
 

Kandidatuppsats i Externredovisning, 61-90 hp 

Slutseminarium: 30 maj 2012 

 

Författare: 

Charlotta Andersson, 901221 

Linda Lindberg Petersson, 890709 

 

Examinator: Titti Eliasson 

Handledare: Marita Blomkvist 

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för ekonomi och teknik 

Affärssystemsprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäktsredovisning i 

byggföretag 
En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten. 
 

 

 

 

 

 

  



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

FÖRORD 
 

Vi vill tacka alla de personer som gjort denna uppsats möjlig. Vi vill framförallt tacka våra 

respondenter som tagit sig tid att genomföra intervjuerna och därmed gjort denna studie 

genomförbar. Ni har med era tankar och åsikter kring intäktsredovisning bidragit till att denna 

studie kunnat genomföras på det sätt vi önskade. 

 

Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Marita Blomkvist som under resans gång gett 

oss många värdefulla tips och råd. Några andra som också kommit med många kloka syn-

punkter och idéer är våra opponenter som vid flera seminarier granskat och kommenterat vårt 

arbete. Slutligen vill vi även tacka våra vänner och familjer som stöttat och uppmuntrat oss i 

med- och motvind genom hela uppsatsprocessen. 

 

 

Högskolan i Halmstad den 22 maj 2012 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Charlotta Andersson   Linda Lindberg Petersson 

 

 

 

 

 



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

SAMMANFATTNING 

 

TITEL: Intäktsredovisning i byggföretag: En studie av intäktsredovisning för pågående 

arbeten. 

FÖRFATTARE: Charlotta Andersson och Linda Lindberg Petersson 

FÄRDIGSTÄLLD (ÅR): 2012 

HANDLEDARE: Marita Bomkvist 

 

BAKGRUND: Intäkter är en central del i de finansiella rapporterna eftersom de ofta utgör 

den största posten. Vid intäktsredovisning handlar det om bedömning av vad som ska redo-

visas som en intäkt, när i tiden en intäkt är intjänad samt till vilket belopp. I denna studie har 

vi valt att titta närmre på intäktsredovisning i byggföretag. I denna typ av företag uppstår 

problem kring periodisering eftersom de ofta arbetar med projekt som pågår under en längre 

tid.  

 

PROBLEMFORMULERING: Hur intäktsredovisar företag i byggbranschen pågående 

arbeten? 

 

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag i byggbranschen intäktsredovisar 

pågående arbeten. Vi vill genom uppsatsen få en förståelse för varför företagen väljer att 

redovisa som de gör. 

 

METOD: Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ metod med en blandning av deduktiv och 

induktiv ansats. Detta tillvägagångssätt anser vi passar studiens syfte eftersom vi delvis vill 

utgå från befintliga teorier men även samla in eget empiriskt material och utifrån det dra våra 

egna slutsatser. Det empiriska materialet har samlats in dels genom dokumentundersökningar 

och dels genom besöksintervjuer. Intervjuerna har genomförts med tre olika byggföretag och 

det är samma byggföretags årsredovisningar vi har använt oss av i dokumentundersökningen.  

 

RESULTAT: I denna studie har vi kunnat påvisa att företag inom byggbranschen inte alltid 

redovisar på samma sätt, något vi tror beror på företagens storlek. Vi har även sett att före-

tagen i stor utsträckning tar hänsyn till de kvalitativa egenskaperna och de redovisnings-

principer som finns. Genom detta menar vi att god redovisningssed följs och därmed uppnås 

rättvisande bild. 

 

 

 

 

  



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

FÖRKORTNINGAR 
 

BFL Bokföringslagen 

 

BFN Bokföringsnämnden 

 

BFNAR Bokföringsnämndens allmänna råd 

 

IFRS International Financial Reporting Standards 

 

RR Redovisningsrådet 

 

ÅRL Årsredovisningslagen 

 

 

 

 

 

  



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

2 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 4 

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram ........................................................................ 4 

2.2 Byggbranschen ................................................................................................................. 4 

2.3 Intäkter ............................................................................................................................. 5 

2.3.1 Regler vid intäktsredovisning av pågående arbeten .................................................. 5 

2.3.2 Periodisering .............................................................................................................. 5 

2.3.3 Kvalitativa egenskaper .............................................................................................. 6 

2.4 Årsredovisningslagen ....................................................................................................... 7 

2.4.1 Bokföringsnämnden .................................................................................................. 8 

2.4.2 Redovisningsrådets rekommendationer .................................................................. 10 

2.5 Redovisningsprinciper .................................................................................................... 10 

2.5.1 Realisationsprincipen .............................................................................................. 11 

2.5.2 Matchningsprincipen ............................................................................................... 11 

2.5.3 Försiktighetsprincipen ............................................................................................. 11 

2.5.4 God redovisningssed ............................................................................................... 11 

2.5.5 Rättvisande bild ....................................................................................................... 12 

3 Metod .................................................................................................................................... 13 

3.1 Ämnesval ........................................................................................................................ 13 

3.2 Strategi ........................................................................................................................... 13 

3.3 Undersökningsmetod ...................................................................................................... 14 

3.4 Urval ............................................................................................................................... 14 

3.5 Insamling av sekundärdata ............................................................................................. 14 

3.5.1 Källkritik ................................................................................................................. 15 

3.6 Intervjuguide .................................................................................................................. 16 

3.7 Insamling av primärdata ................................................................................................. 16 

3.8 Dataanalys ...................................................................................................................... 17 

3.9 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 17 

4 Empiri .................................................................................................................................... 18 

4.1 Peterson & Hansson Byggnads AB ................................................................................ 18 

4.1.1 Intervju med Respondent 1 ..................................................................................... 18 



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

4.2 Bröderna Bergströms Byggnads AB .............................................................................. 20 

4.2.1 Intervju med Respondent 2 ..................................................................................... 20 

4.3 MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB .................................................................... 21 

4.3.1 Intervju med Respondent 3 ..................................................................................... 22 

4.4 Empirisk sammanfattning .............................................................................................. 24 

5 Analys .................................................................................................................................... 25 

5.1 Årsredovisningar – dokumentundersökning .................................................................. 25 

5.2 Regler och rekommendationer ....................................................................................... 26 

5.3 Intäktsredovisning av pågående arbeten......................................................................... 27 

5.4 Periodisering ................................................................................................................... 28 

5.5 Sammanfattande analys .................................................................................................. 29 

6 Slutdiskussion ........................................................................................................................ 30 

6.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 30 

6.2 Forskningsbidrag ............................................................................................................ 31 

6.3 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 31 

Referenser ................................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 – Intervjuguide ........................................................................................................... 35 

 

 

 

 



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

1 

 

1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till intäktsredovisning, pågående arbeten samt 
problematiken kring den. Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson och Rimmel (2010) menar att intäkter är en central 

del i de finansiella rapporterna. Detta eftersom intäkter ofta är den största posten i företagens 

resultaträkning (Kierzek & Wüstermann, 2005). Det är även intäktsposten som används då 

investerare fattar beslut om eventuella satsningar på företaget. De vill försöka förstå och få 

vetskap om hur framtiden för företaget kan komma att se ut, därmed är intäktsposten av stor 

betydelse (Kierzek & Wüstermann, 2005). Marton et al. (2010) menar att det ofta handlar om 

en bedömningsfråga om vad som ska räknas till intäktsposten, vilket har lett till stora skan-

daler inom redovisningen. En intäkt ska redovisas när ett företag anses ha tjänat in intäkten 

vilket kan jämföras med att den förväntade prestationen är fullgjord. Detta menar Marton et 

al. (2010) kan vara svårt att bedöma, dels när i tiden en intäkt ska redovisas och dels till vilket 

belopp.  

 

Några av de mest kritiska frågorna kring finansiell rapportering är enligt Chlala och Landry 

(2001) just bedömning och redovisning av intäkter. Deegan och Unerman (2011) menar att 

redovisning är en process som involverar insamling och bearbetning av finansiell information 

för att underlätta beslutsfattande. Chlala och Landry (2001) menar vidare att företagen hela 

tiden måste möta marknadens förväntningar, något som leder till att många blir frestade att 

iscensätta intäkter eller tidigarelägga dem. De som gör detta gör det för att uppnå de resultat 

som marknaden väntar sig. Eftersom intäktsredovisning står för mer än hälften av de 

finansiella bedrägerier som uppdagas är det inte konstigt att det är något som leder till oro 

bland revisorer, myndigheter och företagsledningar (Chlala & Landry, 2001). 

 

För snart 14 år sedan gick succéföretaget Prosolvia i konkurs. Prosolvia var ett data-

konsultbolag som 1997 utsågs till årets tjänsteföretag av tidningen Dagens industri. Bara 

några månader senare ifrågasatte samma tidning Prosolvias bokslut och det var då företagets 

hastiga bana mot konkursen började. Det dröjde inte längre än till december 1998 innan 

Prosolvias konkurs var ett faktum. Prosolvia dolde, genom missvisande bokföring, sin 

sviktande ekonomi. De lurade aktieägare och långivare genom att redovisa förluster som 

vinster och enligt åtalet bokfördes i slutet av 1997 framtida intäkter för att gömma årets 

förlust på 35,6 miljoner kronor [1]. 

 

Redovisningsspecialisten Eva Törning (2011) skriver i en artikel i CFOworld att det finns 

problem med intäktsredovisning på flera områden. Hon beskriver hur ett företag kan göra för 

att undvika att trilla i fallgropar vid redovisning av intäkter. Hon skriver även att hon blir 

förvånad över att inte få fler frågor än vad hon får angående intäktsredovisning. De frågor 

som kommer är ofta komplicerade eftersom reglerna kring intäktsredovisning, oavsett 

regelverk, är svåra att använda [2]. Törning (2011) menar att det är konstigt att Årsredo-

visningslagen (ÅRL) inte innehåller någon utförlig princip för intäktsredovisning eftersom 

intäktsredovisning är viktigt för företagets fortlevnad. I ÅRL finns det däremot en princip som 

kallas försiktighetsprincipen vilken handlar om att bara intäkter som är konstaterade får vara 

med i resultaträkningen [2]. 
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Vid intäktsredovisning finns det olika regler och rekommendationer som företag ska använda 

sig av. Företag kan välja vilken/vilka av dessa regler och rekommendationer som ska 

användas för att anpassa redovisningen till dess specifika förutsättningar. De regler som 

onoterade företag kan välja mellan är normer från Bokföringsnämnden (BFN) och rekomm-

endationer från Redovisningsrådet (RR). Företag kan välja att antingen följa vissa rekomm-

endationer från RR men annars använda sig av BFN:s allmänna råd. Den rekommendation 

som väljs från RR eller BFN ska dock tillämpas i sin helhet (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer [FAR], 2011a). För noterade företag gäller andra regler och detta är inget som 

kommer att behandlas i denna rapport. Det beror på att vi i denna rapport använder oss av 

svenska företag som inte är noterade och därmed ska följa antingen BFN eller RR:s normer 

och rekommendationer. 

 

I ÅRL finns begreppet rättvisande bild, detta är ett begrepp som innebär att redovisningen ska 

vara relevant för beslutsfattare (Lönnqvist, 2011). Begreppet är något som det enligt Artsberg 

(2003) har skrivits mycket om men som ändå inte har fått någon direkt definition. Rättvisande 

bild är enligt ÅRL ett huvudkriterium för all redovisning (Lönnqvist, 2011). Genom att ett 

företag ger en korrekt bild av företagets finansiella ställning samt följer de regler och rek-

ommendationer som finns ges också i de flesta fall en rättvisande bild (FAR, 2011b). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Byggbranschen är en bransch som ofta har projekt som löper över flera räkenskapsår och 

därför uppstår periodiseringsproblem. Enligt Höök (2008) utmärker sig byggentreprenader av 

arbeten som pågår under en längre tid eftersom det för dem är svårt att avgöra vilka allmänna 

råd och rekommendationer som ska användas eftersom det inte finns någon lag som tydliggör 

vad som ska följas. 

 

Inom redovisning finns det vissa kvalitativa egenskaper som redovisningen bör uppfylla, de 

viktigaste av dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet vilka gör att 

informationen i de finansiella rapporterna blir användbar (FAR, 2011b). Egenskaperna inne-

bär att det ska vara lätt för användarna att förstå och tolka informationen. Den ska även vara 

relevant och innehålla information som bedöms kunna påverka ekonomiska beslut. Det måste 

även gå att lita på att företag ger ut information som stämmer överens med verkligheten och 

därför bör en del försiktighet gälla vid osäkerhet. Informationen ska inte innehålla väsentliga 

fel och den ska vara jämförbar, därmed ska företaget konsekvent tillämpa samma redovis-

ningsprinciper i hela företaget över en längre tidsperiod (Eccles & Holt, 2005). 

 

När ett byggföretag utför sina arbeten handlar det oftast om tjänsteuppdrag. Enligt BFN och 

RR finns det två olika sätt att redovisa ett tjänsteuppdrag. Det är uppdrag på löpande räkning 

och uppdrag till fast pris. Enligt de båda uppdragen finns även två regler att redovisa efter, 

dessa är huvudregeln och alternativregeln (FAR, 2011a).  Vid uppdrag på löpande räkning 

måste det finnas en stor tillit för både ledning och revisorer då många av de värden som tas 

upp är uppskattade värden. Inte allt för sällan skiljer sig slutresultatet kraftigt åt från de första 

uppskattningarna, vilket kan leda till väsentliga avvikelser i de finansiella rapporterna. 

