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Sammanfattning 
Senaste årens ökade internationalisering har gjort att antalet stora multinationella företag och 

koncerner ökat. Följden har blivit ett ökat behov av att kunna göra jämförbara tolkningar av 

finansiella rapporter för bolag i olika länder. Detta har lett till införandet av internationella 

redovisningsstandarder (IFRS/IAS), som gäller även för svenska koncerner från och med 2005. 

Då länderna historiskt haft olika värderingsprinciper finns risk för konflikt mellan det som varit 

traditionellt i Sverige, d.v.s. en mer försiktighetsinriktad syn på redovisningen, och matchnings-

principen som är aktuell för dagens fokus på redovisning till verkligt värde. Problemfrågan är om 

de större verkstadsindustribolagen har en mer försiktighetsinriktad syn vid sin successiva vinst-

avräkning. Stödjer metoden bolagen att visa en rättvisande bild av dess resultat och ställning? 

Syftet med uppsatsen har varit att söka svaret på vilken av försiktighets- eller matchnings-

principen som väger tyngst för utvalda bolag när de gör successiv vinstavräkning. Motsvarar det 

kapitalmarknadens intresse med vinstavräkning till verkligt värde?  

 
För att söka svaren har strategin varit att göra en fallstudie där ett antal intervjuer gjorts med två 

bolag inom verkstadsindustribranschen. Då antalet direkta källor är begränsade bör inga 

generaliseringar göras av redovisat resultat. 

 
Uppsatsen baserar sig på redovisningsteorierna försiktighets- och matchningsprincipen samt den 

successiva vinstavräkningsmetoden. Försiktighetsprincipen innebär bl.a. att vinster inte ska tas 

upp förrän de har realiserats. Matchningsprincipen däremot innebär att intäkter och kostnader ska 

matchas och redovisas i samma period. Sistnämnda principen stödjer den successiva vinst-

avräkningen som har till syfte att lyfta fram intäkter och kostnader i proportion till 

färdigställandet av varan/tjänsten. 

 
Sammantaget anser intervjuade bolag att den successiva vinstavräkningen hjälper dem att visa en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Det framgår att koncernen, som det ena bolaget 

verkar i, historiskt haft en tradition att vara försiktiga. Analysen här är att försiktighetsprincipen 

fortfarande väger tyngst och att införandet av nya standarder antas först då det kulturella arvet 

mognat och hunnit ifatt. Men då omsättning endast till mindre del består av kundorders som 

avräknas successivt ger den totala externredovisning en rättvisande bild av bolaget. Slutsatser för 

det andra bolaget är att de tydligare använder matchningsprincipen vid värderingar för successiva 

vinstavräkningen. Tolkningen är att koncernen under en längre tid använt US-GAAP, vilka de 

internationella standarderna baseras på. Det medför att de redan värderar till verkligt värde och 

tillfredsställer därmed de privata kapitalmarknadsplacerarna. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De senaste årens ökade internationalisering har gjort att antalet stora multinationella företag och 

koncerner har ökat.1 Det har medfört ett ökat behov av att kunna göra jämförbara tolkningar av 

finansiella rapporter av bolag i olika länder. Vilket har bidragit till en harmonisering av många 

länders regelverk och standarder på redovisningsområdet.2 För den inre marknaden i EU beslöts i 

det Europeiska rådet den 13 juni 2000 att noterade företag ska använda de enhetliga 

internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS i sin koncernredovisning.3  

 

Redan på sena 1920- och tidiga 1930-talet uppstod ett viktigt skifte i tankarna kring bas-

redovisningen i USA genom ett flertal skrivelser och diskussioner. Det ledde till att målet för den 

amerikanska redovisningen ändrades, från att ha haft till syfte att presentera information för 

ledning och kreditgivare, till att ta fram information för investerare och aktieägare. 4 USA, som 

tillhör den anglosaxiska redovisningen, har en mer informativ och öppen syn på redovisningen.5 

Den anglosaxiska gruppen, är en av två huvudgrupper för synen på redovisningen. Den andra 

gruppen, som bland annat består av Tyskland, Japan och Sverige, har kallats den kontinentala 

gruppen. 6 Redovisningssynen i de kontinentala länderna är mer konservativ med intäkts-

redovisningen på grund av deras huvudsakliga finansieringssätt sker via bank medan den i USA 

är mer marknadsbaserad och ser till ett kortsiktigare avkastningskrav.7 

 

I Sverige är den finansiella rapportens huvudsakliga syfte att förse företagets intressenter med 

ekonomisk information.8 Redovisningen, som rapporten bygger på, ska följa årsredovisnings-

lagen och därmed vara upprättad på ett överskådligt sätt i enlighet med redovisningens principer, 

om god redovisningssed samt ge en rättvisande bild om företagets ställning och resultat.9 Centralt 

i den svenska redovisningen har alltid varit att intäkt för vara redovisas när leverans har skett.10 

                                                 
1 Södersten & Tson-Söderström (2004) s. 366 
2 Schroeder et al (2005) s. 70 
3 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 27-28 
4 Hendriksen & Van Breda (1992) s. 98 
5 Artsberg (2005) s. 90 
6 Ibid s. 88 
7 Black & White (2003) s. 31-33 
8 Ibid s. 12 
9 FARs samlingsvolym (2005) s. 1331 
10 Edenhammar (2004) s. 22 
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Enligt Bokföringsnämnden (BFN)11 samt Redovisningsrådets RR1112 ska en varuförsäljning inte 

tas upp som intäkt förrän de väsentliga riskerna och fördelarna har övergått till köparen. 

 

I Sverige har lagar och rekommendationer som styr företagens externa redovisning förändrats de 

senaste åren. Genom införandet av de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS ska 

Sverige i större utsträckning anpassa sin redovisning till internationell praxis. Att beakta är dock 

när nya lagar och regler införs kan övergångsproblem uppstå.13 Även de amerikanska 

assisterande professorerna Black och White menade i sin studie att trots nya givna standarder 

väger ländernas kultur och normer mer vid värderingen av redovisningsinformationen, fram till 

att även dessa värderingar har ändrats.14 

 

Då ÅRL 4 kap 10§ har förändrats och de pågående arbetena får värderas över anskaffnings-

värdet, leder det till att lagen har öppnat upp för redovisning enligt den successiva 

vinstavräkningen.15 Metoden innebär att vinsten redovisas varefter varan/tjänsten färdigställs 

d.v.s. under pågående arbete. Införandet av den successiva vinstavräkningen har haft för avsikt att 

för perioden ge en bättre bild av företagets ställning och resultat. 16 Men rekommendationen kan 

ge problem i redovisningen då den ställer stora krav på systemen samt processen för 

vinstavräkningen av de pågående arbetena.17 Ett värderingsproblem kan då uppstå eftersom 

försiktighetsprincipen, som har gällt i de kontinentala länderna, kan komma i konflikt med 

matchningsprincipen, som innebär att kostnader och intäkter ska matchas och resultat föras när de 

uppstår. Det är matchningsprincipen som ligger till grund för att ge en rättvisande bild av 

företaget genom att använda den successiva vinstavräkningen. 18 Det är viktigt att kunna 

säkerställa färdigställandegraden per projekt genom intäkts- och kostnadsrapportering då den 

successiva vinstavräkningen baseras på färdigställandegraden.19 

                                                 
11 Bengtsson (2003) s. 14  
12 Edenhammar (2002) s. 32 
13 Engström & Lewén (2003) s. 17 
14 Black & White (2003) s. 43-44 
15 Artsberg (2005) s. 261 
16 Edenhammar (2004) s. 22 
17 Ibid s. 24 
18 Engström & Lewèn (2003) s. 17 
19 Bengtsson (2003) s. 15 
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1.2 Problembeskrivning 

Med dagens ökade fokus på kapitalmarknadsaktörerna, och deras mer kortsiktiga perspektiv som 

förespråkar den successiva vinstavräkningen, ser vi här en konflikt mot det som har varit 

traditionellt i Sverige d.v.s. en mer försiktighetsinriktad syn på redovisningen. Ur ett 

redovisningsperspektiv är den viktigaste problemfrågan om de större verkstadsindustribolagen 

med dess mer trögrörlighet i organisationen, lett till att deras kulturella normer inte hunnit ikapp 

de nya standarderna? Följdfrågan blir om de fortfarande har en mer försiktighetsinriktad syn vid 

sin successiva vinstavräkning. Trögrörligheten förklaras ofta av industribranschens längre 

inlärningskurva som gäller för förändringar i större verkstadsindustrier.20 Ger då deras 

vinstavräkning verkligen en rättvisande bild av företagets resultat och ställning ur dagens mer 

kortsiktiga kapitalmarknads perspektiv? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ovanstående problemdiskussion söka svaret på vilken av 

försiktighets- eller matchningsprincipen som väger tyngst när utvalda verkstadsindustribolag gör 

den successiva vinstavräkningen. Och om detta motsvarar en kapitalmarknads intresse med 

vinstavräkning till verkligt värde21.  

 

Vår hypotes är att bolagets rådande kulturella normer har betydelse för vilken av försiktighets- 

eller matchningsprincipen som dominerar vid den successiva vinstavräkningen. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att inte titta på andra intäktsredovisningsprinciper. Vi kommer inte heller att 

studera effekterna på balansräkningen. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning Kapitlet inleds med en presentation av bakgrund till uppsatsen. 

Därefter följer en problembeskrivning som mynnar ut i frågeställning 

                                                 
20 Pindyck & Rubinfeld (2005) s. 243-247 
21 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 306 
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och syfte. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som ansetts 

nödvändiga för uppsatsen. 

 

Kapitel 2 – Metod Kapitlet redogör för den forskningsansats vi valt att använda oss av. 

Där redovisas val av källor och de metodproblem vi upplevt.  

 

Kapitel 3 – Teori & En presentation av relevanta teorier som ligger till grund för vår  

referensram   uppsats. 

 

Kapital 4 – Empiri  Kapitlet innehåller de svar vi erhållit vid intervjuerna. Vilka sedan är 

underlag till efterföljande analys och slutsats. 

 

Kapitel 5 – Analys Här följer analys av empirin vilken består av material vi har fått in via 

intervjuer med hjälp av utvalda teorier. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser I det avslutande kapitlet sammanfattas vårt arbete med slutsatser från 

analysen och en avslutande diskussion gällande studien. 

Avslutningsvis följer förslag till fortsatta studier samt egen kritik till 

uppsatsen. 

 

1.6 Notsystem för uppsatsen 

För arbetet har Oxfords notsystem används på följande sätt: 

• Not som sitter direkt på ett ord hänvisar till just det ordet. 

• Not som är placerad direkt efter en punkt avser hela meningen. 

• Not som är placerad med ett mellanslag efter punkt avser hela ovan stycke eller samtliga 

meningar i stycket från föregående not. 

• Not placerad vid en rubrik avser alla därtill hörande stycken. 
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2 Metod 

2.1 Forsknings strategi, ansats och metod 

Vid genomförande av en bra samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att fatta riktiga 

strategiska beslut om vilka val som skall göras.22 Vald strategi för uppsatsen var att göra en 

fallstudie. Fördelarna med strategin är att bolag kan studeras på djupet. 23 För uppsatsen är syftet att 

utföra en djupare undersökning av vilka värderingar bolagen har vid sin successiva vinstavräknings-

process. Motivet är att få en specifikare och djupare jämförelse av teorierna kring processen för den 

successiva vinstavräkningen för just verkstadsindustribranschen och utvalda bolag. För att få fram 

informationen har vi valt att genomföra längre intervjuer.24 Utgångspunkt för uppsatsen var därför 

den kvalitativa ansatsen. 

 

Studien baserade sig på försiktighets- och matchningsprincipen inom redovisningsteorin. Enligt 

Schroeder m.fl. kan redovisningsteorier utvecklas genom användning av några olika metoder. De 

vanligast använda metoderna är den deduktiva-, induktiva-, pragmatiska-, etiska och 

beteendemässiga.25 I vårt fall lämpade sig den deduktiva metoden bäst då vi utgått från teorierna om 

försiktighets-, matchningsprincipen i redovisningsteorin, och studerade på djupet om teorin 

efterlevs i verkligheten för de valda bolagen. 

 

2.2 Val av bolag 

De två utvalda bolagen är större välkända verkstadsindustrikoncerner som vi anser representerar 

branschen bra. Verkstadsindustrin valdes då den anses ha en trögrörlig organisation och därför kan 

anses leva kvar längre i historiska principer än andra branscher. Därför vill vi selektera bort andra 

eventuella branschers neutralisering av effekterna vid övergången från tidigare försiktighetsprincip 

till matchningsprincipen genom att selektivt välja verkstadsindustriföretag för fallstudien.26 Vid 

urvalet av företag har hänsyn tagits till att företagen ska använda sig av successiva vinstavräknings-

processen. För att metoden ska vara aktuell pågår produktionen över minst två redovisnings-

perioder, vilket vid en normal vinstavräkning skulle leda till att intäktsredovisningen kommer först i 

                                                 
22 Denscombe (2000) s. 9 
23 Ibid s. 41-43 
24 Johannessen & Tufte (2003) s. 21 
25 Schroeder et al (2005) s. 102 
26 Denscombe (2000) s. 45 
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period två när varan/tjänsten levererats. Alla verkstadsindustriföretag har inte så lång produktionstid 

och använder sig därför inte av successiv vinstavräkning. 

  

2.3 Datasamlingsmetod 

Datakällor kan delas in i två sorters kategorier: primär- och sekundärdata. Primärdata är sådana data 

som forskarna själva samlar in för sitt aktuella arbete medan sekundärdata är data som redan 

samlats in av någon annan. 27 I arbetet har sekundärdata använts för att skaffa kunskap i ämnet 

medan primärdata använts för arbetets empiriska datainsamling. Datainsamlingen har skett via 

intervjuer som har genomförts med de olika respondenterna ute hos bolagen. För att försöka 

säkerställa korrektheten i insamlad data har metoden kombinerats med: 

 studier och jämförelser mot de valda bolagens årsredovisningar 

 flera individer från olika delar av organisationen har intervjuats  

 kontroll har gjorts mot koncernernas interna redovisningsregelverk.  

 

Avsikten har varit att ge oss ökad avstämning av korrektheten i insamlat material, en så kallad 

material trianguleringseffekt28. 

 

2.3.1 Primära källor 

I studien har de primära källorna varit personliga intervjuer med subjektivt utvalda företag. Vid 

intervjuerna var syftet att fånga upp vilken av försiktighets- och matchningsprincipen som vägde 

tyngst vid deras successiva vinstavräkning. 

