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Abstract 
 

In financial reporting reliability is an important concept. Maines and Wahlen have in previous 

research divided the concept into achieving reliable accounting information and assessing 

accounting information reliability. The role of achieving reliable accounting information relies on 

the company while auditors are responsible for assessing accounting information reliability.    

 

Revenue recognition is a key element in corporate financial reporting. In the Construction 

industry, it is common for project to extend across several accounting periods. These projects are 

usually arranged by Construction contracts. Construction contracts shall in public companies and 

corporate groups be recognized in accordance with International Accounting Standards 11, which 

states that revenue should be recognized according to the stage of completion. The standard is 

considered to originate from the principle-based accounting, in which the interpretation is made 

by the users. The concept reliability is significant in the standard and the study is in part aiming 

to investigate how corporation achieve the demands of reliability set out in IAS 11. When the 

standard is principle-based it enables companies to achieve reliable accounting information in 

different ways. Interviews were conducted in two large publicly traded companies in the 

Construction- and Real Estate industry to study their opinion about reliability and how they fulfill 

the requirements in IAS 11. To assess accounting information reliability there are auditors. 

Through examination the auditors give credibility to the financial information. The auditors work 

is monitored by Supervisory Board of Public Accountants who ensures that the audit activities 

performed are of high quality as the set requirements. The Supervisory Board of Public 

Accountants practices are disciplinary cases and rulings where the auditor failed its obligations as 

a quality controller of financial information. To study what is required by the auditor to assess 

accounting information reliability in construction contracts a study is made of the practice the 

Supervisory Board of Public Accountants has given the subject.  

 

The study revealed that the auditor’s work is essential in both perspectives. Companies achieve 

reliable information through having forecast briefings, competent staff and accounting systems 

that function well. They also had internal audits which helped locate possible weaknesses in the 

internal control so that they could be detected and avoided. The external auditors’ role was not 

only as an examiner, but also as an information mediator which spotted items with most risks and 

gave potential solutions to achieve reliable accounting information. There was no major 

difference in the interpretation between the two companies regarding the concept of reliability 

and how to work with it. The auditors’ work to assess reliable accounting information in 

Construction contracts relied in the documentation of satisfactory actions implemented in areas 

selected on the basis of substantiality and risk. The companies’ projects and the reliability in it 

are to be audited. Similarly, the auditor must examine the Construction contracts and the 

evaluation of the stage of completion. At the same time it must be assessed for potential risk of 

loss of the Construction contract and potential investors’ needs to see which principles that are 

used for the revenue recognition.                    

 

This article is written in Swedish.  
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Sammanfattning 

 
Inom den finansiella rapporteringen är tillförlitlighet ett viktigt begrepp. Maines och Wahlen har i 

tidigare forskning delat upp begreppet i att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation och att 

bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet. Rollen att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation gestaltas av företagen medan revisorerna ansvarar för att bedöma 

redovisningsinformationens tillförlitlighet. 

 

Intäktsredovisning är en central del i företagens finansiella rapportering. Inom byggbranschen är 

det vanligt förekommande att projekten sträcker sig över flera redovisningsperioder. Vid sådana 

projekt brukar entreprenadavtal slutas. Entreprenadavtal skall i noterade bolag och koncerner 

intäktsredovisas i enlighet med International Accounting Standards 11, som säger att intäkter 

skall redovisas successivt i takt med projektets färdigställande. Standarden anses härstamma från 

den principbaserade redovisningen vilket innebär att tolkningen av densamma görs av dess 

användare. Begreppet tillförlitlighet är betydande i standarden och studien syftar dels på att 

undersöka hur företag uppnår de krav på tillförlitlighet som ställs i IAS 11. Då standarden är 

principbaserad kan företagens roll att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation i sina rapporter 

tolkas olika. Intervjuer har genomförts hos två stora noterade företag i bygg- och 

fastighetsbranschen för att studera deras uppfattning av tillförlitlighet och hur de går till väga för 

att uppfylla de krav som ställs på begreppet i IAS 11. För att bedöma redovisningsinformationens 

tillförlitlighet finns revisorerna. Revisorerna tillför genom sin granskning trovärdighet till den 

ekonomiska information som publiceras. Revisorernas arbete övervakas i sin tur av 

Revisorsnämnden som ser till att revisionsverksamheten som bedrivs är av hög klass enligt de 

uppsatta kraven. Revisorsnämndens praxis är disciplinärenden där revisorn åsidosatt sig sina 

skyldigheter som kvalitetskontrollant av ekonomisk information. För att studera vad som krävs av 

revisorerna för att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet vid entreprenadavtal har en 

studie av Revisorsnämndens praxis gjorts.   

 

Undersökningen visade att revisorernas arbete är av största vikt i båda perspektiven. Företagen 

uppnår tillförlitlighet genom att ha prognosgenomgångar, kompetent personal och 

redovisningssystem som fungerar väl. De undersökta företagen hade även interna revisioner som 

bidrog till att eventuella brister i den interna kontrollen kunde upptäckas och undvikas. Den 

externa revisorns roll innebar inte bara en roll som granskare utan även som 

informationsförmedlare avseende de poster som ansågs vara mest utsatta för risk och förslag gavs 

av densamme om eventuella åtgärder som behövdes vidtas för att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation. Det fanns inte några större tolkningsskillnader mellan de båda företagen 

angående begreppet tillförlitlighet eller hur det ska uppfyllas vid entreprenadavtal. Revisorernas 

arbete med att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet vid entreprenadavtal grundade 

sig i att dokumentera de utförda betryggandeåtgärder som genomförts på områden valda utifrån 

kriterierna väsentlighet och risk. Företagens projektredovisning och dess tillförlitlighet skall 

granskas. Likaså måste revisorerna granska entreprenadavtalen och den gjorda beräkningen av 

färdigställandegraden. Samtidigt måste en bedömning göras för eventuella förlustrisker av 

entreprenadavtalet och att det i årsredovisningen anges vilka principer som har använts vid 

intäktsredovisningen. 

 

Nyckelord: Tillförlitlighet, Entreprenadavtal, Successiv vinstavräkning, IAS 11 
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1 Inledning 
 

I allmänhet syftar de finansiella rapporterna till att förse externa intressenter med användbar 

information (Sloan 1999, s. 194). Detta då redovisningen används dels som beslutsunderlag för 

en investering i företaget och dels för att kontrollera hur ledningen valt att styra företaget 

(Christensen 2010, s. 290). Vid finansiell rapportering är en av de viktigaste delarna att redovisa 

ett företags intäkter, detta då det är av högsta intresse både för intressenter som vill investera i 

företaget och upprättare av de finansiella rapporterna (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & 

Holmes 2010, s. 292). Ett företags intäkter i de finansiella rapporterna uppvisar en verifikation på 

utfallet av tidigare verksamhet samt möjliggör en bedömning av framtiden (Godfrey et al. 2010, 

s. 292). Det är därför viktigt att tydligt definiera vad en intäkt är, hur en intäkt beräknas samt när 

en intäkt får tas upp i redovisningen för att minska eventuella missförstånd och möjligheter till 

manipulation av de finansiella rapporterna.  

 

Vissa företag har större projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder och då uppstår 

problemet i vilken av redovisningsperioderna som intäkten skall erkännas. Inom byggbranschen 

är detta ett vanligt förkommande fenomen där projekten som genomförs ofta är större och således 

sträcker sig över flera redovisningsperioder (Höök 2008, s. 17). För att intäktsredovisa projekt 

som sträcker sig över längre tid använder man sig av successiv vinstavräkning, vilket innebär att 

redovisningen av intäkter sker i samma takt som arbetet med projektet fortlöper (Sveriges 

Byggindustrier 2000, s. 7). Vid dessa längre projekt brukar avtal skrivas vilka benämns 

entreprenadavtal och utgör utgångspunkten för den successiva vinstavräkningen. För att redovisa 

dessa projekt finns den från International Accounting Standards Committe (IASC) utgivna 

standarden International Accounting Standard (IAS) 11 som behandlar entreprenadavtal i 

redovisningen. Entreprenadavtalen redovisas i balansräkningen som pågående arbeten. Tidigare 

redovisade man denna typ av projekt enligt färdigställandemetoden (completed-contract) där 

vinsten redovisades först efter projektets färdigställande (Smith 2006, s. 139). 

 

I 4 kap. 1 § ÅRL finns definitionerna av en anläggningstillgång och en omsättningstillgång. Då 

entreprenadavtal innebär tillverkning av en tillgång som varken skall brukas eller innehas i 

verksamheten definieras det som en omsättningstillgång. Vidare står i årsredovisningslagen 

följande vad gäller värdering av pågående arbeten:  

 

”Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som 

överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i 

överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§.” (4 kap. 10 § ÅRL) 

1.1 Bakgrund till reglerna om successiv vinstavräkning vid 
entreprenadavtal  

 

I propositionen med förslag till en ny bokföringslag (Prop. 1975:104 s. 223) behandlar 14 § fjärde 

stycket avsteg från lägsta värdets princip vid värdering av omsättningstillgångar. Propositionen 

säger att en värdering över anskaffningsvärdet i vissa fall är förenlig med god redovisningssed. 

Undantagsregeln kunde tillämpas av företag som under en längre tid tillverkade ett fåtal stora 

objekt och kan ses som ett första steg mot successiv vinstavräkning. Vidare står att de företag 
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som tillämpade undantagsregeln i redovisningen skulle ”vid värderingen kunna ta upp en efter 

försiktig bedömning beräknad andel av påräknelig vinst” (Prop. 1975:104 s. 223). Öppningen för 

en tillämpning av successiv vinstavräkning begränsades dock genom kravet på att arbetet måste 

vara i det närmaste färdigställt. Synnerliga skäl var också tvunget att föreligga för en tillämpning 

av undantagsregeln då den skulle tillämpas restriktivt (Prop. 1975:104 s. 223).  

 

Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) redovisningskommitté tolkade inte undantagsregeln 

som att metoden successiv vinstavräkning skulle bli tillämpningsbar (Edenhammar, 1977)
1
. I 

kommentarerna till propositionen skrevs att bestämmelserna inte skulle ge byggföretag 

möjligheten att redovisa vinster i takt med projektens färdigställande (Edenhammar, 1977). 

Förtida vinstavräkning var endast aktuell i speciella fall när projekten nästintill var färdigställda. 

Detta då de totala intäkterna och kostnaderna skulle bedömas med stor säkerhet vilket i 

allmänhet inte ansågs vara möjligt förrän arbetet i det närmaste hade färdigställts (Edenhammar, 

1977). 

 

Efter propositionen ansågs det att användandet av successiv vinstavräkning borde kunna 

tillämpas i ett tidigare skede än vad som tidigare diskuterats (Mårtensson, 1982). Det sades även 

att successiv vinstavräkning borde användas kontinuerligt för samtliga entreprenadavtal vilket 

gick emot FAR:s restriktioner där metoden endast kunde användas nära projektens 

färdigställande. Uttalandena baserades på uppfattningen om att de företag som bedriver sin 

verksamhet vid denna typ av avtal bör ha välutvecklade kalkyl- och redovisningssystem, vilket 

möjliggör för rimliga beräkningar av intäkter och kostnader från avtalet samt projektens 

färdigställandegrad (Mårtensson, 1982). Kommentarerna om att använda successiv 

vinstavräkning som dominerande redovisningsprincip fick kritik då det talades om att 

osäkerheten om framtiden inte kan förhindras av välutvecklade kalkyl- och redovisningssystem. 

Samtidigt ansågs inte principen vara genomförbar i praktiken och tidigare principer fortsatte 

tillämpas (Darsenius, 1982). 

 

Den ökade globaliseringen ledde till att ämnet senare debatterades igen. Flera inom den svenska 

redovisningen ville se en efterföljning av IASC:s rekommendationer som publicerats inom 

området (Westermark, 1991). I IASC:s rekommendation IAS 11, vilken behandlar 

entreprenadavtal, tas vid tidpunkten ingen ställning till vilken av vinsträkningsmetoderna som är 

att föredra utan istället nämns bara för- och nackdelar med de respektive metoderna (Westermark, 

1991). Nya tolkningar av propositionen (Prop. 1975:104) gjordes där inställningen till ett 

användande av successiv vinstavräkning istället ansågs vara positiv, det efterfrågades dock en 

mer detaljerad beskrivning av metoden (Westermark, 1991). IASC gav år 1990 ut 

avsiktsförklaringen Statement of Intent: Comparability of Financial Statements vars syfte var att 

minska antalet alternativ som var accepterade i de standarderna som gavs ut (Zeff 2012, s. 815). 

Anledningen till de minskade valmöjligheterna var att öka jämförbarheten mellan företag, men 

den syftade även till att de omarbetade standarderna skulle var fullständiga och innehålla 

tillräckliga upplysningskrav och beskrivningar (Zeff 2012, s. 815). 

 

IASC avsiktsförklaring av IAS 11 ledde till att det snabbt kom reaktioner även inom den svenska 

redovisningen där det hävdades att Sverige borde följa utvecklingen kring ämnet (Kärnekull, 

1991). Det poängterades även att successiv vinstavräkning endast bör tillämpas där det råder hög 

                                                 
1
 Sidhänvisning saknas, se kapitel 1.6 Källkritik 
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tillförlitlighet och således överensstämmer med matchningsprincipen utan att bryta mot 

försiktighetsprincipen (Kärnekull, 1991). Vidare skrevs att många av företagen använder sig av 

successiv vinstavräkning i sin interna rapportering medan de i den externa rapporteringen 

använder sig av completed-contract (Knutsson, 1991). Då många svenska byggföretag följer upp 

sina projekt på detta sätt i den interna redovisningen ansågs att man i den svenska redovisningen 

borde anpassa sig efter omvärlden och tillämpa successiv vinstavräkning även externt 

(Westermark, 1991). Bedömningen blev dock vid det här tillfället att en anpassning till de 

utländska standarderna utifrån FAR:s rådande rekommendationer stod i strid med BFL och 

således inte vara möjlig (Johansson, 1993). Detta trots att Redovisningsrådets, vilka år 1989 

övertagit rollen att utfärda rekommendationer, huvudsakliga uppgift var en anpassning av svensk 

redovisningssed efter internationell praxis (Ingblad, 1990).  

 

IASC:s avsiktsförklaring samt utkastet Exposure draft 42 – Construction contracts ledde till att 

boken ”Comparability of financial statements, revised international accounting standards” gavs ut 

år 1993 (Westerberg, 1994). Boken presenterade tio omarbetade IAS vilka skulle träda i kraft 

från om med den 1 januari år 1995, varav IAS 11 var en av den.  I boken gavs det inte längre 

möjlighet att välja mellan de två metoderna i IAS 11 utan ståndpunkt var tagen där successiv 

vinstavräkning skulle användas om förutsättningar fanns för det (Westerberg, 1994).  

 

Lagerström (1995, s. 32) genomförde en fallstudie av tre svenska byggföretag där tillämpningen 

av successiv vinstavräkning undersöktes. Av studien framgick att alla företagen internt använder 

sig av successiv resultatavräkning för i stort sett alla sina projekt (Lagerström 1995, s. 197). 

Lagerström (1995, s. 205) ansåg att det i företagen finns god kapacitet i deras system för struktur 

och rapport av nedlagda kostnader och att det således inte föreligger några brister för att tillämpa 

successiv resultatavräkning även i den externa redovisningen. 

 

Den 1 januari år 1995 blev Sverige medlem i EU, ett medlemskap som innebär att de regelverk 

som utvecklas inom Europeiska gemenskapen (EG) skall tillämpas (SOU 2003:71, s. 65). Som en 

del av EG-rätten krävs att Sverige följer de förordningar som EG-rätten ger ut vilka är bindande 

fullt ut för alla medlemsländer. Medlemskapet har haft stor betydelse för 

redovisningsutvecklingen i Sverige (SOU 2003:71, s. 65). I en proposition angående års- och 

koncernredovisning kan läsas att avtal slutits med EG och dess medlemsländer att ingå ett 

ekonomiskt samarbete (Prop. 1995/96:10D1). Avtalet innebar att den svenska 

redovisningslagstiftningen till viss del tvingats till en anpassning efter EG:s bolagsdirektiv och en 

implementering av begreppet rättvisande bild måste göras (Prop. 1995/96:10D1). EG-direktivet 

innehöll inte någon tydlig ställning till successiv vinstavräkning, däremot har EG:s 

kontaktkommitté fastslagit att successiv vinstavräkning tillåts om kravet på försiktighet 

tillfredsställs (Lundvall & Nyström, 1995). 