Raspante (2009) menar därför att revisorerna måste vara medvetna om och uppmärksamma på 

risken för att ledningen medvetet manipulerar uppskattningarna för att öka resultatet. I bland 

annat BFN:s allmänna råd BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter finns bestämmelser om att 

pågående arbeten på löpande räkning inte behöver tas upp som en tillgång. Intäkts-

redovisningen får istället ske i takt med faktureringen av arbetet [3]. 
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1.3 Problemformulering 
Intäkter är något som skapar viss problematik på grund av dess valmöjligheter och att det 

därmed finns möjlighet att redovisa olika. Byggföretag och byggbranschen är en bransch som 

påverkas av de olika valmöjligheterna eftersom de ofta har långa pågående arbeten. De 

kvalitativa egenskaperna är också något som företagen måste ta ställning till. Genom detta 

kom vi fram till följande problemformulering: 

 

Hur intäktsredovisar företag i byggbranschen pågående arbeten? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag i byggbranschen intäktsredovisar pågående 

arbeten. Vi vill genom uppsatsen få en förståelse för varför företagen väljer att redovisa som 

de gör. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av innehållet som är tänkt att hjälpa läsaren att 
förstå studiens problem och syfte. Sedan presenteras byggbranschen och därefter beskrivs 

olika begrepp kring intäktsredovisning av pågående arbeten. Lagar och rekommendationer 

kring redovisning av pågående arbeten tas sedan upp och kapitlet avslutas med relevanta 

principer. 

 

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram 
För att öka förståelsen för den problematik som uppstår vid redovisning i byggföretag följer 

efter denna sammanfattning ett stycke om just byggföretag. Byggbranschen är en stor bransch 

som sysselsätter drygt 300 000 personer [4] och som på grund av den typen av arbete de utför 

ofta stöter på problem vid till exempel värdering av pågående arbeten och intäktsredovisning 

[5]. En intäkt är enligt Falkman (2001) något som intjänas successivt under en reell produk-

tionsprocess. Falkman (2001) menar dessutom att det finns en tendens att tidigareläggare 

redovisning av pågående arbeten. 

 

Vid redovisning av pågående arbeten kan företag välja att ta hjälp av antingen råd från BFN 

eller rekommendationer från RR. RR är sedan 2007 nedlagt och framtagandet av nya råd sköts 

därför av BFN [6]. För att redovisningen ska bli användbar finns det bland annat fyra kval-

itativa egenskaper som ökar användbarheten av de finansiella rapporerna (FAR, 2011b). ÅRL 

behandlar bestämmelser för hur del- och helårsrapporter ska utformas. För att de finansiella 

rapporterna ska uppfylla kraven om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild 

finns ett antal redovisningsprinciper att förhålla sig till. Principerna handlar om att endast 

realiserade intäkter får tas med i resultaträkningen, intäkter ska matchas mot utgifter och vid 

värdering av till exempel intäkter ska försiktighet alltid tas så att det alltid är det lägsta värdet 

som räknas. Avvikelser från principerna får göras om kraven på att årsredovisningen uppfyller 

överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild uppfylls i högre grad [7]. 

 

2.2 Byggbranschen 
Sveriges Byggindustrier är ett bransch- och arbetsgivarförbund för byggföretag. Förbundet 

har ungefär 3200 medlemsföretag inom byggsektorn [8]. Värdet på fastighetsbeståndet i 

Sverige har uppskattats till 5000 miljarder kronor. Det senaste året har byggindustrin omsatt 

över 400 miljarder kronor. Det fanns år 2010 305 000 personer som arbetade i byggindustrin 

[4]. Problem inom redovisnings- och skatteområdet är inbyggt i byggföretagens verksamhet. 

Det kan till exempel handla om värdering av pågående arbeten, momsregler för entrepre-

nadverksamhet och uthyrning av lokaler samt successiv vinstavräkning [5]. Det beskrivs 

vidare att branschens alla redovisningsfrågor har svarats på genom att ge ut bransch-

rekommendationer, en av dessa är ett årsredovisningsschema för byggföretag som utkom år 

1999. En annan branschrekommendation som getts ut är successiv vinstavräkning av entre-

prenaduppdrag, denna gavs ut i oktober 2000. Dessa rekommendationer har inte uppdaterats 

och det finns heller inga planer på det. Det beror på att BFN arbetar på ett projekt som kallas 

K3, ett regelverk tänkt att gälla för de företag som upprättar årsredovisning [9]. K3 beräknas 

enligt BFN kunna börja tillämpas från och med den 1 januari 2014 och det är först efter att detta 

regelverk blivit klart som det kommer att beslutas om rekommendationerna från Sveriges 

Byggindustrier ska uppdateras eller inte [10]. 
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2.3 Intäkter  
Falkman (2001) skriver att en intäkt utgör en redovisningsenhets förmögenhet och att den 

traditionella synen på vad en intäkt är definieras på följande sätt: ”En intäkt intjänas succ-

essivt under en reell produktionsprocess.” (s.77). Det är vanligt att en intäkt måste vara 

intjänad och realiserad eller realiserbar för att kunna erkännas, vilket innebär att definitionen 

av vad en intäkt är uppfylls. Två frågeställningar som uppkommer när det handlar om er-

kännandet är dels om intäkten har intjänats som en del av den ordinarie verksamheten och för 

det andra om icke realiserade intäkter ska erkännas. Traditionellt erkänns inte värdeökningar 

eftersom det inte anses tillhöra den egentligen verksamheten utan anses vara ett resultat av 

subjektiva bedömningar. 

 

Falkman (2001) menar vidare att när en intäkt erkänns måste den stödjas av försäljnings-

tillfället. Inom näringslivet finns det en tendens att tidigarelägga ekännandetidpunkten av en 

intäkt. Det är något som ofta görs vid till exempel pågående arbeten och vid kursvinster. En 

faktor som avgör om en transaktion ska erkännas eller inte är att intäkten måste vara mätbar. 

Enligt ekonomisk teori utgör en värdeökning en intäkt även om den inte är realiserad. Inom 

traditionell redovisning överensstämmer däremot begreppen realisation och erkännande för 

det mesta. För att intäkten ska erkännas krävs även att ett flöde har uppstått (Falkman, 2001). 

 

Enligt skattelagstiftningen finns det ingen regel om när en intäkt ska redovisas och beskattas. 

Det handlar istället om att företagen ska tillämpa god redovisningssed och detta blir grunden 

till när intäkten ska beskattas. Inkomstskattelagen behandlar dock vissa särskilda fall av när 

en inkomst ska tas upp till beskattning (FAR, 2011a). Inkomsten ska beräknas till verkligt 

värde av det belopp som företaget har fått eller kommer att få. En transaktion kan innehålla 

flera transaktioner och då ska företaget avgöra om de har haft en eller flera inkomster av detta. 

Däremot om företaget haft flera transaktioner som hör samman så att de utgör en affärs-

händelse där alla delar hänger samman och den ekonomiska innebörden inte kan förstås utan 

samtliga transaktioner ska företaget pröva om de haft en inkomst som är sammantaget för 

dessa transaktioner (FAR, 2011a). 

 

2.3.1 Regler vid intäktsredovisning av pågående arbeten 

Enligt Edenhammar och Thorell (2005) kan företag välja att anpassa redovisningen till dess 

specifika förutsättningar. Det som företag kan välja mellan är normer från BFN och RR. 

Företagen kan välja att antingen följa vissa rekommendationer från RR men annars använda 

sig av BFN:s allmänna råd. Den rekommendation som väljs från BFN eller RR ska dock 

tillämpas i sin helhet. 

 

Årsredovisningen ska överensstämma med god redovisningssed enligt svensk lag. Grunden 

för innehållet i den rättsliga standarden finns i ÅRL men kompletterande normgivning 

bestäms för det materiella innehållet. Lagstiftningen svarar bara för en mindre del av 

regelverket för årsredovisningsområdet. Reglerna har karaktär av ramlagsstiftning som 

mestadels vuxit fram från redan existerande redovisningspraxis (Edenhammar & Thorell, 

2005). 

 

2.3.2 Periodisering 

Vid periodisering hänförs inkomster och utgifter till en viss bestämd period, detta skriver 

Johansson, Johansson, Marton och Pautsch (2009) som även menar att periodisering görs för 

att kunna redovisa ett så rättvisande resultat som möjligt. Till exempel får endast den del av 

inkomsterna och utgifterna som verkligen hör till perioden påverka det redovisade resultatet. 
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Om det finns delar av en inkomst eller utgift som inte hör till den redovisade perioden 

redovisas den som en tillgång eller skuld, sådana poster är ofta interimistiska (Johansson et 

al., 2009). 

 

Johansson et al. (2009) menar att genom att löpande periodisera underlättas arbetet med att ta 

fram ett rättvisande periodbokslut. Vilka konton som bör periodiseras löpande kan variera 

beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Till exempel skatter och personal-

avgifter är sådana konton som vanligtvis periodiseras löpande för att tillfredsställa myndig-

heternas krav. Andra konton som periodiseras löpande brukar vara material- och 

varukostnadskonton, dessa periodiseras framför allt för att kunna få fram rättvisande 

resultatrapporter löpande under året (Johansson et al., 2009). 

 

För att inkomster och utgifter ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt menar Falkman 

(2001) att det krävs att de redovisas löpande och ska därmed redovisas i enlighet med proj-

ektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden beräknas ofta genom att jämföra de hittills 

uppkomna utgifterna med det kalkylerade totalvärdet. Det vill säga om det kalkylerade total-

värdet uppgår till 1 000 kronor och företaget framtill dagens datum lagt ut 250 kronor för att 

färdigställa entreprenaden är den procentuella färdigställandegraden 25 %. Om en förlust 

skulle befaras ska denna redovisas omedelbart och om det finns minsta osäkerhet kring 

beställarens betalningsförmåga ska inte successiv vinstavräkning tillämpas (Falkman, 2001). 

 

Vid intäktsredovisning enligt RR 11 ska intäkten redovisas enligt successiv vinstavräkning 

där färdigställandegraden används. Denna metod kan endast användas om företaget kan 

beräkna utfallet av tjänsteuppdraget. Det är därför viktigt att företaget har bra interna system 

som kan hantera detta (FAR, 2011a). 

 

2.3.3 Kvalitativa egenskaper 

Styrkan i externredovisning är att alla utgår från samma grundläggande principer, vilket gör 

att redovisningen blir begriplig (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2010). Eftersom informa-

tionen i de finansiella rapporterna ska stödja beslutsfattande har standarder utvecklats och 

kvalitativa egenskaper växt fram (Deegan & Unerman, 2001). De fyra viktigaste kvalitativa 

egenskaperna är enligt FAR (2011b) begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Detta är egenskaper som gör att informationen i de finansiella rapporterna blir användbar. 

Eccles och Holt (2005) menar att relevans och tillförlitlighet är primära egenskaper som avgör 

innehållet i informationen och att jämförbarhet och begriplighet är sekundära egenskaper som 

styr hur informationen ska presenteras. All finansiell information bör även ha en balans 

mellan dessa fyra egenskaper. 

 

Begriplighet 
Enligt Eccles och Holt (2005) innebär begriplighet att det ska vara möjligt för användarna att 

förstå och kunna tolka den information som lämnats, förutsatt att användarna har rimlig 

kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning, samt är villiga att studera infor-

mationen. Eventuell information som rör mer komplicerade frågor och som bör ingå i de 

finansiella rapporterna på grund av dess relevans får dock inte utelämnas på grund av att den 

kan vara för svår för vissa användare att förstå (FAR, 2011b). 
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Relevans 
Information som bedöms påverka ekonomiska beslut anses vara relevant. Denna typ av 

information ska alltid finnas med i finansiella rapporter (Eccles & Holt, 2005). Enligt FAR 

(2011b) gäller detta eftersom relevant information underlättar bedömningen av inträffade, 

aktuella och framtida händelser. Relevant information kan enligt Marton et al. (2010) även 

vara sådan information som gör det möjligt för användarna att lättare uppnå sina mål. Att 

prognostisera företagets kassaflöde är det mål som investerarna har, vilket innebär att om 

informationen ökar säkerheten om framtida utfall är den relevant. 

 

Tillförlitlighet 
För att informationen ska vara tillförlitlig måste den vara fri från väsentliga fel eller 

avvikelser. Det måste gå att lita på att företagen ger ut korrekt information och därför måste 

viss försiktighet gälla vid osäkerhet (Eccles & Holt, 2005). Placeringen av den finansiella 

informationen i årsredovisning är av betydelse för tillförlitligheten, detta menar Deegan och 

Unerman (2011) som påpekar att information som återfinns i noterna inte är lika tillförlitlig 

som information som återfinns direkt i räkenskaperna. Information som inte är tillförlitlig är 

inte heller användbar (FAR, 2011b). Vilken nivå av tillförlitlighet som krävs beror enligt 

Marton et al. (2010) på beslutsfattarens preferenser och kan därför variera. Om utfallet blir 

mycket högre eller lägre än det korrekta värdet kan informationen inte ses som tillförlitlig. 

Avslutningsvis måste informationen i de finansiella rapporterna vara neutral för att kunna 

betraktas som tillförlitlig. Om informationen är neutral avgörs av de individer som deltar i 

redovisningsprocessen. En person som deltar i redovisningsarbetet kan försöka manipulera 

informationen för att uppfylla ett visst syfte, men om informationen är neutral influeras den 

inte av personliga eller kollektiva intressen (Marton et al., 2010). 

 

Jämförbarhet 
Med jämförbarhet menar Eccles och Holt (2005) att det handlar om att konsekvent tillämpa 

samma redovisningsmetoder i hela företaget och över en längre tidsperiod. Detta för att kunna 

jämföra resultat mellan olika år, men även för att kunna jämföra med andra företag. Detta 

innebär enligt FAR (2011b) att användarna av de finansiella rapporterna ska informeras om de 

redovisningsprinciper som tillämpats när rapporterna upprättats, om dessa ändrats samt om 

eventuella effekter av ändringar. Företag får dock inte bli låsta vid vissa redovisningsprinciper 

eftersom det inte är att föredra att ett företag behåller gamla redovisningsprinciper om de inte 

längre uppfyller kraven på relevans och tillförlitlighet, eller om mer relevanta och pålitliga 

alternativ finns. 