 

I sökandet att komma i kontakt med rätt person på företagen presenterades först syftet med 

intervjun för att därefter bli hänvisade till lämplig person. Fastställandet av trovärdigheten hos 

nyckelpersonerna i studien har gjorts genom att deras erfarenheter kontrollerats, där syftet var att 

säkerställa deras kunskap i området successiv vinstavräkning. Vid intervjutillfällena har vi använt 

oss av intervjumallar, se bilaga1 och bilaga2, som har skickats ut via mail till respondenten innan 

intervjun. Avsikten har varit att denne i förväg skall kunna sätta sig in i frågorna och därmed ha 

möjlighet att ge en så korrekt bild som möjligt av företaget och dess successiva vinstavräknings-

process. Syftet med förhandsutskicket av frågorna var att ge respondenterna tid att med eftertanke 

sätta sig in i frågorna. Därmed eftersträvas att minska risken för en felaktig tolkning av frågorna och 
                                                 
27 Dahmström (2000) s. 59 
28 Denscombe (2000) s. 134, 158 
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påverkan av hur intervjuaren ställer frågan.29 Vid intervjun har en semistrukturerad form valts för 

att med våra intervjumallar fånga upp områden vi är intresserade av men ändå lämna öppet för 

flexibilitet samt att respondenten skall kunna komma med egna idéer eller utförligare berättelse om 

området än vad vi haft i åtanke.30   

 

Då läsaren inte ska behöva få samma åsikter upprepade från olika personer inom samma område har 

fältanteckningar och bandinspelat material från intervjuerna kontrollerats och sammanställts per 

bolag och avdelning samt indelats i teman.31 Om respondenterna har haft samma uttalanden har de 

endast angivits en gång. Om svaren var olika framgår vilken av respondenterna som har uttalat sig 

enskilt. 

 

Bolagens identiteter kommer inte att presenteras. Vi har gjort det ställningstagandet utifrån att 

problemområdet för vår uppsats kan anses känsligt då vi vill kunna få fram om företagen vid sin 

successiva vinstavräkning har en mer försiktighetsinriktad syn än den som skall gälla enligt dagens 

standarder från IFRS/IAS 18 och RR11, de generella intäktsnormerna. Standarderna säger att 

matchningsprincipen skall gälla då redovisningen skall göras till verkligt värde. Då företagen får 

vara anonyma räknade vi med att få svar på frågorna kring hur de faktiskt gör och inte hur de 

förväntas göra.  

 

2.3.2 Sekundära källor 

Vi har använt oss av information hämtad från studentbibliotekets databas, Internet, vetenskapliga 

tidningar, faktalitteratur samt från tidigare studier i företagsekonomi och nationalekonomi. I 

studentbibliotekets databas har vi sökt på orden: successiv vinstavräkning, percentage of 

completion, lagervärdering, income. Litteratur och artiklar i ämnet har studerats för att få överblick 

och kunskap samt se hur problemområdet har diskuterats i debatten.  

 

2.4 Eventuella Metodproblem 

- Vid den kvalitativa ansatsen finns risk för att tolkningar kan vara för nära kopplad till 

forskarna. Då det vid kvalitativ forskning är lätt att forskarens egen identitet, bakgrund och 

                                                 
29 Denscombe (2000) s. 163 
30 Ibid s. 135 
31 Ibid s. 159 
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egna övertygelser spelar en roll vid framtagningen och analysen av insamlat data måste 

resultatet hanteras med försiktighet. 32 

- Risk för att den intervjuade kan tolka våra frågor på annat sätt än vad som är vårt syfte. 

- Då vi endast har begränsat antal direkta källor dom kan ge problem vid en tolkning av 

resultatet och att det då kan vara osäkert att göra generaliseringar.33 

- Information som kommer fram vid en intervju baseras på vad den intervjuade säger och 

speglar inte alltid verkligheten. Intervjuobjektets uttalanden kan ibland vara påverkade av 

intervjuaren. 34 

- Forskaren kan vid intervjuprocessen både omedvetet och medvetet påverka respondenten 

när denne ska svara på frågorna.35  

  

I syfte att undvika ovan nämnda risker har vi vidtagit följande åtgärder.  

o Intervjufrågorna skickades ut i förväg så den intervjuade personen kunde sätta sig in 

i frågorna.  

o Eftersom en av författarna i studien arbetar på ett av de valda bolagen fick vi en 

avstämning av om frågorna var rätt tolkade.  

o Inspelning gjordes av intervjuerna för att minimera risken för förhastad feltolkning 

av svaren.  

o Avstämning av intervjusvaren har skett mot bolagens egna redovisningsprinciper. 

Avsikten har varit att säkerställa korrektheten i empirin så att inte intervjusvaren har 

blivit feltolkat av intervjuarna. Bolagens redovisningsprinciper för plant accounting 

finns som bilaga 3 och 4. 

 

Någon generalisering av arbetet kommer inte att göras, utan den ska endast ses som en beskrivning 

och analys av just de subjektivt valda bolagen.  

 

2.5 Källkritik 

I syfte att ge läsaren möjlighet att uppskatta trovärdigheten av valda referenser i vårt arbete följer 

nedan en översikt av litteraturen och författarna till de teorier som varit centrala för uppsatsen: 

 

                                                 
32 Denscombe (2000) s. 261 
33 Ibid s. 260 
34 Ibid s. 163 
35 Ibid s. 160 
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Kristina Artsberg är professor i företagsekonomi. Hon arbetar vid Internationella Handelshög-

skolan i Jönköping.36 Boken är tryckt 2005 och används ofta som kurslitteratur i ämnet redovisning 

på högskolor och universitet i Sverige. Innehållet är en bra blandning av akademisk teori och praxis 

som författaren samlat på sig under drygt 15 år som föreläsare.37 Den speglar både redovisningen i 

Sverige och internationellt på ett pedagogiskt sätt. Vi upplever att Artsberg har en hög trovärdhet.  

 
Ervin L. Black var biträdande professor vid Brigham Young University och John J. White var 

biträdande professor vid Elmhurst Collage, när de tillsammans skrev artikeln “An international 

comparison of income statement and balance sheet information: Germany, Japan and the US”.38 

Artikeln publicerades i European Accounting Review 2003 vilket vi tycker ger den en hög 

trovärdighet. 

 

Jan-Erik Gröjer, är professor i redovisning och finansiering. Han undervisar vid Uppsala 

Universitet. 39 Boken ”Grundläggande redovisningsteori” skrevs då han saknade en bok för 

nybörjare i ämnet till sin undervisning.40 Dessutom är han styrelseordförande i Svenska Revisors 

Akademin, vice ordförande i Övervakningspanelen, styrelsemedlem i IREV och EAA (European 

Accounting Association) samt en av fem medlemmar i Revisorsnämnden.41 Vi upplever därmed att 

Gröjer har en hög tillförlitlighet. 

 

Richard Schroeder och Jack Cathey föreläser på Universtiy of North Carolina at Charlotte. 

Myrtley Clark, är föreläsare på University of Kentucky. De har tillsammans skrivit boken som 

speglar utvecklingen av redovisningsteori under de senaste 25 åren. 42 Använd upplaga är aktuell 

och utgiven 2005. Utifrån ett internationellt perspektiv speglar boken redovisningsteorin bra. 

 

Jan Thomasson, Per Arvidson, Hans Lindquist, Olov Larson och Lennart Rohlin har skrivit en 

grundläggande lärobok för affärsredovisning. Samtliga författare är eller har varit verksamma vid 

Lunds universitet. Boken har kommit ut i många upplagor och reviderats löpande. 43 Arbetet baserar 

på den senast utkomna upplagan från 2002. Boken är pedagogiskt uppbyggd och ingår ofta i 

högskolans kurslitteratur för företagsekonomi.  

                                                 
36 http://www.hj.se/IHHsubwebs/research/acc_fin_kristina_artsberg.htm 
37 Artsberg (2005) s. 5 
38 Black & White (2003) s. 29 
39 http://www.uu.se/findperson.php?uid=N1-1368 
40 Gröjer (2002) s. 5 
41 http://www.anst.uu.se/jagro789/appointments.htm 
42 Schroeder et al (2005) s. iii 
43 Thomasson et al (2002) s. 8-9 
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FARs Samlingsvolym har under det senaste 25 åren varit handbok för den som arbetar med god 

redovisningssed och redovisning. Boken presenterar nödvändiga associationsrättsliga regler och 

redovisningsregler från de fristående expertorganen BFN, RR och FAR. 44 Boken kan anses ha en 

hög tillförlitlighet då den baserar på flera olika expertorganisationer. 

 

Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS innehåller de standarder som antagits av 

EG-kommissionen. Standarderna gäller för samtliga noterade företag fr.o.m. 1 januari 2005. 45 

Boken har hög trovärdighet eftersom den innefattar gällande redovisningsstandarder. 

 
Redovisningsrådets RR10 ger en utförlig beskrivning av rekommendationerna för hur entreprenad 

och liknande uppdrag ska redovisas enligt den successiva vinstavräkningens huvud- eller 

alternativmetod.46 RR10 är utgiven av redovisningsrådet vilken har en hög tillförlitlighet.

                                                 
44 FARs samlingsvolym (2005) s. 3 
45 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 3 
46 Redovisningsrådet (1999) s. 3 
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3 Teori & referensram 

3.1 Redovisningsteorier 

Idag finns det inga generella redovisningsteorier som kan förklara alla iakttagelser, utan teorierna 

används som argument för olika intressefrågor.47 Nedan följer valda teorier för uppsatsen.  

 

3.1.1 Historik och bakgrund 

Redovisning kan sägas handla om ett samtal, i skriftlig form, mellan en människa och en 

organisation. Redovisningen kan definieras på följande sätt ”Redovisning är ett skriftspråk som 

används för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet”. 48 Det 

går även att se redovisningen som ett historiskt protokoll, en bild av existerande ekonomisk 

verklighet, ett informationssystem, en vara, ett språk samt ett förhandlingssystem.  

Redovisningen är ett skriftligt språk som skall beskriva ett bolags ekonomiska resultat och 

ställningen vid en viss tidpunkt och för en viss period. Intressenter till informationen kan till 

exempel vara investerare, långivare, leverantörer och anställda. Då det finns åtskilliga intressenter 

är det viktigt att det historiska protokollet följer vissa krav. Många hävdar idag att redovisningen 

framför allt är ett informationssystem, en sådan syn sätter fokus på hur redovisnings-

informationen ska kommuniceras till användaren. 49 Som ett minimikrav säger årsredovisnings-

lagen att informationen skall omfatta balansräkning och resultaträkning samt notsystem och 

förvaltningsberättelse.50  

 

Att redovisning inte endast kan ses som en teknisk lösning utan att det är ett samspel mellan olika 

intressenter visas när redovisningslösningar studeras internationellt. Känd för sina studier kring 

detta är Nobes som menar att det finns två huvudgrupper av redovisningslösningar, den 

anglosaxiska, som består av framför allt anglosaxiska länder, samt den kontinentala som 

framförallt består av kontinentaleuropeiska länder. 51 Det som framförallt skiljer grupperna åt, 

och anses ha påverkat deras redovisningslösningar, är skillnaden på deras huvudsakliga 

finansieringskälla för bolagen. De kontinentala ländernas finansieringssätt är huvudsakligen via 

bank, medan de anglosaxiska ländernas företag i huvudsak finansierats via den privata sektorn 

                                                 
47 Artsberg (2005) s. 430-431 
48 Gröjer (2002) s. 7 
49 Artsberg (2005) s. 21-22 
50 Gergow (2005) ÅRL 2kap. 1§ 
51 Artsberg (2005) s. 88-91 



Teori & referensram 
______________________________________________________________________________ 

  12 
  

där aktiemarknaden har en större betydelse.52 Det har medfört att redovisningssynen i de 

kontinentala länderna är mer konservativ med intäktsredovisningen än den i de anglosaxiska 

länderna (dit även USA tillhör), som är mer marknadsbaserad och ser till ett kortsiktigare 

avkastningskrav. Vilket leder till deras mer öppna och mindre försiktigare syn på 

redovisningen.53 De skäl som talar för en harmonisering av redovisningen är framför allt de 

globala kapitalmarknadernas krav på jämförbara redovisningar.54 

 

För Sverige har det inneburit att Redovisningsrådet (RR) har anpassat och ändrat sina 

rekommendationer så långt det går för att ändå fortfarande följa svensk lag, t.ex. skattelagen. RR 

är ett organ vilka ger ut de standarder som svenska börsnoterade företag eller företag som av 

annat skäl är av allmänt intresse ska följa. RR följer därmed så långt det går IFRS/IAS som 

antagits av EU och ska gälla därtill anslutna länder.55 Dagens nya framtagna redovisnings-

standarder IFRS/IAS definierar i IAS18 en intäkt som ”En intäkt ska redovisas i 

resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 

företaget och dessa fördelar kan mätas på ett tillförlitligt sätt”. För att kunna generera detta för 

långa kundkontrakt som sträcker sig över flera redovisningsperioder används den successiva 

vinstavräkningen. Metoden har till syfte att lyfta fram intäkt i takt med färdigställandet av 

varan/tjänsten, d.v.s. i takt med intjänandet. Det kan sägas stämma bra överens med uttalandet 

enligt ekonomen J.R. Hicks redan 1946 att ”Syftet med intäktsberäkning för affärer är att ge 

människorna en indikation på beloppet de kan konsumera utan att försämra sin ställning”.56 

 

3.1.1.1 Kort om US-GAAP57 

Företag som i någon form är med på den Amerikanska kapitalmarknaden måste följa US-GAAP 

(Unated States Generally Accepted Accounting Standards). Standarderna har arbetats fram under 

många år varav de som gäller idag är framarbetad av FASB (Financial Accounting Standard 

Board). Deras mål i framtagningen av standarderna ska vara att ge vägledning och kunskap för 

redovisning och rapportering till utgivare av rapporter, revisorer och andra användare av de 

finansiella rapporterna. US-GAAP har arbetats fram från den anglosaxiska synen där fokus har 

varit på de privata kapitalplacerarna. 