 

Likt tidigare står det även att pågående arbeten får överskrida anskaffningsvärdet om det 

överensstämmer med kravet på god redovisningssed och det nu implementerade kravet om en 

rättvisande bild (Prop. 1995/96:10D1). Successiv vinstavräkning torde enligt regeringens mening 

bidra till en rättvisande bild och således bör implementering ske i den nya lagstiftningen, vilket 

dock inte görs (Prop. 1995/96:10D1). Istället lades en begränsning till då man enligt 4 kap. 10 § 

ÅRL endast får värdera en omsättningstillgång över anskaffningsvärdet vid pågående arbete på 

annans egendom. Byggentreprenörerna (senare Sveriges Byggindustrier) gav år 1996 ut en första 

branschrekommendation angående successiv vinstavräkning. Branschrekommendationen syftade 
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till att förenkla redovisningen för entreprenadföretag och förespråkade ett användande av 

successiv vinstavräkning vid pågående arbeten (Sveriges Byggindustrier 2000, s. 8). 

Redovisningsrådet gav år 1999 ut en rekommendation som behandlar redovisningen vid 

entreprenaduppdrag och liknande uppdrag. Rekommendationen bygger på IAS 11 men innebär 

inte några större skillnader gentemot den tidigare utgivna branschrekommendationen (Edlund & 

Kyrö, 2001). Efter publiceringen av rekommendationen valde Sveriges byggindustrier att 

revidera sin branschrekommendation med de ökade upplysningskraven som framkommit 

(Sveriges Byggindustrier 2000, s. 8).   

 

År 2001 bytte IASC namn till International Accounting Standards Board (IASB) (2002/1606/EG 

EGT L 243, 11.9.2002, s. 2). De standarder IASB ger ut heter International Financial Reporting 

Standards (IFRS) (IAS 1 p. 7). De tidigare utgivna IAS är fortfarande gällande på de områden där 

ersättningsstandarder i form av IFRS inte har givits ut (Doupnik & Perera 2012, s. 82), vilket är 

fallet med IAS 11. I samband med förordning 2002/1606/EG (EGT L 243, 11.9.2002, s. 2) 

tvingas företag vars värdepapper finns på en reglerad marknad att använda sig av 

redovisningsstandarder utgivna av IASB. De redovisningsstandarder som ges ut genom EU-

förordningar gäller framför svensk grundlag och är bindande i EU:s medlemsländer (Johansson 

2010, s. 76). Godkännandet av IASB som internationell normgivare innebär således att koncerner 

och noterade bolag är tvingade att följa IASB:s standarder från och med den 1 januari år 2005 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006, s. 171). Det här ledde till att svenska företag som 

följer IASB är tvingade att använda successiv vinstavräkning vid sina entreprenadavtal om 

kraven för en tillämpning uppfylls.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Redovisningen är delvis en del i företagens arbete att förse externa intressenter med information 

som är viktig ur investerings- eller kontrollsynpunkt (Christensen 2010, s. 288). IASB har 

publicerat standarden IAS 11 vars syfte är att förklara hur intäkter och kostnader skall redovisas i 

samband med entreprenadavtal, där successiv vinstavräkning numera är den metod som skall 

användas. Successiv vinstavräkning skall således användas vid entreprenadavtal i noterade bolag, 

koncerner och andra bolag som väljer att följa IASB:s regelverk. Det grundläggande för ett 

användande av successiv vinstavräkning i IAS 11 är att man måste kunna uppskatta utfallet av ett 

entreprenadavtal på ett tillförlitligt sätt. Där intäkter och kostnader som är hänförliga till avtalet 

får tas med i redovisningen (IAS 11 p. 29). För att kunna göra tillförlitliga beräkningar av ett 

entreprenadavtal måste en uppskattning av avtalet ske i enlighet med IAS 11. Överenskommelsen 

skall innefatta rättigheterna mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren, ersättningen till 

uppdragstagaren samt villkoren för det ekonomiska avtalet (IAS 11 p. 29).  

 

När utfallet av ett entreprenadavtal inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt skall istället intäkter 

endast redovisas i den utsträckning som kontraktskostnader som uppstått förväntas kunna 

återvinnas (IAS 11 p. 32). Uppdragsuppgifterna skall samtidigt redovisas i den period då det 

uppstår (IAS 11 p. 32). Skulle en förväntad framtida förlust uppstå på kontraktet redovisas istället 

en direkt förlust (IAS 11 p. 32). Vidare betonas vikten av ett internt kontrollsystem som är 

effektivt vad gäller kalkylering och utfallsrapportering för löpande prognoser av projektens utfall 

(IAS 11 p. 29). Ett fungerande kontrollssystem och grundläggande överenskommelser av projekt 
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torde således ligga till grund för tillförlitligheten och möjligheten att använda sig av successivt 

vinstavräkning (IAS 11 p. 29). 

 

Vidare är en beräkning av färdigställandegraden utgångspunkten i arbetet med successiv 

vinstavräkning. Färdigställandegraden uppskattas i slutet av varje redovisningsperiod. Intäkter 

och kostnader hänförliga till entreprenadavtalet får tas upp i den utsträckning det motsvarar 

färdigställandegraden (IAS 11 p. 22). Att beräkna färdigställandegraden av ett uppdrag kan ske 

på olika sätt, där valet av metod ska vara den som på tillförlitligast sätt kan mäta det utförda 

arbetet (IAS 11 p. 30). Med begreppet tillförlitlighet avses hur väl en ekonomisk konstruktion 

kan mätas och avbildas i redovisningen (Kadous, Koonce & Thayer 2012, s. 1336). 

 

Sveriges Byggindustriers branschrekommendation (2000, s. 14) ämnar knyta samman de 

allmänna principer och krav som finns på entreprenadavtal med utgångspunkt i IAS 11. 

Branschrekommendationen är praxis för onoterade företag men tack vare att den utgår från IAS 

11 kan den även underlätta för noterade företag vid redovisningen av entreprenadavtal. Det som 

står i branschrekommendation angående synen på tillförlitlighet är till stor del bara en 

översättning av vad som anges i IAS 11 men bidrar med lite ny vägledning då det står att 

företagen måste säkerhetsställa en dokumentation av prognoserna under projektens gång 

(Sveriges Byggindustrier 2000, s. 14). 

 

De standarder som IASB ger ut anses enligt Hodgson, Hughes och Street (2011, ss. 435-436) 

vara principbaserade vilket gör att det inte är uttömmande likt regelbaserade standarder. Istället 

lämnas det utrymme till bedömning och tolkning för användarna av dem. Motsatsen är en 

regelbaserad redovisning med ”bright-lines” som innehåller ingående regleringar om hur 

redovisningen skall utföras och således begränsar den professionella bedömningen (Duchac 2004, 

s. 327). Det hävdas att de detaljerade reglerna främjar ett mer enhetligt användande av 

standarderna (Duchac 2004, s. 327). Bristen på ett enhetligt användande av standarderna riskerar 

att göra redovisningsinformationen där i olika tillförlitlig och minskar möjligheten för en 

investerare att göra en jämförelse bolagen emellan. För att jämförbarhet skall råda ska en viss 

uppsättning av ekonomiska transaktioner i två företag presentera liknande balansräkning (Franco, 

Kothari & Verdi 2011, s. 896). Wüsteman och Kierzek (2005, s. 74) anser även de att IASB 

förespråkar ett principbaserat synsätt där ledning och revisorers professionella bedömning ligger 

till grund för att säkerhetsställa att den ekonomiska redovisningen återspeglar de ekonomiska 

transaktionerna. Vidare anses nyckeln till ett lyckat redovisningssystem vara flexibilitet, för 

mycket lagreglering inom ämnet skulle göra redovisningssystemet värdelöst och förstöra all 

flexibilitet som i dagsläget finns där (Christensen 2010, s. 296).  

 

Vad gäller begreppet tillförlitlighet särskiljer Maines och Wahlen (2006, s. 400) i sin forskning 

på att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation och att bedöma redovisningsinformationens 

tillförlitlighet. Ansvaret för att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation vilar på normgivarna 

och upprättarna av de finansiella rapporterna (Maines & Wahlen 2006, s. 406). I fallet med 

entreprenadavtal där begreppet tillförlitlighet är av största vikt lämnas det således till användarna 

av standarderna att tolka vad som anses vara tillförlitligt. Utrymmet för tolkning och bedömning 

av begreppet tillförlitlighet exemplifieras tydligt när man i IASB:s föreställningsram valde att 

ersätta det som en av de grundläggande kvalitativa egenskaperna (Conceptual Framework for 

Financial Reporting 2010, BC3.24). Detta då begreppet uppfattades så pass olika av användarna 

av föreställningsramen (Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, BC3.23). Ett 
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ifrågasättande av begreppet tillförlitlighet bör således göras. Om det blivit ersatt som en av de 

grundläggande kvalitativa egenskaperna i begreppsramen på grund av bristande enhetlighet så 

borde användandet av IAS 11 där begreppet tillförlitlighet är en central del vara utsatt för samma 

tolkningsproblem. Ett användande av IAS 11 kan således leda till problem. Wüstemann och 

Kierzek (2005, s. 82) anser exempelvis att det vid entreprenadavtal krävs en lägre sannolikhet att 

framtida ekonomiska fördelar skall uppstå vid erkännandet av en intäkt i redovisningen än vid 

vanliga försäljningar. Således är det intressant att se hur företag förhåller sig till problematiken 

som råder kring IAS 11 och begreppet tillförlitlighet. Därför ämnar studien delvis att undersöka 

hur företag anser sig uppnå tillförlitlig redovisningsinformation vid entreprenadavtal, med fokus 

på beräkningen av färdigställandegraden och användningen av successiv vinstavräkning i sin 

redovisning. 

 

Bedömningen av redovisningsinformationens tillförlitlighet görs istället av tillsynsmyndigheter, 

revisorer och eventuella investerare som synar de finansiella rapporterna (Maines & Wahlen 

2006, s. 410). Revisorernas kvalitetskontroll av den ekonomiska informationen företagen väljer 

att delge sina intressenter erbjuder en trovärdighet i de externa rapporterna (Pagano & Immordino 

2007, s. 364). Samtidigt innebär granskningen en bedömning av redovisningsinformationens 

tillförlitlighet. Revisorernas arbete med att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet 

övervakas i sin tur av Revisorsnämnden (RN) (Carrington 2010, s. 122). RN:s uppdrag som 

tillsynsmyndighet är att säkerhetsställa att revisionen som genomförs är av hög kvalitet och 

uppfyller de uppställda kraven (Carrington 2010, s. 122). RN:s praxis är ställningstaganden som 

nämnden gjort i frågor rörande revisorernas arbete för att säkerhetsställa tillförlitlighet i den 

finansiella informationen. Detta leder till ett annat intressant forskningsområde där vi vill 

undersöka vad som krävs i revisorernas arbete för att genomföra en bedömning av 

redovisningsinformationens tillförlitlighet vid entreprenadavtal utifrån RN:s publicerade praxis.  

1.3 Forskningsfrågor 

 

Utifrån problemdiskussionen som presenterats i avsnitt 1.2 ämnar vi att svara på följande 

forskningsfråga: 

 

Hur uppnår noterade bygg- och fastighetsföretag, som använder sig av successiv 

vinstavräkning, de krav IASB ställer på tillförlitlighet vid entreprenadavtal? 
 

Vidare är den andra forskningsfrågan vi ämnar besvara: 

 

Vad krävs av revisorerna för att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet vid 

entreprenadavtal med utgångspunkt i Revisorsnämndens praxis?  

1.4 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att utgå från de två introducerade perspektiven av begreppet 

tillförlitlighet och hur de uppfylls vid entreprenadavtal. För att se hur man uppnår tillförlitlig 

redovisningsinformation kommer två noterade byggföretag studeras medan vi genom RN:s praxis 

ämnar undersöka hur revisorerna skall gå tillväga för att bedöma redovisningsinformationens 

tillförlitlighet.  
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1.5 Avgränsningar 

 

Studien kommer inte ta hänsyn till hur tillförlitlig redovisningsinformation uppnås vid 

entreprenadavtal i små och medelstora företag, då dessa inte kommer att undersökas. Alla större 

noterade byggföretag kommer inte heller studeras på grund av den begränsade tidsramen. 

Sambandet mellan redovisning och beskattning kommer inte heller att behandlas i uppsatsen 

eftersom fokus inte ligger att belysa denna problematik. 

1.6 Källkritik  

 

Att vara källkritisk anses vara en viktig del i att säkerhetsställa att informationen som används är 

tillförlitlig, detta då slutsatser baserade på felaktiga antaganden är ödesdigra för uppsatsen som 

helhet (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 30). Som första del i processen skall man vara 

medveten om att den utnyttjande externa informationen måste utvärderas, samtidigt är extern 

information ett måste då kunskapsutvecklingen bygger vidare på tidigare forskning (Hultén, 

Hultman & Eriksson 2007, s. 83). I enlighet med Hultén, Hultman och Eriksson (2007, s. 82) har 

det material i uppsatsen som inte är allmänt känt källhänvisats. Uppsatsen består till största del av 

vetenskapliga artiklar, vilket är artiklar som publicerats i vetenskapliga sammanhang samt 

granskats och godkänts innan publicering. Denna typ av källa anses hålla en hög trovärdighet då 

materialet tvingats till granskning innan publicering. För att erhålla aktuell information 

eftersträvas så nyutgivna artiklar som möjligt. Vad gäller vissa områden inom den litteratur som 

granskats har vi dock blivit tvungna att gå längre tillbaka i tiden. Materialet som medtagits 

därifrån anses fortfarande vara aktuell. Material som samlats in i artiklarna kan ha använts i andra 

sammanhang än vad som sker i denna studie, tolkningen överensstämmer inte alltid med det som 

varit tanken från början. Även om informationen i artiklarna använts för andra ändamål anses de 

vara relevanta och bidra för uppsatsen som helhet. Andrahandskällor har inte använts i studien då 

dessa anses minska trovärdigheten i det materialet som publiceras. När det kommer till tryckt 

litteratur har vi i största mån försökt undgå att använda oss av litteratur som vänder sig till 

studenter, detta för att uppnå en mer avancerad nivå än vad den typen av litteratur vänder sig mot.       

 

Ytterligare litteratur som används i uppsatsen är tidningsartiklar ur tidningen Balans som hämtats 

elektroniskt. Balans är en tidning som ges ut av FAR. Balans fungerar som ett forum för insatta 

att beskriva och tolka deras subjektiva uppfattningar kring diverse redovisningsbesläktade ämnen. 

Artiklarna som är tagna från Balans används bara i inledningen då mer ingående granskning av 

författarna till artiklarna och deras status inte har genomförts. Det kommer inte att dras några 

slutsatser av detta material då innehållet som presenterats inte fastslagits hålla hög tillförlitlighet. 

Istället syftar materialet till att erbjuda en historisk bakgrundsdiskussion kring de valda 

problemen. Referenshanteringen av detta material kommer att skilja sig mot de andra källor som 

använts i uppsatsen då artiklarna från Balans saknar sidhänvisning. Det eftersträvades att läsa 

artiklarna i tryckt form vilket dessvärre inte var möjligt då dessa inte fanns arkiverade i 

biblioteket på Högskolan i Borås eller på andra sätt gick att erhålla.  

 

Det omfattande nya informationsflödet som uppstått sedan expansionen av Internet tog fart 

skapar möjligheter till manipulation av material (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 91). I 

uppsatsen används Internet flitigt för att hämta material, dock är majoriteten av materialet av 

sådan art att det även finns i tryckta källor. När materialet finns i tryckta källor så underlättar det 
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att bedöma en forskares status då det är enkelt att se vem författaren är bakom samtidigt som 

material på Internet raskt kan ändras. Anledningen till att materialet har hämtats elektroniskt 

istället för i tryckt form beror på svårigheten att få tag i materialet i tryckt form. Dock så har 

majoriteten av det material som används som tidigare nämnts publicerats vilket innebär att det är 

säkerhetsställt vem som är författare till materialet. De Internetsidor som använts är RN:s 

hemsida, där praxis har hämtats, samt respektive hemsida för de två företagen som studerats. På 

företagens hemsidor införskaffades information samt årsredovisningar. Hemsidorna anses 

trovärdiga för det ändamål materialet använts till även om informationen från de respektive 

företagen skulle kunna vara vinklad till deras fördel.  

 

Det används även offentliga dokument i form av SOU och propositioner som hämtats 

elektroniskt. Likaså är fallet med IASB och dess ramverk. Denna typ av källa anses vara 

trovärdig då informationen kommer direkt från normgivare och lagstiftare.      

1.7 Uppsatsens disposition 

 

Efter den inledande historiska bakgrunden till intäktsredovisningens utveckling vid 

entreprenadavtal och sedermera studiens forskningsfråga samt syfte ser uppsatsens fortsatta 

framställning ut på följande sätt. I kapitel två görs en genomgång av den metod som har använts 

under studiens genomförande. Även åtgärder som vidtagits för studiens trovärdighet och 

motiveringar till varför de valdes behandlas i detta kapitel. I kapitel tre behandlas den teoretiska 

referensramen som inleds med en redogörelse för IASB:s roll som normgivare vilket är av 

betydelse för de redovisningsregler som råder på området. Vidare behandlas entreprenadavtal 

ingående, både ur ett civilrättsligt perspektiv och ur ett redovisningsperspektiv, då det är en 

komplex fråga som anses vara viktig för ökad förståelse av rapporten som helhet. Efter resoneras 

kring problem vid införandet av redovisningsstandarden för entreprenadavtal och problem som 

uppstod vid införandet. Redovisningsstandarden IAS 11 som används av noterade bolag vid 

entreprenadavtal presenteras sedan och en redogörelse görs för intäktsredovisningens utformning. 

