsinformation 
reduceras. 
	  
Under ledordet struktur kan ordning och reda, bra affärssystem för dokumentation, 
kontrollfunktioner samt periodisering av fakturor samlas. Tillsammans utgör de en 
förutsättning för korrekt bedömning och kan ses som skelettet för den successiva 
vinstavräkningen. Kontrollfunktionerna har setts i empirin öka tillförlitligheten då varje 
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kontrollfunktion kritiskt ifrågasätter bedömningen, vilket leder till att projektbedömaren 
måste argumentera för sin bedömning. I respektive företag finns det kontrollfunktioner där 
bland annat ekonomichef och controller är inblandade. Likaså finns det inom båda 
fallstudieföretagen diverse attestförfaranden som även de kan sägas utgöra en viss 
kontrollfunktion, dock på löpande basis. Ett sista led i kontrollförfarandet med ett objektivt 
perspektiv finns även revisorn som gör en ingående granskning samt inspekterar att de interna 
kontrollerna i sin tur har verkan. Ovanstående beskrivet ligger i linje med Lagerströms 
(1995a) slutsats om att starka kontrollinstrument måste finnas att nyttja för de högre 
kontrollnivåerna i varje enskilt projekt för att tillförlitlighet vid successiv vinstavräkning ska 
kunna säkerställas. I studiens fall utgörs kontrollinstrumenten av de kontinuerliga mötena. 
	  
Utöver ovanstående faktorer kan även kommunikationen inom företaget öka bedömningens 
tillförlitlighet. I och med en diskussion mellan två eller flera personer ifrågasätts 
bedömningen utifrån fler perspektiv, vilket bör öka dess korrekthet och bidra till mer 
tillförlitlig information.  
	  
Avslutningsvis har det av empirin framkommit att tillförlitlighet är mycket subjektiv. Det 
finns också en svårighet i att bedöma det slutliga utfallet av projekten. Dock redovisar båda 
företagen samtliga fastprisprojekt enligt succesiv vinstavräkning. Ett krav för att få använda 
metoden är att de utgifter som återstår för att slutföra projektet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Därmed uppstår en tolkningsproblematik i vad tillförlitlighet innebär och var gränsen går 
för att anses kunna mäta tillförlitligt. Vissa projekt som avräknas, hypotetiskt sett, kanske inte 
kan anses uppnå kravet om tillförlitlighet men hur ska företagen veta det om tillförlitlighet 
inte preciseras mer ingående av normgivaren. Enligt BFN blir finansiell information 
tillförlitlig om den är neutral och utan väsentliga fel, men även de begreppen är subjektiva och 
kan tolkas på olika sätt.  

 6.6 Jämförbarhet 
Enligt det empiriska materialet framgår det, som tidigare nämnt, att incitament existerar för 
att bedöma så korrekt som möjligt för att internt kunna jämföra det operativa resultatet. Det 
minskar risken för att felaktiga bedömningar uppstår eftersom det finns ett syfte från 
ledningens sida att kunna jämföra olika perioder. Genom det operativa resultatet kan det 
kopplas till att kunna göra bedömningar framåt. Dessutom leder det till att resursbeläggningen 
blir mer rättvisande eftersom mindre justeringar kommer att behöva utföras då planeringen är 
mer exakt från början och det framgår när olika resurser blir lediga. För att redovisningsdata 
ska ha ett informationsvärde för användarna är det väsentligt att de finansiella rapporternas 
data är tillförlitlig och relevant samt förståelig, komplett och jämförbar enligt Glautier och 
Underdown (1991). Denna studie styrker det resonemanget baserat på tillförlitlighets- och 
jämförbarhetsaspekten som har upptäckts vara avgörande faktorer för den successiva 
vinstavräkningen. Det blir också mer jämförbart på årsbasis till skillnad från 
färdigställandemetoden där det först går att utläsa ett resultat när projektet är avslutat. Utöver 
det skapas en möjlighet till att löpande under varje månadsbokslut få en uppfattning om i 
vilket stadie projektet befinner sig i. Enligt Lagerström (1995a) gör successiv vinstavräkning 
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det möjligt att jämföra entreprenadavtals finansiella nyckeltal vilket har visat sig stämma 
överens med det empiriska materialet. Färdigställandemetoden ger stora slag mellan 
årsresultaten och minskar jämförbarheten och därför förespråkas successiv vinstavräkning.  
 