                                                 
52 Schroeder et al (2005) s. 74 
53 Black & White (2003) s. 31-33 
54 Artsberg (2005) s. 144 
55 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 1331-1333 
56 Schroeder et al (2005) s. 128-129, 141 
57 Ibid s. 11-17, 71, 89 
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3.1.1.2 Kort om IFRS/IAS58 

De internationella redovisningsstandarderna (IAS) har utfärdats av det oberoende expertorganet 

IASB (International Accounting Standars Board). IASBs uppdrag var att försöka få en 

harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder över världen. Av dessa 

standarder har EU antagit en del som ska gälla för alla börsnoterade koncerner från och med den 

1 januari 2005. Vid framtagningen av IFRS/IAS har IASB tagit hänsyn och närmat sig US-

GAAPs värderingar.    

 

3.1.2 Externa redovisningsskolan 

En läsare av redovisningsinformationen kan ha olika perspektiv. Redovisningen kan vara av 

intern karaktär, internredovisning, och har då till syfte att ge företagsledningen kontroll och 

styrningshjälp av verksamheten. 59 Eller av en mer extern karaktär, den externa redovisningen, för 

att ge information om företagets ekonomiska ställning till övriga externa intressenter.60 För den 

externa redovisningen finns ett antal överlappande teorier som identifierar de primära användarna 

av externredovisning. Teorierna som är dominerade för dagens redovisnings policys är beteende-

skolan och kapitalmarknadsskolan. Beteendeskolan tar sin utgångspunkt i hur olika beslutsfattare 

kommer att bete sig givet att olika redovisningsdata publiceras. Redovisningsdata kan vinklas så 

att beslutsfattarna kan fatta ”bra” beslut oavsett hur väl data beskriver verkligheten. 

Kapitalmarknadsskolan ser externredovisningsdata som ett led i att underlätta prissättningen av 

aktier. Sett med detta perspektiv är de primära målgrupperna investerare, finansanalytiker och 

börskommentatorer. Externredovisningsdata används som underlag för att göra prognoser då 

aktiepriset är en funktion av det förväntade framtida kassaflödet. 61 

  

3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Centralt för den redovisningsinformation som ges ut enligt samtliga ovan nämnda skolor är att de 

skall hålla vissa kvalitativa krav som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.62  

 

                                                 
58 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 3 
59 Gröjer (2002) s. 34 
60 Ibid s. 20 
61 Ibid s. 26-27 
62 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 14-16 
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3.2.1 Begriplighet63 

Informationen som lämnas i finansiella rapporter ska vara lättbegriplig för användarna. Det 

förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning 

samt att de studerar informationen med rimlig noggrannhet. 

 

3.2.2 Relevans64 

Redovisningsinformationen anses relevant när den kan underlätta användarnas beslutsfattande. 

Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen 

av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar. 

 

3.2.3 Tillförlitlighet65 

Informationen måste vara tillförlitlig för att vara användbar. Den är tillförlitlig då den inte 

innehåller väsentliga felaktigheter eller är vinklad, vilket medför att den är neutral. Informationen 

ska därmed ge en korrekt bild. Ett annat kriterium är innebörd och form vilket innebär att det är 

den ekonomiska innebörden som avgör hur en händelse ska redovisas. Tillförlitlighet innebär 

även att försiktighetsprincipen gäller samt att informationen i de finansiella rapporterna är 

fullständiga inom ramen för vad som kan anses vara väsentligt i förhållande till kostnaderna för 

att ta fram informationen. 

 

3.2.4 Jämförbarhet 

Användbarheten av redovisningsinformationen ökar om den är jämförbar med annan 

redovisningsinformation. De sker genom att värderingsprinciper och presentationstekniker för 

likartade transaktioner och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma 

företag under en längre tid, dels i olika företag. 66 Företag får inte byta redovisningsprinciper 

mellan olika räkenskapsår hur som helst utan endast undantagsvis, då lagregler eller ändrade 

rekommendationer ges ut, accepteras det.67 

 

                                                 
63 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 14 
64 Ibid s. 14 
65 Ibid s. 14-16 
66 Ibid s. 16-17 
67 FARs samlingsvolym (2005) s. 1372 
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3.3 Redovisningsprinciper 

I Redovisningsrådets rekommendationer finns redovisningsprinciper som har stor betydelse för 

redovisningens utformning. Redovisningsprinciperna uttrycks som de principer, grunder, 

sedvänjor och regler samt den praxis som företag beaktar då de utarbetar sina finansiella 

rapporter.68 Principerna ligger även till grund för vad som utgör god redovisningssed.69 

Viktiga redovisningsprinciper som kommer att redovisas utförligare i uppsatsen är: 

Matchnings-, försiktighets- och realisationsprincipen – då de är särskilt intressanta vid 

värderingen av pågående arbete för den successiva vinstavräkningen. 

 

Huvudregeln för fastprisuppdrag innebär att ett uppdrag vinstavräknas i takt med fullgörandet, 

d.v.s. successiv vinstavräkning. Periodiseringen sker alltså med utgångspunkt i en beräknad 

färdigställandegrad. 70 I botten finns det alltid ett avtal med kunden för att bygga upp denna 

successiva vinstavräkning.71 

 

Bokföringsmässigt ska en matchning ske så att en periods intäkt ställs mot kostnaden för de 

resurser som förbrukats för att producera de varor eller tjänster för vilka intäkten erhållits. Ett 

tillverkande företag som under en period enbart producerat varor mot lager, har då varken haft 

några intäkter eller kostnader. När varorna säljs under en senare period uppstår både intäkten och 

kostnaden. Under den tid produkterna ligger på lager utgör de en tillgång och återfinns i 

balansräkningen. Produkterna har ett värde eftersom de kan säljas under en senare period. 72 

 

Genom Årsredovisningslagen introducerades begreppet rättvisande bild i den svenska 

redovisningslagstiftningen. Det är en översättning av det anglosaxiska redovisningsbegreppet 

”true and fair view”. I Sverige finns sedan länge en redovisningstradition som betonar en 

försiktig, snarare än en rättvis, värdering av företagets tillgångar. Redovisningstraditionen 

kommer till uttryck i exempelvis Bokföringslagen, FARs rekommendationer och vad som 

traditionellt betraktas som god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild innebär att 

årsredovisningar ska ställas upp på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed, 

                                                 
68 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 189 
69 Thomasson et al (2002) s. 100 
70 Bengtsson (2003) s. 15 
71 Edenhammar (2004) s. 23 
72 Ax et al (2002) s. 24 
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där balans- och resultaträkningar tillsammans med noter ska ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. Det är årsredovisningen som en helhet som ska ge en rättvisande bild. 73 

 

3.3.1 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen har en stark tradition inom svensk redovisning. Den innebär att företagets 

tillgångar värderas försiktigt och skulderna hellre värderas för högt än för lågt. Vidare ska inte 

vinster tas upp förrän de har realiserats, medan förluster av försiktighetsskäl ska tas upp redan då 

de befaras. I redovisningssammanhang talas det om lägsta värdets princip, som innebär att 

tillgångar ska värderas till det lägsta av det historiska värdet d.v.s. anskaffningsvärdet, och det 

verkliga värdet d.v.s. nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Försiktighetsprincipen 

kan stå i konflikt med matchningsprincipen när det gäller tidpunkten för utgifternas 

kostnadsföring. Försiktighetsprincipen är ett argument för att kostnadsföra utgifter samma period 

som de uppstår medan matchningsprincipen är ett argument för att vänta med att kostnadsföra 

utgifterna till dess att intäkter för utgifterna genereras. 74 

 

Ett syfte med försiktighetsprincipen är att undvika att årsbokslutet ger aktieägare, kreditinstitut 

och andra intressenter en alltför positiv bild av företaget. Ett annat syfte är att de negativa 

konsekvenserna antas bli mer omfattande av ett i efterhand upptäckt överskattat resultat än för ett 

underskattat resultat. 75 Försiktighet får dock inte drivas så långt att den kommer i konflikt med 

kravet på rättvisande bild av ställning och resultat, d.v.s. lagen tillåter inte en medveten 

undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver.76 

 

3.3.2 Matchningsprincipen 

Matchning innebär att ett samband söks mellan intäkter och kostnader. Intäkterna för perioden 

ska matchas mot kostnader för att erhålla intäkterna. I företag där de under flera år har stora 

utgifter för att utveckla en ny produkt, men inga intäkter, ska enligt matchningsprincipen 

utgifterna för produktutvecklingen betraktas som kostnader först när företaget får intäkter från 

försäljningen. Enligt matchningsprincipen betraktas produktutvecklingen som en investering, en 

tillgång, vilken avskrivningar görs på, när intäkterna från försäljningen uppstår. 77 

                                                 
73 Thomasson et al (2002) s. 105-106 
74 Ibid s. 107-108 
75 Gröjer (2002) s. 62 
76 FARs samlingsvolym (2005) s. 1372-1373 
77 Thomasson et al (2002) s. 31 
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Tillämpningen av matchningsprincipen innebär dock inte att det är tillåtet att redovisa poster i 

balansräkningen, d.v.s. balansera kostnaden/intäkten tills matchande mot post inkommer, om inte 

posterna uppfyller definitionen av tillgång och skuld.78 

 

3.3.3 Realisationsprincipen79 

Realisationsprincipen avgör när en intäkt skall tas upp i redovisningen. Realisationsprincipen kan 

följa ett formsynsätt eller ett substanssynsätt beroende på om utgångspunkten är legalistisk eller 

ekonomisk. Formsynsättet innebär att en transaktion har ägt rum och ett äganderättsskifte 

inträffat. Det förutsätter att företaget är en av transaktionsparterna. Vid tillämpande av ett 

substanssynsätt räcker det med en generell värdeökning. Tidigare var formsynsättet den vanliga 

tolkningen av realisationsprincipen. Utvecklingen av principen går mot att vi fått mer av ett 

substanssynsätt och mindre av ett formsynsätt. 

 

Realisationsprincipen enligt ÅRL säger ”Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får 

tas med i resultaträkningen”.    

 

3.4 Intäkts redovisning 

Som nämnts i historik och bakgrund definieras intäktskonceptet i internationella redovisnings-

standarden, IAS18, intäkt som ”En intäkt ska redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt 

att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dessa fördelar kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt”. Den framtagna intäkten är ur ett kapitalmarknadsintresse viktig då 

den ska ge intressenterna underlag till att kunna beräkna belopp, timing och osäkerhet i framtida 

kassaflöden. 80 Möjligheter att redovisa intäkt kan uppstå vid flera tillfällen för ett bolag som har 

tillverkning, några exempel är vid råmaterial inköp, tillverkning av produkten, vid leverans, eller 

vid kontant betalning eller efter genomförande av vissa åtaganden efter leverans. Realiserings-

tillfället har länge varit huvudalternativet för när en intäkt ska tas upp i redovisningen. 81 Det kan 

dock ge en missvisande bild av företagets resultat och ställning om bolaget har kundkontrakt och 

produktion av varan som sträcker sig över flera redovisningsperioder då ingen intäkt kommer att 

                                                 
78 FARs samlingsvolym (2005) s. 1091 
79 Artsberg (2005) s. 161-163 
80 Ibid s. 127 
81 Schroeder et al (2005) s. 137 
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redovisas förrän sista perioden då realiseringen uppstår. I sådana fall behövs metoden för 

successiv vinstavräkning. 82 

 

Beslutet rörande vilka inkomster som ska redovisas som periodens intäkt är betydelsefullt 

eftersom det både påverkar företagets aktuella och framtida värde. Intäkterna har därmed en stor 

påverkan på finansanalytikernas utlåtanden för framför allt börsföretags aktiekurser. 83  

 

Redovisningsrådet lämnar sin rekommendation rörande intäktsredovisning i RR11. Här nämns att 

en inkomst från försäljning ska redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: 84 

• väsentliga risker och förmåner förknippade med varan ska ha övergått till köparen 

• löpande förvaltning av och faktisk kontroll över varorna ska ha övergått till köparen 

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

• de ekonomiska fördelarna kommer sannolikt att tillfalla säljaren 

• utgifter förknippade med transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Vid tillfället då ovan nämnda punkter är uppfyllda benämns ofta som den kritiska händelsen. 

Tidpunkten för händelsen kan vara olika beroende på omständigheterna. Det vanliga är när varan 

levereras med det kan även bero på när äganderätten övergått enligt landets specifika 

civilrättsliga regler. 85  

 

Transaktioner som genererar intäkter i ett bolag är vanligtvis en överenskommelse mellan 

företaget och köparen eller användaren av tillgången. Den ska värderas till det verkliga värdet 

enligt IFRS/IAS av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 86 För att räkna fram intäkten 

finns huvudregeln för tjänster och varor i stora koncerner. Då de har projekt som löper över flera 

rapporteringsperioder säger den att för fastprisuppdrag där kostnadsmassan kan uppskattas på ett 

tillförlitligt sätt skall en successiv vinstavräkning göras. När kostnaden inte kan uppskattas 

tillförlitligt skall alternativregeln användas som säger att vinstavräkning kan göras först då arbetet 

är väsentligen fullgjort. 87 

 

                                                 
82 Schroeder et al (2005) s. 141 
83 Ibid s. 127 
84 FARs samlingsvolym (2005) s. 914-915 
85 Artsberg (2005) s. 341 
86 FAR, IFRS/IAS (2005) s. 306-307 
87 Bengtsson (2003) s. 15 
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3.5 Redovisning av pågående arbete 

Pågående arbeten klassas som en lagertillgång och skall därmed värderas enligt allmänna regler 

för omsättningstillgångar.88 Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av varulager. Den 

ena är om lagret ska värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Det andra är hur dessa 

värden skall beräknas. Det viktiga är att redovisningen är på ett rättvisande sätt. 89 Verkligt värde 

kan approximativt jämställas med marknadsvärdet.90 Men då pågående arbetena har sin egen 

speciella problematik har det i årsredovisningslagen gjorts ett explicit undantag. Enligt ÅRL 4 

kap 10§ får pågående arbeten värderas över anskaffningsvärdet, vilket leder till att lagen har 

öppnat upp för redovisning enligt successiva vinstavräkningen. 91 ÅRL säger att pågående 

arbeten som är upparbetade för annans räkning får värderas till belopp överstigande 

anskaffningsvärdet om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med kraven på 

god redovisningssed och rättvisande bild.92 Det har dock varit diskussioner gällande den 

successiva vinstavräkningen av de pågående arbetena, för att principen inte ska strida mot EG-

direktiven om försiktighet måste följande krav vara uppfyllda:93 

• total kontraktssumman ska vara känd 

• det ska vara möjligt att beräkna den färdigställda delen av arbetet på ett tillförlitligt sätt 

• arbetet i förhållande till kontraktet ska ha fortskridigt tillräckligt långt.  