Därefter presenteras tillförlitlighet och dess innebörd, tillförlitlighet är en viktig del i IAS 11 och 

dess betydelse ligger till grund för de forskningsfrågor som sedermera skall besvaras. 

Avslutningsdelen i den teoretiska referensramen behandlar revisorernas arbetsuppgifter och deras 

möjligheter att bedöma tillförlitligheten i den redovisningsinformation som bolagen publicerar. I 

kapitel fyra delges den insamlade empirin i form av de genomförda intervjuerna samt den analys 

av dokument som gjorts i form av RN:s praxis och de studerade årsredovisningarna. Kapitel fem 

består av en analys av det materialet som samlats in medan kapitel sex presenterar de slutsatser 

som framkommit på de ställda forskningsfrågorna. Avslutningsvis reflekterar vi i kapitel sju över 

undersökningens resultat där en diskussion av oss författare med egna tankar som framkommit 

om ämnet under studiens gång redogörs. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.      
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats och forskningsmetod 

 

De två vanligaste forskningsansatserna i studier är en deduktiv ansats eller en induktiv ansats. Det 

som skiljer dessa från varandra är att en studie med en deduktiv ansats tar sin utgångspunkt i 

teorin och man utifrån den betraktar empirin (Olsson & Sörensen 2011, s. 47). Den induktiva 

ansatsen innebär istället att man låter empirin utmynna i en egen teori (Olsson & Sörensen 2011, 

s. 48). I studiens används en abduktiv ansats. En abduktiv ansats innebär en växelverkan mellan 

den induktiva ansatsen och den deduktiva ansatsen (Olsson & Sörensen 2011, s. 48). Det innebär 

att respondenterna från den empiriska delen använts för att förstå teorin och utifrån teorin ökas 

kunskapen på området. Processen pendlade således mellan deduktion och induktion. Anledningen 

till valet av abduktion beror på att en induktiv ansats med en egen teori hade varit allt för 

tidskrävande samtidigt som det kan vara nyttigt att föra en dialog mellan teorin och empirin för 

att eventuellt uppnå en djupare förståelse för entreprenadavtal och begreppet tillförlitlighet. 

 

Som undersökningsmetod kan man välja en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Den 

kvalitativa metoden går ut på att man i studien ska få en djupare förståelse för sitt problem medan 

den kvantitativa metoden snarare är en numerisk studie som ger en bredare syn på 

forskningsområdet (Bryman & Bell 2011, s. 386). Widerberg (2002, s. 15) anser att en kvalitativ 

studie syftar till att studera ett fenomens egenskaper närmare och att en kvantitativ studie syftar 

till att fastställa fenomenets mängder. Utifrån frågeformuleringen valdes en kvalitativ metod med 

få intervjuer samt studerande av årsredovisningar och praxis vilket resulterat i en djupare 

förståelse för hur begreppet tillförlitlighet uppfylls. Följaktligen valdes kvalitet och djup snarare 

än kvantitet och bredd. Detta då det är tämligen komplexa frågor som rör entreprenadavtal och 

begreppet tillförlitlighet. Valet av en kvalitativ metod ansågs möjliggöra en bättre slutsats än vad 

som ansågs vara fallet med en kvantitativ metod. Dessutom finns det så pass få stora byggföretag 

i Sverige och det hade således blivit svårare att genomföra en kvantitativ studie kring den valda 

problemformulering och syftet. Även vid undersökningen av den praxis som RN har publicerat 

användes en kvalitativ metod där tolkningar och bedömningar av den praxis som getts ut inom 

området genomfördes. 

  

Kvalitativ forskning anses vara subjektiv i genomförandet men samtidigt flexibel där 

frågeställningen i studien successivt fördjupats under uppsatsprocessen. Problemformuleringen 

ligger till grund för vilken metod som skall användas, där kvalitativ metod kommer att tillämpas 

då studien grundar sig i att förstå ett fenomens innebörd. Vidare har studien delvis ägt rum i vad 

Widerberg (2002, s. 19) kallar ett inifrånperspektiv där det föreligger en närhet och en ömsesidig 

påverkan mellan intervjuarna och respondenterna. Widerberg (2002, s. 19) anser samtidigt att 

kvalitativa forskare infinner sig i ett närhetsperspektiv, i studien märktes det vid deltagandet i 

insamlingen av data.  

2.2 Tillvägagångssätt 

 

Studien inleddes med en inläsning på det aktuella området samt genomgångar av lämplig teori i 

form av vetenskapliga artiklar, redovisningsstandarder, praxis och avhandlingar. Inläsningen gav 

en bra inblick i området samt en möjlighet att identifiera de problem som var sammankopplade 
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med ämnet. Då det i studien har använts en abduktiv ansats genomfördes teoristudier och 

empiristudier växelvis under studiens gång.  

 

Efter den inledande inläsningen av teori inom ämnet togs kontakt med bygg- och 

fastighetsföretag där successiv vinstavräkning används vid entreprenadavtal. Själva kontakten 

togs via e-post med två stora bygg- och fastighetsföretag i Stockholm. Anledningen till att företag 

i Stockholm kontaktades var att de respondenter som valdes befann sig på huvudkontoren på 

respektive företag, vilka var lokaliserade i Stockholm. 

  

Intervjuerna kunde ha genomförts via telefon eller e-post, likväl togs beslutet att åka till 

Stockholm och genomföra intervjuerna på plats. Anledningen var att det ansågs att intrycken i en 

intervju bidrar till betydelsefullt tolkningsunderlag samtidigt som det öppnar möjligheten att få ut 

mer information än vad som varit fallet om intervjuerna genomförts på annat sätt. Kontakt togs 

med ekonomicheferna på respektive företag grundat på att dessa har det övergripande ansvaret 

när det kommer till redovisningsmässiga frågor av detta slag. Mötet planerades en månad i förväg 

och tiden mellan kontakttagandet och de planerade intervjuerna användes till att djupare studera 

relevant litteratur och företagens årsredovisningar. Samtidigt ägnades mycket tid till planering av 

frågor och utformning av intervjuprocess. 

 

Vid insamlandet av revisorspraxis genomfördes en sökning på RN:s hemsida och den praxis som 

behandlade entreprenadavtal valdes ut. Ur praxis hämtades bara de delar som ansågs relevanta för 

att kunna besvara forskningsfrågorna. Den praxis som hämtades från RN:s hemsida kunde beröra 

andra storlekar av företag än de som ingick i första forskningsfrågan. Således gick det inte att 

göra någon jämförelse mellan dem. Det ansågs ändå att man fortfarande kunde göra intressanta 

kopplingar om vad de båda parterna har påtalat vara viktigt i arbetet kring entreprenadavtal och 

tillförlitligheten vid redovisningen av dem.     

   

Efter insamlandet av teori och empiri analyserades materialet som tagits fram där mönster från 

empirin kopplades till det teoretiska materialet som framhållits i den vetenskapliga litteraturen. 

Analysen låg sedan till grund för de slutsatser som drogs och svaren på de forskningsfrågorna 

som formulerats i problemformuleringen. Efter genomförandet av en analys fördes en diskussion 

där egna åsikter anfördes om undersökningen och analysen som genomförts.  

2.3 Material 

 

Det material som samlats in är av primär och sekundär karaktär. Material av primär karaktär är 

material som undersökarna själva har samlat in under studiens gång (Olsson & Sörensen 2011, s. 

46). Sekundärmaterial däremot är material som samlats in och sammanställts av annan forskare 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 46). I denna studie är primärmaterialet de genomförda intervjuerna 

som finns samlade i empiriavsnittet. Annat material som använts som empirin är RN:s praxis och 

de studerade företagens årsredovisningar, vilket är material som anses vara av sekundär karaktär. 

Materialet som presenteras i den teoretiska referensramen i form av avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och annan litteratur anses vara av sekundär karaktär.  

2.4 Urval 
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Urval av respondenter kan göras genom ett icke-sannolikhetsurval (Merriam 1994, s. 61), vilket 

varit fallet i denna studie. Anledningen till att ett sannolikhetsurval inte gjorts är att fenomenet 

successiv vinstavräkning inte tillämpas i alla företag. Om ett slumpmässigt urval gjorts hade 

risken funnits att företag intervjuats där entreprenadavtal inte förekommer. Man hade kunnat göra 

ett slumpmässigt urval av de företag som tillämpar successiv vinstavräkning men då målet var att 

ha platsbelagda intervjuer med en specifik position inom företaget fanns andra faktorer att ta 

hänsyn till såsom var någonstans respondenterna fanns. Andra anledningar till val av urval är det 

faktum att man måste ta hänsyn till om företagen ens har möjlighet att ställa upp på en intervju 

eller vara behjälpliga på andra sätt i studien. Valet av så få respondenter inom den valda 

branschen beror på att utbudet av företag som tillhör den valda kategorin är begränsad. Givetvis 

hade intervjuer med samtliga stora bygg- och fastighetsföretag varit det optimala men då 

intervjuer är tidskrävande och huvudkontoren inte befinner sig på samma ställe begränsades 

intervjuerna till två. Vad gäller den praxis som har studerats så begränsades först urvalet till de 

som behandlade revisorns bristande granskning av bolag med entreprenadverksamhet. Vidare 

begränsades även de som medtogs i rapporten då en del praxis som publicerats inom området var 

väldigt lika vad gäller revisorns bristande arbete. De bolag som granskats av revisorer i befintligt 

praxis behöver inte nödvändigtvis använda sig av successiv vinstavräkning i 

intäktsredovisningen, som är fallet i de intervjuade företagen, då det är revisorns arbete med att 

bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet vid entreprenadavtal som studerats. 

2.5 Insamling av empiri  

 

Reinecker (2008, s. 303) anser att inkluderande av empiri förenklar processen att skriva en 

undersökande uppsats. I denna uppsats består empirin av intervjuer, RN:s praxis och de studerade 

företagens årsredovisningar. Nedan presenteras de metoderna som använts vid empiriinsamlingen 

mer ingående.  

2.5.1 Intervjuerna 

 

I studien användes intervjuer för att studera hur företag uppnår tillförlitlig 

redovisningsinformation, där successiv vinstavräkning är av största vikt. Anledningen till att 

intervjuer hos två stora byggföretag valdes var för att få insatta personers förståelse för 

fenomenet samtidigt som möjligheten att genomföra en deltagande observation inte fanns på 

grund av den begränsade tiden som gavs till studien. Widerberg (2002, s.16) anser att man genom 

ett användande av muntliga intervjuer kan utnyttja det direkta mötet mellan forskare och 

respondenter samt det unika samtalet som uppstår vid interaktionen däremellan som grund i en 

studie. Detta var ytterligare en anledning till att intervjuer valdes som insamlingsmetod för en del 

av empirin.   

 

Det finns tre huvudsakliga typer av intervjuformer som används vid intervjuer, strukturerad 

intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju (Justesen & Mik-Meyer 2011, ss. 

46-47). Intervjuer inspirerade av den semistrukturerade formen valdes. Alvesson (2011, s. 9) 

beskriver kvalitativa intervjuer som mer öppna och flexibla i motsatts till det han beskriver som 

hårt strukturerade intervjuer. Ett annat alternativ hade varit den ostrukturerade intervjuformen 

men den anses enligt Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 46) vara ineffektiv och samtidigt bidra 

till att de tänkta forskningsfrågorna inte hamnar i fokus. Därför valdes den intervjuformen bort då 
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möjligheterna till intervjuer var begränsade och man riskerade att inte få ut någon relevant 

information vid de få tillfällena som gavs. Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer 

är den öppna och flexibla form som kan leda till oväntade svar. Sett ur andra perspektiv anses 

formen tillföra studien djup och möjliggör för författarna att under intervjuns gång ledas in på 

spår kring fenomenet (Olsson H. & Sörensen S. 2011, s. 18). I denna uppsats entreprenadavtal 

och tillförlitligheten vid dess redovisning. Det krävdes att intervjuarna var mottagliga och gav 

respondenterna utrymme att prata under intervjun men samtidigt kunna följa upp deras 

resonemang för att få så mycket intressant information som möjligt. Påträngande frågor kan 

enligt Widerberg (2002, s. 106) leda till ytterligare information, samtidigt står det inte i paritet 

med gällande forskningsetik. En mindre framfusig metod valdes där respondenten kunde känna 

sig viktig och få tala till punkt.  

 

Intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats. En intervju förlagd på arbetsplatsen 

kan upplevas som stressande då det kan vara svårt både mentalt och fysiskt att frikoppla sig från 

jobbet då man inte kan eliminera de stressfaktorer som kan uppstå i form av andra kollegor eller 

ringande telefoner (Widerberg 2002, s. 93). Ändå genomfördes intervjuerna på respektive 

respondents arbetsplats då fördelarna ansågs överväga de negativa effekterna. Samtidigt var 

alternativen begränsade då intervjuerna genomfördes på annan ort och möjligheterna att på annat 

sätt lösgöra plats för en intervju var små. De positiva möjligheterna som uppstår när intervjun är 

arbetsplatsbelagd anses vara att respondenten känner igen miljön och således upplever en 

säkerhets- och bekvämlighetskänsla. Samtidigt ger det forskare en inblick i respondenternas 

arbetsplats och miljö (Widerberg 2002, s. 106), vilket ansågs vara en viktig del i den kvalitativa 

undersökningsprocessen.    

 

Intervjuerna inleddes med en presentation av studiens syfte samt intervjuns utformning. Vidare 

betonades möjligheten till att vara anonym i studien samt möjligheten till att avstå från frågor 

som inte önskade besvaras. Detta för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt genom att 

uppnå ett betryggande och samarbetsvilligt klimat under intervjuns gång, vilket anses vara viktigt 

enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 132). Om tillåtelse gavs användes diktafon under intervjuns 

fortlöpande för att underlätta för intervjuarna. Noteringar fördes ändå löpande då viktig 

information som framkom skulle betonas. Widerberg (2002, s. 93) anser att man genom löpande 

anteckningar undviker ihållande ögonkontakt vilket kan uppfattas som ett jobbigt moment för 

respondenten under intervjufasen. Användandet av en diktafon kunde hålla tillbaka samtalet då 

det fanns risk att respondenten kände sig osäker och begränsad i sitt svarande. Anledningen till 

att diktafon ändå användes var att intervjuarna säkerhetsställde med respondenten att materialet 

därifrån endast skulle användas av dem. 

2.5.2 Studie av dokument 

 

Som underlag för intervjuerna och för att möjliggöra ytterligare insamlande av material gjordes 

en studie av respektive företags årsredovisning. Den senaste årsredovisningen för respektive 

företag granskades där material som ansågs vara viktigt för entreprenadavtalet och dess 

tillförlitlighet samlades in. Anledningen till att en studie av årsredovisningar genomfördes först 

var för att vara pålästa om företagen och dess grundläggande arbete kring att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation vid sina entreprenadavtal. En del av materialet hade kunnat erhållas 

under intervjuerna. Då intervjuerna var tidsbegränsade ansågs det dock vara viktigare att ställa 

frågor kring entreprenadavtal och dess tillförlitlighet som inte presenterats i årsredovisningarna.  
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För att sedan besvara hur man bedömer redovisningsinformationens tillförlitlighet gjordes en 

studie av den praxis som getts ut av RN. Praxisen hämtades från RN:s hemsida och en tolkning 

gjordes av vad som ansetts vara bristande tillförlitlighet. Sökningen bland RN:s praxis 

avgränsade sig mot den praxis som behandlade entreprenadavtal. Detta för att slippa läsa igenom 

praxis som helt saknar relevans. Det gjordes dock ingen avgränsning vad gällde den typ av 

företag som praxis behandlade eller huruvida det var ett publikt eller ett privat bolag.  

 

Anledningen till att en studie av praxis genomfördes, istället för intervjuer med revisorer, var för 

att undersöka vad som ansågs bristande i revisorernas arbete istället för att få en uppskattning av 

vad de intervjuade revisorerna ansåg vara bristande tillförlitlighet vid entreprenadavtal. En 

intervju hos RN, vilka har sitt säte i Stockholm, hade varit genomförbar. Detta valdes dock bort 

då det inte ansågs kunna bidra med mer än vad som redan publicerats i praxis förutom 

spekulationer från de intervjuade. Dessutom gav en tolkning av praxis möjligheten att jämföra 

flera fall istället för att genomföra ett antal olika intervjuer hos RN. Således var det ett effektivare 

tillvägagångssätt för att få fler infallsvinklar än vad som varit fallet med intervjuer.    