 

Avvägning mellan relevans och tillförlitlighet 
Att ge räkenskapsinformation som är både relevant och tillförlitlig är i vissa fall nästan 

omöjligt och kräver en viss grad av kompromiss. Eccles och Holt (2005) menar dock att 

relevans tar prioritet över tillförlitlighet eftersom relevant information har möjlighet att 

påverka ekonomiska beslut och därmed är viktigare att ta hänsyn till. 

 

 

2.4 Årsredovisningslagen 
ÅRL behandlar bestämmelser om upprättande och offentliggörande av års- och 

delårsrapporter samt koncernredovisningar. Den innehåller även allmänna definitioner på 

vanligt förekommande termer. Det är dessutom i ÅRL som alla krav på redovisningen anges, 
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till exempel att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed. Årsredovisningen ska även, enligt ÅRL, ge en rättvisande bild och om det 

behövs för att uppnå detta ska tilläggsupplysningar lämnas. Enligt ÅRL får pågående arbeten 

för någon annans räkning värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet. Detta får 

dock endast göras om det finns särskilda skäl och det stämmer överens med överskådlighet, 

god redovisningssed och rättvisande bild [11]. Enligt ÅRL ska all redovisning upprättas i 

enlighet med god redovisningssed och detta gör företag genom att tillämpa antingen råd från 

BFN eller rekommendationer från RR, eller en kombination av dessa två (FAR, 2011a). 

 

2.4.1 Bokföringsnämnden 

BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i 

företagens bokföring och redovisning. Detta görs genom att nämnden ger ut allmänna råd, 

BFNAR, och informationsmaterial. BFN fungerar även som statens expertorgan kring redo-

visning, varför en av nämndens viktigaste uppgifter är att lämna uttalanden till domstolar om 

vad god redovisningssed innebär i olika sammanhang [12]. 

 

De allmänna råden publiceras i BFNAR och det görs fristående från dess tillhörande samman-

hang. Inte allt för sällan är råden relaterade till någon bestämmelse i Bokföringslagen (BFL) 

eller ÅRL och måste därför läsas tillsammans med tillhörande bestämmelse för att förstås på 

rätt sätt. Som regel är de allmänna råden därför otillräckliga för den som önskar en komplett 

bild av vad som gäller [13]. BFN:s råd för hur intäkter ska redovisas beskrivs i BFNAR 

2003:2 (FAR, 2011a). 

 

BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter 
BFNAR 2003:3 är en vägledning för redovisning av intäkter för onoterade företag och 

koncerner. BFN har delat in företag i två kategorier, mindre och större. Denna vägledning 

utgår från RR 11 Intäkter men har förtydligats och omarbetats från RR:s rekommendationer. 

Den behandlar två frågor och de handlar om vilka förutsättningar företag ska uppfylla för att 

de ska anses ha en intäkt och när denna intäkt ska redovisas (FAR, 2011a). 

 

Tjänsteuppdrag 

 
Figur 1. Egenskapad figur över tjänsteuppdrag enligt BFN. 
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Enligt FAR (2011a) benämns pågående arbeten som tjänsteuppdrag och det finns två typer av 

tjänsteuppdrag som det skiljs på och det är uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande 

räkning. Enligt båda dessa finns det två regler att välja mellan; huvudregeln och alternativ-

regeln.  

Uppdrag på löpande räkning 
Huvudregeln: Enligt huvudregeln menar FAR (2011a) att företaget redovisar intäkten allt 
eftersom arbetet utförs. När företag redovisar uppdrag på löpande räkning med huvudregeln är 

intäkten från denna typ det värde som lagts ned på uppdraget och det material som levererats 

eller förbrukats under denna period. Om en förlust befaras ska denna omedelbart redovisas 

som en kostnad, oavsett om uppdraget är påbörjat eller inte. I de fall då företaget har 

fakturerat innan uppdraget är utfört ska inkomsten redovisas som en skuld (FAR, 2011a). 

 

Alternativregeln: När denna regel används behöver företagen enligt FAR (2011a) inte 
redovisa intäkten för perioden förrän det nedlagda arbetet och det förbrukade materialet för 

tjänsten har fakturerats. Faktureringen behöver heller inte ske förrän uppdraget är helt utfört. 

Utgifter för material ska dock löpande redovisas som en kostnad. Precis som vid huvudregeln 

ska befarade förluster redovisas som en kostnad och förutbetalda intäkter redovisas som en 

skuld (FAR, 2011a). 

  

Fast pris 

Huvudregeln: När denna regel tillämpas baseras intäkten på färdigställandegraden på 
balansdagen. Enligt FAR (2011a) baseras den även på när företaget kommer få de ekon-

omiska fördelarna som är sammankopplade med tjänsteuppdraget och om företaget kan 

beräkna detta på balansdagen. Färdigställandegraden av de tjänster som företaget utfört ska på 

ett konsekvent och tillförlitligt sätt mätas. Om inkomsterna för uppdraget understiger utgift-

erna bedöms detta som en förlust som ska redovisas som en kostnad så snart den uppstår, 

oberoende av om uppdraget är påbörjat eller inte. FAR (2011a) menar att intäkter endast ska 

redovisas då företaget sannolikt kommer ersättas av uppdragsgivaren för de uppdragsutgifter 

som uppkommit. Om företaget misstänker att de inte kommer få någon ersättning för upp-

dragsutgifter ska dessa bokföras som kostnader. Ett uppdrag som består av flera aktiviteter 

under en viss tidsperiod intäktsredovisas linjärt över den förutbestämda perioden såvida det 

inte finns någon annan metod som bättre speglar färdigställandegraden. Skillnaden mellan 

fakturerade belopp och de redovisade intäkterna utgör i balansräkningen en skuld om det 

fakturerade beloppet överstiger intäkterna. Är det tvärtom, att intäkterna överstiger det 

fakturerade beloppet utgör det istället en fordran (FAR, 2011a). 

 

Alternativregeln: Enligt alternativregeln behöver inte företagen redovisa intäkterna för 
fastprisuppdrag linjärt över uppdragets pågåendeperiod utan kan välja att vänta tills uppdraget 

är väsentligt slutfört. Om företaget väljer att redovisa på detta sätt ska utgifter för direkta och 

vissa indirekta kostnader redovisas som ”Pågående arbeten för annans räkning” i balans-

räkningen. Eventuella fakturerade belopp redovisas som en kortfristig skuld och en befarad 

förlust ska omgående redovisas som en kostnad, oavsett om arbetet är påbörjat eller inte 

(FAR, 2011a). 

 

Tilläggsupplysningar som lämnas angående intäktsredovisning handlar om vilka principer 

som används för redovisningen. Även upplysningar om vilka metoder som används för att 

fastställa färdigställandegraden för pågående tjänsteuppdrag ska lämnas (FAR, 2011a) 
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2.4.2 Redovisningsrådets rekommendationer 

RR hade, fram till 2007 då det lades ned, i uppgift att tillsammans med RR:s Akutgrupp 

utfärda redovisningsrekommendationer och sprida information om redovisning. Trots att rådet 

har lagts ned betyder det inte att dess rekommendationer är ogiltiga. Rekommendationerna 

fyller nämligen ett syfte inom ramen för BFN:s normgivning under en viss övergångsperiod. I 

BFN:s allmänna råd BFNAR 2000:2 finns angivet i hur stor utsträckning RR:s rekomm-

endationer får tillämpas [6]. 

 

RR:s rekommendationer kommer att finnas kvar i den utformning de hade då rådet lades ned. 

BFN har nämligen heller inte några planer på att ändra i dem. Skulle rekommendationer bli 

betydelselösa eller omöjliga att tillämpa på grund av lagändringar kommer BFN vidta lämp-

liga åtgärder. En enda ändring har hittills gjort och den berörde endast RR1:00 Koncern-

redovisning [6]. 

 

RR enligt BFNAR 2000:2 
Näringsdrivande onoterade mindre och större företag ska tillämpa BFNAR 2000:2 vid 

upprättande av årsbokslut enligt BFL eller årsredovisning enligt ÅRL. Detta allmänna råd 
heter Tillämpning av redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. De onoterade 

företagen ska antingen använda sig av ett allmänt råd från BFN som innehåller en anpassning 

från RR eller någon av RR:s rekommendationer. Detta görs för varje område och det valda 

allmänna rådet eller den valda rekommendationen ska tillämpas i sin helhet om inte annat 

anges i rådet eller rekommendationen. Innan en mer sammanhållen struktur kommit ska 

företag ha möjlighet att välja efter de förutsättningar som finns i företaget (FAR, 2011a). 

 

RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag 
Denna rekommendation har i syfte att ange hur inkomster ska redovisas i entreprenaduppdrag. 

Det som kategoriserar entreprenaduppdrag är att de ofta påbörjas och avslutas i olika redovis-

ningsperioder. Det är därmed hur periodiseringen för arbetet ska gå till som är den grundlägg-

ande frågan. RR 10 beskriver hur entreprenadavtal kan utformas på olika sätt, det finns både 

uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris. Det kan även finnas entreprenadavtal 

som har karaktär av de båda alternativen [14]. 

 

Det är färdigställandegraden på balansdagen som är avgörande för hur mycket som ska 

redovisas under perioden. Befaras det bli en förlust av uppdraget ska det direkt redovisas som 

en kostnad i resultaträkningen. Vid vinstavräkning görs för varje period en beräkning av den 

totala inkomsten för uppdraget och den totala utgiften för uppdraget för att beräkna hur 

mycket som ska redovisas i innevarande period [14]. 

 

Upplysningar som ska lämnas är summan av uppdragsinkomster som redovisats som en intäkt 

under perioden samt vilka metoder som används för att fastställa intäkten för uppdraget under 

perioden. För pågående arbeten vid entreprenadavtal ska upplysningar lämnas och det är 

summan av de utgifter och de redovisade vinsterna som är erhållna i förskott som det ska 

upplysas om [14]. 

 

2.5 Redovisningsprinciper 
Inom redovisningsområdet finns ett antal principer som styr den löpande redovisningen och 

årsredovisningen. Avvikelser från redovisningsprinciperna är tillåtna, men då måste det dels 



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

11 

 

finnas en orsak till avvikelsen och dels måste avvikelsen bidra till att årsredovisningen i högre 

grad uppfyller kraven på överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild [7]. 

 

2.5.1 Realisationsprincipen 

Denna princip är av central betydelse för redovisningen och handlar om en avvägning mellan 

validitet och verifierbarhet. Validitet anses spegla värdeskapandet i företaget och innebär att 

om enbart detta krav beaktas ska resultatet redovisas under hela produktions- och 

försäljningsprocessen. Om däremot kravet på verifierbarhet är det som beaktas ska inte något 

resultat alls redovisas förrän betalningen från kund är mottagen. Försäljningstillfället är oftast 

det tillfälle som anses ge en bra avvägning mellan kraven på validitet och verifierbarhet. Vid 

entreprenader kan dock en bra avvägning uppstå tidigare, då används ofta successiv vinst-

avräkning (Smith, 2006). Endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen, medan 

intäkter hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkt för betalning. En inkomst 

får inte redovisas som intäkt förrän den prestation företaget åtagit sig att göra är väsentligt 

utförd [15]. 

 

2.5.2 Matchningsprincipen 

Övergripande innebär matchningsprincipen att intäkterna ska matchas mot utgifterna. Int-

äkterna kan ses som inflödet av resurser i ett utbyte och matchas därmed mot utflödet av 

resurser i samma utbyte. Enligt realisationsprincipen är intäkter lika med ökning av likvida 

medel eller kundfordringar och dessa ska enligt matchningsprincipen matchas mot kostnad för 

sålda varor (Smith, 2006). En utgift som kan kopplas till en specifik inkomst ska redovisas 

samma period som inkomsten redovisas som intäkt. Några exempel på när detta inte gäller, på 

utgifter som inte kan kopplas till några inkomster, är hyror, reklam, reparation etc. [16]. Med 

andra ord ska kostnaderna för att erhålla intäkterna redovisas samtidigt som de intäkterna 

kostnaderna gett upphov till (Smith, 2006). 

 

2.5.3 Försiktighetsprincipen 

Principen innebär att när det finns två möjliga värden ska alltid det lägsta värdet väljas vid 

värdering av tillgångar och det högsta vid värdering av skulder (Smith, 2006). Enligt ÅRL ska 

värderingar av olika poster värderas med rimlig försiktighet. Vad detta innebär är att redo-

visning av räkenskapsårets konstaterade intäkter är de som får tas med i resultaträkningen. 

Det står även att intäkter och kostnader som hör till innevarande räkenskapsår ska vara med i 

resultaträkningen (FAR, 2011a). Principen används även vid värdering av anläggnings-

tillgångar, då värderas tillgångarna till det lägsta av det avskrivna anskaffningsvärdet och 

nyttjandevärdet (Smith, 2006). 

 

2.5.4 God redovisningssed 

Enligt Nilsson (2005) har god redovisningssed länge ansetts böra vara den allmänna grunden 

för normgivning. Det finns de som menar att god redovisningssed borde ses som en synonym 

till det engelska begreppet ”True and Fair View” vilket på svenska betyder rättvisande bild. 

Eftersom både god redovisningssed och rättvisande bild är två begrepp som var för sig finns 

representerade i olika paragrafer i ÅRL menar Nilsson (2005) att de två knappast kan ha setts 

som synonymer av lagstiftaren. Begreppet god redovisningssed refererar enligt Artsberg 

(2003) till hur företagen faktiskt redovisar, med andra ord om just en sed. God redovisnings-

sed är något som finns i både BFL och ÅRL. Enligt BFN innehåller god redovisningssed 

allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ, de svar som framkommer när 



Intäktsredovisning i byggföretag – En studie av intäktsredovisning för pågående arbeten 

12 

 

de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna tolkas samt en etablerad redovis-

ningspraxis som hänger samman med lagar och normer. Eftersom detta kan skilja sig något 

mellan olika typer av företag behöver innebörden av begreppet inte vara samma i ett mindre 

företag som i ett större [17].  