 
Ett effektivt internt system är vanligtvis nödvändigt för att uppdragstagaren ska kunna beräkna 

intäkten. Uppdragstagaren behöver även systemet för att kunna beräkna färdigställandegraden på 

ett tillförlitligt sätt. Förskott och delbetalningar från kunden är vanligtvis inte ett bra mått på det 

arbete som utförts vid varje tidpunkt. 94 

 
Redovisning av de pågående arbetena gällande entreprenörskap specificeras utförligt i 

Redovisningsrådets rekommendation RR10.95 

 

                                                 
88 Artsberg (2005) s. 261 
89 FARs samlingsvolym (2005) s. 569 
90 Artsberg (2005) s. 193 
91 Artsberg (2005) s. 261 
92 Gergow (2005), ÅRL 4 kap 10§ 
93 Artsberg (2005) s. 261-262 
94 FARs samlingsvolym (2005) s. 916 
95 FARs samlingsvolym (2005) s. 262 
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3.5.1 Successiva vinstavräkningen 

Successiva vinstavräkningsmetoden är en metod som har till syfte att försöka lyfta fram intäkter i 

proportion till framskridandet av produktionen av en vara/tjänst för varje år som produktionen 

pågår.96 Metoden är därmed lämplig för försäljningsavtal som sträcker sig över flera 

redovisningsår, för att därmed fördela inkomsten så att den inte endast redovisas det sista 

produktionsåret.97 Huvudregeln för successiva vinstavräkningsmetoden jämför upparbetade 

kostnader för en avtalad order mot de totala estimerade kostnaderna, även kallad cost-to-cost 

metoden. Den förväntade vinsten av ordern fördelas sedan till varje period genom att 

motsvarande intäkt lyfts fram på basis av kostnaderna som även redovisas. 98 Detta kan även 

visas med exempel i nedan bild där avtalat pris är 200 Ksek och upparbetade/nedlagda kostnader 

är 70 Ksek vilket motsvarar 60% färdigställandegrad. För perioden kommer det att redovisas 

kostnader: 70 Ksek, Intäkter: 200*60% = 120 Ksek. Vilket ger en vinst för perioden motsvarande 

120 Ksek-70 Ksek = 50 Ksek. 

Ksek

Fastpris 200Ksek
Upparbetningskurva 

Redov intäkt 120Ksek av orden
vid bosklutstillfället

     Tid

Bokslutstillfället och Orden färdigtillverkad
och fördigställandet är 60%

Nedlagd kostnader =70 Ksek

 
               Figur: 3.1 Successiv vinstavräkning, modifierad figur99 

 

 

 

                                                 
96 Willman & Hartwell Herring (1975) s. 615 
97 Hendriksen & Van Breda (1992) s. 365 
98 Ibid s. 364 
99 Engström & Lewén (2003) s. 17 
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Proceduren har dock två svårigheter vilket gör att resultatet för en period kan vara suspekt:100 

1. De totala kostnaderna för projektet kan i vissa fall vara svåra att estimera. Vilket kan ge 

att en periods inkomst kan bli konstig om de faktiska upparbetade kostnaderna avviker 

kraftigt från estimerade. 

2. Det förutsätter även att bolagets vinst är intjänad i takt med att kostnaderna uppstår. Om 

till exempel arbetet baserar sig på underkontrakterade leverantörer som har upparbetat ett 

färdigställande av varan men inte fakturerat bolaget för dessa, stämmer inte 

färdigställandet med upparbetade kostnader i bolaget. 

 

Därför förutsätter huvudregeln att total kontraktssumman ska vara känd, det ska vara möjligt att 

beräkna färdigställandegraden av arbetet på ett tillförlitligt sätt samt att arbetet i förhållande till 

kontraktet ska ha fortskridigt tillräckligt långt. Är detta inte möjligt ska alternativregeln användas 

som innebär att vinstavräkning sker först då arbetet väsentligt är fullgjort. 101 

 

3.5.1.1 Förskott102 

I normala fall får en leverantör betalt från sina kunder när leveransen verkställts och fakturan 

förfallit till betalning. Ett förskott däremot innebär att bolaget får en inbetalning innan 

motsvarande arbetsprestation har genererats. Syftet med förskott är att bolaget ska få in likvida 

medel innan större kostnader uppstår för kundordern eller om säljaren är osäker på köparens 

betalningsförmåga.  

 

3.5.1.2 Remburser103 

Remburs är en villkorad betalningsform som ger säljaren en säkerhet att få betalt för sin faktura. 

Köparens bank (den remburs öppnande banken) åtar sig att betala säljaren (förmånstagaren) en 

fastställd summa pengar avista eller vid bestämd tidpunkt i framtiden mot presentation av 

remburs enliga dokument. Dokumenten måste överensstämma med rembursens villkor, 

presenteras inom i rembursen föreskrivna tidsfrister samt överensstämma med Internationella 

Handelskammarens regler för remburser.  

 

                                                 
100 Hendriksen & Van Breda (1992) s. 364 
101 Bengtsson (2003) s. 15 
102 Thomasson et al (2002) s. 175 
103 http://www.seb.se/pow/defalt.asp 
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Då en säljare vill att betalningsvillkor av fakturan ska vara remburs görs en remburs ansökan i 

köparens bank gör denne en kreditanalys av köparen. Det är nämligen den köpandes bank som 

står ansvarig att genomföra betalning om rembursen är uppfylld. Säljarens risk att köparen inte 

har möjlighet eller viljan att betala har därmed övertagits av köparens bank.  

 

Om nu inte säljaren inte är villig att ta risk på köparens bank kan begäran om att få rembursen 

bekräftad av sin bank. Det innebär att den bekräftade banken åtar sig att betala även om köparens 

bank inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden.  

 

3.5.2 Sammanfattning av RR10104 

RR10 beskriver hur inkomster och utgifter i entreprenader och liknande uppdrag ska behandlas i 

redovisningen. Uppdragen karaktäriseras av att de vanligen påbörjas och slutförs i olika 

redovisningsperioder. De kan utföras i både fastprisuppdrag och/eller löpande räkning. Vid 

framräkning av uppdragsinkomsten ska det verkliga värdet av vad som har erhållits eller kommer 

att erhållas räknas fram. Det är förenat med osäkerhet då det beror på framtida händelser. 

Uppdragsinkomsten kan därför öka eller minska från den ena redovisningsperioden till den andra. 

Uppdragsutgifter är de utgifter som har ett direkt samband med ett enskilt uppdrag såsom utgifter 

för arbetskraft, material, avskrivningar på maskiner och inventarier kopplade till uppdraget etc. 

De ska innehålla utgifterna som hänför sig till uppdraget från avtalets tecknande till dess att 

uppdraget är färdigställt. Så snart utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska 

uppdragsinkomster och uppdragsutgifter redovisas som intäkt och kostnad i förhållande till 

projektets färdigställandegrad på balansdagen. Metoden kallas successiv vinstavräkning och 

innebär att uppdragsinkomsterna matchas mot uppdragsutgifterna på basis av det arbete som 

utförts till och med balansdagen. Det medför att intäkter, kostnader och resultat redovisas i den 

period arbetet är utfört. Inkomst- och uppdragskalkyler måste därför revideras så snart 

förändringar i estimerade intäkter och/eller kostnader förmodas. Om de totala uppdragsutgifterna 

bedöms överstiga den totala uppdragsinkomsten måste den befarade förlusten omedelbart 

redovisas som kostnad. 

 

Färdigställandegraden kan fastställas på olika sätt. Det viktiga är att uppdragstagaren tillämpar en 

metod som på ett tillförlitligt sätt mäter det utförda arbetet. Det kan exempelvis ske genom att 

mäta förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen mot 

                                                 
104 Redovisningsrådet (1999) s. 3-12 
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beräknade totala uppdragsutgifter. Ett annat sätt är att genom besiktning eller granskning avgöra 

färdigställandegraden för uppdraget. I de fall då det inte är sannolikt att få ersättning för 

uppdragsutgifter ska de redovisas som kostnad omgående. 

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning gör att uppdrag i juridisk person kan redovisas 

inom ramen för kommunalskattelagens regler istället för RR10. Koncernredovisningen ska 

däremot följa rekommendationerna i RR10. 

 

3.6 Summering av slutsatser och resultat från Black & Whites artikel105  

I artikeln ”An international comparison of income statement and balance sheet information: 

Germany, Japan and the US ” studerar författarna storleken på ägarskap ställt mot storleken på 

kapitalmarknaden, skillnader i redovisningsstandarder samt institutionell struktur. I de 

kontinentala länderna Tyskland och Japan är redovisningen historiskt sett konservativ. Den har en 

institutionell struktur som tillfredställer långivare och har nära relation till kapitalgivare och 

investerare. Det bidrar till större fokusering på balansräkningen och dess olika mått såsom 

exempelvis likviditet. Redovisningen är även kopplad till beskattningen. Redovisningen i det 

anglosaxiska USA har en större koppling till investerare vilket medfört en större fokusering på 

resultaträkningen än balansräkningen. 

 

Ländernas kulturella- och politiska olikheter har resulterat i olika redovisningssystem. 

Amerikanska börser kräver att utländska bolag som finns registrerade hos dem skall följa US-

GAAP för att ge möjlighet till likvärdig jämförbarhet av bolagen, oavsett vilket land de agerar i. 

Detsamma gäller inom EU där länderna har enats om enhetliga redovisningsstandarder, IAS, från 

och med 2005. Studien undersöker den relativa nyttan av redovisningsdata från balans- och 

resultaträkningen. Black and White ser två potentiella orsaker till skillnader i relevansen i 

värdering av balansräkning och resultaträkning: 

1. Investerar karakteristisk. Investerare i vissa länder föredrar en sorts information framför 

en annan beroende på institutionella och kulturella faktorer. Exempelvis i Tyskland består 

investerare ofta av stora institutioner som både är långivare och aktieutgivare. 

Informationen i resultaträkningen räcker inte för att tillfredsställa deras behov utan 

balansräkningen med information om t.ex. likviditet och soliditet i bolagen behövs. 

                                                 
105 Black & White (2003) 
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2. Redovisningskarakteristisk. Ett lands generella redovisningsprinciper kan vara uppbyggda 

så att information relevant för investerare vanligtvis finns i balansräkningen. Om en 

förändring görs i redovisningsstandarderna kan förhållandet mellan balans- och 

resultaträkningen påverkas.  

På kort tid kan utgivarna av redovisningsstandarder endast ändra redovisningskarakteristiken. Det 

är viktigt att utgivarna är medvetna om att när de ger ut nya internationella standarder påverkas 

länder olika.  

 

Författarna har hypoteserna att balansräkningens information, som mäts som bokat värde på eget 

kapital, är mer värderingsrelevant än resultaträkningens information, som mäts som vinst, i 

Tyskland och Japan. Det beror på att Tyskland och Japan är mer kreditgivar- och konservativt 

orienterade, skattesambandet samt att de föredrar en smygande vinstökning. Undersökningen 

visar dock att resultatet inte är lika robust i Japan som i Tyskland.  

 

Studien visar att det relevanta värdet på redovisningsinformationen är olika mellan länder. Det 

visar sig att givet vissa redovisningsstandarder, kulturella normer och andra lokala regler, varierar 

den relativa problematiken kring värdering av vinster och bokat värde på eget kapital mellan 

olika länder. Utgivande av nya redovisningsstandarder får inte någon direkt effekt på grund av att 

kulturella eller andra lokala regler inte är i fas med de nya standarderna. Därför kan inte en 

ändrad standard självt ge någon större effekt på det relevanta värdet. 
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4 Empiri  

I sökandet på vilken av försiktighets- eller matchningsprincipen som väger tyngst vid den 

successiva vinstavräkningen i utvalda verkstadsindustribolag, har empirin insamlats från ett antal 

intervjuer gjorda i utvalda bolag tillhörande stora svenska verkstadsindustrikoncerner.   

Empirin är upplagd enligt följande struktur: 

• Respondenternas åsikter och värderingar gällande den successiva vinstavräkningen 

presenteras 

• Hur och vilka värderingar de gör för att redovisa ett resultat som ger en rättvisande bild av 

företaget 

• Vilka risker de ser med processen 

• Hur bolagens process vid vinstavräkningen fungerar 

 

Klargörandet under sista punkten skall ge uppsatsen en kontroll och ett säkerställande av att de 

värderingar som respondenterna anger stämmer med den process de faktiskt använder.   

 

4.1 Intervju bolag AA 

Empirin för bolag AA baseras på intervjuer med fyra respondenter som har olika positioner i 

organisationen. Två av respondenterna arbetar på finansavdelningen och de övriga två arbetar 

inom säljorganisationen. 

 

4.1.1 Intervju med respondent 1a och 2a, finansavdelningen106 

Respondenten 1a arbetar som sektionschef på finansavdelningen inom ett av koncernbolagen. 

Avdelningens huvudsakliga arbetsfunktioner är att handha leverantörsreskontran, de finansiella 

frågorna samt försäljningsstatistik där plant accounting ingår. Processen benämns projekt-

avräkning i bolaget och plant accounting är deras benämning för redovisning enligt successiv 

vinstavräkning. För att få en bredare och djupare bild har även intervju genomförts med 

respondent 2a på bolaget AA. Respondenten arbetar som controller för bland annat det 

säljområde som använder sig av successiv vinstavräkning i bolaget.  

 

                                                 
106 Intervju med respondent 1a i bolag AA, 2006-04-21 samt intervju med respondent 2a i bolag AA, 2006-04-28 
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4.1.1.1 Introduktion och synen på successiv vinstavräkning 

Respondent 1a anser att den successiva vinstavräkningen är en bra metod för vinstavräkning då 

det bedrivs långa projekt i bolaget där intäkter och kostnader uppstår i olika perioder. Den 

successiva vinstavräkningen hjälper till att matcha dessa och därmed ge företaget en jämnare 

resultatutveckling. Respondent 2a lägger till att det är en bra metod så länge det finns bra kalkyler 

och den slutliga kostnaden är säker. Metoden passar bäst om liknande projekt gjorts tidigare eller 

om kostnadsmassan är säker. Annars tycker han det kan vara en farligt eftersom det kan leda till 

att för mycket intäkter riskerar att lyftas fram för tidigt i projektet.  