2.6 Studiens trovärdighet 

 

Det insamlande materialet har bedömts och granskats kritiskt. Allt för att visa på en medvetenhet 

om de källor som använts i studien. Detta gjordes genom att värdera de genomförda intervjuerna 

och tolkandet av praxis samt de medvetna val som gjorts under studiens gång. Granskningen av 

studiens kvalitet har gjorts genom en bedömning av de viktiga faktorerna validitet och reliabilitet. 

Validiteten står dels för studiens giltighet gällande överensstämmelsen mellan den teoretiska och 

empiriska begreppsplanen, och dels för studiens relevans till vad som vill uppnås med studien 

(Andersen 2012, s. 87). Reliabiliteten innebär en hög säkerhet i de mätningar som genomförs 

samt bidrar till en bedömning om resultatet som framkommer är generaliserbart eller beror på 

tillfälligheter (Andersen 2012, s. 88). Då dessa inte är helt anpassade efter en kvalitativ 

forskningsansats har istället kriterier framtagna av LeCompte och Goertz (1982, s. 32) använts 

för att bedöma kvaliteten på studien. De parametrar som valdes för att bedöma studiens kvalité 

var således extern validitet, intern validitet, extern reliabilitet och intern reliabilitet (LeCompte & 

Goetz 1982, s. 32). 

2.6.1 Extern validitet 

 

Extern validitet handlar om hur väl det går att generalisera de resultat som framkommer i studien 

samt i vilken omfattning resultaten kan tillämpas i andra situationer än den studerade (Merriam 

1994, s. 183). För att förstärka den externa validiteten studerades samtliga praxis som berör 

entreprenadavtal, även om inte samtliga har tagits med i rapporten, vilket gör att hela 

populationen täckts in. Vidare intervjuades två stora noterade bygg- och fastighetsföretag vilket 

motsvarar hälften av de som finns i Sverige och också får anses stärka den externa validiteten. Då 

studien bygger på studerandet av ett begrepp i specifika situationer går det således inte att dra 

några större generella slutsatser av resultatet som kommer att kunna användas på andra 

forskningsfält. Låg generaliserbarhet är något som är synonymt med kvalitativ forskning 

(LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Noggranna beskrivningar av miljön i forskningsprocessen 
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syftar ändå till att möjliggöra en bedömning om resultatets förmåga att tillämpas i andra 

situationer i liknande miljöer. 

2.6.2 Intern validitet 

 

Intern validitet syftar till hur väl det resultat som framkommer i en studie stämmer överens med 

hur det ser ut i verkligheten (Merriam 1994, s. 177). Viktiga frågeställningar att ha med sig när 

det kommer till intern validitet är huruvida resultatet fångar det som verkligen finns samt att man 

som forskare mäter det man tror sig mäta (Merriam 1994, s. 177). För att öka den interna 

validiteten i studien gjordes först en inläsning på det aktuella området så att syftet med 

undersökningen var tydlig. Detta för att de frågor som senare ställdes under intervjuerna skulle 

vara mer relevanta för tillförlitligheten kring entreprenadavtal samt möjliggöra ett svar på den 

första av de uppställda forskningsfrågorna. Frågorna som ställdes under intervjuerna var väl 

genomarbetade så att de svar som framkom under intervjun skulle vara relevanta sett till den 

teorigenomgång som inledde undersökningen. För att stärka interna validiteten valdes 

respondenterna noggrant till större byggföretag som således tillämpar successiv vinstavräkning 

och sluter entreprenadavtal i större utsträckning. Detta för att få en inblick över hur företag 

arbetar med att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation i verkligheten och inte bara ur ett 

teoretiskt perspektiv. Den praxis som hämtats från RN anses höja studiens interna validitet, då det 

är en tillsynsmyndighet som uttalar sig om hur en revisor ska bedöma 

redovisningsinformationens tillförlitlighet vid entreprenadavtal. Då en abduktiv ansats använts 

finns medvetenheten om att syftet med undersökningen har förändrats under studiens gång. 

Därför har avvägningar hela tiden gjorts och det material som medtagits i rapporten reviderats så 

det ansetts vara relevant.  

2.6.3 Extern reliabilitet  

 

Extern reliabilitet syftar till att förklara hur väl en studie går att replikera (LeCompte & Goetz 

1982, s. 32), då studien är av kvalitativ art är den svår att replikera. Detta då omständigheterna i 

den miljö som finns i studien kan förändras om studien skulle göras om. Även det faktum att en 

kvalitativ studie tenderar att bli subjektiv med egen tolkning leder till att ett genomförande av 

samma studie inte tenderar att ge liknande resultat om den skulle replikeras. Givetvis antecknades 

så mycket som möjligt om tillvägagångssättet i studien och genomförandet av intervjuerna. Men 

samtidigt finns medvetenheten om att en hög extern reliabilitet är svår att uppnå. Vidare var som 

tidigare nämnt intervjuupplägget av en semistrukturerad art vilket gjorde att eventuella sidospår 

kunde uppkomma under intervjuns gång. De uppkomna sidospåren är något som är specifikt för 

den aktuella intervjun samtidigt som de kan bli väldigt betydelsefulla för uppsatsen som helhet. 

För att öka den externa reliabiliteten bifogas i kapitel 9 de frågor som utgjorde grunden vid 

intervjuerna. Även vid tolkningen av RN:s praxis blir den externa reliabiliteten lidande då 

undersökarnas subjektiva tolkningar spelar in. Givetvis eftersträvades en så objektiv tolkning av 

praxis som möjligt men vad gäller den externa reliabiliteten så går det inte att bortse från ett visst 

mått av subjektivitet kvarstår. Medvetenheten av att en hög nivå av extern reliabilitet är svår att 

uppnå har bidragit till att de medvetna val som gjorts under processens gång motiverats och 

antecknats väl vilket torde leda till en ökning av replikerbarheten.  
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2.6.4 Intern reliabilitet 

 

Intern reliabilitet innebär förståelsen hos forskarna för det rådande problemet och att det 

uppfattats likartat av dem (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). För att stärka den interna 

reliabiliteten hölls en genomgång direkt efter intervjuerna där de uppfattningar och tolkningar 

som erhållits under intervjuns gång diskuterades. Det antas vara av yttersta vikt att undersökarna 

är överens om de uppfattningar som fåtts för att reliabiliteten skall kunna stärkas. Två 

observatörers uppfattning under en intervju torde innebära en högre reliabilitet än en observatörs 

uppfattning. Intervjuerna spelades om tillåtelse gavs in med hjälp av en diktafon. Så fort som 

möjligt efter intervjuerna transkriberades dem så att inga intryck och tankar gick förlorade. 

Transkribering stärker den interna reliabiliteten då man genom att gå tillbaka till intervjun kan 

säkerhetsställa att inget har tolkats fel och att inget har glömts som är av intresse för uppsatsen. 

För att försäkra att de uppfattningar som fåtts under intervjuerna varit korrekta skedde en 

återkoppling till respondenterna vilket bidrog till att den interna reliabiliteten stärktes då det 

stämde väl överens med deras uppfattningar. Vid tolkningen av praxis valdes de avsnitt som 

ansågs vara viktiga för att se hur revisorn ska bedöma redovisningsinformation tillförlitlighet. 

Även här råder ett mått av subjektivitet vilket är svårt att frångå då olika läsare kan tolka samma 

text olika. För att minska den subjektivitet som kan tänkas råda vid tolkandet av praxis läste båda 

uppsatsskribenterna igenom samtliga praxis och säkerhetsställde att dess innehåll uppfattats 

likartat. 

2.7 Etiskt ansvarstagande 

 

Etiskt ansvarstagande kan delas in i inomvetenskaplig och utomvetenskaplig forskningsetik. Den 

inomvetenskapliga forskningsetiken har tidigare behandlats i delarna om studiens trovärdighet. 

Den utomvetenskapliga forskningsetiken handlar istället om vilka metoder som använts och de 

konsekvenser forskningen kan leda till (Forsman 1997, s. 17). Metod har delvis behandlats i den 

inomvetenskapliga forskningsetiken då metodval som inte är optimala påverkar studiens resultat 

negativt (Forsman 1997, s. 17). 

 

Studiens utomvetenskapliga forskningsetik kommer bygga på de etiska principer som framtogs 

enligt Belmontrapporten vilken är en utredning som publicerades år 1979 och bygger på att visa 

respekt för personer, att göra gott samt att vara rättvis (Forsman 1997, s. 42). För att uppnå 

principerna som rapporten presenterar informerades respondenterna om studiens syfte, de gav 

samtycke till studien och valde att frivilligt delta i intervjuerna. Respondenterna har dessutom 

behandlats lika oberoende av kön och ålder. Informationen som tagits del av ska inte på något sätt 

skada varken företag eller de respondenter som lämnar ut informationen. Därför har det material 

som används i studien kontrollerats och godkänts av respektive respondent samt att all annan 

information som uppkommit under studien behållits konfidentiellt. 

 

 

  



- 16 - 

 

3 Teori 

3.1 IASB som normgivare  

 

I EG 1606/2002 fastställs att IASB tillträder i rollen som normgivare för alla börsnoterade företag 

i den Europeiska gemenskapen från och med år 2005. Standarderna som IASB publicerar anses 

enligt Hodgson, Hughes och Street (2011, ss. 435-436) vara principbaserade. Med 

principbaserade standarder lämnas det utrymme till bedömning och tolkning för användarna av 

dem (Hodgson, Hughes & Street 2011, s. 416). Vilket är motsatsen till en regelbaserad 

redovisning med ”bright-lines” där det finns ingående regleringar om hur redovisningen skall 

utföras (Duchac 2004, s. 327). IASB har i sin roll som normgivare ansvaret att balansera för- och 

nackdelar vid införandet av en ny standard eller revidering av en redan befintlig sådan 

(Christensen 2010, s. 297). Balansen mellan för- och nackdelar vid införandet av en ny standard 

skall senare utmynna i en optimal nivå för offentliggörandet av företagsinformation vilket också 

är det övergripande målet med redovisningen (Christensen 2010, s. 297). Företagens 

offentliggörande utmynnar i effektiva företag och väl fungerande kapitalmarknader (Christensen 

2010, s. 297). För att kapitalmarknaderna ska fungera väl krävs även att en jämförelse företagen 

emellan går att göra, Madu och Jacob (2009, s. 716) menar att de IFRS som ges ut av IASB är av 

hög kvalitet och ökar jämförbarheten mellan företagen. Det skall dock noteras att även när IASB 

står för normgivningen har de svenska normgivningsorganen möjlighet att påverka 

redovisningsutvecklingen då interaktionen däremellan präglas av en tvåvägskommunikation 

(Olsson 2012, s. 95). 

 

Enligt Johansson (2010, s. 55) använder sig IASB inte av termen redovisningsprinciper, vilket är 

fallet i 2 kap 2-4§§ ÅRL, istället används kvalitativa egenskaper i deras föreställningsram 

(Conceptual framework for financial reporting 2010, QC3.3). Tanken med en begreppsram är att 

tillhandahålla vägledning genom en enhetlig uppsättning av principer i samband med redovisning 

av finansiell information (Christensen 2010, s. 287). De kvalitativa egenskaperna används för att 

identifiera vilken typ av information som anses vara mest användbar för de externa intressenterna 

i den finansiella rapporteringen (Conceptual framework for financial reporting 2010, QC3.5-

QC.3.6). Således ska de kvalitativa egenskaperna fungera som en viktig länk mellan 

informationskällan och användarna av de finansiella rapporterna, detaljerna kring 

beslutsproblemen har ersatts med attribut som verkar för att göra informationen betydelsefull för 

användarna av den (Christensen 2010, s. 293).  

 

Tidigare var tillförlitlighet en av de viktigaste kvalitativa egenskaperna i IASB:s 

föreställningsram men efter en revidering ändrades begreppet till korrekt bild (Conceptual 

Framework for financial reporting 2010, BC3.20). Det nya begreppet korrekt bild innehåller 

fortfarande de delar som begreppet tillförlitlighet tidigare innefattade (Conceptual Framework for 

financial reporting 2010, BC3.24). När det skrivs om de kvalitativa egensakerna i 

föreställningsramen används vidare begreppet tillförlitlighet, detta för att det är begreppet som 

studerats och innebörden av det nya begreppet är oförändrat. Anledningen till att tillförlitlighet 

inte längre finns bland IASB:s kvalitativa egenskaper ligger delvis i att användarna uppfattade 

och använde begreppet på olika sätt (Conceptual framework for financial reporting 2010, 

BC3.23). Samtidigt anser IASB att de i tidigare upplagor inte lyckats definiera vad tillförlitlighet 
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innebär på ett tillfredsställande sätt eller hur det skall tolkas (Conceptual framework for financial 

reporting 2010, BC3.25).  

 

Ur ett investerarperspektiv anses tillförlitlighet tillsammans med relevans vara de två primära 

egenskaperna vad gäller användbarheten av redovisningsinformation (Richardson, Sloan, 

Soliman & Tuna 2005, s. 438), vilket belyses även i föreställningsramen där de benämns som 

fundamentala egenskaper (Conceptual framework for financial reporting, 2010 s. Chapter 3: 

QC5). 

 

Christensen (2010, s. 288) anser att man är tvungen att kompromissa mellan relevans och 

tillförlitlighet i ramverket som satts upp och är kritisk till det faktum att ramverket inte ger någon 

förklaring till hur en kompromiss av egenskaperna skall göras. Christensen (2010, s. 297) är även 

kritiskt mot användandet av kvalitativa egenskaper och påstår att man i regleringsprocessen 

istället borde utgå från de rapporteringar som sker angående fördelar och upplevda begränsningar 

i de finansiella rapporterna. Vidare anges att de kvalitativa egenskaperna bidrar till en förenkling 

för tillsynsmyndigheter och övervakare av finansiell rapportering, men samtidigt belyses inte de 

ingående problemen som finns vid framtagande av känslig redovisningsinformation så som är 

fallet vid avvägningar och uppskattningar (Christensen 2010, s. 294). Normgivarna måste även 

göra en analys av de för- och nackdelar som finns vid bedömningen av tillförlitlighet och dess 

relation till relevans (Sloan 1999, s. 199). Ett användande av mindre tillförlitliga uppskattningar 

inom redovisningen kommer att äventyra användbarheten av redovisningen (Watts 2003, s. 219), 

varvid en balans mellan tillförlitlighet och relevans är att föredra (Richardson et al. 2005, s. 438).  

Richardson et al. (2005, s. 440) hävdar att det publicerats mycket redovisningslitteratur som 

bedömer kriteriet relevans i redovisningen. Beträffande kriteriet tillförlitlighet finns däremot inte 

alls samma mängd publicerade verk och undersökningar (Richardson et al. 2005, s. 440). Således 

är det med tanke på underlaget inte konstigt att det fokuseras mer på relevans än vad det görs på 

tillförlitlighet i de finansiella rapporterna (Richardson et al. 2005, s. 440). Sloan (1999, s. 195) 

anser att kravet på tillförlitlighet ur företagsledningens perspektiv bör vara möjligheten att mäta 

det underliggande attributet utan för stor felaktighet.  

 

Genom redovisningen visar företag specifik ekonomisk information vilket leder till en minskning 

av asymmetrisk information på marknaden (Christensen 2010, s. 288), där den årliga 

redovisningen ses som det viktigaste verktyget för företag att redogöra dess privata information. 

Företagen har en informationsfördel gentemot användarna av den finansiella informationen, 

redovisningen syftar till att minska den men samtidigt kan informationsövertaget användas 

strategiskt vid rapporteringen (Christensen 2010, s. 288). I kvalitetssäkringen av företagens 

ekonomiska information är ett vanligt problem bristen på tillförlitliga metoder som kan användas 

för att mäta de ekonomiska händelserna (Zhang 2012, s. 189). Vidare så visar Zhangs (2012, s. 

193) undersökning att det bland redovisningsexpertisen finns stöd för att begreppet tillförlitlighet 

måste efterlevas fullt ut, även om det är på bekostnad av relevans.  

3.2 Vad innebär entreprenadavtal 

 

Till skillnad mot vanliga försäljningstransaktioner handlar entreprenadavtal om uppbyggandet av 

något som beställaren vill erhålla men i dagsläget inte är producerat (Höök 2008, s. 23). Då en 

privatperson är beställare av en entreprenad finns det regler i konsumenttjänstlagen (Liman 2007, 
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s. 15). När en näringsidkare däremot är beställare finns det vid entreprenadavtal inga civilrättsliga 

regler att tillämpa (Olsson 2012, s. 27). Till grund för entreprenadavtalen ligger istället ett 

standardavtal som utvecklats av professionella oberoende organisationer och syftar till att 

användas i alla möjliga kontraktssituationer. Olika tilläggsbestämmelser i standardavtalen är 

vanligt förekommande men grundutformningen behålls (Rameezden & Rajapakse 2007, s. 734). 

År 1908 började Svenska Teknologföreningen arbeta med frågor rörande entreprenadavtal och år 

1924 gav man ut de första allmänna bestämmelserna för entreprenadavtal (Söderberg 2011, s. 