I likhet med Trotmans (1982) slutsats om att successiv vinstavräkning är att föredra framför 
färdigställandemetoden anser denna studie att successiv vinstavräkning är den bästa metoden 
för att ge en korrekt och relevant bild av verksamheten. Ytterligare en överensstämmelse 
mellan Trotmans (1982) studie och denna studies empiriska data är att metoderna används på 
olika sätt. Ett exempel från denna studie är antalet revideringstillfällen per år. Trotman (1982) 
visar dock på skillnader i tillämpningen mellan företag i olika länder medan denna studie 
visar på skillnader mellan branscher inom samma land.  
 
Denna studie förstärker Larson och Browns (2004) slutsats om att det förekommer en 
variation i hur successiv vinstavräkning används som metod i företag, vilket anses vara ett hot 
mot jämförbarheten. Ett samband och dilemma som, utifrån ett teoretiskt perspektiv, har 
uppenbarats under studien är förhållandet mellan tillförlitlighet och jämförbarhet. Genom att 
öka jämförbarheten mellan företags finansiella information måste det finnas fler 
tillämpningsregler. Men ökar antalet tillämpningsregler resulterar det i att tillförlitligheten av 
företagets finansiella information kan minska på grund av begränsad anpassningsmöjlighet till 
företagets intjänandeprocess. 

 
Figur 6.6.1: Förhållandet mellan tillförlitlighet och jämförbarhet - Normgivarens dilemma 

 
Utifrån ovanstående samband och illustration är det alltså viktigt för normgivaren att hitta en 
balans mellan tillförlitlighet och jämförbarhet eller göra ett ställningstagande om vilken som 
anses väga tyngst. Om antalet regler är många ökar jämförbarheten samtidigt som 
tillförlitligheten minskar. Det leder dock till att informationens relevans minskar och likaså 
syftet med att jämföra den numera opålitliga informationen. Om istället antalet 
tillämpningsregler är färre blir den finansiella informationen mer tillförlitlig men priset som 
måste betalas är till viss del jämförbarheten. 
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6.7 Behov av ytterligare rekommendationer från normgivare?  
Den insamlade empirin gällande fallstudieföretagens syn på normgivande organ inom 
området ska inte tolkas som bristfällig. Istället ska det tolkas som ett tecken på två så gott som 
tillfredsställda företag. Båda fallstudieföretagen kan anpassa metoden utifrån den individuella 
verksamheten och behov och därmed uppnå en rättvisande bild av verksamheten. Det har 
visat sig att allt för snäva regler hade hämmat denna möjlighet och även kanske bidragit till 
att metoden tillämpats på ett mindre tillförlitlig sätt. Konsultföretaget lyfter dock fram ett fall 
där fler rekommendationer från BFN hade varit till nytta för företaget och underlättat arbetet 
med successiv vinstavräkning. Det gäller gråzonen kring den initiala licensavgiften och 
huruvida även den ska avräknas genom metoden eller fortsätta att redovisas som den gör i 
skrivande stund. Företagets revisor har inte heller ett absolut svar på frågan då medarbetare 
inom samma revisionsteam föreslår att licensavgiften ska redovisas vid olika tidpunkter. 
Problematiken kan alltså kopplas till ovan diskuterade realisationsprincip och frågan om när i 
tiden intäkten ska redovisas. Vidare anser byggföretaget att mer information aldrig skadar och 
att det är intressant att veta hur andra företag arbetar med metoden. Enligt denna studie 
behöver inte mer krav eller regler för praktisk vägledning upprättas av BFN för att metoden 
ska kunna tillämpas på ett tillförlitligt sätt. Genom att istället uppfylla de ovannämnda 
tillförlitlighetsfaktorerna kan tillförlitlighet uppnås i båda branscherna. 
 