2.5.5 Rättvisande bild 

Artsberg (2003) skriver att begreppet rättvisande bild är något det har skrivits mängder om 

och ändå har ingen riktigt kommit fram till någon definition eller enighet om vad begreppet 

faktiskt innebär. Begreppet kommer ursprungligen från det engelska begreppet ”True and Fair 

View”. Dock kan någon eller något vara sant utan att för den sakens skull vara fair, ett ord 

som på svenska kan översättas till flera olika adjektiv. Artsberg (2003) menar vidare att det är 

självklart att redovisning ska bygga på fakta så långt det går och därmed vara sann. Om 

företag fick välja vilka fakta som ska presenteras och hemlighålla fakta de inte önskar 

presentera skulle det bli möjligt att ”luras utan att ljuga”. 

 

Enligt Artsberg (2003) sätter begreppet användaren i fokus eftersom det handlar om att 

läsaren av redovisningen inte ska vilseledas. Begreppet innebär att helheten ska bedömas och 

därmed ska även den slutliga årsredovisningen bedömas i sin helhet och inte efter de enskilda 

reglerna. I ÅRL anses rättvisande bild vara ett huvudkriterium för redovisningen och innebär 

detsamma som att redovisningen ska vara relevant för beslutsfattare (Lönnqvist, 2011). 

Rättvisande bild är något som uppnås genom att företag i sina finansiella rapporter ger en 

korrekt bild av dess finansiella ställning. Finansiella rapporter som uppfyller de kvalitativa 

egenskaperna och som upprättas med tillämpliga redovisningsprinciper ger i de flesta fall vad 

som anses vara en rättvisande bild (FAR, 2011b). Vissa anser att rättvisande bild är en 

redovisningsprincip men Nilsson (2005) menar att den rättvisande bilden inte är en princip 

utan är själva målsättningen för redovisning. Johansson et al. (2009) menar dessutom att den 

praktiska tolkningen av begreppet i Sverige är att om redovisningen följer god redovisnings-

sed uppnås rättvisande bild, vilket i sin tur innebär att begreppet faktiskt inte tillför något i 

svensk redovisning. 
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3 Metod 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och metod för insamling av data och 

avslutas med uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Ämnesval 
Eftersom vi tidigare studerat ämnet intäktsredovisning och funnit det intressant ville vi 

fördjupa oss ytterligare kring ämnet. Då vi läst om intäktsredovisning av pågående arbeten 

och att det är något som ofta ställer till problem i redovisningen ansåg vi det intressant att 

fokusera på just detta. En bransch som ofta tvingas redovisa just pågående arbeten är bygg-

branschen och av den anledningen valde vi att ta hjälp av sådana företag för att samla in 

primärdata. 

 

”Hur intäktsredovisar företag i byggbranschen pågående arbeten?” är den problemställning vi 

kommit fram till och den är av typen HUR, vilket enligt Jacobsen (2002) ger en beskrivande 

problemformulering. Ämnet i vår problemställning är redovisning av pågående arbeten och 

undersökningsenheterna är byggföretag. 

 

3.2 Strategi 
I denna studie har vi först studerat de regelverk som finns för att skapa oss en uppfattning om 

hur det borde se ut i verkligheten. Vi har sedan gått ut till olika företag och samlat in empiri. 

Den empiri som vi samlat in har vi sedan bearbetat och analyserat för att kunna beskriva hur 

det faktiskt ser ut i verkligheten och kunna dra slutsatser om varför dessa företag redovisar 

som de gör.  Jacobsen (2002) beskriver två ansatser att använda sig av, deduktiv och induktiv. 

Genom att utgå från den deduktiva ansatsen får vi en del förväntningar på hur verkligheten ser 

ut och ser sedan om detta stämmer. Den induktiva ansatsen däremot handlar om att skapa 

egna uppfattningar och teorier utifrån empiri insamlat från verkligheten. Eftersom vi gjort 

intervjuer och sedan tolkat och analyserat den data vi samlat in och därefter kommit fram till 

hur det faktiskt ser ut i verkligheten menar vi att vår studie är mer åt det induktiva hållet. Vårt 

syfte var inte att se om verkligheten stämde överens med tidigare forskning och lagstiftning 

utan syftet var att ta reda på hur det ser ut i verkligheten för att sedan kunna beskriva, få en 

djupare förståelse samt analysera varför verkligheten ser ut som den gör. Detta menar vi är 

mer induktivt än deduktivt eftersom Jacobsen (2002) skriver att den induktiva ansatsen 

handlar om att gå ut i verkligheten i stort sett utan några förväntningar, samla in det data som 

behövs för att sedan strukturera, analysera och dra slutsatser. 

 

I vår studie är generalisering inte möjlig då vi inte haft möjlighet att undersöka alla bygg-

företag. Vi har istället gjort stickprov och inriktat oss på en undersökning där vi fokuserat på 

färre enheter. Enligt Jacobsen (2002) kallas detta sätt för en intensiv uppläggning. Med andra 

ord att några få enheter undersöks men att det görs på djupet, medan extensiv innebär att 

många enheter undersöks men att det görs ytligt. En intensiv uppläggning går ut på att få en så 

tydlig bild som möjligt av en specifik situation, fenomen eller händelse. 

 

Både intensiva och extensiva uppläggningar har enligt Jacobsen (2002) sina för- och 

nackdelar. Fördelarna med den intensiva uppläggningen är att data som genereras är relevant, 

undersökningen tar upp mycket på detaljnivå och går på så vis på djupet. Detta gör att den 

interna giltigheten ofta är stor. Nackdelarna är att studierna ofta blir specifika och enbart 

behandlar en specifik kontext eller ytters få enheter. Det gör att resultatet av studien blir svårt 

att generalisera. Den extensiva uppläggningen ger däremot resultat som ofta är lättare att 
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generalisera vilket kan vara en fördel. En nackdel är dock att generella resultat ofta blir ytliga 

och därför kan relevansen ifrågasättas (Jacobsen, 2002). Trots de nackdelar som Jacobsen 

(2002) tar upp med intensiva uppläggningar har vi valt att ha just en sådan uppläggning. Vi 

tycker att fördelarna väger över nackdelarna och att den passar vår problemformulering bättre 

än en extensiv uppläggning. 

 

3.3 Undersökningsmetod 
Vi anser att den problemformulering vi valt kräver att undersökningen görs ur ett kvalitativt 

perspektiv snarare än ett kvantitativt eftersom vi vill få fram mer än bara siffror i stora 

volymer. Vi vill hellre gå på djupet med ett fåtal undersökningsenheter än att få ytliga svar 

från många. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden ofta är resurskrävande vilket 

vi är väl medvetna om. Att samla in empiri tar tid då vi först måste kontakta företag, besöka 

dem för intervju, renskriva den data som samlats in och slutligen analysera och diskutera 

kring det slutliga materialet. 

 

3.4 Urval 
När vi skulle välja ut företag att intervjua gjorde vi ett stickprov. Vi valde att rikta in oss på 

onoterade företag eftersom de följer BFN eller RR som är de regler vår studie är inriktad på. 

Vi har delvis valt företag som inte är exakt lika stora utan de skiljer sig från varandra på netto-

omsättningen och antalet anställda. Det beror delvis på begränsningen av företag som ställde 

upp på intervju och delvis för att vi ville se om de skiljer sig nämnvärt från hur de väljer att 

redovisa intäkter av pågående arbeten beroende på storlek. Vi valde även att begränsa oss 

geografiskt till Hallands län då vi anser att det skulle blivit alldeles för kostsamt om vi hade 

gjort ett urval i hela Sverige. 

 

Ett vanligt problem med undersökningar är enligt Jacobsen (2002) att det nästan är helt 

omöjligt att undersöka alla de enheter vi egentligen önskar undersöka. Kvalitativa metoder är 

i sig ganska kostnadskrävande och det bidrar även till att det blir svårt att genomföra en 

undersökning på alla. Under resans gång har det visat sig vara lättare sagt än gjort att hitta 

respondenter som kan tänka sig att ställa upp på en intervju och vi har därför endast tre resp-

ondenter med i studien. Vi menar dock att dessa tre har bidragit med så pass mycket data att 

vi kunnat genomföra en relevant analys och diskussion. 

 

De företag som ingått i vår studie är Peterson & Hansson Byggnads AB, Bröderna Bergströms 

Byggnads AB och MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB. När vi ringt upp dessa företag 

har vi bett att få prata med den som är ekonomiansvarig eller redovisningsansvarig eftersom 

det vi varit intresserade av handlar om själva redovisningsprocessen. På Peterson & Hansson 

fick vi träffa Johnny Hanson som är delägare och arbetschef, i empirikapitlet benämner vi 

Johnny som Respondent 1. Annelie Rosenquist heter den kvinna vi träffade på Bröderna 

Bergströms, hon arbetar som ekonomichef och har gjort det i cirka 20 år. Annelie kommer i 

empirikapitlet benämnas Respondent 2. Slutligen träffade vi Janet Norbeck som arbetar som 

ekonomichef och controller på MTA, i empirikapitlet benämnd som Respondent 3. 

 

3.5 Insamling av sekundärdata 
Vi började denna studie med att söka efter, för ämnet, relevant litteratur. Detta gjorde vi i 

Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog och sökningen resulterade i många böcker kring 

ämnet redovisning. Eftersom vi ville stärka vår studies tillförlitlighet sökte vi även efter 

vetenskapliga artiklar i flera olika databaser. ABI Inform, Emerald, Google Scholar och FAR 
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SRS Komplett är de databaser vi använt oss av i första hand. När vi sökt i dessa databaser har 

vi bland annat använt oss av sökorden revenue recognition, true and fair view, principles of 

accounting. Den forskning som gjorts har framförallt fokuserat på noterade bolag och de 

regler som gäller för dem vilket är ointressant för vår studie, det har därför varit tidskrävande 

att överhuvudtaget hitta artiklar som vi ansett relevanta för vår studie. I de böcker vi valde att 

använda oss av hittade vi dock fler källor att använda oss av, mest böcker men även veten-

skapliga artiklar. 

 

Vi har i vår studie använt oss av både intervjuer och dokumentundersökningar. Efter att vi 

hade gjort vårt urval och valt ut våra enheter hämtade vi företagens årsredovisningar från 

databasen Retriever Bolagsinfo. Vi läste och jämförde årsredovisningarna och har på så sätt 

fått en bild av hur företagen redovisar idag och vilka regler och rekommendationer de 

tillämpar. Vi tror att genom att först göra en dokumentundersökning har vi ökat vår egen 

kunskap om företagen och hur de arbetar vilket senare ledde till att vi kunde ställa mer 

relevanta och djupgående frågor kring ämnet när det var dags för intervjuerna. Jacobsen 

(2002) beskriver att årsredovisningar är en typ av sekundärdata som kan användas vid olika 

tillfällen, till exempel när primärdata är svår att samla in eller när vi vill veta vad människor 

faktiskt har gjort. När vi påbörjade arbetet med denna studie var det årsredovisningarna från 

år 2010 som var de mest aktuella och vi har därför utgått från dem i våra dokumentunder-

sökningar. Ett undantag har dock gjorts och det gäller MTA, där vi utgått från årsredo-

visningen från år 2010 men med tillägg från år 2011. Detta har vi gjort för att företaget blev 

en del av vår studie senare än de andra och årsredovisningen för år 2011 därmed fanns 

tillgänglig. MTA är dessutom ett relativt nytt företag och det är därför betydligt intressantare 

att använda årsredovisningen för år 2011 än 2010 som var deras första verksamhetsår. 

 

För beskrivning av företaget har vi använt oss av företagens omsättning och antalet anställda 

eftersom det enligt oss ger den bästa bilden av företagens storlek och en bättre förståelse för 

läsaren hur mycket de omsätter och hur många anställda de har. Vi hade även med soliditet 

som är ett nyckeltal i företags årsredovisning. Soliditet ger en bild av hur skuldsatta företag är 

vilket vi ansåg gav en bra bild av företaget. Efter att vi gjort vår empiri förstod vi att detta inte 

var något som hörde till vår rapport. Det beror på att urvalet av företag har skiljt sig till viss 

del i omsättning och antalet anställda, men även på att ett av företagen startades för endast två 

år sedan. 

  

När vi gör dokumentundersökningar är det egentligen undersökningar av sekundärdata vi gör. 

Ett vanligt problem med detta är enligt Jacobsen (2002) att vi inte vet i vilken utsträckning vi 

kan lita på källan. Vi måste därför göra ett urval av vilka källor vi ska använda oss av och den 

största utmaningen med detta är enligt Jacobsen (2002) att viss information sållats redan innan 

forskaren får tillgång till den. 

 

3.5.1 Källkritik 

Under tiden som vi sökte efter relevant litteratur hade vi hela tiden i åtanke huruvida de olika 

källorna var betrodda. Eftersom vi i stor utsträckning utgått från facklitteratur menar vi att en 

betydande del av våra källor kan anses betrodda. Då vi inte funnit någon nämnvärd mängd 

vetenskapliga artiklar som vi ansett relevanta för studien har vi inte behövt reflektera över 

trovärdheten något vidare. De vi ändå har använt oss av anser vi är högst trovärdiga eftersom 

de är publicerade i olika tidsskrifter och därmed granskade av experter på området. De 

årsredovisningar vi har använt i vår dokumentundersökning har innan de offentliggjorts 

granskats och reviderats av revisorer och därför menar vi att även de är betrodda källor. 