 

4.1.1.2 Processen vid successiv vinstavräkning 

Företagets process rörande den successiva vinstavräkningen har under senare tid genomgått en 

förändring. Från att det tidigare var intäkterna som styrde avräkningstakten är nu kostnaderna den 

variabel som styr vinstavräkningen. Så snart ett projekt har genererat kostnader som är av viss 

betydelse för projektet startar det avräkning för kundprojektordern. Företaget har en strikt 

definition av vilka försäljningsprojekt som ska inkluderas i den successiva vinstavräkningen. 

Består kundordern av standardiserade produkter omfattas den inte av successiv vinstavräkning. 

Kravet är att kundordern består av externa kundspecifika projekt som innefattar engineering107. 

Det måste även handla om längre kundorderprojekt vilket innebär att start och avslut av projektet 

infaller i olika redovisningsperioder samt intäkten på projektet måste överstiga 1 miljon euro. 

Inom bolaget kallas denna typ av projekt för plant accounting. Då ett projekt klassificeras som ett 

successivt vinstavräkningsprojekt definieras olika faser. Det är viktigt att alla kostnader i 

förarbetsfasen inte tas med i ordern. De kostnaderna ska redovisas löpande i resultaträkningen 

innan en bindande order är fastställd. En order är bindande när den innefattar antingen 

förskottsbetalning108 eller öppnandet av remburs109. Det är ett krav för att ordern ska kunna 

påbörjas d.v.s. en viss säkerhet krävs för att kundordern ska få klassas som en inkommen order 

och tas med i den finansiella rapporteringen. De kostnader som genereras härefter binds mot 

projektet. Så snart kunden har bundit sig betyder det att kostnaderna förs mot ett konto i 

balansräkningen, vilket senare vid månadsskiftet, när projektavräkning ska genereras, triggar att 

orderna kommer med vid den successiva vinstavräkningen. Det är med andra ord kostnaderna 

som styr avräkningstakten.   

 

                                                 
107 Ingenjörsarbete i form av tekniska beräkningar och därtill kommande tidrapportering, resekostnader mm.  
108 Uppsatsen avsnitt 3.5.1.1 
109 Uppsatsen avsnitt 3.5.1.2 
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Varje projekt har en budget där man har prognostiserat kundprojektets kostnader och intäkter, 

vilket ger att även bruttomarginalen110 kan räknas fram. Respondent 1a gav ett exempel på hur en 

order vinstavräknas. När kundordern vinstavräknas i projektavräkningen lyfts de upparbetade 

kostnaderna fram, intäkterna räknas fram genom att ta de upparbetade kostnaderna + budgeterad 

bruttomarginal. Budgeterad bruttomarginal är därmed även en viktig variabel som visar periodens 

vinst för projektet. Respondent 2a anser att den variabel som väger tyngst är budgeten d.v.s. den 

kalkyl som projektledarna lämnar in på projektets intäkter och kostnader. 

 

Som nämns ovan har varje projekt budgeterade intäkter och kostnader. Intäkterna är oftast givna 

då de flesta projekt sker till fast pris. Kostnaderna medför däremot ett större problem då de kan 

förändras under projektets gång. Vid budgeteringen räknas bruttomarginalen på projektet fram. 

Vid projektavräkningen lyfts intäkter i förhållande till kostnaderna plus beräknad bruttomarginal 

fram. Föregående gäller för projekt där säkerheten kring kostnaderna i projektet är hög. Om 

osäkerhet råder för ett kundorderprojekt lyfts endast lika mycket intäkt som kostnad fram d.v.s. 

bruttomarginalen är noll. Dessutom försöker företaget att senarelägga avräkningen till dess att de 

är mer säkra på projektets kostnadsmassa. Historiskt sett har bolaget vid stora projekt där 

osäkerhet funnits över kostnaderna eller löptiden för projektet varit försiktiga, d.v.s. försökt 

senarelägga avräkningen. Respondent 1a berättar att vid nya projekt, då de inte har erfarenhet av 

något snarliknande projekt från tidigare, råder större försiktighet. D.v.s. om det finns minsta 

osäkerhet avvaktar de längre med vinstavräkningen. Även respondent 2a bekräftar svårigheterna 

med att uppskatta kostnaderna för kundanpassningar vilket bidrar till osäkerhet vid 

vinstavräkningen.  

 

Det görs analys och uppföljning av kundens resultat och ställning innan projektet godtas samt 

under projektets gång om det i kontraktet finns med att delfakturering ska göras löpande efter 

färdigställande av ordern, då görs det uppföljning. Vanligtvis görs det förskottsbetalning före 

projektet startar. Bolaget har sällan öppna krediter i sina kontrakt utan säkerheter finns såsom 

remburs, exportkreditnämnd (EKN) m.fl. kan även vara inblandade för att säkra en kundorder 

betalning. Om en kund ligger efter med betalningar kontrolleras hur mycket upparbetade 

kostnader som finns och om behov finns sätts lämplig reserv av utanför projektet. Detta 

kontrolleras i samband med de vanliga avstämningarna. Den successiva vinstavräkningen 

påverkas inte av delfaktureringar då de endast har likvid påverkan utan det är kostnaderna + 

budgeterad bruttomarginal som styr.  

                                                 
110 Intäkter minus kostnader för sålda varor  
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Vid arbetet med kundorderprojekten är flera personer från organisationen involverade vid 

värdering av och hur ett projekt skall avräknas. Här är bland annat controllers för de olika 

avdelningarna med, säljansvarig projektledare och orderhanterare. Här poängterar respondent 1a 

att det är reglerna inom företaget som ska styra och inte några godtyckliga värderingar.  

 

4.1.1.3 Företagets successiva vinstavräkning och säkerställandet av resultatföringen 

Respondenterna anser att den successiva vinstavräkningen ger en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat eftersom det är kostnaderna för projekten som aktiverar den successiva 

vinstavräkningen. Respondent 1a vill göra oss uppmärksamma på att hon dock ser risker med 

successiv vinstavräkning då det kan manipulera resultatet i och med att de mänskliga 

värderingarna är de som bestämmer vilken bruttomarginal som lyfts fram. Respondent 2a berättar 

att eftersom bolaget idag har relativt få plant projekt ger den successiva vinstavräkningen en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat.  

 

För att säkerställa projektets status görs regelbundna avstämningar av större kundorder projekt 

med order- och sälj avdelningen. Här går de igenom hur långt har projektet kommit, vilka 

kostnader som har genererats, verkar budgeten hålla eller inte. Målet är att genomgång av 

projekten ska ske en gång per månad. Stor fokusering är på stora projekt då det kan innebära 

större risker om något går galet här. Om det är förändringar mot tidigare budget görs en ny 

prognos och det är den nya prognosen som gäller vid nästa projektavräkning. Är det nya 

förändringar justeras dessa i samband med varje avstämning. Respondent 1a påpekade att teorin 

kan säga en sak men i praktiken gäller det att använda sitt förnuft och tidigare erfarenheter vid 

den successiva vinstavräkningen. Det innebär att företaget har en större försiktighet vid projekt på 

en ny marknad, ny kund eller helt ny produkt. Då senareläggs ”triggningen” av projektet för att 

kostnaderna ska bli så korrekta som möjligt och de undviker att lyfta intäkter för tidigt. 

 

Respondent 1a anser att företaget varken är uttalat försiktigt eller optimistiskt vid bedömningar 

av den successiva vinstavräkningen. Traditionen inom företaget är att redovisningen ska vara rätt 

och de anser att de inte är optimistiska utan försöker vara mer realistiska, vilket enligt respondent 

1a kan uppfattas som mer försiktiga. Det som ligger till grund för hur den successiva 

vinstavräkningen görs är karaktären på projektet – som avgör om man är optimistisk eller mer 

försiktig. Hon menar att hur bolagen agerar till stor del beror på vilken bransch företaget verkar i. 

Företaget AA tittar inte heller på skattekonsekvenser vid den successiva vinstavräkningen av 



Empiri 
______________________________________________________________________________ 

  29 
  

enskilda projekt. Respondent 2a berättar att företaget försöker vara väldigt försiktigt vilket 

medför att i början av projekten sätts marginalen lågt för att senare lyfta fram vinsten i högre takt 

i slutet av projektet. 

 

Årligen förekommer det diskussioner med revisorerna kring den successiva vinstavräkningen. De 

granskar de stora projekten extra noga. Det är viktigt att företaget lämnar så tydlig och bra 

information till revisorerna som möjligt kring hur företaget resonerar i de enskilda projekten. En 

vanlig uppfattning från revisorernas sida är att fler projekt borde vinstavräknas successivt. Där 

har företaget en annan uppfattning. Företagets inställning är att avräkning inte ska göras mot 

koncernbolag då det inte är samma risker med koncernförsäljningen. Båda respondenterna kan 

ibland få en uppfattning från revisorerna att de vill att mer ska lyftas fram och att bolaget inte ska 

vara så försiktigt vid sin successiva vinstavräkning. Respondenterna anser att revisorerna inte har 

helt klart för sig problematiken kring projekten och vilka projekt som ska klassas som 

plantprojekt111. 

 

4.1.1.4 Risker som respondenterna ser med successiv vinstavräkning 

Risker som respondenterna ser gällande bedömningen av projektets färdigställandegrad, intäkter 

och kostnader är att det gjorts felbedömningar i projektet. Då det vanligtvis är fastpris som gäller 

mot kunden är intäkterna fasta. Kostnadssidan däremot kan förändras då de än så länge endast är 

prognostiserade och inte bundna vid något avtal. Det leder till att bruttomarginalen på projektet är 

osäker och kan förändras under perioden. Respondent 2a ser störst risk med att kostnaderna 

underskattas. När ordern sluts med kunden finns risk för att säljaren är väl optimistisk rörande 

kostnaderna för projektet. Respondent 1a ser även att förändringar inom företaget i form av 

kunskap eller råvaruprisförändringar och flytt av produktion som andra riskfaktorer. Efter det att 

produkten gått igenom stadierna engineering, tillverkning och installation kan justeringar behöva 

göras hos kunden. Färdigställandegraden kan vara problematisk om de inte håller tiden eller då 

kostnader kommer för tidigt. Efter tillverkning, färdigställandet, som görs inom bolaget triggas en 

internfaktura för att få in kostnaden i takt med färdigställandet. En ytterligare risk är att 

projektavräkningen kommer igång för tidigt. Det kan medföra att kostnader tillkommer som gör 

att bruttomarginalen måste förändras vilket i sin tur leder till att den jämna resultatutvecklingen i 

projektet kan förändras. Är man osäker ska man se på färdigställandegraden. Respondent 1a 

försöker få folk inom företaget att inte lyfta till avräkning för tidigt. 

                                                 
111 Bolag AAs benämning för långa projekt som ska vinstavräknas successivt 
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4.1.1.5 Övriga frågor gällande värdering för successiv vinstavräkning 

Om det vid årsbokslutet skulle finnas stora förändringar som revisorn vill ha igenom kan 

justeringar göras på koncernnivå. Vad respondenterna känner till har detta inte gjorts.  

 

Respondent 2a berättar att det företaget med sin successiva vinstavräkning vill visa att intäkterna 

för ett projekt inte bara kommer någon gång mot slutet i projektet utan att intäkter uppstår 

löpande under tiden då kundorder projektet arbetas fram. 

  

På frågan om det är något som vi inte har fångat upp i tidigare frågor gällande bolagets 

successiva vinstavräkning och dess effekt på företagets ställning och resultat fick vi följande 

kommentarer. Respondent 1a berättar att hon anser att den successiva vinstavräkningen är bra för 

bolaget då det har stora projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Men om det 

finns en dålig insyn i projekten och förändringar sker från den första budgeten/bedömningen 

p.g.a. att man vid den tidpunkten hade bristfällig kunskap om kundprojektet, kan det då ha 

skapats utrymme för godtycklighet. Då det görs en mänsklig värdering finns det möjlighet till 

olika värderingar utifrån olika personligheter d.v.s. om man är försiktig eller vågad av naturen. 

Det kan finnas intressen för att vara optimistisk och/eller pessimistisk i sin bedömning. 

Respondent 2a berättar att systemstödet i vissa fall kan vara bristfälligt. Det leder till problem för 

att kunna få en fullständigt god successiv vinstavräkning. Han berättar vidare att orderberedaren 

måste jobba mycket aktivt med budgeten och att det kan vara svårt eller vara en nedprioriterad 

arbetsuppgift för orderberedaren. 

 

Traditionen som finns inom koncernen är att vara lite försiktig. Projektledare på säljavdelningen 

tar bedömningen av kundordern mycket seriöst och professionellt. De försöker vara mycket 

detaljerade i sin kostnadskalkyl och teknikerna lämnar ifrån sig väldigt detaljerad information 

kring kostnaderna för tillverkningen. Det kan ibland finnas strategiska beslut bakom att starta/ta 

ett projekt t.ex. ta marknadsandel, ny kund, ny bransch vilket leder till svårigheter att uppskatta 

kostnaderna då erfarenheter inte finns här. 

  

4.1.2 Intervju med respondent 3a och 4a, säljorganisationen112 

Respondent 3a arbetar som orderberedare på bolag AA. Hennes arbetsuppgifter består av att hon 

bokar inkommande kundordrar och lägger ut dem på lämpliga leverantörer, oftast koncernens 

                                                 
112 Intervju respondent 3a 2006-04-28, intervju respondent 4a 2006-05-09 
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fabriker. Sedan följer och bevakar hon ordern under dess färdigställande för att slutligen skicka ut 

maskinen till kund och fakturera. Respondent 4a är säljchef och arbetar globalt inom koncernen. 

Han är försäljningsansvarig för ett marknadsområde.   

 

4.1.2.1 Introduktion och synen på successiv vinstavräkning 

För bolagets kundordertyper är respondent 4a negativt inställd till den successiva 

vinstavräkningen. Han tycker inte det är nödvändigt utan att det krävs större ordrar samt att 

projekten ska pågå mer än två år för att metoden ska vara lämplig och klassas som ett plant 

projekt. Han berättar vidare att hans snittorder är på 5-8 MSEK och att tiden från order till 

leverans omfattar ungefär 10 månader. Då bolaget har kravet att ordern ska överstiga 1 miljon 

euro är det få av respondent 4as ordrar som klassas som plant projekt och berörs av den 

successiva vinstavräkningen.   