Trots en viss komplexitet inom konsultföretaget tyder empirin på att revisorn i respektive 
företag tar ett stort ansvar för att se till att redovisningsprocessen lever upp till BFNs 
allmänna råd. Likaså upplevs revisorn ta rollen som praktisk vägledare och är någon som 
fallstudieföretagen förlitar sig på, vilket kan exemplifieras med att byggföretagets revisor var 
till stor hjälp vid bytet och implementeringen av redovisningsmetoden. Därför kan det antydas 
att BFN, medvetet eller omedvetet, har lagt ut en del av sin arbetsuppgift som normgivare på 
revisorerna. Detta kan dock anses vara naturligt då ett företags revisor har större möjlighet att 
hjälpa och påverka företagen då det finns en kontinuerlig kontakt mellan revisorn och 
företaget vilket inte förekommer lika naturligt mellan BFN och företaget.  
 
Ovanstående analys är intressant att sätta i perspektiv mot Maines och Wahlens (2006) studie 
om vem som anses ha ansvaret för att redovisningsinformationen blir tillförlitlig. Ansvaret för 
de finansiella rapporternas kvalitet ligger enligt författarna inte enbart på företagen som 
upprättar informationen utan även på hur väl normgivarna kan ge rekommendationer som 
kräver och möjliggör för företag att redovisa tillförlitligt. BFN skriver i sina allmänna råd att 
ett företag ska fastställa färdigställandegraden för ett projekt genom att tillämpa den metod 
som mest tillförlitligt mäter det utförda arbetet. Att BFNs allmänna råd kan upplevas vaga bör 
dock inte jämställas med att de inte möjliggör för företag att redovisa tillförlitligt. Snarare 
tvärtom. I studiens fall tyder det på att avsaknaden av strikta regler från normgivare är en 
förutsättning för att metoden ska kunna tillämpas på bästa möjliga vis och därmed uppnå 
tillförlitlighet. Det är viktigt i detta fall att normgivaren upprättar ett ramverk där företagen 
själva, med hjälp utav revisorns stöd, får möjlighet att röra sig fritt och kan anpassa metoden 
efter sin verksamhet.   
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Dock bör vald redovisningsmetod inte kunna förändras hur ofta som helst för att det ska 
uppnås en kontinuitet i redovisningsförfarandet. Det är något som kan regleras av det 
normgivande organet men utan att ange exakta regler för hur metoden ska användas.  

6.8 Upplysningskrav 
De redovisningsprinciper som används för fastprisprojekt i de två fallstudieföretagen beskrivs 
i respektive företags årsredovisning och uppfyller de uppställda kraven från BFNAR 2012:1. 
Båda företagen tar upp upparbetade intäkter, fakturerade belopp och av beställaren innehållna 
belopp. De beskriver även hur de har fastställt färdigställandegraden men med den skillnaden 
att konsultföretaget utgår ifrån bedömning av utfört arbete och inte faktiskt nedlagda 
kostnader vilket är utgångspunkten i byggföretaget. 
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7. Slutsats  
 
Utifrån ovanstående analys delar denna studie Kams (1990) åsikt om att det inte finns någon 
etablerad matchningsmetod som är mest lämpad för att matcha kostnader med intäkter, vilket 
företagen i högsta grad står inför vid successiv vinstavräkning. En slutsats från denna studie 
är att företag måste se till sin egen verksamhet och avbilda intjänandeprocessen utifrån 
branschens och företagets egna förutsättningar för att kunna använda metoden optimalt. 
Utformningen av successiv vinstavräkning är därmed starkt kopplad till och beroende av 
företagets unika affärsidé. Redovisningsprincipernas inflytande kommer därför att variera 
något mellan samtliga företag som använder redovisningsmetoden. Likaså finns det inte heller 
någon bransch som är mer lämpad än någon annan för att tillämpa successiv vinstavräkning 
då metoden är anpassningsbar och flexibel.  
 