Internet är en källa som många ifrågasätter. Det gäller att veta vilka sidor som går att lita på 
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vid informationssökande på Internet. Vi har medvetet valt att använda oss av Internet för att 

hitta visst underlag till denna studie. De sidor vi har använt oss av är dock skapade av sådana 

företag eller statliga organ som gör att vi ändå anser att den information vi funnit där kan 

anses som trovärdig. 

 

3.6 Intervjuguide 
Enligt Jacobsen (2002) kan en intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Vid en helt 

öppen intervju har undersökarna inga begränsningar utan det är ett öppet samtal. Det är 

däremot vanligare att det finns någon form av struktur. Det vill säga att de har någon form av 

lista över ämnen som ska tas upp. När ingen strukturering används ger det data som är 

komplex och svår att analysera (Jacobsen 2002). Även Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att en halvstrukturerad intervju kan göras med intervjuguide som bygger på teman och endast 

några förslag till frågor under varje tema. 

 

Vi har använt oss av en delvis strukturerad men öppen intervju där respondenterna fritt kunnat 

berätta kring olika förbestämda teman. Vi valde att använda oss av detta tillvägagångssätt för 

att respondenterna skulle få möjlighet att beskriva mer utförligt hur de arbetar och för att vi 

sedan skulle kunna avgöra hur de olika principerna och kvalitativa egenskaperna tillämpas. 

Den intervjuguide vi har använt till intervjuerna består av övergripande teman som vi foku-

serat intervjuerna på samt ett fåtal frågor per tema som vi har haft som stöd vid behov (se 

Bilaga 1). När vi skapade denna intervjuguide utgick vi från de rubriker som finns i den 

teoretiska referensramen och försökte fånga upp så mycket som möjligt under så få teman 

som möjligt. Varför vi inte ville ha fler teman beror på att vi inte ville riskera att respon-

denterna skulle känna att det blev för krävande att ställa upp på intervjuerna.  

 

3.7 Insamling av primärdata 
Till denna studie har vi valt att göra besöksintervjuer för insamling av primärdata. Att vi har 

valt att göra besöksintervjuer framför telefonintervjuer beror på att vi vill skapa ett förtroende 

hos våra respondenter, något som Jacobsen (2002) menar blir lättare just vid besöksintervjuer. 

Ämnet vi har ställt frågor kring är intäktsredovisning vilket vi tror kan upplevas som ett 

känsligt område att prata om via telefon och därför lättare att ställa frågor ansikte mot ansikte. 

Vi ville även se respondenternas kroppsspråk och hur de uttryckte sig kring de olika frågorna 

och ämnena vi tog upp. Vi menar att det då blir lättare att bedöma om svaret är oriktigt eller 

inte och på så vis ställa bättre följdfrågor för att få bra svar på under intervjun. Enligt 

Jacobsen (2002) har det visat sig genom undersökningar att det är olämpligt med telefon-

intervjuer när det är många öppna frågor, vilket vi har eftersom intervjuguiden baseras på 

teman. Däremot menar Jacobsen (2002) att genom telefonintervjuer ger det uppgiftslämnaren 

en anonym känsla och intervjueffekten minskas. Jacobsen (2002) skriver om att intervju-

effekten är den effekt respondenten får vid fysisk närvaro av undersökarna. Detta kan leda till 

att respondenten uppträder mer onormalt. Vi anser dock att våra respondenter inte berördes av 

vår fysiska närvaro utan ändå kunde känna sig avslappnade och svara riktigt på frågorna, det 

var i alla fall så vi upplevde det. 

 
För att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer och minimera risken att vi missar något 

har vi använt bandspelare och spelat in intervjuerna. Vi ansåg att naturliga samtal är bäst 

eftersom vi ville ha ögonkontakt och få en bra förståelse utan att vara upptagna med att 

anteckna allt som sades. Vi ville dock ha stödanteckningar som säkerhet om det skulle finnas 

något på inspelningen som hördes dåligt eller som vi av någon anledning skulle behöva 

utveckla. 
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3.8 Dataanalys 
Efter att all data samlats in satte vi oss och renskrev vad som spelats in och det vi antecknat. 

Först skrev vi ner allt som vi fått berättat för oss av respondenterna. Efter det strukturerade vi 

upp det och tog bort sådant som vi inte ansåg tillhöra vår frågeställning och skrev sedan det vi 

ansåg relevant under förutbestämda rubriker i empirikapitlet. Enligt Jacobsen (2002) ska det i 

dataanalysen först reduceras bort onödigt material för att förenkla samt strukturera för att få 

en bra överblick. De tre steg som Jacobsen (2002) beskriver som görs vid analys av kvalitativ 

data är: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Först görs en 

detaljerad beskrivning av vad som fåtts fram sedan reduceras överflödig data. Därefter kan 

insamlad data börja tolkas (Jacobsen, 2002). 

 

Analyskapitlet har vi byggt upp efter de rubriker som vi utgått från i empirikapitlet. Under 

dessa rubriker har vi sedan analyserat data på olika sätt. Till att börja med har vi jämfört den 

teoretiska referensramen med empirin för att tydliggöra vilka av dagens regelverk som är mest 

förekommande. Vi har sedan fortsatt under de givna rubrikerna att jämföra empiri med 

empiri, med andra ord jämfört likheter och skillnader mellan de företag vi har undersökt.  

 

3.9 Validitet och reliabilitet  
Något som enligt Jacobsen (2002) är viktigt är att alltid försöka minimera de problem som har 

med giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) att göra. Det innebär att vi måste 

förhålla oss kritisk till det data som samlats in. När det gäller giltighet finns det två typer att ta 

hänsyn till, intern och extern. Den interna giltigheten handlar om resultatens giltighet, detta är 

något som kan prövas genom att dels kontrollera undersökning och slutsatser mot andra och 

dels att kritiskt granska resultaten. Den externa giltigheten handlar däremot om huruvida 

resultaten av studien kan generaliseras (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom vi i vår studie endast har intervjuat och analyserat ett fåtal företag innebär det att vi 

inte kommer kunna generalisera våra resultat. Vi kommer kunna dra vissa slutsatser men vi 

måste hela tiden ha i åtanke att det kan skilja sig från andra företag i branschen än de vi 

undersökt. Vi menar därför att vår studie får en mer subjektiv prägel, eftersom generalisering 

inte är möjlig. 

 

De sekundärdata vi använt, i form av böcker, artiklar och hemsidor, anser vi vara högst 

trovärdiga då det i första hand handlar om facklitteratur, vetenskapliga artiklar och bransch-

organisationers hemsidor. Vi menar att detta är trovärdiga källor då de är kritiskt granskade 

redan innan vi fått ta del av dem och vi har i största möjliga mån försökt hitta dubbla refe-

renser till de eventuella påståenden som vi ställt oss kritiska till. På de primärdata vi själva 

samlat in menar vi dock att både validiteten och reliabiliteten är hög eftersom vi utgår från att 

respondenterna talat sanning under intervjuerna. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras de tre företag som ingått i vår studie samt de data vi samlat in 

under intervjuerna. 

 

4.1 Peterson & Hansson Byggnads AB 
Peterson & Hansson Byggnads AB (Peterson & Hansson) är ett av Hallands största bygg-

företag. Det är ett företag som har varit i branschen i över 40 år. De utför alla typer av 

byggarbeten, både åt kommun, landsting, industri, privatkunder, lantbruk med flera. De har 

serviceteam som utför reparationer och underhåll av brand- och vattenskador åt alla försäk-

ringsbolag [18]. Enligt årsredovisningen arbetar Peterson & Hansson med byggnation främst 

av bostäder, industrier och skolor. I årsredovisningen står det skrivet att den upprättats i 

enlighet med ÅRL och BFN:s allmänna råd. Enligt Peterson & Hanssons årsredovisning 

(2010) hade de år 2010 en nettoomsättning på 123 535 000 kr och antalet anställda var 82 

stycken.  

 

Enligt Peterson & Hanssons årsredovisning (2010) redovisas inkomsterna till verkligt värde 

av det företaget har fått eller kommer att få in. Därmed redovisar företaget inkomsten till 

fakturabeloppet när de får ersättning i likvida medel. Om intäkten kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt tas den upp till verkligt värde av det som har erhållits eller som kommer att 

erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att fördelarna kommer att tillgodo-

göras företaget. Pågående arbeten för uppdrag till fast pris värderas i nedlagda direkta 

kostnader, med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Uppdrag på löpande räkning 

vinstavräknas i takt med faktureringen. I en not skriver Peterson & Hansson om pågående 

arbete för annans räkning, där skriver de hur mycket nedlagda kostnader det har varit och 

vilket som är fakturerat belopp. Skillnaden däremellan redovisas som en omsättningstillgång i 

balansräkningen (Peterson & Hanssons årsredovisning, 2010). 

 

4.1.1 Intervju med Respondent 1 

Respondent 1 var med och startade Petersson & Hansson och tillhör en av delägarna. Han är 

VD i företaget och har sedan 15 år tillbaka haft arbetsrollen som kalkyl- och arbetschef. Han 

berättar att företaget utför olika typer av byggarbeten, dock inte anläggningsentreprenader. 

 

Regler och rekommendationer 
Enligt Respondent 1 redovisar Peterson & Hansson i enlighet med BFN och detta gör de 

enligt Respondent 1 eftersom deras revisor säger att de ska använda sig av just BFN:s 

allmänna råd då det passar företaget bra. Respondent 1 anser att revisorn vet vad det är som 

passar deras verksamhet och litar därför på det revisorn tar fram och förklarar att de ska göra. 

Peterson & Hansson är ett företag som drivit sin verksamhet i många år och har därför använt 

sig av samma redovisningsmetod under en längre tid. Att redovisa enligt BFN:s regler 

fungerar enligt Respondent 1 bra i företaget och det är inget som han skulle vilja ändra på. 

Han menar att de gånger de ändrar något i redovisningen är då regler eller rekommendationer 

förändras. Även om de har åsikter kring regelverken och rekommendationerna spelar det 

enligt Respondent 1 ändå ingen roll eftersom de får anpassa sig till de regler som finns. Han 

anser dock att reglerna är fördelaktiga för företaget. 

 

Respondent 1 påpekar att det är viktigt att använda sig av samma regler och rekomm-

endationer i redovisningen år efter år för att den ska vara jämförbar med tidigare år. 
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Anledningen till att det är viktigt att kunna jämföra olika perioders resultat och redovisning är 

för att se om det går bättre eller sämre samt eventuellt vad det är som orsakar en förbättring 

respektive en försämring. En princip som Respondent 1 verkar ha god kunskap om är för-

siktighetsprincipen då han berättar att de gör en uppskattning av vinsten och förlusten tidigt 

för att se hur ett byggprojekt ska redovisas för att ge den bästa bilden av företaget. Vid ett 

byggprojekt är det först när stommen är uppe som de vet om det är ett projekt som kommer att 

kosta lika mycket som beräknat från början och hur lång tid projektet kommer ta. 

 

Intäktsredovisning av pågående arbeten  
Vid pågående arbeten berättar Respondent 1 att de redovisar både till fast pris och på löpande 

räkningen. Vid uppdrag till fast pris får kunden ett pris i början. Kostar sedan projektet mer 

eller mindre än vad de har räknat med från början kan det vid mindre belopp uppstå en vinst 

respektive en förlust. Dock kan det till exempel uppstå förändringar i byggplanen och då får 

de diskutera med kunden hur de ska göra. Det kan handla om sådant som inte fanns med från 

början och då kan det bli en tilläggskostnad för kunden. Det kan även handla om en fel-

beräkning som företaget har gjort och då går inte priset att ändra eftersom kunden redan fått 

ett pris. 
 

Vid uppdrag på löpande räkning räknar de ut de arbetstimmar som lagts ned och det material 

som gått åt och detta faktureras sedan till kunden, med ett visst påslag för materialet. Påslaget 

för materialet och vilken timpeng de tar för arbetet har de kommit överens om med kunden 

innan byggprojektet startar. Hur ofta de fakturerar har de också gjort en överenskommelse 

med kunden om. De flesta projekten faktureras dock en gång i månaden men vid mindre 

projekt menar Respondent 1 att det i vissa fall faktureras först när det är helt klart. Det kan 

även vara när till exempel grunden är byggd, nästa gång när stommen är uppe och så vidare. 

Det handlar hela tiden om en överenskommelse med kunden när det ska faktureras till denne. 

Vid projekt på löpande räkning använder Peterson & Hansson ibland sig av en kombinerad 

variant av fast pris och löpande räkning. Arbetet faktureras då löpande precis som vid löpande 

räkning men innan projektet startar kommer de överens med kunden om ett maxpris, något de 

kallar för pristak. 

 

Enligt Respondent 1 görs det en hel del bedömningar när det gäller byggprojekt. Till exempel 

görs bedömningar av de olika projekten för att se om de går ihop eller inte. Peterson & 

Hansson har ungefär 3000 projekt på ett år där kanske tre av dem är större projekt som löper 

på mer än ett år. Vid dessa stora projekt menar Respondent 1 att det krävs större försiktighet 

och mer noggrannhet. 

 

Periodisering 
När det kommer till periodisering berättar Respondent 1 för oss att om ett projekt till fast pris 

går över årsskiftet delas det upp efter hur lång tid projektet beräknas ta. Därefter redovisas 

den delen som har med nuvarande år i årsredovisningen för gällande år och resterande del 

kommer i nästa årsredovisning. Projekt som går över flera räkenskapsår periodiseras efter vad 

det är beräknat att de ska få in och delas därmed upp efter detta i redovisningen. Den del av 

ett projekt som tillhör en viss period redovisas därmed i den perioden. 

 

Periodisering är något som enligt Respondent 1 sker automatiskt vid uppdrag på löpande 

räkning. De får reda på hur mycket arbete som lagts ned och hur mycket material som 

använts. Därefter görs en bedömning och allt som kommit in under året tas med i bokslutet. 
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Om de bedömer att ett pågående projekt kommer generera en vinst på till exempel 10 % tar de 

endast med 6 % i årsredovisningen för att ta hänsyn till försiktighetsprincipen. 