 

Respondent 4a berättar att just nu har han ett projekt som berörs av den successiva 

vinstavräkningen och att det är ekonomiavdelningen som handhar avräkningsprocessen. Han 

berättar vidare att den successiva vinstavräkningen försvårar flertalet av hans övriga 

arbetsuppgifter. I och med den successiva vinstavräkningen så ändrar sig ordern löpande vilket 

medför komplikationer då han ska göra prognoser för sitt affärsområde gällande total 

försäljningsvolym, bruttomarginal, orderstock m.m. Han menar att den successiva 

vinstavräkningen är svår för verksamheten. Respondent 4a tycker att den successiva 

vinstavräkningen gör att han inte har någon ”fast mark att stå på” för att göra ett bra analys- och 

prognos arbete.    

 

Respondent 3a är inte så insatt i vad successiv vinstavräkning är utan arbetar mer operativt med 

orderna. Respondent 4a känner inte heller till alla detaljer kring metoden. 

 

4.1.2.2 Processen vid successiv vinstavräkning 

I processen för att vinstavräkna en order består respondent 3as arbete i att hon får en kostnads- 

och intäktskalkyl av säljaren och/eller projektledaren. För större och längre orders ansvarar en 

projektledare för orderns färdigställandeprocess. Kalkylen lägger hon sedan in som budget för 

ordern. Denna budget är sedan en av de styrande variablerna för vinstavräkningen. Budgeten 

måste sedan respondent 3a justera och stämma av löpande så att inga förändringar skett och 

justeringar måste göras. Budgeten på ordern styr vilket resultat som lyfts fram löpande under 
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processen. När sedan ordern är färdig levereras och slutfaktureras den till kund. Då är det de 

faktiska intäkterna och kostnaderna som slutligen redovisas, eventuell mellanskillnad mellan 

budgeterade värden slår då på sista periodens resultat.  

 

Enligt respondent 3a är deras kunder till största delen koncernens säljbolag och för dem görs 

ingen djupare analys för att säkerställa att betalning skall ske. Respondent 4a tillägger att om en 

extern kund inte sköter sina åtaganden d.v.s. exempelvis om en delbetalning uteblir så stoppas 

projektet till dess att kunden fullgjort sina åtaganden. 

 

4.1.2.3 Företagets successiva vinstavräkning och säkerställandet av resultatföringen 

Respondent 3a menar att värderingen av hur ett projekt ska avräknas till största del ansvaras av 

först projektledaren, som sätter budgeten, men senare styrs avräkningen mer av controller, 

ekonomichef och salesinformation chefen d.v.s. respondent 1a.  Respondent 4a berättar även han 

att det är ekonomiavdelningen som handhar den successiva vinstavräkningen. 

 

Om värderingarna brukar vara optimistiska eller försiktiga menar respondent 3a att det varierar 

från person till person som gör prognosen men även olika från produkt till produkt. Respondent 

4a anser att bolaget är mer försiktig än optimistisk och baserar det på att man gärna lyfter fram 

volymen men inte motsvarande bruttomarginal. 

 

4.1.2.4 Risker som respondenterna ser med successiv vinstavräkning 

De riskfaktorer som respondent 3a ser gällande bedömningen av ett projekts färdigställandegrad 

är att bolaget ofta har kundanpassade orders där det är svårt att via tidigare leveranser och 

erfarenheter bedöma rätt nivå på kostnaderna. Även bedömd och därmed lovad leveranstid är en 

riskfaktor ifall leveranstiden inte kan hållas. Förseningar kan innebära stora ökade kostnader i 

form av eventuella förseningsböter och fördyrade fraktkostnader.  

 

Värderingar som görs av intäkter och kostnader i samband med prognostiseringen av 

vinstmarginalen på en kundorder görs först oftast baserat på tidigare erfarenheter. Sedan söker 

projektledarna mycket information hos inköpsavdelningen för att prognostisera kostnaderna. 

Respondent 3a menar att kostnaderna för huvudprodukten är ganska lätt att prognostisera, det är 

svårare att prognostisera kundanpassade konstruktionerna runt huvudprodukten. Runt huvud-
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produkten skall ofta olika till/frånflöden konstrueras, och de kan vara mycket olika beroende på 

kundernas krav.   

 

Vanliga orsaker till att prognoser behöver ändras under färdigställandeperioden menar respondent 

3a är att säljarna ute i koncernens säljbolag ibland lovar mer än vad produktion kan klara av att 

producera. Vilket leder till att justeringar behöver göras av budgeten när produktionen har 

kommit igång och därmed ökade kostnader. 

 

4.1.2.5 Övriga frågor gällande värdering för successiv vinstavräkning 

Korrigeringar av den successiva vinstavräkningen görs inte på koncernnivå enligt respondent 4a. 

Däremot får han alltid svara på frågor från koncernens CFO (Chef Finance Operations) i samband 

med årsbokslut. Då går de framför allt igenom eventuella risker som kan finnas i stora order. Det 

påverkar dock inte den successiva vinstavräkningen.     

 

4.2 Intervju bolag BB 

Empirin för bolag BB baseras på intervjuer med två respondenter som har olika positioner i 

organisationen. En av respondenterna arbetar som redovisningschef på centralekonomi-

avdelningen och den andra arbetar som projektcontroller inom kundprojekt organisationen. 

 

4.2.1 Intervju med respondent 1b, ekonomiavdelningen113 

Respondenten arbetar som ekonomichef på centralekonomiavdelningen inom ett av 

koncernbolagen. Avdelningens huvudsakliga arbetsfunktioner är att handha redovisning och 

rapportering. De ser till att bolaget följer koncernens regelverk vad det gäller redovisnings-

principer, vilket till stor del bygger på US-GAAP.  

 

4.2.1.1 Introduktion och synen på successiv vinstavräkning 

Respondent 1b anser att den successiva vinstavräkningsmetoden är ett måste när man bedriver 

projektverksamhet. Om metoden inte används blir resultatet starkt missvisande och det blir svårt 

för ledningen att göra rättvisa bedömningar av verksamheten. Ekonomistyrningen skulle inte 

                                                 
113 Intervju med respondent 1b i bolag BB, 2006-05-04 
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fungera på ett bra sätt annars. Metoden kräver dock verktyg som stöder den successiva 

vinstavräkningen, som kan ses som en komplicerad redovisningsprocess.  

 

4.2.1.2 Processen vid successiv vinstavräkning 

Företagets process för den successiva vinstavräkningen består av ett datoriserat system där 

information om varje projekt läggs in för att bestämma färdigställandegraden. Redan i 

försäljningsskedet görs en faktureringsplan upp mellan företaget och kunden. Informationen finns 

med i det tecknade avtalet. Det medför att företaget vid olika tidpunkter under projektets gång 

delfakturerar kunden enligt den uppgjorda planen. Internt benämns de milstolpar. Vid över-

lämnandet av ordern från säljavdelningen till projektledaren görs en avstämning av kontraktet. Då 

kontrolleras projektets intäkter, kostnader och milstolpar d.v.s. de olika delfakturerings tillfällena 

och de villkor som ska vara uppnådda för att kunna göra delfaktueringarna. Här finns även 

möjlighet att göra korrigeringar om säljaren och projektledaren inte är överens och därefter 

registreras uppgifterna in i systemet. Det medför att systemet har projektets budgeterade 

kostnader och intäkter inlagda och därmed även projektets bruttomarginal. Det är vanligt att en 

förskottsbetalning görs före projektet startar. Förskottet och utgifter för projektet balanseras i 

systemet och påverkar inte den successiva vinstavräkningen. I samband med att en milstolpe 

uppfylls görs en delfakturering vilket triggar den successiva vinstavräkningen. Då lyfts relevant 

del av de pågående leveranserna, d.v.s. intäkter, kostnader och bruttomarginal resultatförs genom 

att flyttas från balansräkning till resultaträkning. De variabler som väger tyngst vid den 

successiva vinstavräkningen är bruttomarginalen och milstolparna samt vilket systemstöd som 

bolaget har. All projektverksamhet redovisas enligt den successiva vinstavräkningsmetoden, 

oavsett orderns leveranstid och belopp. Milstolparna bygger på kundkontraktets avtalade 

delfaktureringar där bolaget strävar efter att dessa motsvarar tänkta upparbetade kostnader. 

Huvudmilstolpen är oftast i samband med leverans. Syftet med milstolparna är att försöka få dem 

att motsvara färdigställandet av kundprojektet. De stora orderna, som sträcker sig över två till tre 

år, består av cirka åtta milstolpar. Första året sker ofta endast en förskottsbetalning och 

milstolparna infaller först år två till tre.  

 

4.2.1.3 Företagets successiva vinstavräkning och säkerställandet av resultatföringen 

Respondent 1b anser att den successiva vinstavräkningen ger en rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning. Anledningen är att företaget följer US-GAAP vilken tydligt bygger på 

matchningsprincipen och värdera till verkligt värde. De har redovisat enligt den successiva 
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vinstavräkningsmetoden i över tio år och anser att försiktighetsprincipen inte har varit 

dominerande för företaget då de följer US-GAAP. 

 

4.2.1.4 Risker som respondenterna ser med successiv vinstavräkning 

Riskhantering av kunder görs redan innan de blivit kunder. Före ett anbud skickas har en 

finansiell bedömning gjorts av den potentiella kunden. Bolaget tar även hänsyn till det politiska 

och ekonomiska läget i kundens hemland. Då ett avtal är tecknat och projektet påbörjat påverkas 

inte den successiva vinstavräkningen av sena betalningar från kunden. Men om kunden kommit 

på obestånd görs däremot en omvärdering av projektet vilket påverkar den successiva 

vinstavräkningen. Respondent 1b berättar att bolaget sällan har öppna krediter i sina kontrakt utan 

säkerheter finns såsom remburs, exportkreditnämnd (EKN) m.fl. kan även vara inblandade för att 

säkra en kundorder betalning. 

 

Då systemstödet och hur uppsättningen är gjord i systemet starkt påverkar hur kundprojekten 

vinstavräknas menar respondent 1b att värderingarna som gjordes vid uppsättningen och valet av 

system väger tungt för den successiva vinstavräkningen. Värderingarna har här gjorts i samarbete 

mellan ekonomichef, redovisningschef, controller och försäljningsverksamheten. 

 

För att säkerställa de olika projektens status håller bolaget månadsvisa projektmöten. Där 

stämmer projektledare och controller noga av hur långt de olika projekten kommit samt de olika 

projektens intäkter och kostnader. Avvikelser kontrolleras noga och om justeringar behöver göras 

sker det genom ett attestförfarande uppåt i organisationen. Då justeringarna är godkända ändras 

uppgifterna i systemet vilket påverkar den successiva vinstavräkningens bruttomarginal. Det är 

viktigt att rutinerna följs så att systemet innehåller rätt information. 

 

Den största risken som respondenter 1b ser är att projektgenomgångar inte hålls. Det är även 

viktigt att projektgenomgångarna är strukturerade och följer koncernens gällande regelverk. En 

annan risk är att systemen inte uppdateras med den nya informationen, så det är viktigt att ha 

rutiner för att detta sköts löpande. Vanligtvis är det kostnaderna i projektet som förändras och då 

påverkas även projektets bruttomarginal. Respondent 1b ser en av de större riskerna i att 

ombedömningar av kostnaderna inte görs löpande eller till rätt belopp.     
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En annan risk som finns är att det för ett kundprojekt kan ha förekommit tunga kostnader i början 

av tillverkningen. Har säljaren för kundordern inte lyckats med att avtala in rätt delfakturering 

leder det till att intäkten inte motsvarar färdigställandet eftersom det är faktureringen som triggar 

vinstavräkningen. Respondent 1b anser även att företaget gör olika riskbedömningar i projekten 

beroende på konjunkturläget. Det har medfört att företaget hellre är försiktiga vid bättre tider och 

mer optimistiska vid sämre tider.  

 

4.2.1.5 Övriga frågor gällande värdering för successiv vinstavräkning 

Revisorerna följer årligen upp den successiva vinstavräkningen. Respondent 1b berättar att 

revisorerna är nöjda med bolagets system och interna kontroll. De går noga igenom att 

faktureringar görs enligt projektens gällande milstolpar. De diskussioner som brukar uppstå rör 

vanligtvis värdering av krisprojekt d.v.s. projekt där kunden är på obestånd eller då kostnaderna 

för ett projekt väsentligt felestimerats. Revisorns åsikt om ett projekt är för försiktigt eller inte 

slår från projekt till projekt, men på det hela taget brukar bolaget och revisorn vara överens. På 

koncernnivå vill revisorn däremot ha klarare regler då det kan skilja mycket mellan koncernens 

olika verksamheter. Respondent 1b berättar att några justeringar av den successiva vinst-

avräkningen inte görs på koncernkonsoliderad nivå. 

  

Respondent 1b berättar att företaget via successiva vinstavräkningen vill åskådliggöra en 

rättvisande bild av verksamheten. Det viktigaste är att det blir rätt på bolagets totala projektstock 

och inte per enskilt projekt.  

 

På frågan om det är något som vi inte har fångat upp i tidigare frågor gällande bolagets 

successiva vinstavräkning och dess effekt på företagets ställning och resultat fick vi följande 

kommentarer. Respondent 1b berättar att det är systemuppsättningarna som styr hur projekten 

avräknas. Alla order följer samma process oavsett om de är på två månader eller tre år och oavsett 

värde. Här menar respondent 1b att en enskild värdering eventuellt borde göras av de olika 

orderna. 
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4.2.2 Intervju med Respondent 2b, controller i kundprojektorganisationen114 

En intervju har genomförts med respondent 2b på bolaget BB. Respondenten arbetar som 

projektcontroller inom ett av koncernbolagen. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att följa upp 

projekt, bruttomarginaler, debiteringar och beläggning. Han arbetar tätt inpå verksamheten.  

 

4.2.2.1 Introduktion och synen på successiv vinstavräkning 

Respondent 2b anser att den successiva vinstavräkningen är en bra metod att redovisa långa 

projekt. Det finns ingen bättre metod för att redovisa vinstavräkningen när bolaget har kundordrar 

som sträcker sig över flera redovisningsperioder. En stor nackdel är att personliga bedömningar 

ligger till grund för hur vinsten ska avräknas. Bedömningarna kan vara subjektivt värderade 

vilket leder till att även bruttomarginalen påverkas av personliga värderingar och normer. 