Både likheter och skiljaktigheter har uppdagats i hur arbetsprocessen ser ut vid successiv 
vinstavräkning. En skillnad som framkom var antalet revideringstillfällen under året, dock 
utfördes den övergripande arbets- och bedömningsprocessen på liknande sätt. Likaså 
framkom att inga direkta extra resurser behövdes tas i anspråk vid upprättandet av 
årsbokslutet.  
 
För att uppnå tillförlitlighet har denna studie kommit fram till fem stycken grundläggande 
tillförlitlighetsfaktorer som företag måste ta hänsyn till för att kunna använda sig av successiv 
vinstavräkning. Dessa är erfarenhet, kontinuitet, jämförelse- och planeringsincitament, 
struktur och kommunikation. Struktur, innefattande bland annat kontrollfunktioner, medför att 
metoden kan tillämpas på ett mer tillförlitligt sätt med controllern som nyckelperson. Dock 
eliminerar inte kontrollfunktionerna risken med att spekulera om framtiden. Ytterligare en 
slutsats är att kontinuerliga revideringstillfällen är ett krav för att kunna uppnå tillförlitlighet 
för prognoser och korrekt färdigställandegrad. Revideringstillfällena bör även anpassas efter 
den egna verksamheten. Trots färre revideringstillfällen än månatliga kan tillförlitlighet enligt 
denna studie uppnås om de fem faktorerna är uppfyllda. 
 
Av studien har det framkommit att det finns två typer av risker, dels generella men även 
branschspecifika risker i form av både en viss typ av projekt men även kostnadsslag. Vid 
beräkning av färdigställandegraden är de huvudsakliga riskerna att de nedlagda kostnaderna 
och prognostisering av totala kostnader är felaktiga. Därför är det nödvändigt med kontroll av 
dessa. Risken för felbedömningar reduceras ju närmare färdigställandet man kommer av ett 
projekt samtidigt som revideringstillfällena ökar. Dessutom utgör brist på erfarenhet en stor 
risk för felaktig färdigställandegrad vid bedömningstillfällena. Det har även visat sig att 
tidigare erfarenhet är en mycket viktig komponent vid användning av successiv 
vinstavräkning för att uppnå tillförlitlighet samt att det påverkar hur en människa vid 
subjektiva bedömningar uppfattar eventuella risker. Larson och Brown (2004) påvisade att 
bristen på praktiska tillämpningsförlag kan medföra att redovisningsmetoden till viss del blir 
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subjektiv och kan tillämpas på olika sätt i olika företag och framförallt olika branscher. Dock 
kan detta minimeras om tillförlitlighetsfaktorerna tillgodoses.  
 
Risker hanteras och minimeras genom olika kontrollfunktioner, uppföljning och ett 
välfungerande affärssystem som är utarbetat efter organisationen. Att all dokumentation sker 
direkt i affärssystemen är en viktig faktor för att erfarenhet och kunskap inte ska gå förlorad 
vilket gör att den typen av risk inte existerar. Intern kontroll i form av diskussion måste 
utföras på en upprättad prognos så att den granskas kritiskt och risken för felaktig dataoutput 
kan minimeras. Dock är förändring en risk som inte går att eliminera vid användandet av 
successiv vinstavräkning. Vidare har kommunikation inom ett företag betydelse för graden av 
upprättade försiktighetsbedömningar. Genom fler perspektiv vid bedömningsförfarandet ökar 
tillförlitligheten samtidigt som riskerna för fel minskar. 
 