 

4.2 Bröderna Bergströms Byggnads AB 
Bröderna Bergströms Byggnads AB (Bröderna Bergströms) är ett företag som ägnar sig åt 

fasadrenovering, reparationer och ombyggnad. Det är främst restaurering av kulturhistoriska 

byggnader som till exempel kyrkor, slott och äldre träbyggnader som de har specialiserat sig 

på. Projekten utförs i hela södra Sverige men kontor och administration finns i Halmstad [19]. 

I Bröderna Bergströms årsredovisning (2010) står det att de bedriver ett byggföretag där de 

främst arbetar med restaurering av antikvariska byggnader, till exempel kyrkor. De arbetar 

även med underhåll av bostads- och industribyggnader. Byggverksamheten de idag bedriver 

har de bedrivit på liknande sätt sedan 1967. 

 

Nettoomsättningen på företaget uppgår till cirka 43 miljoner kronor och de hade 37 anställda 

år 2010. Företaget redovisar inkomster till fakturabeloppet när de får ersättning i likvida 

medel. Intäkterna redovisas i den storlek som det är sannolikt att fördelarna kommer bolaget 

tillgodo och när det går att beräkna intäkten tillförlitligt. Vid pågående arbeten till fast pris har 

det värderats efter de kostnader som direkt lagts ned på arbetet. Pågående projekt som inte 

avslutats vid årets slut belastar inte resultaträkningen (Bröderna Bergströms årsredovisning, 

2010). 

 

I årsredovisningen står det att läsa att Bröderna Bergströms följer ÅRL och tillämpar BFN:s 

allmänna råd. Principerna de använder sig av är oförändrade jämfört med året innan. De 

periodiserar inkomster och utgifter i enlighet med god redovisningssed, vilket innebär att de 

inte redovisar intäkter innan de är realiserade (Bröderna Bergströms årsredovisning, 2010). 

 

4.2.1 Intervju med Respondent 2 

Respondent 2 är ekonomichef på Bröderna Bergströms och har hand om redovisningen, gör 

del- och helårsrapporter, deklarationer och har hand om skattefrågor. Respondent 2 har arbetat 

i företaget i cirka 20 år och har arbetat med samma uppgifter under en lång tid. 

 

Enligt Respondent 2 utför de mestadels specialarbeten med inriktning på kyrkor och 

antikvariska byggnader. Detta har företaget arbetat med under lång tid och de har därför bra 

kunskap om dessa arbeten. De byter inte personal om det inte är nödvändigt eftersom de som 

arbetar på företaget idag har arbetat där länge och kan sin sak. En annan fördel med att de inte 

byter personal om det inte är nödvändigt är att vid till exempel möten om hur byggprojekten 

gått är det enklare med samma personal. Dessa vet nämligen när det är något som inte 

stämmer eller är som vanligt eftersom de främst arbetar med en viss typ av byggverksamhet. 

 

Regler och rekommendationer 
Respondent 2 förklarar att de alltid har använt sig av samma regler under tiden hon arbetat där 

och hon anser att reglerna fungerar bra och ger en god bild av företaget. Eftersom reglerna 

fungerar bra är det inget Respondent 2 tänkt på att hon skulle vilja ändra. När vi berättar att 

det finns alternativa regler om hur redovisningen av intäkter kan göras menar Respondent 2 

att det inte skulle vara aktuellt för dem i dagsläget att byta regler eller rekommendationer. Det 

beror på att de vill kunna jämföra sin årsredovisning över tiden och att alla i företaget vet hur 

det fungerar. 
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Intäktsredovisning av pågående arbeten 
På Bröderna Bergströms arbetar de med både uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande 

räkning. Respondent 2 menar att vid ett byggprojekt till fast pris lämnas ett anbud till kunden 

där de har räknat ut hur mycket det ska kosta med ett visst tillägg för arbetet. Kunden får 

sedan godkänna det och därefter kan byggprojektet starta. Varje projekt företaget gör 

projektredovisas enskilt.  Respondent 2 förklarar att de under alla de år hon arbetat i företaget 

arbetat mot samma typ av kunder vilket har gjort att de har stor erfarenhet av kunderna. På 

Bröderna Bergströms följer de upp varje projekt både månads- och veckovis för att se hur det 

går. Tack vare att de har arbetat mot samma kunder under en längre tid har de med sig 

erfarenheter till vecko- och månadsmötena vilket bidrar till att de tidigt kan se om det är något 

som inte är som det brukar och i så fall se vad det beror på. De byter inte personal om de inte 

måste och därför har arbetscheferna bra koll på tendenser i projekten och hur det kommer att 

gå. De håller inne 5-10 % från redovisningen tills det gjorts en godkänd slutbesiktning. 

Färdiga projekt som avslutats resultatförs som en intäkt vid bokslutet medan projekt som inte 

är klara plockas bort helt från resultaträkningen och därför påverkar aldrig pågående arbeten 

resultaträkningen i årsredovisningen. 

 
Vid intervjutillfället tog Respondent 2 fram en årsredovisning och visade oss en 

tilläggsupplysning som visar pågående arbeten där differensen mellan betalningar de erhållit 

och kostnader de lagt ned redovisats som en omsättningstillgång i balansräkningen. De arbetar 

just nu med ett stort projekt som tagit ett par år och därför har de en post där som nu är stor. 

Denna finns inte med i resultaträkningen ännu eftersom projektet inte är klart. När projektet är 

klart kommer det dock finnas med i resultaträkningen vilket medför att det kommer uppstå 

stora poster i resultaträkningen det året som egentligen tillhör flera olika perioder för tidigare 

år. 

 

Eftersom Bröderna Bergströms utför projekt på antikvariska byggnader är en vanlig orsak till 

tilläggskostnader att de upptäcker svamp i byggnaderna. När svamp upptäcks och ska åtgärdas 

görs detta på löpande räkning eftersom det är svårt att veta vad det kommer att kosta. Vid 

uppdrag på löpande räkning, antingen från början eller när det uppstår vid fast pris, och svamp 

hittas används en timlön och en tilläggsprocent för kostnaderna. 

 

Periodisering 
Bröderna Bergströms projektredovisar sina byggprojekt och projekten påverkar därmed inte 

resultatet förrän de är färdiga. När det har bestämts en tid för ett projekt delas redovisningen 

för pågående arbete till fast pris upp på denna period. De redovisar inte intäkterna och 

utgifterna i resultaträkningen förrän de är klara. På projekten läggs det dock på en viss del för 

de administrativa kostnaderna. 

 

4.3 MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB 
MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB (MTA) är ett bygg- och anläggningsföretag som 

har verksamhet i hela Halland [20]. Företaget startades 2010 av tre personer som alla kommer 

från en tidigare anställning på ett av Sveriges största byggföretag. På ungefär två år har före-

taget växt till att sysselsätta cirka 72 medarbetare, vilket är ett medelvärde som räknas ut 

baserat på betalda arbetstimmar i förhållande till en normal arbetstid [21]. MTA hade en 

nettoomsättning på 45 miljoner år 2010, samma år som företaget startades. Antalet anställda 

uppgick samma år till 20 personer vilket beräknades på betalda närvarotimmar relaterat till en 

normal arbetstid (MTA:s årsredovisning, 2010). Ett år senare, vid bokslutet 2011, hade 
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företaget gått från 20 anställda till 72 anställda.  Deras omsättning hade dessutom ökat till 188 

miljoner enligt årsredovisningen (2011). 

 

De redovisningsprinciper som MTA använder sig av är i enlighet med ÅRL och uttalanden 

från allmänna råd av BFN. När det har saknats vägledning från BFN:s allmänna råd har 

vägledning från RR:s rekommendationer använts och även i vissa fall uttalanden av FAR. 

Vid uppdrag på löpande räkning redovisas arbetet i takt med att det faktureras. Utgifter 

redovisar företaget som kostnader när de uppkommer. Pågående arbeten som ännu inte 

fakturerats finns inte heller med som en tillgång i balansräkningen. Vid uppdrag till fast pris 

vinstavräknas arbetet successivt. När det gäller upparbetad vinst vid ett projekt används 

färdigställandemetoden (MTA:s årsredovisning, 2011). 

 

4.3.1 Intervju med Respondent 3 

Vår respondent på MTA har arbetat inom branschen i 30 år. Hon tycker det är roligt att vi valt 

just byggföretag eftersom hon anser att det är en speciell och intressant bransch. Respondent 3 

är ekonomichef och controller på MTA, som startades 2010. Respondent 3 berättar att de som 

startade företaget är tre personer som tidigare arbetat på NCC. Respondent 3 arbetade även 

hon på NCC, som controller och även som ekonomichef för ett av dotterbolagen. Vidare 

förklarar Respondent 3 att efter att de tre personerna startat upp MTA började de rekrytera 

medarbetare. MTA har växt mycket och snabbt och därför behövdes både en ekonomi-

chefsfunktion och en controllerfunktion. Respondent 3 berättar att en traditionell ekonomichef 

är du inte i ett byggbolag eftersom hon anser att det är viktigt med controllerfunktionen som 

ansvarar för ekonomistyrningen i företaget. Vad Respondent 3 menar med detta är att efter-

som de håller på med projektredovisning är det viktigt att ha ”controllerögon” då det inte är 

ren bokföring det handlar om. Enligt Respondent 3 har företaget många långa projekt och 

därmed projekt som löper över årsskiften. 

 

Regler och rekommendationer 
När vi ställer frågan om vad Respondent 3 anser om de regler och rekommendationer som 

finns anser hon att de är välskrivna och lättförståeliga. I och med hennes roll på NCC och 

gedigna erfarenhet inom branschen beskriver hon att det sitter i ryggmärgen när det gäller hur 

regler och rekommendationer används. Hon menar att när hon arbetade på NCC och IFRS-

reglerna kom, som är de rekommendationer som noterade bolag använder, blev det genast mer 

krävande eftersom det då kom in värderingsfrågor med ränteberäkningar och så vidare som 

skulle göras. Detta är dock något de på MTA inte behöver tänka på eftersom det idag inte 

krävs att de använder sig av IFRS-reglerna. 

 

Respondent 3 menar även att de har en bra revisor som de kan diskutera de olika reglerna och 

rekommendationerna med. Hon berättar att hon anser reglerna och rekommendationerna som 

klara och välskrivna men att hon tror att det för någon som inte varit i branschen och har 

samma erfarenhet kan vara svårförståeligt. Därför anser hon inte att det är något bekymmer 

för henne att veta när till exempel en intäkt ska redovisas som en intäkt. 

 

Intäktsredovisning av pågående arbeten 
När ett projekt startar som är ett uppdrag till fast pris går det till på följande sätt: Det kommer 

en förfrågan från kunden om MTA är intresserade av att göra ett byggarbete åt dem. MTA 

börjar med att räkna på det och ett kalkylarbete startar. De går igenom och tittar på ritningar, 

bedömer tidsåtgång, vad som krävs med etableringar, tjänstemän och så vidare. Slutligen får 
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de fram en kalkyl och ser kalkylen ut att hålla lämnas en offert till kunden. Kunden går sedan 

igenom offerten för att säkerställa att den ligger inom den budget som kunden tänkt sig och 

meddelar därefter MTA om de godkänner offerten eller inte. Om offerten godkänns av 

kunden startas en ny process där kalkylen gås igenom igen och en projektorganisation och en 

platschef tillsätts. Det är sedan platschefen som tar över projektet, denne går igenom kalkylen 

ytterligare en gång och gör en bedömning om de kommer kunna bygga projektet på det här 

sättet eller om det kommer att kosta mer för att det har tillkommit något. Kalkylen som 

lämnats till platschefen överensstämmer kanske inte med det arbete som ska utföras, då 

justeras detta och det är platschefen som initierar och har ansvaret för projektbudgeten. Priset 

som lämnats till kunden är fast. Det kan till exempel vara så att den första kalkylen har visat 

en vinst på 10 % men när platschefen kollat igenom den upptäcker han att det endast kommer 

bli en vinst på 6 %. Detta är inget som MTA belastar kunden med utan det blir helt enkelt en 

lägre vinstprocent. När projektet sedan har startats har de regelbundna prognosavstämningar 

för att tidigt kunna fånga upp ändringar i projektet. 

 

Respondent 3 menar att successiv vinstavräkning kommer in i samband med prognos-

avstämningarna eftersom hon anser att det i princip bygger på en prognos. Till exempel när 

bottenplattan är byggd kontrollerar de om det stämmer med den budget som har lagts. Ser det 

ut att stämma kvarstår prognosen men stämmer den inte utan de hittar risker eller gör någon 

förbättring justeras slutlägesprognosen. Det är även denna slutlägesprognos som styr vilken 

vinstavräkning som görs. Därför menar Respondent 3 att det är mycket ekonomistyrning när 

det gäller byggföretag. Prognostillfällena, som de har regelbundet, är viktiga för att kunna 

styra ett projekt tidigt. Det är där de ser om de behöver göra förbättringar eller om det går som 

planerat. Det kan vara så att ny personal behövs om det inte fungerar med de som är där eller 

om det är fel platsfördelning. Respondent 3 menar vidare att avstämningar är viktiga för om 

de inte har det kan det sluta ”hur som helst”. Med detta menar hon att god ekonomistyrning är 

A och O i ett byggbolag. Eftersom ett byggbolag har höga risker och små marginaler kan det 

gå fort åt ena eller andra hållet. Vid uppdrag till fast pris förklarar Respondent 3 att det inte är 

beloppet som styr hur det ska hanteras redovisningsmässigt utan det är längden på projektet 

som avgör. I de fall då kunden har beställt fel uppstår tilläggskostnader för denne men är det 

något som företaget räknat fel på som blir till kundens fördel uppstår en förlust för företaget. 