 

4.2.2.2 Processen vid successiv vinstavräkning 

Rörande företagets successiva vinstavräkningsprocess berättar respondent 2b att den styrs av ett 

datoriserat system. Information om bland annat budgeterad intäkt och kostnad samt en tidplan 

som därmed ger en bruttomarginal läggs in i systemet för varje projekt är syftet att variablerna 

ska överens stämma med eller spegla färdigställandegraden. I försäljningsskedet görs en 

faktureringsplan upp mellan företaget och kunden. Delfaktureringar sker vid olika tidpunkter 

under projektets gång enligt uppgjord plan som följer kundkontraktet. Delfaktueringarna 

benämns internt för milstolpar. Då ordern överlämnas från säljavdelningen till projektledaren 

görs en avstämning av kontraktet. Med på avstämningsmötet är förutom säljansvarig för ordern, 

projektledaren och controllern. Där kontrolleras projektets intäkter, kostnader och milstolpar 

d.v.s. de olika delfaktureringstillfällena och de villkor som ska vara uppnådda för att kunna göra 

delfaktueringarna. Här finns även möjlighet att göra korrigeringar om de inblandade inte är 

överens. Därefter registreras uppgifterna avseende intäkter, kostnader och bruttomarginal in i 

systemet. Respondent 2b berättar att det är vanligt att en förskottsbetalning görs före projektet 

startar. Förskottet tillsammans med utgifter för projektet balanseras i systemet. Då en milstolpe är 

uppfylld triggas den successiva vinstavräkningen genom att en delfakturering går iväg. Det 

medför att intäkter, kostnader och bruttomarginal resultatförs d.v.s. flyttas från balansräkning till 

resultaträkning. Respondent 2b berättar att de variabler som väger tyngst vid den successiva 

vinstavräkningen är bruttomarginalen och delfaktureringarna som sker vid milstolparna. Han 

                                                 
114 Intervju med respondent 2b i bolag BB, 2006-05-04 
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berättar vidare att samtliga projekt i projektverksamheten redovisas enligt den successiva 

vinstavräkningsmetoden, oavsett orderns leveranstid och belopp. Det medför att även de korta 

projekten, i vissa fall bara två månader, redovisas enligt den successiva vinstavräkningsmetoden. 

Han berättar vidare att ofta består de korta projekten endast av ett förskott och en slutfakturering 

vilket innebär att projektet endast har en milstolpe som triggar igång den successiva vinst-

avräkningen. Respondenten berättar också att han som projektcontroller gör löpande kontroller av 

projekten i systemet. Det görs utöver avstämningarna med projektledaren, för att alla inblandade 

ska se till att det är rätt bruttomarginal som ligger i systemet hela tiden.  

 

4.2.2.3 Företagets successiva vinstavräkning och säkerställandet av resultatföringen 

Respondent 2b anser att den successiva vinstavräkningen ger en rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning. Om företaget istället skulle redovisa alla intäkter vid projektens slut skulle 

det ge en konstig bild av företagets ställning. Han berättar vidare att allt inom projekten 

dokumenteras noga och att milstolparna alltid kontrolleras av en chef inom projektet och om allt 

är uppnått faktureras kunden. Det leder till att ge en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning.   

 

Respondent 2b berättar att eftersom samtliga projekt innefattar mycket pengar görs en 

riskbedömning av potentiella kunder. Ett anbud får inte skickas till en kund förrän en finansiell 

bedömning har gjorts. Den successiva vinstavräkningen påverkas inte av sena kundbetalningar. 

Om kunden däremot kommit på obestånd görs genast en omvärdering av projektet. Det i sin tur 

påverkar den successiva vinstavräkningen, vanligtvis genom att intäkterna för projektet minskas 

och därigenom minskas även bruttomarginalen.  

 

Genom månadsvisa projektmöten säkerställs de olika projektens status. Projektledare går 

tillsammans med controller noga igenom hur långt de olika projekten kommit. De stämmer även 

av de olika projektens intäkter och kostnader. Respondent 2b berättar att avvikelser kontrolleras 

noga. Om justeringar behöver göras måste de attesteras av minst en chef högre upp i 

organisationen. När justeringarna är godkända är det viktigt att uppgifterna ändras i systemet 

vilket påverkar den successiva vinstavräkningens bruttomarginal. Det är viktigt att följa rutinerna 

så att systemet innehåller rätt information. 
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4.2.2.4 Risker som respondenterna ser med successiv vinstavräkning 

Den största risken som respondent 2b ser med den successiva vinstavräkningen är bedömningen 

av bruttomarginalen. Det finns risk för att projektledare försöker ”mörka” avvikelser som 

påverkar bruttomarginalen negativt. Han berättar vidare att det är enheten som måste visa en viss 

vinst. Det händer att de inom enheten försöker kompensera ett dåligt projekt mot ett projekt som 

gått bra. På så sätt visar enheten ett resultat som motsvarar förväntningarna men det innebär inte 

att samtliga projekt på summerad nivå hållit förväntningarna.  

 

Hur företaget gör sina riskbedömningar menar respondent 2b beror på konjunkturläget. Företaget 

är mer försiktigt i sin bedömning då det är bättre tider och mer optimistiska när tiderna är sämre. 

Respondent 2b förtydligar att det ändå är små justeringar då rör sig om tiondelar av en procent 

upp eller ner. Vissa av projekten är av en mer standardiserad karaktär och då brukar marginalerna 

hålla bra, men då projekten är mer specialiserade och komplexa tenderar bruttomarginalen att 

röra sig mer då kostnaderna för de komplexa projekten är svårare att bedöma. 

 

4.2.2.5 Övriga frågor gällande värdering för successiv vinstavräkning 

Respondent 2b berättar vidare att revisorerna noga kontrollerar att faktureringar är gjorda enligt 

projektens gällande milstolpar. En avstämning av de största projekten görs med respektive 

projektledare för att säkerställa att dokumenterad process följs. Revisorerna anser att 

uppföljningarna följer de krav och värderingar revisorerna har.  

 

Respondent 2b berättar att han tycker att företaget med sin successiva vinstavräkning lämnar en 

rättvisande bild av enhetens resultat. Det sker genom att processen för den successiva vinst-

avräkningen följer regler som leder till att projekten löpande redovisas på ett rättvisande sätt.  
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5. Analys 

5.1 Analys bolag AA 

Till en början kan noteras från empirin att respondenterna 1a, 2a och 3a i bolag AA har en positiv 

syn på den successiva vinstavräkningen som lyfter fram vinsten successivt efter färdigställandet 

av ordern. De anser att det är en bra metod för att ge en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning när kundorderna sträcker sig över flera redovisningsperioder. Det förtydligas med att 

respondent 2a menar att företaget via den successiva vinstavräkningen visar intäkter för 

kundprojektet löpande och inte endast i den sista redovisningsperioden. Enligt respondent 2a 

måste man ha i beaktande att det finns risker med metoden, det kan i vissa fall vara svårt att 

prognostisera kostnaderna som är en av de styrande variablerna och dessutom att mänskliga 

värderingar finns med som en faktor. 

 

Respondent 4a har en mer negativ syn på den successiva vinstavräkningen då han bland annat 

anser att värdet hela tiden förändras och därmed försvårar för honom att analysera och 

prognostisera för affärsområdet. Vår tolkning är att hans syn mer är av intern styrnings intresse än 

ur ett kapitalmarknadsintresse, som åter visar vad Edenhammar hävdar att processen är 

komplicerad.  

 

För att göra successiv vinstavräkning av en order i bolagets pågående arbeten är koncernkraven 

att ordern ska klassas som en ”plant order”. Kraven för dem är förutom klassificeringen av 

pågående arbeten ska ordern dessutom vara extern, över 1 miljon euro och sträcka sig över flera 

redovisningsperioder. Tolkningen av empirin blir att då bolaget endast klassar en mindre del av 

sina order som plant order medför det att de för dessa följer huvudregeln, d.v.s. gör successiv 

vinstavräkning. För den större delen av bolagets pågående arbeten, som består av standardorder, 

vinstavräknas enligt alternativregeln, vars princip är att först lyfta fram intäkter när orderna har 

nått en hög färdigställandegrad. I empirin framgår även svårigheten som bolaget har med nya 

order där t.ex. kundanpassningar görs, nya marknader etc. Här kan det finnas svårigheter att 

prognostisera kostnaderna, där av avvaktar bolaget med vinstavräkningen tills färdigställandet har 

framskridit längre. Det kan bero på att inga tidigare erfarenheter finns på anpassningen vilket 

leder till att alternativregeln åter blir aktuell. Som framgår av intervjun med respondent 1a, 2a 

och 4a är företaget försiktiga med att lyfta fram sådana order till vinstavräkning.  
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Från intervjuerna framgår det att den vinstavräkning bolaget gör, vilket motsvarar teorins 

successiva vinstavräkning, bygger på upparbetade kostnader samt att intäkter lyfts in 

motsvarande den upparbetade kostnaden plus budgeterad bruttomarginal. Vår analys av detta är 

att processen väl motsvarar matchningsprincipen, som säger att kostnader och intäkter ska 

matchas och redovisas i samma period. 

 

Då flera personer i organisationen är med vid värderingen av hur ett projekt ska avräknas minskar 

bolaget risken att en order blir för mycket påverkad av enskild individs eventuella mer försiktiga 

eller optimistiska värderingar. Empirin anger att bolaget gör löpande avstämningar av orderna 

som i sin tur minskar risken för att en värdering som vid startskedet kan vara försiktigare blir mer 

relevant vartefter färdigställandet framskrider. Tolkning blir att den successiva vinstavräkningen 

bidrar till att visa en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Vilket även leder till att 

bolagets externa redovisningsinformation ger en möjlighet till bra jämförbarhet med andra bolag. 

 

I en senare del av empirin framgår att en av de styrande variablerna i den successiva vinst-

avräkningen är budgeterade värden. Då budgeteringen görs av de anställda i företaget spelar deras 

värderingar roll för värdet. Det framgår av empirin att företaget historiskt och till viss del 

fortfarande idag är försiktiga. Analysen av budgeten på orderna är att den på grund av de 

mänskliga värderingarna kan vara för försiktiga och att bolaget hellre visar ett högre resultat den 

perioden orderna har ett högre färdigställande. För sådana kundorder blir då tolkningen att 

försiktighetsprincipen väger tyngre. Det kan även förstärkas med att respondent 1a vid flera 

tillfällen påtalar att bolaget och koncernen historiskt sett har varit och även till viss del idag gärna 

har en mer försiktighetsinriktad syn.  

 

Av de årliga diskussionerna som bolaget har med revisorerna kring vinstavräkningen av bolagets 

pågående arbeten framgår det att företaget har en mer försiktig syn vid sin vinstavräkning medan 

revisorerna gärna ser att företaget kan lyfta fram mer intäkter. Dock är det inte av ett så stort 

värde att några justeringar har behövt göras. Empirin från bolag AA visar åter att de har en mer 

försiktighetsinriktad syn gällande plant order då bolaget vill vänta med att intäktsföra tills de har 

en högre färdigställandegrad och därmed är närmare realisering. 

 

Det framkommer av både respondent 1a och 3a att projektledarna genomför ett noggrant arbete 

vid budgeteringen av kostnaderna. Då intäkterna är givna från kontraktet med kund krävs inte 
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någon djupare genomgång av dem från projektledarna. Analysen av det är att informationen även 

kan tolkas och läsas med redovisningens kvalitativa egenskap tillförlitlighet.  

 

5.2 Analys bolag BB 

Från empirin framgår att respondenterna i bolag BB är positiva till den successiva vinst-

avräkningen och anser att metoden är ett måste vid längre projektverksamhet. Vidare anser 

respondent 2b att det inte finns någon bättre metod för att redovisa vinstavräkningen då bolaget 

har kundorders som sträcker sig över flera redovisningsperioder. De betonar riskerna med att 

metoden kräver ett bra systemverktyg för att kunna använda den successiva vinstavräkningen. En 

annan nackdel är att personliga bedömningar ligger till grund för bruttomarginalen och därmed 

vinstavräkningen. 

 

Respondent 2b berättar att koncernen valt att samtliga projekt i projektverksamheten redovisas 

enligt den successiva vinstavräkningsmetoden, oavsett orderns leveranstid och belopp. Det 

medför att även de korta projekten, i vissa fall bara två månader, redovisas enligt den successiva 

vinstavräkningsmetoden. Tolkningen av empirin blir att bolaget använder sig av den successiva 

vinstavräkningens huvudregel där den förväntade vinsten av ordern fördelas till varje period 

genom att motsvarande intäkt och bruttomarginal lyfts fram på basis av de kostnader som 

redovisas. Vidare analys är att de korta projekten, som vanligtvis endast består av ett förskott och 

en slutfakturering, leder till att de projekten i praktiken redovisas enligt alternativmetoden vars 

princip är att intäkterna först lyfts fram först då orderna har nått en hög färdigställandegrad. 

 

Från intervjuerna framgår det att vinstavräkningen som bolaget gör, vilket motsvarar teorins 

successiva vinstavräkning, bygger på uppfyllelse av milstolpar. Det innebär att när varje 

milstolpe är uppfylld sker en delfakturering som triggar den successiva vinstavräkningen. Då 

resultatförs kundprojektets delfakturering som intäkt och kostnaden beräknas som intäkten minus 

budgeterad bruttomarginal. Vår analys är att processen väl motsvarar matchningsprincipen, som 

säger att kostnader och intäkter ska matchas och redovisas i samma period. Det överensstämmer 

också med kapitalmarknadsskolans krav på externredovisningens jämförbarhet och relevans.  

 

Empirin visar att värderingarna som gjordes vid val av system väger tungt för den successiva 

vinstavräkningen. Valet av system gjordes i samarbete mellan ekonomichef, redovisningschef, 

controller och försäljningsverksamheten. Vår utvärdering av det är att risken för en vinklad syn 
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vid val av systemverktyg för vinstavräkningsprocessen minskar och tillförlitligheten ökar. Då 

bolaget dessutom håller månadsvisa projektmöten, där projektledare och controller noga stämmer 

av varje projekt, för att säkerställa de olika projektens status minskar risken för att något projekt 

ska bli påverkat av en enskild individs eventuella försiktiga eller optimistiska värdering. 

Tolkningen här är att bolagets värdering av projekt via sin successiva vinstavräkning blir neutral 

och bidrar till att visa en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.  

 

I empirin framgår det att delfaktureringarna som görs vid milstolparna triggar och är en av de 

styrande variablerna i den successiva vinstavräkningen. Då företaget har till syfte att få 

delfaktureringarna att motsvara färdigställandegraden är analysen att matchningsprincipen väger 

tyngst. Det förstärks även av att respondent 1b tidigt berättar att koncernens regelverk bygger på 

US-GAAP115, som tydligt bygger på matchningsprincipen och värdera till verkligt värde.  