Av studien har det framkommit att BFNs något vaga ramverk av tillämpningsregler gällande 
successiv vinstavräkning skapar anpassningsmöjligheter för varje företag som tillämpar 
metoden. I och med få regler och stort tolkningsutrymme ökar tillförlitligheten av den 
finansiella informationen och den rättvisande bilden av verksamheten. Det sker dock på 
bekostnad av reducerad jämförbarhet då metoden kan tillämpas olika. Problemet benämns 
normgivarens dilemma. Förhållandet kan även lyftas upp på en generell nivå och appliceras 
på andra redovisningsfrågor som BFN upprättar tillämpningsregler inom där ett bedömnings- 
och tolkningsutrymme förekommer. Därmed kan slutsatsen dras att företag får tillräcklig 
praktisk vägledning av lagstiftare och normgivare för att uppnå god redovisningssed och ge 
en rättvisande bild då högre tillförlitlighet kan uppnås vid färre regler. Av studien framhålls 
att ytterligare regler inte är önskvärt, dock är mer information om hur redovisningsmetoden 
används i olika situationer och av andra företag alltid av intresse. 
 
Vidare finns det incitament hos företag som talar mot kritiken om att successiv vinstavräkning 
inte skulle vara en tillförlitlig metod samt ge upphov till vinklad redovisningsinformation. 
Företag vill kunna jämföra sin verksamhets utveckling och då krävs det tillförlitliga och 
korrekta bedömningar för att göra jämförbarhet möjligt. En generell slutsats kan dras om att 
incitamentet är gällande för samtliga företag oberoende bransch då jämförbarhet är en 
önskvärd företeelse. I de företag vars lönsamhet grundas på optimal resursplanering utifrån 
färdigställandegraden uppstår också ett incitament att bedöma så korrekt som möjligt 
eftersom ett vinstdrivande företag inte bör vilja riskera att lönsamheten påverkas. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag är att undersöka hur felbedömningar slår igenom verksamheten vid användandet av 
successiv vinstavräkning med hjälp av en kvantitativ metod. Det kan genomföras genom att 
beräkna de procentuella avvikelserna för varje revideringstillfälle i ett antal projekt inom 
flertalet företag. Ytterligare kunskap kan då erhållas om hur tillförlitlig metoden är och hur 
den kan förbättras. Det vore även intressant att undersöka om avvikelserna skiljer sig åt i 
storlek mellan noterade och onoterade företag eftersom den finansiella informationen kan 
påverka aktiekursen. 
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Bilaga – Intervjuguide 
 

 
 

• Vad har du för position i företaget? 
 

• Hur länge har du arbetat här? 
 

• Var i arbetsprocessen för successiv vinstavräkning kommer du in? 
 

• Hur går arbetsprocessen till vid successiv vinstavräkning inför bokföring av en 
intäkt för ett uppdrag på fast pris? Vem gör vad? Kalkyl/prognos etc. 
(Ansvarsfördelning) 
 

• Någon specifik typ av uppdrag som leder till successiv vinstavräkning? 
 

• Skulle du kunna beskriva svårigheterna för att uppnå tillförlitlighet från din 
synvinkel? 
 

• Hur stor andel av intäkterna kommer från uppdrag på fast pris? 
 

• Hur utförs de egna bedömningarna av de återstående kostnaderna i varje projekt? 
 

• Vad för dokumentation sker och när?  
 

• Några problem ni har upptäckt/upplever vid användandet av metoden? 
 

• Hur beräknar ni färdigställandegraden? 
 

• Krävs en viss nivå av färdigställande för att ni ska anse att det är tillförlitligt? 
 

• Vid fastställande av färdigställandegraden, några risker ni upplever som störst och 
hur arbetar ni med dessa? 
 

• Använder ni kalkylsystem? 
 

• Hur utvecklas dessa och några problem eller svårigheter ni själva ser med det? 
 

• Skulle bättre anvisningar från normgivare, såsom BFN, underlätta ert arbete?  



	  

	  
	  
	  
	  

Successiv  
vinstavräkning 
- en riskfylld tillförlitlighet? 
 