179). Den senaste versionen (AB 04) gavs ut år 2004 av Byggandets kontraktskommitté. Denna 

version och de allmänna bestämmelser däri är de allmänna villkor som tillämpas i Sverige och 

ligger till grund för entreprenadavtalen. Söderberg (2011, s. 180) hävdar att AB 04 numera är 

rådande juridisk praxis då den är allmänt tillämpad vid entreprenadavtal. Rameezden och 

Rajapakse (2007, s. 734) anser att när avtalen som skrivs och klausulerna däri är lätta att förstå så 

bidrar det till få missuppfattningar då de tolkas enhetligt av olika läsare. Till skillnad mot när en 

lag föreligger så måste parterna själva åberopa de allmänna bestämmelserna för att de ska bli 

gällande och bli en del av entreprenadavtalet (Liman 2007, s. 15).  

 

Det finns olika former av entreprenader, exempelvis utförandeentreprenader och 

totalentreprenader. Utförandeentreprenader är egentligen ett samlingsnamn för 

generalentreprenader eller andra typer av delade entreprenader (Liman 2007, s. 39). Skillnaderna 

mellan de båda formerna beror på ansvarsfördelningen, i en utförandeentreprenad handhar 

entreprenadföretaget byggandet av ett arbete medan beställaren ansvarar för projekteringen av det 

(Söderberg 2011, s. 181). Vid totalentreprenader står entreprenadföretaget för både 

projekteringen och byggandet (Söderberg 2011, s. 32). I AB 04 utgår man främst från 

utförandeentreprenader där beställaren står för själva projekteringen (Söderberg 2011, s. 242). 

Vid totalentreprenadavtal däremot utgår man istället från allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06). ABT 06 

utgår till stor del från AB 04 (Söderberg 2011, s. 242).  

 

Det finns i näringslivet inga formella krav på hur upphandlingen av avtal skall gå till, vilket 

exempelvis är fallet vid upphandling av offentliga projekt genom EG:s regelverk (Höök 2008, s. 

51). Höök (2008, s. 49) hävdar att upphandlingen av avtal för mindre entreprenader kan slutas 

muntligt. Vid större entreprenader däremot erfordras det omfattande förhandlingar och 

offertframtagande där entreprenörerna mer ingående har beräknat kostnaderna (Höök 2008, s. 

49). Beställaren måste tydligt definiera vad som skall ingå i arbetet, detta för att erbjudas så 

många gångbara offerter som möjligt (Höök 2008, s. 23).  Vid entreprenadavtal brukar man dela 

upp projektet i olika etapper eller delmoment (Höök 2008, s. 23). Vilket också är ett krav som 

ställs vid upphandlingen enligt AB 04 då entreprenören måste kunna uppvisa en detaljerad 

tidsplan för projektens olika delmoment (Höök 2008, s. 67). Ett entreprenadavtal löper över den 

så kallade entreprenadtiden (Liman 2007, s. 129). Entreprenadtiden avser perioden från det att 

arbetet påbörjats fram till slutbesiktningen då en besiktningsman kontrollerar projektet och efter 

ett godkännande från densamme övergår riskerna till beställaren (Liman 2007, s. 129).  

 

Efter den inledande presentationen av de civilrättsliga uppgörelserna vid entreprenadavtal finns 

följande redovisningsmässiga definition i IAS 11: 

 

”ett speciellt framförhandlat avtal för uppbyggnaden av en tillgång eller 

en kombination av tillgångar som har ett nära samband eller beroende av 
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varandra vad gäller design, teknologi och funktion eller det yttersta syftet 

med användningen” (IAS 11 p. 3).   

    

Ett enskilt entreprenadavtal kan således avse uppförande av ett objekt eller flertalet objekt med 

ett starkt samband mellan varandra (IAS 11 p. 4). De två vanligare typerna av ersättningsformer 

vid upphandling av entreprenadavtal mellan entreprenadföretaget och beställaren är till fast pris 

eller på löpande räkning (IAS 11 p. 3). Den vanligaste ersättningsformen är arbeten till fast pris 

vilket innebär att en klumpsumma bestäms när avtalet sluts (Liman 2007, s. 108). Således vet 

båda parter den ekonomiska utgången av projektet. Ett avtal på löpande räkning innebär istället 

att entreprenören får ersättning för alla kostnader hänförliga till kontraktet (IAS 11 p. 3). 

Vanligast vid löpande räkning är att entreprenadföretaget tar ett fast timpris för antalet timmar 

som arbetsprestationen kräver och beställaren således betalar för de timmar som arbetet tar att 

uppföra. Detta timpris inkluderar normalt ersättning för andra kostnadslag än enbart lön (Liman 

2007, s. 108). En kombination av de båda ersättningsformerna är möjlig. Exempelvis finns 

möjligheten att avtalen är på löpande räkning där ett bestämt maxpris för projektet har bestämts 

(IAS 11 p. 6). AB 04 riktar sig främst mot fastprisavtal (Höök 2008, s. 46). 

 

Från företagens sida behandlas uppförandet av ett projekt av en projektledning vars primära 

uppgift är att hitta en optimal lösning för att uppnå de krav som ställts på kostnad, kvalitet och tid 

(Schieg 2007, s. 49). Kostnaden för ett byggprojekt innefattar inte enbart produktionen. Det 

uppkommer även andra kostnader, exempelvis i form av utarbetande av ett kontrakt, vilka brukar 

benämnas transaktionskostnader (Li, Arditi & Wang 2012, s. 152). Transaktionskostnader kan 

inkluderas som en del i kostnaden för ett entreprenadavtal om det är troligt att kontraktet kommer 

att erhållas och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 21). Andra kostnader 

som kan hänföras till entreprenadavtalet är kostnader för tjänster som anses ha ett direkt samband 

med uppförandet av projektet, exempelvis kostnader för arkitektur (IAS 11 p. 5). Elhag, 

Boussabaine och Ballal (2005, s. 538) hävdar att kostnadsuppskattningen av ett projekt är en 

erfarenhetsrelaterad process där medvetenheten om de osäkerhetsfaktorer som råder finns hos 

entreprenadföretagen. Många projekt upplever dock förseningar som leder till att de förväntade 

kostnads- och tidsuppskattningarna inte efterlevs (Odeh & Battaineh 2002, s. 67). 

Projektförseningar är dock vanligast där tilldelningen av projekt ges till det lägsta budet (Odeh & 

Battaineh 2002, s. 67).    

3.3 Övergången till successiv vinstavräkning  

 

När övergången till successiv vinstavräkning vid entreprenadavtal genomfördes började forskare 

studera fenomenet och problem kring dess implementering hos företag. Hellman (2008, s. 71) 

skriver att IASB argumenterar för att försiktighet och konservatism inte är några önskvärda 

egenskaper när det kommer till att rapportera finansiell information. Samtidigt öppnar IAS 11 

möjligheter till ökat resultat och marginaler senare i tiden genom flexibiliteten som erbjuds när 

det kommer till begreppet tillförlitlighet (Hellman 2008, s. 89). Detta då bedömningen vilar på 

bolaget om tillförlitligheten är tillräckligt hög för ett användande av successiv vinstavräkning och 

när en övergång till metoden ska anses acceptabel för projekten (Hellman 2011, s. 89). Hellmans 

(2011, s. 96) studie bevisar återigen betydelsen av bedömningar i IAS 11 beträffande de 

sannolikheter och uppskattningar som måste göras i IASB:s standarder.    
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Jermankowich och Gornik-Tomaszewski (2006, s. 171) menar att många europeiska bolag har 

rapporterat frivilligt under internationellt gångbara standarder redan tidigare och att 

medlemsstater i EU har möjlighet att kräva att även onoterade bolag skall följa IASB. IFRS kan 

dessutom endast godkännas om det bidrar till den Europeiska gemenskapens bästa och uppfyller 

kriterierna som ställs upp i form av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

(Jermankowich & Gornik-Tomaszewski 2006, s. 171). 

 

Det allmänna införandet av IFRS leder inte alltid till tillräckliga förändringar i lokal 

redovisningspraxis, men den svenska redovisningen hade under åren 1991-2004 antagit delar av 

IFRS vilket kan liknas med ett mjukt antagande av IFRS (Hellman 2011, s. 62). 

Bokföringsnämnden och FAR kunde inte hantera den ökade flexibiliteten inom redovisningen i 

sina rekommendationer och Swedish Financial Accounting Standards Council blev nya 

standardsättare på området med rekommendationer som byggde på dåvarande IAS (Hellman 

2011, s. 64). IFRS anses härstamma från den anglosaxiska redovisningen vilken inte präglas av 

konservatism (Hellman 2011, s. 66). Den anglosaxiska redovisningstraditionen grundar sig i att 

en privat normbildning har en framträdande roll och detta fristående organ står för utformningen 

av redovisningsstandarder (Johansson 2010, ss. 53-54).   

 

Hjelström och Schusters (2011, s. 72) forskade om sambandet mellan redovisningslagstiftning, 

förvaltningsincitament och redovisningspraxis. Deras forskning bygger på ingående intervjuer 

hos svenska börsbolag om eventuella problem vid implementeringen av IFRS. Under intervjuerna 

framkom flera fall som kan relateras övergången till IAS 11, det framkom även intressanta 

kommentarer om incitament i ledningens styrfunktion (Hjelström & Schuster 2011, s. 76). 

Successiv vinstavräkning ansågs genomgående representera den underliggande värdeskapande 

processen på ett bra sätt. Vid införandet av IFRS ändrades dock metoden vid uppskattningen av 

färdigställandegraden av bostadsprojekt, den nya beräkningen uppfattades som alltför försiktig 

och öppen för manipulation i inkomstberäkningen samtidigt som den inte ansågs ge användbar 

information (Hjelström & Schuster 2011, s. 77). Tillägget vad gäller uppskattningen av 

färdigställandegraden vid bostadsprojekt innebär att man måste ta hänsyn till försäljningsgraden 

vid användandet av successiv vinstavräkning då entreprenadavtal riktar sig mot 

bostadsrättsföreningar (Sveriges Byggindustrier 2004, s. 10). Diskussion förelåg mellan bolagen 

och dess revisorer gällande problemet med en beräkning som grund för successiv vinstavräkning, 

specifikt i fall där valet av redovisningsprincip kunde äventyra bolagets långsiktiga överlevnad 

vilket torde vara fallet med IAS 11 (Hjelström & Schuster 2011, s. 79).  

3.4 International Accounting Standard 11  

 

Syftet med IAS 11, som är redovisningsstandarden som behandlar entreprenadavtal, är att fördela 

entreprenadavtalens intäkter och kostnader till de perioder där det utförda byggnadsarbetet har 

ägt rum (IAS 11, p. 26). Successiv vinstavräkning skall tillämpas när utfallet av 

entreprenadavtalet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, där intäkter och kostnader skall hänföras 

till den period där de uppstår med hänsyn till projektets färdigställandegrad (IAS 11 p. 22). 

 

IAS 11 nämner att det finns tre olika tillvägagångssätt för att beräkna färdigställandegraden och 

man ska använda den metod som mäter färdigställandegraden på det mest tillförlitliga sättet (IAS 

11 p. 30). Man kan dels utgå från en beräkning av andelen kontraktsutgifter för utfört arbete 
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hittills gentemot totala andelen kontraktsutgifter som förväntas uppstå för hela projektet (IAS 11 

p. 30). Enligt Dutta och Reichelstein (2005, s. 528) så borde man istället utgå från det 

diskonterade värdet för kostnaderna under perioden gentemot projektets totalkostnad. Metoden 

kräver att de interna redovisningssystemen skall kunna ta fram underlag för att beräkna 

kostnaderna i respektive redovisningsperiod (IAS 11 p. 29). Vidare säger standarden att det vid 

beräkningen av andelen kontraktskostnader för utfört arbete hittills gentemot totala andelen 

kostnader finns vissa begränsningar för vilka kostnader man räkna får med (IAS 11 p. 20). 

Kostnader som hänförs till framtida aktivitet såsom exempelvis förskottsbetalningar till 

underleverantörer får inte räknas med (IAS 11 p. 31). Man får alltså endast ta med nedlagda 

utgifter i färdigställandegraden för sådant arbete som är utfört. Detta på grund av att 

färdigställandegraden fastställs genom de nedlagda kontraktskostnaderna (IAS 11 p. 31). Den 

andra metoden för att beräkna färdigställandegraden innebär att man gör en fysisk besiktning där 

besiktningsmannen får uppskatta och värdera hur stor del av det avtalade kontraktet som anses 

färdigställt. Utifrån uppskattningen beräknas hur stor del av intäkterna som skall tas upp (IAS 11 

p. 30). Den tredje metoden att beräkna färdigställandegraden innebär att kontraktet gradvis har 

delats upp och en beräkning sker utifrån de delar som är fysiskt färdigställda (IAS 11 p. 30).  

 

Intäkter hänförliga till kontraktet skall enligt IAS 11 innefatta den ursprungliga avtalade 

ersättningen samt de ändringar som skett vad gäller omfattningen av uppdraget (IAS 11 p. 11). 

Vid ändringar i omfattningen av uppdraget kan dock bara uppdragsinkomster räknas med i den 

utsträckning justeringarna kommer resultera i intäkter samt att dessa justeringar kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 11). Uppdragsutgifter däremot skall omfatta utgifter som har ett direkt 

samband med det enskilda uppdraget, utgifter som är hänförliga till uppdragsverksamheten i 

allmänhet och övriga utgifter som enligt entreprenadavtalet kan debiteras beställaren (IAS 11 p. 

16). Om utfallet av ett avtal inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska intäkterna tas upp till 

samma belopp som de kostnader som sannolikt kommer att ersättas av beställaren (IAS 11 p. 32). 

Utfallet av ett avtal är generellt sett svårare att beräkna på ett tillförlitligt sätt i ett tidigt skede 

(IAS 11 p. 33). Även Norberg (1999, s. 693) anser att ett avtals utfall i inledningsskedet inte alltid 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt branschrekommendationen som publicerats skall dock 

intäktsredovisning i majoriteten av projekten tillämpas enligt samma villkor redan från 

inledningsfasen fram till dess slutskede samtidigt som resultatet skall kunna bestämmas 

systematiskt för de olika projekten (Sveriges Byggindustrier 2000, s. 7).  

 

För att göra tillförlitliga bedömningar krävs att entreprenadavtalet parterna emellan fastställer: 

 

”a) uppdragstagarens och beställarens rättigheter avseende det objekt som 

kan uppföras, 

b) den ersättning som kan utväxlas, och 

c) villkoren för den slutliga ekonomiska uppgörelsen” (IAS 11, p. 29).  

 

Vidare betonas nödvändigheten med effektiva interna kontrollsystem för att garantera att 

färdigställandegraden av projekten är tillförlitliga (IAS 11 p. 29). Uppföljningar och revideringar 

av dessa skall göras efter behov om projektets förutsättningar ändras (IAS 11 p. 29). Ett sådant 

behov av revideringar av prognoserna behöver inte innebära att det inte varit tillförlitliga i ett 

tidigare skede (IAS 11, p. 29). 
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Det skiljer sig lite i vilka kriterier som finns för att utfallet av kontraktet skall kunna beräknas på 

ett tillförlitligt sätt beroende på om det är ett fastprisavtal eller ett avtal på löpande räkning. Vad 

gäller fastprisavtal krävs det att den totala kontraktsintäkten kan beräknas tillförlitligt och 

ekonomiska fördelar kopplade till kontraktet kommer att tillfalla företaget (IAS 11 p. 23). Det 

krävs även att färdigställandegraden och de kostnader som återstår för att fullgöra kontraktet i 

slutet av redovisningsperioden kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att de kostnader som hänförs 

till kontraktet kan identifieras och mätas tillförlitligt (IAS 11 p. 23). Detta så att de aktuella 

kostnaderna kan jämföras med de prognoser som gjorts (IAS 11 p. 23). När det gäller avtal på 

löpande räkning krävs det att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att de 

kostnader som går att hänföra till kontraktet kan mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p. 24). 

 

För ett företags intressenter och deras möjlighet till jämförelse företagen emellan skall det i 

årsredovisning finnas uppgifter om summan av intäkter från entreprenadavtalen under perioden, 

vilken metod som används för att beräkna intäkterna och vilken metod som använts för att 

beräkna färdigställandegraden (IAS 11 p. 39).    

3.5 Intäktsredovisning vid successiv vinstavräkning 

 

Processen med att formellt införliva en post i de finansiella rapporterna brukar kallas för 

recognition, erkännande (Sloan 1999, s. 194). Vid intäktsredovisningen av entreprenadavtal 

redovisas intäkterna proportionellt gentemot den del av kontraktet som har avslutats i perioden 

(Dutta & Reichelstein 2005, s. 532). Vid långsiktiga projekt bör således intäktsredovisningen 

återspegla de underliggande framstegen tills projektets avslutande (Dutta & Reichelstein 2005, s. 