 

Från empirin kan utläsas att båda respondenterna säger att revisorerna är nöjda med bolagets 

successiva vinstavräkningsprocess. Respondent 1b tillägger att på koncernnivå vill revisorn 

däremot ha klarare regler då det kan skilja mycket mellan koncernens olika verksamheter. Vidare 

berättar han att några justeringar av den successiva vinstavräkningen inte görs på koncern-

konsoliderad nivå. Analys av empirin är att bolag BB väl följer matchningsprincipen och värderar 

projekten till verkligt värde.  

 

Respondenterna berättar att vid uppläggandet av ett projekt i den successiva vinstavräkningen 

görs en noggrann genomgång av projektets intäkter och kostnader. Genom de månadsvisa 

projektmötena mellan projektledare och controller kontrolleras projektens status samt intäkter och 

kostnader igen. Respondent 2b berättar att avvikelser kontrolleras noga och att det är viktigt att 

följa rutinerna så att systemet innehåller rätt information. Det ger en analys som säger att 

informationen även kan tolkas och läsas med redovisningens kvalitativa egenskap tillförlitlighet.  

 

Från empirin kan utläsas att bruttomarginalen vid mer standardiserade projekt brukar hålla bra, 

men för specialiserade och komplexa projekt tenderar bruttomarginalen att ändras från 

ursprunglig budget då kostnaderna är svårare att bedöma. Vi se dock att då bolaget med sina 

milstolpar, projektmöten och regelbundna justerar av budgeterade bruttomarginalerna minskar 

risken för att resultatet skall vara missvisande och inte motsvara redovisningskravet relevans. 

 

                                                 
115 Uppsatsen avsnitt 3.1.1.1 
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Från intervjuerna framkom att för de stora orderna, som sträcker sig på två till tre år består 

kundprojektet av cirka åtta milstolpar. Dock sker det oftast endast en förskottsbetalning och 

milstolparna infaller först under år två och tre. Vår tolkning är att leder till en försening av 

redovisningen av färdigställandegraden då det under första året inte lyfts fram någon del då 

endast förskott har fakturerats. Detta kan tolkas som att bolaget här har ett mer försiktighets 

inriktat agerande då ingen intäkt lyfts fram första året. 
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6. Slutsatser 

För att klara dagens fokusering på kapitalmarknadsaktörerna, och deras mer kortsiktiga 

perspektiv, används bland annat den successiva vinstavräkningen för intäktsföring, metoden 

baserar på matchningsprincipen. Det kan skapa konflikt med försiktighetsprincipen, som 

historiskt varit traditionell i Sverige. Syftet var att söka svaret på vilken av försiktighets- eller 

matchningsprincipen som väger tyngst när våra utvalda verkstadsindustribolag gör den successiva 

vinstavräkningen. Från empirin framgår det att bolag AA dels av tradition varit försiktiga i sin 

redovisning samt under senare tid även ändrat sin rutin för vinstavräkningen. Vår rimligaste 

tolkning är att bolaget i stor utsträckning fortfarande har en mer försiktighetsinriktad värdering 

vid den successiva vinstavräkningsprocessen. Slutsatsen stärks även av studierna som de 

assisterande professorerna Black & White gjort, där kommer de fram till att om nya standarder 

upprättas sker ingen förändring förrän bland annat det kulturella arvet mognat. Det leder till våra 

slutsatser för bolag BB att de tydligare värderar enligt dagens inriktning på matchningsprincipen, 

då de under en längre tid följt samma standarder gällande den successiva vinstavräkningen. Det 

baseras på att bolag BB under lång tid följt US-GAAP vilken bygger på matchningsprincipen och 

att värdera till verkligt värde som därmed tillfredsställer de privata kapitalmarknadsplacerarna. 

 

På frågan om studerade verkstadsindustribolags värderingar, som görs vid den successiva 

vinstavräkningsprocessen, leder till att de lämnar en rättvisande bild av resultat och ställning, är 

vårt resonemang att på summerad nivå för bolaget ger de en rättvisande bild. Vi baserar analysen 

på att trots bolag AAs större inriktning på försiktighetsprincipen i samband med värdering av 

plant orders inte stör helhetsbilden som bolaget ger. Detta stöds av att den större delen av 

bolagets pågående arbeten består av standardorders som vinstavräknas enligt alternativregeln. 

Bolag BB använder däremot successiva vinstavräkningsmetoden för alla kundorder oavsett 

längden på projekten. Dock är det endast de längre projekten med flera milstolpar som genererar 

en klassisk successiv vinstavräkning. Metoden stödjer därmed att bolaget via sin extern-

rapportering kan lämna en rättvisande bild av deras resultat och ställning.  

 

Med vår hypotes om att företagens rådande kulturella normer har betydelse för vilken princip 

som används, ser vi att företag AA som historiskt använt svenska redovisningsstandarder har en 

mer försiktighetsinriktad syn vid sin vinstavräkning. Detta kommer förmodligen ändras när 

bolagets normer och kultur med tiden anpassar sig till att värdera till verkligt värde. Bolag BB har 

under en längre tid använt US-GAAP och därmed redan anpassat sina kulturella normer till de 
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nya IFRS/IAS standarderna. Det har medfört att de redan redovisar till verkligt värde och 

använder matchningsprincipen vid den successiva vinstavräkningen. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Den tilltagande internationaliseringen och efterföljande harmoniserings krav av redovisnings-

standarder har lett till att EU beslutat att noterade företag ska använda de enhetliga internationella 

redovisningsstandarderna IFRS/IAS för sin koncernredovisning från och med 2005. Vår fråga var 

om valda företags tillämpning av metoden successiv vinstavräkning ger en rättvisande bild av 

bolagens resultat och ställning. Från vår analys och slutsats framkommer det att viss fördröjning 

finns innan nya standarder antas. Vi ifrågasätter dock om inte företag BB har en försiktigare syn 

än vad de anger. Det baserar vi på att bolaget för de längre projekten inte genererar en triggande 

faktura under det första året och det är faktureringen som aktiverar företagets successiva 

vinstavräkning. Frågan blir om de här ändå lutar sig mer mot försiktighetsprincipen. Dessutom 

ställer vi oss frågande till om det leder till en helt rättvisande bild av resultatet per redovisnings-

period när inget resultat lyfts fram under första året. Bolag BBs metod för den successiva 

vinstavräkningen bygger på milstolpar. Vi frågar oss om milstolparna verkligen motsvarar 

projektens färdigställandegrad på ett korrekt sätt? När ingen milstolpe är uppfylld under det första 

året trots att projektet är igång leder det till att färdigställandegraden för projektet är noll. Men 

eftersom projektet är igång borde det vara färdigställandegraden vara över noll. 

 

Från samtliga respondenter framkom att ett bra stödsystemen är av väsentlig betydelse. 

Svårigheter finns att finna ett väl fungerande system för alla krav och behov gällande den 

successiva vinstavräkningen. Det kompliceras ytterligare om bolaget inte bara har långa orders 

som kräver denna komplicerade metod, utan även kortare order som inte kräver samma 

avancerade stödsystem. Det framkommer från bolag AA där respondent 4a söker mer information 

för att kunna känna sig säker på redovisat resultat och orderstock mm. Stödsystemet är av stor 

betydelse vid den successiva vinstavräkningen. Detta för att minska de många osäkerhetsmoment, 

och möjlighet till spridda värderingar som finns på grund av olika erfarenheter, intressen och 

kompetens. Egna intressen kan leda till att anpassningar görs vid värderingarna av orders inför 

vinstavräkningen för att till exempel möta resultatkrav från bland annat ägare och ledning. Det 

medför att risker för manipulering av resultatet finns och frågan blir då hur rättvisande resultatet 

är. Riskerna måste ställas mot de fördelar metoden har för kundorder som sträcker sig över flera 
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redovisningsperioder, som utan den successiva vinstavräkningen skulle ge en missvisande bild av 

företagets verkliga resultat och ställning. 

 

6.1.1 Förslag på fortsatta studier 

Förändringarna där vi går från en mer försiktighetsinriktad bedömning av bland annat pågående 

levaranser, till en princip om rättvisande bild medför även konsekvenser inom 

beskattningsområdet.116 Vi har vi ansett oss tvungna att avgränsa oss från komplikationer med 

beskattning i uppsatsen men det vore intressant att forska vidare kring området och se vilka 

eventuella beskattningskonsekvenser som kan uppkomma. Beskattningskonsekvenserna är även 

intressant att studera den dag reglerna kommer att gälla även för svenska bolag och inte endast 

för koncerner eftersom det är bolagen som är skatteobjekten. 

 

6.2 Kritik mot vårt arbete 

Val av tillvägagångssätt och metod i arbetet anser vi hjälpt oss att ge en trovärdig uppsats. Vi har 

försökt välja litteratur utifrån aktualitet och uppsatsens ämne. Litteratur av en alltför allmän nivå 

har inte använts i centrala områden. Vi anser att använda teorier är välkända samt hämtade från 

flera olika källor. Fallföretagen har däremot valts ut subjektivt och urvalet har begränsats genom 

kravet att de måste använda den successiva vinstavräkningsprocessen. Andra fallföretag skulle 

kunna ge andra slutsatser, så någon generalisering kan inte göras för verkstadsindustribranschen. 

Respondenterna har företagen själva valt utifrån kompetensområde. Försök att begränsa riskerna 

med intervjuareffekt har skett genom att respondenterna i förväg fått intervjufrågorna skickade 

till sig för att få möjlighet att sätta sig in i frågorna. Intervjuerna spelades in för att minska risken 

för förhastad feltolkning av svaren. Trots vidtagna nämnda åtgärder kan vi inte utesluta att våra 

värderingar kan ha påverkat uppsatsen då det är svårt att frånkomma effekten av subjektiva 

påverkningar i en fallstudie. 

 

För att få respondenterna att känna sig trygga och vilja lämna utförliga uppgifter har vi valt att 

låta dem vara anonyma. Det har även uppskattats av respondenterna och lett till att mer detaljerad 

information delgivits oss. 

 

                                                 
116 Engström & Lewén (2003) s. 18 
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Vid den kvalitativa ansatsen finns risk för att tolkningar kan vara för nära kopplad till forskarna 

eftersom forskarens egen identitet, bakgrund och egna övertygelser spelar en roll vid 

framtagningen. Vi har varit medvetna om problematiken och försökt undvika den genom att hålla 

oss till teorierna samt vad respondenterna berättat. Men vi kan inte utesluta att våra kunskaper 

och tidigare erfarenheter påverkat uppsatsen.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjumall 1 

För Säljchef, Controllers, Redovisnings chef samt Sektionschef för kund- och leverantörs 
reskontra samt försäljningsstatistik. 
 

1) Beskriv kortfattat vad dina arbetsuppgifter består av. 
 
2) Vad är din allmänna åsikt om successiv vinstavräkning? 
 
3) Hur är er vinstavräknings process uppbyggd. Det vill säga vilka ”variabler” styr/påverkar 

vinstavräkningen och på vilket sätt? 
 

4) Vilka variabler väger tyngst vid er successiva vinstavräkning. 
 

5) På vilket sätt, med vilken motivering, anser du att den successiva vinstavräkningen ger en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 

 
6) För de kunder ni arbetar med gör ni någon analys och även under projektets gång 

uppföljning av kundens resultat och ställning? 
 

7) Påverkas den successiva vinstavräkningen av om kunden ligger efter med betalningar av 
eventuella delfaktureringar? Om ja, hur? 

 
8) Vilka personer i organisationen är med och ”värderar” hur ett projekt skall avräknas? 

 
9) Vad ser ni för riskfaktorer vad det gäller bedömningen av projektets färdigställandegrad, 

intäkter och kostnader? 
 

10) Anser du att företaget är försiktigt (skatteskäl) eller optimistiskt (visa ett bra resultat) vid 
bedömningar vid den successiva vinstavräkningen? 

 
11) Förekommer det att ni (företaget) och revisorerna har olika åsikter vad det gäller den 

successiva vinstavräkningen och dess verifierbarhet, är ni mer försiktiga eller tvärt om? 
 

12) Kan du kortfattat och överskådligt förklara vad ni vill visa vid era successiva 
vinstavräkningar. 

 
13) Känner du till om det görs några justeringar på koncernkonsoliderad nivå, då eventuellt 

olika principer kan användas? 
 

14) Är det något som du anser att vi inte har fångat upp i ovanstående frågor gällande bolagets 
successiva vinstavräkning och dess effekt på företagets ställning och resultat? 

 
 
Tack för din medverkan!! 
 
Annica Rosberg & Susanne Dannelind 
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Bilaga 2, Intervjumall 2 

För orderberedaren. 
 

1) Beskriv kortfattat vad dina arbetsuppgifter består av. 
 
2) Vad känner du till om successiv vinstavräkning? 
 
3) Hur är processen i ditt arbete uppbyggd för vinstavräkningen av ordern.  

 
4) Vilka ”variabler” styr/påverkar vinstavräkningen och på vilket sätt? 

 
5) Vilka variabler anser du väger tyngst vid er successiva vinstavräkning. 

 
6) För de kunder ni arbetar med gör ni någon analys och även under projektets gång 

uppföljning av kundens resultat och ställning? 
 

7) Påverkas den successiva vinstavräkningen av om kunden ligger efter med betalningar av 
eventuella delfaktureringar? Om ja, hur? 

 
8) Vilka personer i organisationen är med och ”värderar” hur ett projekt skall avräknas? 

 
9) Vad ser ni för riskfaktorer vad det gäller bedömningen av projektets färdigställandegrad, 

intäkter och kostnader? 
 

10) Kan du kortfattat och överskådligt förklara vad ni vill visa vid era successiva 
vinstavräkningar. 

 
11) Hur/vilka värderingar görs av intäkter och kostnader i samband med prognostiseringen av 

vinstmarginal på kundordern? 
 

12) Kan du ge exempel på vanliga orsaker till att prognosen ändras under projektets gång? 
 

13) Är det något som du anser att vi inte har fångat upp i ovanstående frågor gällande bolagets 
successiva vinstavräkning och dess effekt på företagets ställning och resultat? 

 
 

 

 

Tack för din medverkan!! 
 
Annica Rosberg & Susanne Dannelind 
 

 

 

 

 



 

  v 
  

Bilaga 3, Accounting principles for plant accounting, bolag AA 
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Bilaga 4, Accounting principles for plant accounting, bolag BB 
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