Successiv vinstavräkning har kritiserats 
för risken att företagsledningar kan påverka 
företagets resultat. Trots det rekommen-
deras metoden av Bokföringsnämnden 
(BFN). En nyligen genomförd studie stärker 
dock metodens tillförlitlighet. Det här är 
argumenten. 
 
 
                  tt kunna jämföra företags finansiella in 
                  formation är en grundpelare för en  
                  effektiv marknad. Så länge successiv 
vinstavräkning tillämpas på ett korrekt sätt utan 
felaktiga intentioner kan metoden anses vara ett led 
till ökad jämförbarhet. Anledningen är att företag 
med periodöverskridande fastprisprojekt kan 
vinstavräkna trots att projektet inte är slutfört. Stora 
slag i resultatet förekommer därmed inte i samma 
omfattning som vid tillämpning av 
färdigställandemetoden. Successiv vinstavräkning 
kan emellertid missbrukas då företag, inom 
lagstiftarens ramar, har viss möjlighet att göra 
önskvärda beräkningar av färdigställandegraden så att 
ett förmånligt resultat under olika perioder kan 
uppnås. Det medför att den finansiella informationen 
blir mindre tillförlitlig. 
              
En nyligen genomförd fallstudie vid Lunds 
universitet visar dock på att det finns incitament hos 
företag att vilja redovisa korrekt. Två argument talar 
för påståendet. Det första är att företag vill kunna 
jämföra verksamhetens resultat mellan perioder. Om 
företaget har intentioner att manipulera resultatet går 
den interna jämförbarheten förlorad och företaget får 
svårare att analysera effekten av exempelvis en 
verksamhetsförändring. Det andra argumentet som 
talar för att företag har incitament att vilja redovisa 
korrekt är kopplat till företagets lönsamhet. Personal- 
 

intensiva företag bygger upp sin resursplanering på 
projektens färdigställandegrad. Om färdigställande-
graden inte bedöms korrekt kan det medföra att 
företaget periodvis har brist eller överskott på 
personal, vilket kan kosta företaget mycket pengar. 
Ovanstående incitament utgör därmed motargument 
till att företagsledningar aktivt vill påverka resultatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I studien behandlades även huruvida mer praktisk 
vägledning från lagstiftare och normgivare behövs 
för att den successiva vinstavräkningen ska kunna 
tillämpas mer tillförlitligt. Det var av intresse att 
undersöka då BFNs allmänna råd kan upplevas vaga 
och innefattar fritt tolkningsutrymme för subjektiva 
bedömningar. Studiens slutsats är att vaga 
rekommendationer inte ska jämställas med att de inte 
möjliggör för företag att redovisa tillförlitligt. Snarare 
tvärtom. I studiens fall tyder det på att avsaknaden av 
strikta regler från normgivare är en förutsättning för 
att metoden ska kunna anpassas efter företagets 
verksamhet och därmed uppnå tillförlitlighet. Dock 
förekommer ett dilemma. På grund av det fria 
tolkningsutrymmet, inom lagstiftarens ramar, kan 
metoden tillämpas olika, vilket minskar 
jämförbarheten. Ökar antalet tillämpningsregler 
kommer metoden användas på ett likande sätt i 
samtliga företag. Dock resulterar det i att 
tillförlitligheten av företagets finansiella information 
minskar på grund av begränsad anpassningsmöjlighet 
till företagets intjänandeprocess. Det är därmed 
viktigt för lagstiftaren och normgivaren att hitta en 
balans mellan tillförlitlighet och jämförbarhet, eller 
göra ett ställningstagande om vilken som anses väga 
tyngst. Om antalet regler är många ökar 
jämförbarheten samtidigt som tillförlitligheten 
minskar. Det leder dock till att informationens 
relevans minskar och likaså syftet med att jämföra 
den numera opålitliga informationen. Om istället 
antalet tillämpningsregler är färre blir den finansiella 
informationen mer tillförlitlig men priset som måste 
betalas är till viss del jämförbarheten. 
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