528). Enligt IAS 11 skall intäkter erkännas i takt med upparbetandet av projektet uträknat från 

tidigare nämnda färdigställandegrad successivt under projektets gång (IAS 11 p. 22). Vid 

långtidskontrakt är således intäktsredovisningen i varje period sammanlänkad till den periodens 

kostnader (Dutta & Reichelstein 2005, s. 534). En periodiseringsdelning likt denna torde ge 

upphov till en del subjektivitet, vidare innebär den uppskattningar och värderingar som i 

slutändan torde leda till ännu mer subjektivitet (Richardson et al. 2005, s. 440). Denna typ av 

subjektivitet brukar kontrolleras av revisorer genom att bedöma informationen som ges utifrån 

kriterierna kontrollerbarhet och tillförlitlighet (Richardson et al. 2005, s. 440).  

 

Maines och Wahlen (2006, s. 407) betonar att standarder som tillåter upprättarna att använda 

redovisningsinformation och uppskattning ger möjlighet till att missbruka detta 

handlingsutrymme och rapportera information som är subjektiv istället för representativ. Den nu 

tillåtna metoden för intäktsredovisning av entreprenadavtal genom successiv vinstavräkning 

anses dock inte ha varit utsatt för missbruk (Colson, Bloomfield, Christensen, Jamal, Moehrle, 

Ohlson, Penman, Stober, Sunder & Watts 2010, s. 693). Samtidigt ger den ett mer aktuellt 

erkännande av intäkten än tidigare metoder gjort gällande intäktsredovisning över flera 

redovisningsperioder. Utgår man från att normgivningen bör vara en evolutionär process där man 

lär av sina erfarenheter bör inställningen vara att det nuvarande användandet av successiv 

vinstavräkning bibehålls (Colson et al. 2010, s. 693).  
 

Nobes (2006, s. 82) beskriver flera situationer där en intäkt realiseras innan pengar mottas, som 

exempel på detta nämns fallet med försäljning på kredit där mottagandet av kontanter sker senare 

eftersom det upprättats ett kontrakt som säger så. Detsamma torde vara fallet när det kommer till 

entreprenadavtal där ett kontrakt upprättats och ett avtal undertecknats av kunden men 
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naturligtvis leder ett minskat färdigställande till högre osäkerhet (Nobes 2006, s. 82). Ett 

användande av successiv vinstavräkning leder till en synlig utjämning av ett företags prestationer 

i den externa redovisningen över flera redovisningsperioder (Wüsteman & Kierzek 2005, s. 83).  

 

EU-domstolen nämnde i ett domslut uttrycket rättvisande bild, och förklarade det som att det 

anses vara uppnått då man följer vissa allmänna principer. De allmänna principerna som nämndes 

var försiktighets-, realisations- och periodiseringsprincipen (European Court of Justice 1996, s. 

3149). Vidare har en debatt ägt rum mellan Storbritannien och den Europeiska Kommissionen 

kring användandet av successiv vinstavräkning och en eventuell motsättning mot 

realisationsprinciperna, som är en av grundprinciperna i begreppet rättvisande bild (Wüsteman & 

Kierzek 2005, s. 72). Trots att normgivningen har överlåtits till IASB behåller EU-kommissionen 

lagstiftande makt genom att IFRS ska sammanfalla med den sanna och rättvisande bilden av 

företagens finansiella ställning i enlighet med de europeiska redovisningsdirektiven och verka för 

EG:s bästa (Wüsteman & Kierzek 2005, s. 71). Betydelsen rättvisande bild är inte helt lätt att 

definiera. Om användarna av finansiella rapporter förväntar sig ett användande av successiv 

vinstavräkning vid entreprenadavtal för att IAS 11 kräver det är det således att betrakta som 

rättvisande bild (Nobes, 2006 s. 85). Rättvisande bild är en dynamisk princip där innebörden kan 

förändras över tiden och den påverkas således inte bara av redovisningsstandarder utan likväl av 

redovisningspraxis (Nobes 2006, s. 85). Wüsteman och Kierzek (2006, s. 104) däremot motsätter 

sig Nobes tankar om rättvisande bild som en dynamisk princip och drar istället slutsatsen att en 

gemensam betydelse av rättvisande bild måste finnas inom EU.  

 

Som tolkare för de standarder som IASB ger ut finns International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) (Olsson 2012, s. 95). IFRIC 15 handlar om när utvecklare av 

fastigheter för försäljning skall redovisa intäkter och bygger således på tolkning av IAS 11 och 

IAS 18 – Intäkter (IFRIC 15 p. 6a). IFRIC 15 särskiljer de olika standarderna när det kommer till 

om beställaren har möjlighet att påverka fastighetsuppbyggnadens utseende och design innan 

byggnationen börjar samt har möjlighet att göra förändringar på byggnationen under processens 

gång (IFRIC 15 p. 11-12). Finns sådan möjlighet skall fastighetsuppbyggnaden tolkas som ett 

entreprenadavtal och successiv vinstavräkning skall användas vid intäktsberäkningen (IFRIC 15 

p. 11). Om möjligheten inte existerar skall istället byggnationen klassas som försäljning av varor 

och intäktsberäkningen skall göras i enlighet med IAS 18 (IFRIC 15 p. 12).   

3.6 Begreppet tillförlitlighet och dess innebörd 

 

Maines och Wahlen (2006, s. 399) anser att begreppet tillförlitlighet är svårt att tolka på ett exakt 

sätt i standarderna och i rådande praxis samtidigt som det är svårt för forskarna att djupare 

analysera begreppet. Effektiviteten hos redovisningsspråket, liksom för alla språk, underlättas 

genom en precis definition av ord och regler samt av dess struktur (Thorell & Whittington 1994, 

s. 215). Vad gäller begreppet tillförlitlighet är även experter på området oense om vad som 

karaktäriserar tillförlitlig information, Maines och Wahlens (2006, s. 400) studie visar att 

tillförlitlighetsförsämringar äger rum då användarna tillämpar standarderna på ett icke-neutralt 

sätt. Tillförlitlig information grundar sig i samspelet mellan redovisningsstandarderna och 

upprättarna som tillämpar dem (Maines & Wahlen 2006, s. 409). Dock kan interaktionen mellan 

redovisningsstandarderna och förberedarnas incitament i vissa fall leda till 

tillförlitlighetsförsämringar (Maines & Wahlen 2006 s. 400). En praktisk tillämpning av en 
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redovisningsmetod innefattar ofta ett inslag av bedömning vilket innebär att enhetliga metoder 

inte nödvändigtvis leder till enhetliga resultat (Thorell & Whittington 1994, s. 216). 

 

Maines & Wahlen (2006, s. 400) skiljer på att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation och att 

bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet. Vad gäller kravet på att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation faller ansvaret som tidigare nämnt på normgivarna och upprättarna av de 

finansiella rapporterna (Maines & Wahlen 2006, s. 406). Bedömningen av 

redovisningsinformationens tillförlitlighet görs istället av tillsynsmyndigheter, revisorer och 

eventuella investerare som synar de finansiella rapporterna (Maines & Wahlen 2006, s. 410). Det 

är standardgivarna och förberedarna av de finansiella rapporterna som har störst inverkan i 

arbetet med att uppnå en tillförlitlig klassificering och beräkning av redovisningsinformationen 

(Maines & Wahlen 2006, s. 406). Det är normgivarna som ger den primära vägledningen för 

redovisningsklassificeringen och värderingen inom redovisningen. Samtidigt har de även 

ansvaret för att bestämma i vilken grad frihet råder när det kommer till dessa typer av beslut 

(Maines & Wahlen 2006, s. 406). Det finns åtskilliga tidigare studier som indikerar att 

redovisningsstandarder som möjliggör handlingsutrymme för bedömning och uppskattning leder 

till mer eller mindre tillförligtliga uppgifter i redovisningen, beroende på hur detta 

handlingsutrymme används (Maines & Wahlen 2006, s. 408). Det finns även forskning som tyder 

på att en mer ingående normgivning i form av ingående redovisningsregler och användandet av 

”bright-lines” kan leda till att företag rapporterar mindre tillförlitlig information (Maines & 

Wahlen 2006, s. 408). 

 

Tillförlitlighet inom redovisningen beror också på hur väl företagen använder sin privata 

information till att identifiera, klassificera, förklara och beräkna den företagsspecifika 

ekonomiska strukturen (Maines & Wahlen 2006, s. 404). Användarna av de finansiella 

rapporterna kan med hjälp av fler upplysningar om de underliggande grunderna till den 

ekonomiska informationen lättare bedöma kriteriet tillförlitlighet (Maines & Wahlen 2006, s. 

400). Vidare bygger tillförlitligheten i redovisningsinformationen på hur väl standarder möjliggör 

för företag att visa de ekonomiska uppbyggnaderna med tillräckliga redovisningsklassificeringar 

och mätningar (Maines & Wahlen 2006, s. 404). Tillförlitligheten minskas således av oprecisa 

beräkningsmodeller eller saknad information som behövs för att på lämpligt sätt klassificera eller 

mäta redovisningens konstruktioner och mätinstrument (Maines & Wahlen 2006, s. 404).  

 

Maines och Wahlen forskning visar vad tidigare expertis redan påtalat, nämligen svårigheten i att 

förstå begreppet tillförlitlighet och vad som finns inbakat däri samt hur begreppet skall bli 

effektivt (Maines & Wahlen 2006, s. 407). Deras forskning belyser behovet av ett ramverk som 

tydligt definierar begreppet tillförlitlighet (Maines & Wahlen 2006, s. 407). 

Maines och Wahlen (2006, s. 403) väljer att formulera en egen definition av begreppet, de säger 

att tillförlitlighet i redovisningen innebär att:  

 

“Reliability is the degree to which a piece of accounting information (1) 

uses an accounting construct that objectively represent the underlying 

economic construct it purports to represent, and (2) measures that 

construct without bias or error using the measurement attribute it purports 

to use” (Maines & Wahlen 2006, s. 403) 
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3.7 Revisorerna 

 

För att kontrollera om informationen som företagsledningen väljer att delge intressenterna är 

korrekt finns revisorerna vilka bidrar med en trovärdighet till rapporterna genom att 

kvalitetskontrollera den ekonomiska informationen (Pagano & Immordino 2007, s. 364). År 1987 

infördes ett tvång att alla svenska aktiebolag var tvungna att ha en granskande revisor (Carrington 

2010, s. 7). Numera råder dock inte revisorstvång i privata aktiebolag av en viss storlek. För att 

vara tvingade att ha en revisor krävs att minst två av följande krav uppfyllts de senaste två 

räkenskapsåren: att antalet anställda överstiger tre, att bolagets balansomslutning överstiger 1,5 

miljoner kronor eller att bolagets nettoomsättning överstiger 3 miljoner kronor (Carrington 2010, 

s. 7). Revisorerna granskar bolagens räkenskaper och skapar således värde för samtliga som har 

ett intresse av att företagets finansiella information håller en acceptabel nivå av tillförlitlighet 

(Carrington 2010, s. 8). Det handlar således om att kvalitetssäkra bolagets information och 

tillföra den en ökad trovärdighet genom att planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR 2006, s. 19). Kvalitetskontrollen av den 

finansiella informationen gör den svårmanipulerad samt bidrar till att det produceras tillförlitlig 

information som kan användas till en reducering av ineffektivitet på finansmarknaden 

(Christensen 2010, s. 295). Det skall dock noteras att revisorerna ändå befinner sig i ett 

informationsunderläge gentemot företagsledningen (Christensen 2010, s. 291). 

 

Man brukar dela in revisionstraditionen i två delar, dels den nationalekonomiska traditionen och 

dels den sociologiska traditionen (Carrington 2010, s. 13). Det finns även underliggande teorier 

och perspektiv för de båda traditionerna. De teorier man pratar om i den nationalekonomiska 

traditionen är försäkran, förbättring och försäkring. Försäkran innebär ökad trovärdighet i den 

finansiella information som lämnas av företagsledningen (Carrington 2010, s. 21). Teorin om 

förbättring grundar sig i att revisorn fungerar som en informationsmedlare som ämnar göra 

revisionen bättre genom att ta hänsyn till de olika krav intressenterna ställer på revisionen 

(Carrington 2010, s. 22). Revision som försäkring innebär att risken för felaktigheter i 

redovisningen flyttas från företagsledningen till revisorn (Carrington 2010, s. 23). Inom 

sociologin pratar man istället om två perspektiv, dels om komfort och dels om legitimitet. Med 

komfort menas att redovisningen skall vara närvarande men diskret och samtidigt uppnå ett skede 

där revisorn anser sig komfortabel med sin revision (Carrington 2010, s. 27). 

Legitimitetsperspektivet innebär att redovisningen skall vara i harmoni med de normer som finns 

i samhället (Carrington 2010, s. 30). Revisorn kommunicerar med användarna av revisionen 

genom att sända ut signaler eller information. Information innebär att man sänder ut mer 

detaljerad information om verksamheten i revisionsberättelsen medan signaler endast är enkla 

och tydliga för att skapa förtroende (Carrington 2010, s. 25). 

 

Företagsledningens 

påståenden 
 Bestyrkandeåtgärder  Dokumentation  Rapportering 

 
Figur 1. Revisionsprocessen (Modifierad och inspirerad av Carrington 2010, s. 41)  
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Vid processen när man utför en revision brukar fyra delmoment pekas ut: Företagsledningens 

påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation samt rapportering (Carrington 2010, s. 41). 

Företagsledningens påståenden är de påståenden som kritiskt skall granskas i årsredovisningen 

(Carrington 2010, s. 41). Revisorns bestyrkandeåtgärder är åtgärder som revisorn kan ta till för att 

kunna bestyrka de påståenden som företagsledningen angivit. Bestyrkandeåtgärder handlar till 

stor del om att erfordra tillräckliga revisionsbevis (Carrington 2010, s. 45). Revisionsbevis kan 

liknas vid de bevis som används inom civilrätten, noteras skall dock att det inte ställs samma krav 

på revisionsbevis. Likheter mellan de båda typerna av bevis är att de har olika värde (Carrington 

2010, s. 131). Värdet av ett revisionsbevis beror på hur relevant och tillförlitligt det är 

(Carrington 2010, s. 132). Med dokumentationen menas att de bestyrkandeåtgärder som vidtagits 

skall dokumenteras. Även all information som anses vara väsentlig för revisorns arbete och 

självständighet skall dokumenteras (Carrington 2010, s. 51). Dokumentationen används sedan 

som underlag till den avlagda revisionsberättelsen. Revisorn måste således dokumentera varför 

det aktuella granskningsmomentet utförts, vad som granskats och hur granskningen har gått 

tillväga (Carrington 2010, ss. 52-53). Det sista ledet i revisionsprocessen är revisorns 

rapportering. Rapporteringen och dokumentationen är relativt lika, det som skiljer är att 

rapporteringen vänder sig till en tredje part medan material som dokumenterats klassificeras som 

sekretessbelagda uppgifter (Carrington 2010, s. 56). Material som framkommer i rapporteringen 

är således offentlig medan det material som dokumenterats endast kan överlämnas till 

tillsynsmyndigheter såsom RN, domstolar eller andra kontrollerande revisorer (Carrington 2010, 

s. 56). Revisorn lämnar även rapporter till olika parter inom företaget. Rapporterna kan innehålla 

synpunkter på den interna kontrollen eller brister i det interna kommunikationssystemet (FAR 

2006, s. 93). Om synpunkterna är kritiska lämnas även förslag till förbättrande åtgärder (FAR 

2006, s. 93).   

 

Två centrala begrepp inom revision är väsentlighet och risk. Med väsentlig information menas 

information som är av betydelse för användarna av de finansiella rapporterna (Carrington 2010, s. 

63). Väsentlighet avgör även vad som är viktigt i revisionsarbetet och, beroende på vald nivå av 

väsentlighet, hur omfattande revisionen skall vara (FAR 2006, s. 38). Vald väsentlighetsnivå 

innebär nivån för vilka avvikelser från det egentliga utfallet kan accepteras utan att ett påvisande 

görs i revisionen (Carrington 2010, s. 64).  Även begreppet risk är centralt i revisorns arbete och 

dessutom nära förknippat med väsentlighet (Carrington 2010, s. 71). Risk brukar delas upp i 

inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk (FAR 2006, s. 37). Med inneboende risk avses fel 

i bolagets redovisning medan kontrollrisk är bolagets förmåga att upptäcka felet i redovisningen. 

Båda dessa typer av risk faller således på bolaget. Den tredje typen av risk är upptäcktsrisken. 

Upptäcktsrisken innebär att revisorn inte upptäcker de fel som den interna kontrollen inte har 

justerat (Carrington 2010, s. 75).  En kartläggning av riskerna och väsentlighetsbedömningar sker 

i planeringsfasen. I planeringsfasen bestäms vilka områden som ska granskas, hur granskningen 

skall göras och vem som skall genomföra granskningen (FAR 2006, s. 33). Då alla företag är 

unika är detta en viktig del i revisionen då revisorn efter ett insamlande av information angående 

bolaget och dess bransch ges ett bra underlag om vilka områden inom företagen där risken för 

väsentliga fel är som störst (FAR 2006, s. 34). 