 

Respondent 3 anser att när det handlar om projektredovisning och intäktsredovisning till-

sammans krävs det stora system för att klara av det och hon berättar att det endast är de större 

bolagen som har dessa system. Dessa system bygger upp speciella rapportgeneratorer för att 

kunna hantera detta. På MTA har de inga sådana system eftersom de inte är så stora utan 

arbetet med detta gör hon än så länge med hjälp av Excel-mallar. 

 

Vid projektredovisning handlar det enligt Respondent 3 både om hur de resultatavräknar ett 

projekt samt hur de resultatavräknar för det pågående verksamhetsåret. MTA använder sig av 

successiv vinstavräkning vid uppdrag till fast pris och Respondent 3 anser att det fungerar på 

ett liknande sätt vi uppdrag på löpande räkning. Med det menar hon att de vinstavräknar i takt 

med att projekten upparbetas vilket även görs vid uppdrag på löpande räkning. Vidare berättar 

Respondent 3 att när de till exempel har gjort ett arbete i januari faktureras det i februari och 

då är intäkten i takt med det belopp som läggs ned. Enligt Respondent 3 har MTA många 

projekt på löpande räkning där det kontinuerligt krävs avstämningar. Detta för att de vill se att 

faktureringen hänger ihop med kostnadsökningar och att de parerar varandra samt att påslaget 

de har finns med. 
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Periodisering 
När vi ställer frågan om periodisering förklarar Respondent 3 att det inte handlar om 

periodisering när successiv vinstavräkning används i byggföretag. Skattemässigt och vid 

årsredovisningen resultatavräknas projekten som en intäkt i resultaträkningen när varje 

projekt är klart. 

 

4.4 Empirisk sammanfattning 
 

 Peterson & Hansson Bröderna Bergströms MTA 

Regelverk BFN BFN BFN och RR 

Fast pris Ja, huvudregeln Ja, alternativregeln Ja, successiv 

vinstavräkning 

Löpande räkning Ja, huvudregeln Ja, alternativregeln Ja, huvudregeln 

Periodisering Fast pris: fördelas jämt 

över tiden. 

Ingen periodisering till 

årsredovisningen. 

Pratar inte 

periodisering vid 

successiv 

vinstavräkning. 

Egenskaper som 

nämns 

Jämförbarhet Jämförbarhet - 

Principer som nämns Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen - 

    

Tabell 1. Egenskapad tabell med sammanfattning av vad som framgår av analysen. 

 

Av tabellen ovan kan vi utläsa att alla tre företag arbetar med både fast pris och löpande 

räkning även om de använder sig av något olika metoder för redovisning av dem. Det som 

skiljer företagen mest åt är hur de hanterar periodisering under arbetets gång. Angående 

redovisningens kvalitativa egenskaper och principer är det faktiskt bara två av företagen som 

överhuvudtaget nämner något om dem. I dessa två företag är det dessutom samma egenskap 

och princip som tydligt nämns, något som enligt respondenterna beror på att det är viktigt att 

kunna jämföra med tidigare år och även att de inte vill riskera att redovisa något som ännu 

inte är konstaterat. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi, utifrån de kategorier som intervjuguiden bygger på, koppla 
samman intervjuer och dokumentundersökningar från empirin med den teoretiska 

referensramen. Detta kan då ge oss en bild av vilka likheter och skillnader som finns samt ge 

oss den förståelse vi önskar nå. 

 

5.1 Årsredovisningar – dokumentundersökning 
Bröderna Bergströms, Peterson & Hansson och MTA skiljer sig något storleksmässigt, det 

minsta av dem hade år 2010 37 stycken anställda och det största hade 82 stycken och deras 

omsättningar varierade mellan 43 och 123 miljoner kronor. MTA ökade sin omsättning från 

45 miljoner kronor år 2012 till att ha en omsättning på 188 miljoner kronor år 2011. Därmed 

finns det en viss skillnad mellan företagen men de tillämpar ändå samma regler och rekomm-

endationer, med avvikelsen att MTA använder successiv vinstavräkning vid uppdrag till fast 

pris. 

 

Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och vara i enlighet med god redo-

visningssed. Rättvisande bild är också något som ska uppfyllas i årsredovisningen. För att 

rättvisande bild ska uppnås kan det behövas tilläggsupplysningar i årsredovisningen [11].  

Enligt Edenhammar och Thorell (2005) kan företag dessutom välja mellan normer från BFN 

och RR. Tilläggsupplysningar är något som alla tre företagen använder sig av medan det 

skiljer sig något mellan dem angående vilka normer de använder sig av. Petersson & Hansson 

skriver i sin årsredovisning att årsredovisningen tillämpats enligt ÅRL och BFN:s allmänna 

råd och även att redovisningsprinciperna inte förändrats sedan föregående år. Bröderna 

Bergströms skriver att de följer ÅRL och BFN:s allmänna råd samt att de principerna de 

använder sig av är oförändrade jämfört med året innan. Enligt MTA:s årsredovisning kan vi 

utläsa att de använder sig av ÅRL och BFN men att där det saknas vägledning från BFN 

använder de sig av vägledning från RR:s rekommendationer. Eftersom årsredovisningen från 

2010 var MTA:s första framgår det av naturliga skäl inte om de använt sig av samma 

principer som tidigare. De har trots allt inte använt några principer alls tidigare. 

 

God redovisningssed handlar om hur företagen redovisar och det tas upp både i BFL och i 

ÅRL. God redovisningssed handlar enligt BFN om allmänna råd och rekommendationer från 

normgivande organ [17].  Peterson & Hanson har i sin årsredovisning en tilläggsupplysning 

om hur de redovisar inkomster och utgifter till verkligt värde. I Bröderna Bergströms års-

redovisning kan vi utläsa att de periodiserar inkomster och utgifter i enlighet med god 

redovisningssed. Med det menar Bröderna Bergströms att de inte redovisar intäkter förrän de 

är realiserade vilket kan förknippas med det Falkman (2001) skriver om att när en intäkt 

erkänns måste den stödjas av försäljningstillfället. MTA arbetar på liknande sätt då de 

intäktsredovisar i takt med faktureringen vid uppdrag på löpande räkning och med hjälp av 

prognostisering vid uppdrag till fast pris. 

 

Artsberg (2003) menar att rättvisande bild kommer från det engelska begreppet ”True and 

Fair View”. Artsberg (2003) menar dock att något kan vara sant utan att vara rättvist, det vill 

säga att företag kan presentera fakta som är sann men hemlighålla fakta de inte vill visa. 

Begreppet syftar till att läsaren av de finansiella rapporterna inte ska vilseledas (Artsberg, 

2003). Finansiella rapporter som uppfyller de redovisningsprinciper och kvalitativa egen-

skaperna som finns anses oftast ge en rättvisande bild av företaget (FAR, 2011b). Enligt de tre 

företagens årsredovisningar kan vi utläsa att åtminstone Peterson & Hanson och Bröderna 

Bergströms använder sig av redovisningsprinciper som är oförändrade jämfört med tidigare 
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år. Enligt MTA:s årsredovisning kan vi inte utläsa vilka redovisningsprinciper de använder sig 

av eftersom det är deras första årsredovisning. De kvalitativa egenskaperna är något som det 

inte står om i företagens årsredovisningar men som den kunnige ändå kan skaffa sig en upp-

fattning om huruvida de tas hänsyn till eller inte. 

 

Tre redovisningsprinciper som tas upp i den teoretiska referensramen är realisationsprincipen, 

matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. Avvikelser från dessa principer är tillåtna 

men då ska det finnas en orsak till detta [7]. Enligt Smith (2006) ska inte något resultat redo-

visas förrän betalning från kunden erhållits. Det är endast de inkomster som är konstaterade 

som får tas med i resultaträkningen. En bra avvägning från detta är enligt Smith (2006) när 

successiv vinstavräkning används, något som MTA använder sig utav. Peterson & Hanson 

skriver inget i sin årsredovisning om att de väntar med att redovisa sina intäkter tills dess att 

de är realiserade, något som ändå måste antas eftersom det är reglerat i lag att intäkter måste 

realiseras innan de redovisas. Bröderna Bergströms skriver att inkomster och utgifter 

redovisas när de är realiserade då de använder sig av projektredovisning. Framförallt vid 

uppdrag på löpande räkning tydliggörs principen om matchning eftersom en utgift som kan 

kopplas till en specifik inkomst ska redovisas samma period som inkomsten redovisas som 

intäkt [12]. Försiktighet är också något som det ska tas hänsyn till i årsredovisningen. Vad 

som menas med det är att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen och det 

gäller då intäkter och kostnader som tillhör innevarande räkenskapsår (FAR, 2011a). Detta är 

något som Bröderna Bergströms är ensamma om att nämna i sin årsredovisning och enligt 

dem får endast konstaterade inkomster och utgifter redovisas i resultaträkningen vilket gör att 

principen uppfylls.  

 

Enligt BFN ska onoterade företag använda sig av vägledning från BFNAR 2003:3 vid intäkts-

redovisning av pågående arbeten. Det allmänna rådet beskriver vilka förutsättningar som ska 

vara uppfyllda för att en intäkt ska kunna redovisas som en intäkt (FAR, 2011a). Vid tjänste-

uppdrag enligt BFNAR 2003:3 finns det två typer av uppdrag, uppdrag till fast pris och upp-

drag på löpande räkning. Enligt dessa uppdrag finns det även två regler inom vardera som 

företag kan välja att tillämpa för att redovisa sina pågående arbeten (FAR, 2011a). Hur de tre 

företagen redovisar intäkterna framgår av tilläggsupplysningar i deras årsredovisningar. Alla 

tre företagen arbetar med både uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris, men hur 

de hanterar dessa två skiljer sig något mellan företagen. 

 

Enligt Peterson & Hansons årsredovisning redovisar de inkomster till verkligt värde av det 

företaget fått eller kommer att få in i likvida medel. Med verkligt värde menar Peterson & 

Hanson att de redovisar inkomster till beloppet på fakturan när de får ersättning i likvida 

medel. Även Bröderna Bergströms redovisar inkomsterna till fakturabeloppet när de får 

ersättning i likvida medel. Intäkterna redovisas i den storlek som det är sannolikt att företaget 

kommer få fördelar och när intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt MTA:s 

årsredovisning redovisas uppdrag på löpande räkning i den takt de faktureras och utgifter 

redovisar de som kostnad när de uppkommer. De pågående arbeten som inte fakturerats tas 

inte heller med som en tillgång i balansräkningen. 

 

5.2 Regler och rekommendationer 
Respondenten på Peterson & Hansson berättade att deras revisor var personen som avgjorde 

vilka regler och rekommendationer som användes. Detta var något som hade bestämts för 

längesen och inga regler hade ändrats eller bytts ut. Det som Respondent 1 ansåg var viktigt 

var att samma regler och rekommendationer användes för att kunna jämföra olika perioders 
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resultat vilket enligt FAR (2011b) är en av de kvalitativa egenskaperna som finansiella 

rapporter ska uppfylla. Enligt Eccles och Holt (2005) handlar jämförbarhet om att hela tiden 

använda sig av samma redovisningsmetoder i hela företaget under en längre tidsperiod. När 

frågan ställdes om vilka rekommendationer som används visste Respondent 1 inte vad de 

hette men att de följde de regler och rekommendationer som finns. Det viktigaste enligt vår 

respondent på Peterson & Hansson var att diskutera med sin revisor hur de ska göra eftersom 

revisorn, enligt Respondent 1, vet vad som passar deras verksamhet bäst. Respondent 2, på 

Bröderna Bergströms, berättade även hon att de använt sig av samma regler under en länge 

tid. Hon anser att reglerna idag fungerar på ett bra sätt och att det inte är något hon vill ändra 

på. Genom att dessa båda företag arbetat med samma regler och principer under flera år 

uppfyller de kravet om jämförbarhet. 

 

Enligt våra respondenter har de inga planer på att byta ut de regler och rekommendationer 

som de använder sig av. Respondent 1 menar att eftersom de har fungerande regler som han 

anser passar deras verksamhet ser han ingen anledning att byta regler. Enda anledning till att 

byta regler är om reglerna eller rekommendationerna skulle ändras eftersom de då hade varit 

tvungna att ändra sin redovisningsmetod. Respondent 2 menar att eftersom reglerna och 

rekommendationerna fungerar bra för dem har de inga planer på att byta regler eller rekomm-

endationer. Respondent 2 menar att eftersom de håller på med samma typ av byggprojekt 

under en längre tid är det bra att använda sig av samma metoder för att på det viset både 

använda sig av gamla erfarenheter men även få nya. Respondenten på MTA, Respondent 3, 

menar att för att kunna styra och ha koll på verksamheten är successiv vinstavräkning vid fast 

pris uppdrag något de måste använda sig av. De tänker enligt Respondent 3 därför inte ändra 

sin redovisningsmetod. 

 

Respondent 1 menar att de använder sig av försiktighetsprincipen. Med det menar han att de 

tidigt försöker göra en uppskattning av vinsten eller förlusten för att på det viset se hur bygg-

projektet ska redovisas. Han beskriver att det är när stommen är uppe som de vet hur projektet 

ska gå och därmed kan räkna på vinsten respektive förlusten. Enligt FAR (2011a) handlar 

försiktighet om att värdering av olika poster ska göras med rimlig försiktighet, det handlar om 

att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen. Respondent 3 beskrev att när 

ett uppdrag till fast pris startar görs först en kalkyl, kalkylen gås igenom av platschefen, när 

de bedömningar och beräkningar som krävs har gjorts görs sedan regelbundna prognoser för 

projektet. Det görs för att se hur arbetet fortlöper och om något har ändrats.  Respondent 2 

beskriver hur de varje månad går igenom projekten som pågår för att se att de går som plan-

erat och att beräkningarna som gjorts i början stämmer överens med det pågående arbetet. 

Respondent 2 beskriver att de håller inne 5-10 % från redovisningen tills dess att det gjorts en 

godkänd slutbesiktning. 

 

5.3 Intäktsredovisning av pågående arbeten 
För att anpassa redovisningen till företagets specifika förutsättningar kan alla företag välja att 

tillämpa normer från BFN och/eller RR (Edenhammar & Thorell, 2005). BFN:s allmänna råd 

om intäkter för pågående arbeten har omarbetats och förtydligats från RR 11 (FAR, 2011a). 

Enligt BFN finns det två typer av uppdrag och det är uppdrag till fast pris och uppdrag på 

löpande räkning. Det finns även två regler att använda sig av och det är huvudregeln och 

alternativregeln (FAR 2011a). RR 10 som är en rekommendation för entreprenader och lik-

nande uppdrag beskriver att kännetecken för entreprenaduppdrag är att de ofta påbörjas och 

avslutas i olika redovisningsperioder. Arbetet med hur periodisering ska gå till beskrivs som 
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den grundläggande frågan. Denna rekommendation hanterar även uppdrag på löpande räk-

ning och uppdrag till fast pris [14]. 

 

Ingen av våra respondenter svarade på vilka rekommendationer de använder. De vet att de 

använder sig av uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning och hur de redovisar 

detta men de nämner inte om de tillämpar BFN eller RR. Det som alla tre företagen har gem-

ensamt är att de hela tiden följer upp projekten för att tidigt kunna styra och se hur de fort-

löper. Alla tre företagen beskriver hur de vid fast pris sätter ett pris i början av uppdraget. 

Skulle något inträffa, till exempel en felberäkning i kalkylen, som blir till kundens eller före-

tagets fördel blir detta en förlust respektive en vinst. Det kan även bli tal om en minskning av 

vinsten om det endast handlar om en liten felberäkning. Vid uppdrag på löpande räkning redo-

visar företagen i takt med faktureringen. Förutom Bröderna Bergströms som använder sig av 

alternativregeln, även om både stora och små företag får välja vilken regel de vill använda 

(FAR, 2011a).  

 

Vi bad våra respondenter att berätta hur processen ser ut från att ett uppdrag börjar till att ett 

uppdrag är slutfört. På Peterson & Hansson berättade Respondent 1 att de använder sig av 

uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. Han berättade att det kan uppkomma en 

vinst eller en förlust om ett projekt kostar mer eller mindre än beräknat. Handlar det däremot 

om mer pengar på grund av ändringar från kunden blir det tilläggskostnader medan löpande 

räkning redovisas kontinuerligt efter de belopp som faktureras till kunden. Dessa tilläggs-

kostnader som kan uppstå löpande vid uppdrag till fast pris kan liknas med de tillfällen då 

Bröderna Bergströms upptäcker svamp i byggnader som måste åtgärdas. Detta gör nämligen 

Bröderna Bergströms på löpande räkning och det kan därför ses som tilläggskostnader för 

kunden.  

 

Enligt RR ska successiv vinstavräkning användas och då är det färdigställandegraden som 

avgör hur mycket som ska redovisas. Metoden kan användas först då utfallet på tjänste-

uppdraget kan beräknas. Enligt FAR (2011a) krävs även bra interna system för att hantera 

detta, något som Respondent 3 höll med om. Hon berättade även att successiv vinstavräkning 

är något som MTA använder sig av. Hon anser att successiv vinstavräkning är ett måste i 

större företag för att ha möjlighet att kunna styra byggprojekten. Hon berättade dock att de 

inte har några interna system på MTA som sköter detta utan det görs i olika Excel-mallar. 

Varför de inte har dessa system beror enligt Respondent 3 på att de inte är så pass stora att det 

är värt att investera i dem. 

 

5.4 Periodisering 
Periodisering görs enligt Johansson et al. (2009) för att kunna hänföra inkomster och utgifter 

till en bestämd period. Rättvisande bild anses också vara en anledning till att periodisera. Det 

är bara den del av inkomsterna och utgifterna som tillhör perioden som får påverka det redo-

visade resultatet. Resten av det som hör till inkomsten kan istället redovisas som en tillgång, 

ofta en interimstillgång (Johansson et al., 2009). Periodisering är något som skiljer de tre 

företagen åt, Respondent 1 förklarar att projekt som går över ett årsskifte periodiseras efter 

vad de beräknas få in i likvida medel och de periodiserar även efter detta i redovisningen. 

Projekt delas även upp efter hur lång tid det beräknas ta. På Bröderna Bergströms projekt-

redovisar de sina byggprojekt och de tas inte med alls i resultaträkningen förrän de är helt 

klara. På MTA menar Respondent 3 att periodisering inte görs utan vid successiv vinst-

avräkning följer de istället upp projekten och ser för varje månad hur prognosen ser ut och hur 

mycket som ska redovisas för respektive månad. 
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Alla tre företagen är försiktiga med att ta upp inkomster som tillhör nästkommande år i 

redovisningen. Bröderna Bergströms tar inte med inkomster alls förrän ett projekt är klart 

även om det sträcker sig över flera räkenskapsår. Inkomsterna finns ändå med i årsredo-

visningen eftersom det enligt Respondent 2 är viktigt att se vilka pågående projekt de har. 

Detta gör även Peterson & Hanson eftersom det finns en post i deras årsredovisning som heter 

just Pågående arbeten där inkomster minus utgifter blir ett resultat som redovisas som en 

omsättningstillgång i deras resultaträkning. Respondent 3 menar å sin sida att periodisering 

inte är något des ”pratas” om när successiv vinstavräkning används. 

 

5.5 Sammanfattande analys 
Rättvisande bild och överskådlighet är något som ska uppfyllas i årsredovisningen. Detta 

beskrivs i tilläggsupplysningar i årsredovisningar, något alla tre företagen använder sig av. 

Dock skiljer det sig i företagens val mellan BFN och RR. Realisationsprincipen, matchnings-

principen och försiktighetsprincipen är de principer som tagits upp, av dessa nämner två av 

förertagen att de tillämpar jämförbarhetsprincipen. Jämförbarhetsprincipen handlar om att 

använda sig av samma redovisningsmetoder i hela företaget under en längre period. En av 

respondenterna säger sig också använda sig av försiktighetsprincipen som handlar om endast 

konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen. De uppdrag som finns att använda sig av 

är uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris. Alla tre företagen använder sig av 

båda typerna av uppdrag men de skiljer sig till viss del gällande vilka regler de anpassar sig 

efter. 
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6 Slutdiskussion 

Detta kapitel är till för att svara på vår problemformulering med tillhörande syfte. Vi kommer 
presentera våra slutsatser och i resultatet kommer våra egna åsikter vävas in. Diskussionen 

avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med vår uppsats var att beskriva hur företag i byggbranschen intäktsredovisar pågående 

arbeten. Vi ville genom uppsatsen få en förståelse för varför företagen väljer att redovisa som 

de gör. Med detta som utgångspunkt har vi sedan utgått från följande problemformulering: 

 

Hur intäktsredovisar företag i byggbranschen pågående arbeten? 

 

6.1 Slutsatser 
Enligt vår kvalitativa studie väljer de företag vi intervjuat att redovisa både till fast pris och på 

löpande räkning. Bröderna Bergströms som är ett mindre företag väljer att redovisa både fast pris 

och löpande räkning i enlighet med BFN:s alternativregel. Medan Peterson & Hansson redovisar i 

enlighet med BFN:s huvudregel. I MTA:s årsredovisning kan vi däremot utläsa att de använder 

både råd från BFN och rekommendationer från RR och efter att vår Respondent 3 förklarat för oss 

hur de hanterar intäktsredovisning drar vi slutsatsen att de intäktsredovisar enligt RR:s rekom-

mendationer. Fastprisuppdrag ska i enlighet med RR:s rekommendationer redovisas med hjälp av 

successiv vinstavräkning, en metod som vi anser kan liknas med BFN:s huvudregel för fastpris-

uppdrag. 

 

De skillnader vi kan se mellan företagen är framförallt varierande omsättning, Peterson & 

Hansson omsatte år 2010 123 miljoner kronor medan Bröderna Bergströms omsatte omkring 43 

miljoner kronor. MTA som startades under år 2010 valde vi att istället titta på 2011 års års-

redovisning och den visar en omsättning på 188 miljoner kronor. Vi tror att anledningen till att 

företagen redovisar på olika sätt framförallt beror på att omsättningen skiljer sig dem emellan. 

Eftersom Peterson & Hansson och MTA dessutom är större än Bröderna Bergstöms sett till antalet 

anställda tror vi att de har fler projekt som löper över flera räkenskapsår. Vi menar att det därför 

är viktigare för dem att redovisa på ett sätt som både vi och respondenterna anser ger en mer 

rättvisande bild. 

 

Efter att vi samlat in vårt empiriska material insåg vi att alla tre anser att det är viktigt med 

bedömningar och uppföljningar av de olika byggprojekten, en orsak till det är att det ofta handlar 

om projekt som pågår under en längre tid. Däremot kan vi i denna studie påvisa att bedömning-

arna och uppföljningar görs av olika anledningar. Peterson & Hansson och MTA gör bedömningar 

för att dels se hur projekten går och om det behövs göras något men även för att veta hur de ska 

redovisa. Bröderna Bergströms å sin sida gör främst uppföljningar för att få erfarenheter och se 

hur projekten går. Eftersom det inte påverkar deras resultat förrän projektet är klart är det inte lika 

viktigt för dem att veta hur mycket av intäkten som ska redovisas under det pågående arbetet. 

 

Vi kan i vår studie även påvisa att alla tre företagen är medvetna om den kvalitativa egenskapen 

jämförbarhet samt försiktighetsprincipen. Vi menar att detta beror på att dessa två är de som är 

mer lättförståeliga än övriga principer och kvalitativa metoder. Eftersom de företag vi intervjuat 

redovisar delvis lika delvis olika tror vi att jämförbarheten mellan olika företag blir svårare. Tack 

vare att Peterson & Hansson och MTA redovisar enligt liknande metoder anser vi dock att det är 

lättare att jämföra dessa företag. Realisationsprincipen däremot är en princip som vissa företag 

inte kan använda sig av eftersom den inte speglar företagets resultat på bästa sätt. Vi menar dock 

att Bröderna Bergströms använder sig av denna princip eftersom de inte resultatför projekten 

förrän de har blivit helt färdiga. Eftersom alla tre företagen arbetar med uppdrag på löpande 

räkning och fakturerar kunderna för de utgifter som företaget haft ser vi även en tydlig koppling 
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till matchningsprincipen som vi även menar uppfylls vid uppdrag till fast pris. Då alla tre 

företagen har tilläggsupplysningar i sina årsredovisningar underlättar det förståelse och tolkning 

för användarna. Genom att med hjälp av noter redovisa hur mycket pågående arbeten som finns 

visar Peterson & Hansson samt Bröderna Bergströms information som kan påverka framtida 

ekonomiska beslut. Eftersom samtliga respondenter har pratat om att det är viktigt med för-

siktighet vid osäkerhet och att vi vet att företagens årsredovisningar har blivit granskade av 

revisorer menar vi att tillförlitligheten på dessa är hög. 

 

Sammanfattningsvis kan vi i vår studie påvisa att pågående arbeten redovisas enligt både uppdrag 

till fast pris och uppdrag på löpande räkning. Detta är något som i de olika företagen hanteras 

enligt både BFN:s huvudregel och alternativregel men även enligt successiv vinstavräkning. Vi 

drar även slutsatsen att valen mellan dessa avgörs efter företagens behov som vi menar beror på 

det specifika företagets storlek. Slutligen anser vi att alla våra intervjuföretag i olika utsträckning 

tar hänsyn till de kvalitativa egenskaperna som innefattas av god redovisningssed. Genom att 

företagens redovisning följer god redovisningssed uppnås även rättvisande bild. 

 

6.2 Forskningsbidrag 
Kunskapen som vi förmedlar i denna studie omfattas av både dokumentundersökningar av 

årsredovisningar men även av intervjuer från tre byggföretag. Detta tror vi ger en grundlig 

förståelse för hur företagen väljer att redovisa pågående arbeten. Vi tror även att genom att 

andra studenter läser vår uppsats får de bättre kunskap om hur byggföretag väljer att redovisa 

intäkter av pågående arbeten vilket kan underlätta vid fortsatta studier inom området. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom de flesta av våra respondenter har hänvisat till revisorn när det gäller val eller 

diskussion av vilka råd eller rekommendationer som bör användas anser vi att vidare forsk-

ning skulle kunna göras genom att utgå från samma problemformulering men med revisorer 

som undersökningsenhet. Vi anser även att samma studie skulle kunna vara av intresse att 

göra i en annan bransch med samma typ av problematik kring periodisering. Ett tredje förslag 

till fortsatt forskning gäller det nya regelverket K3 efter att det tagits i bruk och studera hur 

det hanterar problematiken med periodisering vid pågående arbeten. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Person/företag 

- Vem är du och hur länge har du arbetet på företaget? 

- Vad har du för position/arbetsuppgifter? 

- Beskriv företaget. 

 

Regler och rekommendationer 

- Vilka följs? 

- Varför har ni valt dessa? 

- Åsikter kring regelverken? 

 

Intäktsredovisning av pågående arbeten 

- Beskriv arbetsprocessen från offert till slutfört arbete. 

o Hur prissätter ni arbeten? 

o Hur hanterar ni eventuella differenser mellan avtalat pris och slutlig kostnad, 

vid fastpris? 

o Hur intäktsredovisar ni pågående arbeten? 

 

Periodisering 

- Hur sker arbetet med periodisering? 

- Finns det någon speciell orsak att ni gör just på det sättet? 

 