 

För att minska den inneboende risken påstår Knechel (1985, s. 84) att det interna 

kontrollssystemet hos företag är en primär fråga i arbetet med att uppnå en tillförlitlig 

redovisningsinformation. Företagens interna kontroll påverkar således tillförlitligheten hos 

bolagens finansiella information men även den externa revisorns arbete. En viktig del i den 
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interna kontrollen är att säkerhetsställa att transaktioner har registrerats och dokumenterats på ett 

tillförlitligt sätt (Carrington 2010, s. 109). När den externa revisorn sedan granskar den interna 

kontrollen kan fel ha uppstått vid inmatningen av data i redovisningssystemen. Inmatningen kan 

ha skett manuellt och underlaget vara uppbyggt på bedömningar (Carrington 2010, s. 118). 

Revisorn måste således försäkra sig om att redovisningssystemen fångar in all relevant 

information men samtidigt observera de beräkningar som gjorts och förts in i 

redovisningssystemet (Carrington 2010, s. 118). Många av de större företagen arbetar idag med 

internrevision (FAR 2006, s. 8). Internrevision ses som en del av bolagens interna kontrollmiljö 

(Schneider 2009, s. 43). Men det ses även som en metod för bolaget att kontrollera företagets 

verksamhet och effektivitet (FAR 2006, s. 15). Knechel (1985, s. 194) har tagit fram modeller för 

att bedöma tillförlitligheten i de interna kontrollsystemen. Modellernas huvudsakliga syfte är att 

ge en mindre subjektiv teknik för att bedöma tillförlitligheten hos kontrollsystemen och således i 

större grad kunna förlita sig på den interna kontrollen. Tillförlitlighetsmodellerna, vars mål var att 

ge revisorerna viktig information i bedömningen av det interna kontrollsystemet, gick dock inte 

att förlita sig på fullt ut (Knechel 1985, s. 211). 

 

Schneider (2009, s. 42) hävdar att den ökade interna kontrollen och internrevisionen hos företag 

har gjort det möjligt för externa revisorer att i allt större mån förlita sig på den interna kontrollen 

vid den externa revisionen. Även FAR (2006, s. 15) anser att ett nära samarbete mellan den 

externa revisorn och den interna revisorn är vanligt. Den interna revisorn har dessutom i 

allmänhet en större insyn i företagets rutiner, klimat och de interna processerna än vad en extern 

revisor genom sin insyn kan uppnå (Schneider 2009, s. 42). Vidare hävdar Schneider (2009, s. 

42) att det i huvudsak finns tre fall där den externa revisorn kan förlita sig på den interna 

revisorns jobb vid en revision. Dels som en del i företagens övergripande system för intern 

kontroll, dels i att förlita sig på arbetet med att testa den interna kontrollen eller kontrollera 

konton och transaktioner samt slutligen som direkt hjälp vid granskningar (Schneider 2009, s. 42-

43). 

 

När ett företags interna kontroll anses bristfällig skall de externa revisorerna överväga att 

använda de interna revisorerna som direkt assistans vid revisionen istället för att lita på det 

utförda arbetet (Schneider 2009, s. 47). Samordningen mellan interna och externa revisorer leder 

till snabbare och effektivare revisioner (Schneider 2009, s. 47).  Vidare anser Schneider (2009, s. 

49) att kontrollsystemen bygger på en tvåvägskommunikation där de externa revisorerna kan 

använda de interna revisorernas arbete i sina revisioner. Samtidigt som de interna revisorerna kan 

ta lärdom om vilka poster som kräver uppmärksamhet i det framtida interna revisionsarbetet 

(Schneider 2009, s. 49). 

 

Vad gäller kontroll av revisorernas arbete finns RN. Som tillsynsmyndighet har RN i uppdrag att 

säkerhetsställa en hög kvalitet i revisorernas arbete och att de uppfyller de högt ställda kraven vid 

en revision (Carrington 2010, s. 122). Skulle de regler som gäller inom yrket inte följas kan RN 

delge revisorerna en erinran eller varning, utdöma straffavgift eller upphäva auktorisationen 

(Carrington 2010, s. 122) 
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4 Empiri  

4.1 JM AB  

 

John Mattson AB (JM AB) bildades år 1945 av byggmästare John Mattson
2
. År 2012 omsatte år 

JM AB 13 miljarder kronor och hade cirka 2 300 medarbetare (JM AB Årsredovisning 2013 ss. 

1, 44). Verksamhetens fokus ligger på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkten på 

storstadsområden (JM AB Årsredovisning 2013, s. 7). De arbetar också med projektutveckling 

och entreprenadverksamhet (JM AB Årsredovisning 2013, ss. 20-23). Deras verksamhet riktar i 

första hand in sig på Norden, men de är också verksamma i Belgien. JM AB är uppdelad i olika 

affärsenheter i underliggande regioner. JM-koncernen är även uppdelad i fem stycken 

affärssegment utifrån vilka verksamheten styrs och rapporteras: JM Bostad Stockholm, JM 

Bostad Riks, JM Utland, JM Fastighetsutveckling och JM Produktion (JM AB Årsredovisning 

2013, s. 47). JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm medan JM Bostad 

Riks utvecklar bostadsprojekt i resterande Sverige (JM AB Årsredovisning 2013, ss. 48-49). JM 

Utland utvecklar bostäder för försäljning i Norge, Danmark, Finland och Belgien (JM AB 

Årsredovisning 2013, s. 50). JM Fastighetsutveckling utvecklar hyresbostäder och 

kontorsfastigheter i Storstockholm och JM Produktion bedriver byggproduktion inom 

Storstockholm (JM AB Årsredovisning 2013, ss. 51-52).  

 

JM AB finns noterade på Nasdaq och tillhör segmentet Mid Cap (JM AB Årsredovisning, 2013, 

s. 104). Deras vision är att ”skapa hus att trivas i” och deras strategi är att vara ledande inom 

projektutveckling inom Norden, både vad gäller marknadsposition och kvalitet (JM AB 

Årsredovisning 2013, s. 20). De bostäder som JM AB bygger upplåts i första hand till 

bostadsrättsföreningar (JM AB Årsredovisning 2013, s. 20). Produktutvecklingen av bostäder 

innebär att JM ingår ett entreprenadavtal där nyetablerade bostadsrättsföreningar är beställare 

(JM AB Årsredovisning 2013, s. 23).   

 

I den svenska verksamheten redovisas projektintäkter och projektutveckling av bostäder enligt 

IAS 11 entreprenadavtal. Detta då avtalsstrukturen som sluts mellan bostadsrättsföreningar och 

JM AB möter de krav som ställs för att avtalet skall kategoriseras som ett entreprenadavtal (JM 

AB Årsredovisning 2013, s. 65).  I JM AB:s verksamhet består intäkterna från den svenska delen 

till största del av upparbetade intäkter i bostadsprojekt. Principen successiv vinstavräkning 

används för att redovisa de upparbetade intäkterna. Intäkterna redovisas således utifrån senast 

lagda prognos i takt med upparbetningen av respektive projekt (JM AB Årsredovisning 2013, s. 

57). Vid beräkning av intäkter används färdigställandegraden av projekten. För att få fram 

resultatet från de ingångna entreprenadavtalen med bostadsrättsföreningar använder man sig av 

färdigställandegraden multiplicerat med andelen sålda bostäder (JM AB Årsredovisning 2013, s. 

65). Anledningen till att man även får ta hänsyn till andelen sålda bostäder är att man har ett 

åtagande att förvärva de bostäder som blir osålda. Period för period redovisas intäkterna och 

resultaten för projekten i takt med att de upparbetas och försäljning av bostäder sker (JM AB 

Årsredovisning 2013, s. 65). Vid prognosändringar görs en korrigering av de berörda projektens 

tidigare upparbetade resultat, korrigeringen görs direkt och ingår i periodens redovisade resultat 

(JM AB Årsredovisning 2013, s. 65).  

                                                 
2
 http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/historik/ - hämtat 2013-04-02 
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JM AB poängterar även att bedömningar och antagande i stort måste göras vilka kan påverka den 

redovisningen som har lämnats, detta då det faktiska utfallet kan skilja sig ifrån de bedömningar 

som har gjorts. Successiv vinstavräkning är ett område där bedömningar kan ha stor påverkan på 

det redovisade resultatet (JM AB Årsredovisning 2013, s. 64).  

 

Successiv vinstavräkning används vid intäktsredovisningen om tillförlitliga bedömningar kan 

göras. Denna metod används i sin helhet och tillämpas redan i projektets inledningsfas (JM AB 

Årsredovisning 2013, s. 65). JM AB använder sig även av successiv vinstavräkning i 

moderbolaget och koncernredovisningen (JM AB Årsredovisning 2013, s. 65). Däremot använder 

sig inte JM Utland, vilka inriktar sig på projektutveckling utanför Sverige av successiv 

vinstavräkning utan istället sluts avtal med varje individuell bostadsköpare och de tillämpar 

således IAS 18 vid försäljningen där intäkterna tas upp först när väsentliga risker överförts till 

köparen (JM AB Årsredovisning 2013, s. 65).     

4.1.1 Intervju på JM AB 

 

Den första intervjun genomfördes hos JM AB med ekonomichef Peter Kindstrand på 

huvudkontoret i Stockholm. På JM AB använder de sig av kostnadsprognoser där resultatet i 

varje enskilt projekt prognostiseras medan löpande uppföljningar görs varje kvartal för att 

stämma av om prognosernas resultat fortfarande är det som förväntas.   

 

Kindstrand
3
 betonar att JM AB är en prognosstyrd verksamhet där fokus ligger på arbetet med att 

upprätta prognoser som senare följs upp genom budgetar, kalkyler och styrsystem. När det gäller 

intäktsredovisningen har JM AB alltid använt sig av metoden successiv vinstavräkning internt 

vad gäller fleråriga projekt
4
. I den externa rapporteringen däremot var det först år 1997 som 

metoden började tillämpas
5
. Innan införandet av successiv vinstavräkning i den externa 

rapporteringen tillämpade JM AB metoden completed-contract som innebär att intäkterna 

redovisas först när projektet färdigställts och överlämnats
6
. Anledningen till ändringen av 

redovisningsmetod var att man ville uppnå så hög transparens som möjligt till de externa 

intressenterna genom att rapportera samma resultat internt som externt
7
. Det som skiljer mellan 

den externa och interna rapporteringen av större projekt är att det interna resultatet är mer 

detaljerat. Det går således att bryta ner till mindre beståndsdelar för att möjliggöra djupare analys 

av de kostnader som sedermera ligger till grund för intäkterna
8
. För att ständigt hålla prognoserna 

uppdaterade genomförs prognosgenomgångar för de olika projekten fyra gånger per år. 

Prognosgenomgångarna används för att säkerhetsställa att det prognostiserade resultatet 

fortfarande anses vara aktuellt
9
. Möjlighet finns således att ändra på resultatet fram till varje 

kvartalslut. 
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Vid en stor andel av JM AB:s projekt så upphandlas kostnaden för projektet redan då avtalet 

sluts
10

. Detta handlar främst om material och arbete som utförs av underleverantörer. En del av 

kostnaderna i projekten är dock för den egna personalen
11

. Därför måste en kalkyl göras vad 

gäller denna typ av kostnad då det råder osäkerhet kring hur stor kostnadsposten blir för 

personalen beroende på den tidsåtgång som krävs för projektet
12

. En stor del av kostnaderna för 

JM AB vid ett entreprenadavtal är således låsta. De uppsatta kalkylerna för den egna personalen 

är dock bara ungefärliga siffror och här kan en kostnadsdifferens uppstå
13

. Ett annat problem 

kring beräkningen av kostnaderna sker vid försäljningarna av de färdiga projekten. Då man på JM 

AB som tidigare nämnt först och främst inriktar sig mot bostadsrättsföreningar uppstår ibland 

oväntade kostnader vid försäljningen av de genomförda projekten. Kostnaden uppstår då 

prissättningen på bostadsrätterna ligger högre än vad marknaden är beredd att betala. Detta leder 

till att JM AB tvingas köpa de andelar i bostadsrättsföreningen som man inte lyckats sälja för att 

sedermera sänka priset. 

   

Vad gäller redovisningen av JM AB:s pågående projekt görs beräkningen av 

färdigställandegraden genom att utgå från de upparbetade kostnaderna som sätts i förhållande till 

de prognostiserade totala kostnaderna och således används kvoten däremellan. I de fall då JM AB 

anser att beräkningen av färdigställandegraden inte är tillförlitligt redovisas istället ett 

nollresultat. Intäkterna redovisas således endast till den upparbetade graden av kostnader vilket 

inte ger upphov till någon vinst
14

. Att JM AB redovisar ett nollresultat är dock ovanligt.  

 

För att försäkra sig om att uppskattningen av färdigställandegraden är så tillförlitlig som möjligt 

har man kvartalsvis prognosgenomgångar av projekten som säkrar att de siffror beräkningen 

bygger på är så aktuella som möjligt
15

. Det sker också en uppdelning av ansvar där 

rapporteringen sker i ett led genom projektledare, till regionchef, till affärschef som rapporterar 

till verkställande direktör och ekonomichef. Vid beräkningen av färdigställandegraden skriver 

både projektledaren och regionchefen under att prognoserna som upprättats är rättvisande
16

.  

 

Beräkningen av färdigställandegraden bygger som tidigare nämnts på prognoser om förväntade 

totala kostnader. Beräkningen sker i ett system där de nedlagda kostnaderna avmäts och sätts i 

proportion mot de förväntade kostnaderna. Således sker inte processen manuellt, dock görs som 

tidigare nämnts en prognos för om de förväntade kostnaderna är realistiska och om inte sker en 

revidering av projektledaren
17

. De väljer att mäta kostnaderna för att de anser att prognosarbetet 

är den bästa metoden. Att fysiskt mäta färdigställandet av ett delmoment ansågs inte vara 

passande för byggbranschen samtidigt som Kindstrand
18

 anser att möjligheten till att beräkna 

färdigställandegraden genom besiktning tar för lång tid och leder till en subjektivare bedömning 

av färdigställandegraden. 
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Vad gäller potentiella risker med successiv vinstavräkning betonas tillförlitligheten i prognoserna 

i fall där de totala kostnaderna överskrider de prognostiserade totala kostnaderna och en 

revidering av dessa inte har gjorts. Detta leder till mätfel av den färdigställandegraden som 

uppskattats vilket i slutändan leder till en felaktig vinstavräkning. Kindstrand
19

 anser att dessa 

risker kan uppstå när det inte finns den kompetens som krävs eller att det finns bristfälliga system 

och processer i bolaget. Samtidigt är det alltid lättare med tillförlitligheten i slutet av projekten då 

det råder mindre osäkerhet kring projektet
20

. Metoden successiv vinstavräkning anser 

Kindstrand
21

 vara den bästa när det gäller fleråriga projekt då intäkter och kostnader visas 

löpande under projektets gång istället för det tidigare alternativet completed-contract. Detta då 

det ger en bra bild över hur och när värdeskapande sker i bolaget
22

. 

 

På frågan om det krävs en viss nivå av färdigställande på projekten för att det skall anses 

tillförlitligt så säger sig JM AB ha kontroll över projekten från start. Men samtidigt är de 

försiktigare med att ta upp intäkter och anse att ett projekts färdigställandegrad är tillförlitlig i 

början av projekten. Kindstrand
23

 tror att det är vanligt förekommande inom branschen. Det beror 

även på att det är standard i branschen att man överstiger kostnaderna vilket delvis kan bero på att 

allt inte är färdigprojekterat i början av dem
24

. Ökade kostnader kan även bero på ändrings- och 

tilläggsarbeten, dock ökar då kostnaden även för beställaren av entreprenaderna löpande i dessa 

fall
25

.   

 

När revisorerna sedan skall säkerhetsställa och kontrollera tillförlitligheten i den successiva 

vinstavräkningen är Kindstrands
26

 uppfattning att de först och främst inriktar sig på att systemen 

beräknar rätt och att det finns utarbetade rutiner och underlag för de prognoser och kalkyler som 

gjorts. De gör bedömningar av de bedömningar som gjorts samtidigt som de kontrollerar den 

interna kontrollen. JM AB har internrevisorer som hjälper till att kvalitetssäkra informationen och 

finns till hjälp för de externa revisorerna vid revisionen
27

. Givetvis har inte revisorerna möjlighet 

att kontrollera alla transaktioner utan de gör stickprov i systemen och prognoserna. 

 

Vad gäller tillförlitlighet som begrepp och hur det ska uppnås svarar Kindstrand
28

 att det krävs att 

bolagen har system och processer som visar på att man har kompetens för själva fenomenet 

successiv vinstavräkning. Kindstrand
29

 säger också att det var först efter Sveriges 

Byggindustriers branschrekommendation gavs ut som allt fler började tillämpa successiv 

vinstavräkning. Kindstrand
30

 anser vidare att det inte finns något behov för en utvidgad 

redovisningsstandard av entreprenadavtal, istället borde det ställas utvidgade krav på bolagens 

kvalitetssäkring och de uppskattningar som görs vid bedömningen.  
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4.2 NCC AB  

 

Nordic Construction Company AB (NCC AB) är med sina 18 000 anställda och en omsättning på 

57 miljarder kronor ett av de ledande bygg- och fastighetsföretagen i norra Europa
31

. Den 

huvudsakliga verksamheten bedrivs dock i Norden och 54 % av nettoomsättningen härleds till 

Sverige (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 1). Deras vision är ”att vara det ledande företaget i 

utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och Kommunikation” (NCC AB 

Årsredovisning 2013, s. 6). NCC AB bildades efter en sammanslagning mellan byggbolagen 

Johnson Construction Company och Armerad Betong Vägförbättringar
32

. En sammanslagning 

som blev formell i form av NCC-koncernen den 1 januari år 1989
33

.  

 

NCC-koncernen delas upp i tre affärsområden: Utveckling, Bygg och anläggning samt Industri
34

. 

Utvecklingsdelen arbetas det med inom NCC Housing AB och NCC Property Development AB. 

NCC Housing AB innebär utveckling av fastigheter för boende medan NCC Property 

Development AB innebär utveckling av fastigheter för affärsinriktad verksamhet (NCC AB 

Årsredovisning 2013, s. 26). NCC Construction är Bygg- och anläggningsdelen som bygger 

vägar, bostäder och kontor. Industridelen bedrivs inom NCC Roads och handlar om att erbjuda 

produkter och tjänster kring vägar, vilket innebär allt från asfalt till återvinning av densamma 

(NCC AB Årsredovisning 2013, s. 16). Bygg- och anläggningsdelen är geografiskt indelad i olika 

dotterbolag, NCC Construction Sverige AB, NCC Construction Norge AB, NCC Construction 

Danmark AB och NCC Construction Finland AB (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 20). NCC 

AB finns noterade på Nasdaq och tillhör börssegmentet Large Cap (NCC AB Årsredovisning 

2013, s. 110). 

 

NCC AB tar i sin årsredovisning upp de operationella och finansiella riskerna som finns kring 

arbetet med sina entreprenaduppdrag (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 47). Med operationella 

risker menas de risker som har att göra med den löpande verksamheten och hanteras i den interna 

verksamhetsstyrningen (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 46). Det kan handla om 

anbudsförfarandet, projektutvecklingen eller bedömningen av projektens vinstförmåga. Riskerna 

hanteras genom utvecklade processer och rutiner i verksamhetssystemen (NCC AB 

Årsredovisning 2013, s. 46). NCC har en selektiv anbudspolicy vad gäller sin 

entreprenadverksamhet, detta då det finns risker med att inte tillämpa en selektiv anbudspolicy 

både i högkonjunkturer och i lågkonjunkturer (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 47). I en 

lågkonjunktur kan det leda till att projekt med hög risk eller låg marginal avtalas för att bibehålla 

sysselsättningen medan det i en högkonjunktur kan leda till ett överskott av projekt och således 

resursbrist med försämrad intern kontroll (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 47). 

 

För att möjliggöra en hantering och kalkylering av risker föredras att de risker som är 

förknippade med projektet är identifierade när anbudet lämnas. För att begränsa risken som finns 

med användandet av successiv vinstavräkning används en modell för projektstyrning, modellen 

innebär att det görs produktionskalkyler, avstämningar av utfört arbete, slutlägesprognoser och 
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uppföljningar för varje entreprenadprojekt vilket ligger till grund för resultatavräkningen (NCC 

AB Årsredovisning 2013, s. 47).  

 

Tillförlitligheten i den successiva vinstavräkningen innebär att projektintäkter och 

projektkostnader kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten bygger i NCC AB:s fall 

på att projektledningen har den kompetens som krävs samtidigt som det utarbetade systemet för 

projektstyrning följs (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 67). Vad gäller uppskattningen av 

projektintäkter och projektkostnader anses projektledningens erfarenheter och kunskaper inom 

projektledning vara en viktig del i de uppskattningar och bedömningar som görs. NCC AB 

använder inte successiv vinstavräkning i moderbolaget där de istället vinstavräknar projekten vid 

färdigställandet (NCC AB Årsredovisning 2013, s. 62). 

4.2.1 Intervju på NCC AB 

 

Den andra intervjun genomfördes på NCC-koncernens huvudkontor i Stockholm. Där ställde 

NCC Construction Sverige AB:s ekonomichef Annette Falkenström upp på en intervju. NCC 

Construction Sverige AB har sedan år 1997 redovisat sina pågående arbeten efter successiv 

vinstavräkning i sina externa rapporter. Tidigare redovisade man dessa enligt completed-contract 

i de externa rapporterna medan man i den interna redovisningen tillämpade successiv 

vinstavräkning
35

. NCC Construction Sverige AB använder sig fortfarande av completed-contract 

som underlag för beskattning och resultatet beskattas således först när ett projekt är helt 

färdigställt. 

 

Falkenström
36

 anser att successiv vinstavräkning är en bra metod men likväl finns det både för- 

och nackdelar med den. Successiv vinstavräkning ger en mer rättvisande bild av resultatet till 

marknaden och hur det går för företaget just nu. Completed-contract däremot ger ett resultat som 

är fastställt, men det ger en mindre rättvisande bild när det väl redovisas. Falkenströms
37

 

erfarenhet är att man tidigare kunde redovisa ett väldigt bra resultat mitt i en lågkonjunktur på 

grund av att intäkter som tjänats in i ett tidigare skede redovisades först då.  

 

Färdigställandegraden beräknas genom att jämföra nedlagda kostnader mot prognostiserade totala 

kostnader för projektet. Falkenström
38

 tror att de flesta byggföretag beräknar på ett liknande sätt 

och anser att kostnaderna speglar hur mycket man har producerat bättre än intäkterna gör. Då 

kostnaderna mestadels kommer in löpande i form av yrkesarbetarlöner och leverantörskostnader, 

även om man i vissa fall använder förskottsbetalningar. Intäkterna är ofta knutna till 

betalningsplaner vilket innebär att redovisningen av dem ibland blir hackig, då det inte kommer 

in löpande likt kostnaderna
39

. Eftersom NCC Constructions Sverige AB har cirka 2 000-3 000 

pågående projekt görs de olika kostnadsprognoserna och uppföljningarna av respektive projekt i 

deras ekonomisystem
40

. Falkenström
41

 är medveten om att varje enskilt projekt eventuellt inte 

visar exakt rätt resultat men det ger en bra övergripande bild som på det stora hela stämmer väl 

                                                 
35

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
36

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
37

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
38

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
39

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
40

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 
41

 Annette Falkenström Ekonomichef NCC Construction AB, intervju 2013-03-22 



- 34 - 

 

överens med de kostnader man har lagt ner. Vad gäller de alternativa metoderna som finns för att 

beräkna färdigställandegraden anser Falkenström
42

 att besiktning ger upphov till alltför 

subjektiva bedömningar och således är för osäker att använda. Falkenström
43

 anser att 

beräkningen av färdigställandegraden inte är något större problem. Svårigheterna ligger snarare i 

arbetet med att göra tillförlitliga prognoser vilka ligger till grund för beräkningen av 

färdigställandegraden. 

 

På NCC Construction Sverige AB arbetar man mycket med projektstyrning. Man använder sig av 

detaljerade produktionskalkyler för att få en så tillförlitlig bedömning av projekten som möjligt. 

Produktionskalkylerna används sedan som underlag för prognoserna
44

. Detta bildar i sin tur också 

underlaget för beräkningen av färdigställandegraden. Inom NCC Construction Sverige AB görs 

uppföljningar, ett så kallat prognosarbete, fyra gånger per år. Ansvaret för projektprognoserna har 

respektive linjechef men det övergripande ansvaret för prognosarbetet har controllers
45

. I 

prognosarbetet analyseras olika projekt utifrån redovisade värden och prognoser i syfte att 

bedöma och hantera eventuella risker.  Det finns alltid en risk för att en prognos slår fel vilket kan 

upptäckas vid uppföljningarna. När detta inträffar får man justera sin slutprognos. Då man 

beräknar sina bokförda kostnader i förhållande mot det beräknade slutliga resultatet och man 

inser att tidigare prognos varit för optimistisk så slår det ackumulerat. Har man exempelvis tagit 

upp för mycket resultat under år 1 slår det således mot resultatet för år 2. Därför är det viktigt att 

arbeta aktivt med att säkerhetsställa projektprognoserna tillförlitlighet samt ta hänsyn till de 

risker och möjligheter som finns
46

. Man måste således aktivt värdera och se var projektens risker 

finns, för upptäcker man dem i ett senare skede drabbar det resultatet hårdare ackumulerat.  

 

Själva rapporteringen av projekten görs av respektive projektledare
47

. För varje projekt finns en 

produktionskalkyl, som är en del av produktionsuppföljningen. I produktionskalkylen görs 

bedömningar av material, yrkesarbetarlöner och gemensamma kostnader. Bedömningen görs 

löpande och rapporteras sedan in i ekonomisystemen. Rimligheten i bedömningen som gjorts 

uppskattas senare, anses den inte rimlig har man fördjupade genomgångar. NCC Construction 

Sverige AB använder sig i sina större projekt av projektstyrelser där controllern sitter med
48

. 

Projektstyrelsen arbetar med frågor som berör projektets fortlöpande i form av 

produktionskalkylen, riskhantering i projekten, tidsplaneringen och eventuella avvikelser från 

densamma. En projektstyrelse används generellt i de projekt som överstiger 150 miljoner kronor 

men i undantagsfall även vid mindre projekt
49

. 

 

Upplever man en risk för att det är svårt att göra en tillförlitlig prognos så använder sig NCC AB 

av Sveriges Byggindustriers försiktighetsprincip nollavräkning
50

. Den innebär att man bara tar 

upp intäkter i den mån de kostnader som lagts ner kan återvinnas tills man känner sig säker i 
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prognosen. Användandet av försiktighetsprincipen är ovanligt och görs endast i undantagsfall där 

ett större projekt innehåller ett kritiskt moment
51

. 

  

Falkenström
52

 betonar att man arbetar mycket med att försöka hantera risker. NCC Construction 

Sverige AB har ett verksamhetssystem som styr hur de arbetar med sin byggprocess. Först görs 

en bedömning av projektet och om det är värt att lägga ett anbud. Det kostar att ta fram underlag 

för ett anbud, så en av beslutspunkterna i processen är således om det är värt att genomföra ett 

anbudsarbete. Anbudsprövningen görs av högre chefer där risker med projektet synas. Hur högt 

upp i hierarkin som anbudsprövningen genomförs beror på vilken beloppsnivå projektet ligger. 

Om man sedan tilldelas projektet är nästa viktiga beslutspunkt starttillståndet, där alla detaljer i 

produktionskalkylerna och planeringen ska vara genomarbetade
53

. Nästa punkt i arbetet är själva 

produktionen där man gör prognosrapporteringar och avstämning under löpande produktion. 

Dessa besluts- och kontrollpunkter är viktiga och en del i verksamhetsstyrningen. Falkenström
54

 

betonar att det gäller att få in rätt projekt och sedan att hantera dessa rätt.  

 

De entreprenadavtal NCC Construction Sverige AB sluter med kunderna är oftast på löpande 

räkning eller på löpande räkning med ett maxtak
55

. Ibland har de också incitament utöver det som 

kan se annorlunda ut. Vid upphandling av sina entreprenadavtal utgår NCC Construction Sverige 

AB från AB 04 när det är generalentreprenader och ABT 06 vid totalentreprenader.
56

 Av 

uppdragen som NCC Construction Sverige AB utför så utgörs ungefär hälften av 

totalentreprenader. De jobbar alltmer med något som de kallar för Partnering, vilket innebär ett 

annat arbetssätt än tidigare. NCC Partnering är en samarbetsform där kunden och NCC AB 

tillsammans formulerar projektets mål och med ett gemensamt ansvar sedan genomför arbetet
57

. 

Partnering projekten utgör cirka 30 % av omsättningen
58

. Falkenström
59

 anser att avtal till fast 

pris varken är bra för NCC Construction Sverige AB eller för kunden. Vid fastprisavtal krävs en 

högre marginal för att vara säkra på att projektet inte blir en förlustaffär om kostnaderna skulle 

överstiga det förväntade utfallet.  

 

Revisorerna granskar NCC Construction Sverige AB:s process under året. De gör en djupare 

granskning av internkontrollen och ser hur NCC Construction Sverige AB arbetar med den. 

Revisorerna gör även djupare stickprov i vissa projekt. NCC Construction Sverige AB har något 

som de kallar för ”hard-close-per-september” där revisorerna går in mer i detalj och tittar på 

räkenskaperna inför publiceringen av delårsrapporten. Då NCC Construction Sverige AB som 

tidigare nämnts tillämpar completed-contract som underlag för beskattningen görs en brygga över 

till successiv vinstavräkning. Denna brygga är av största vikt för intäktsredovisningen och således 

granskar och bedömer revisorerna denna övergång. De tittar i boksluten på vilka risker företaget 

har och hur de bedömer dem, dessa risker kan ha att göra med om man befinner sig i någon tvist 

eller om det finns risk för vite. NCC Construction Sverige AB genomför också interna revisioner 
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av sin verksamhet där cirka 60 projekt per år granskas för att studera rutiner och intern kontroll. 

Resultatet av verksamhetsrevisionerna visar om det finns områden där det behövs vidtas åtgärder, 

exempelvis i form av kompetensutveckling
60

. 

 

Falkenström
61

 tar upp att det skiljer en del hur de olika byggföretagen tar fram sina resultat för 

boendeverksamheten de bedriver. Förr tog de fram resultatet på samma sätt, man hade successiv 

vinstavräkning men med en försiktighetsbedömning för hur mycket var färdigställt. Men för 

några år sedan började man tolka IAS annorlunda, framförallt IAS 18 och IAS 11. De olika 

byggföretagen tolkar framförallt IFRIC 15 på olika sätt, där NCC AB i sin intäktsredovisning i 

vissa delar använder completed-contract. Detta leder till att externa läsare och granskare inte kan 

jämföra de olika företagen särskilt bra. Falkenström
62

 tycker inte att detta blir riktigt rätt för att 

jämförbarheten försvinner för den externa läsaren av rapporterna. Vad gäller en eventuell 

utvidgning av redovisningsstandarden för entreprenadavtal är Falkenström
63

 tveksam. 

Falkenström
64

 tror att en vidare definition av standarden och begreppet tillförlitlighet innebörd är 

svår att göra.  

4.3 Revisorsnämnden  

 

RN bildades år 1995 samtidigt som 1995 års RevL trädde i kraft
65

. I 3 § RevL (2001:883) står det 

bland annat att RN ska ”utöva tillsyn över revisionsverksamhet”, ”pröva frågor om disciplinära 

och andra åtgärder mot revisorer” och ”ansvara för att god revisorssed och god revisionssed 

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt”. RN utför tillsyn över kvalificerade revisorer där 

granskningen går ut på att revisorernas arbete ska hålla hög kvalitet
66

. De har också ansvar för att 

god revisorssed och revisionssed uppfylls på ett utvecklande och ändamålsenligt sätt
67

. Besluten 

som finns publicerade i RN:s praxissamling är de ställningstagande som har gjorts vid beslut om 

disciplinära åtgärder
68

. För att besvara hur revisorer bedömer redovisningsinformationens 

tillförlitlighet har en studie genomförts av den praxis RN givit ut inom området entreprenadavtal.   

4.3.1 Revisorsnämndens praxis  

 

RN har granskat en revisors arbete och dokumentation i ett byggbolag (RN:s praxis 2007-476, s. 

1). Byggbolaget bedriver bland annat entreprenadverksamhet (RN:s praxis 2007-476, s. 4). Vad 

gäller posten pågående arbeten säger sig revisorn ha frågat företagsledaren om de avsåg 

fastprisuppdrag, men inte granskat några skriftliga handlingar (RN:s praxis 2007-476, s. 5). Det 

gick inte att utläsa ur revisorns dokumentation om en kontroll hade gjorts huruvida projekten 

varit slutförda och således borde ha vinstavräknats (RN:s praxis 2007-476, s. 5). Det framgick 

inte heller om revisorn hade bedömt upparbetningsgraden i projekten eller om en granskning av 

tillförlitligheten i projektredovisningen var gjord (RN:s praxis 2007-476, s. 5). I sin bedömning 
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betonar RN vikten av att man vid revision av entreprenadverksamhet: granskar tillförlitligheten i 

projektredovisningen, tar del av entreprenadavtalen, bedömer principerna för 

intäktsredovisningen och eventuella risker för förluster. Revisorn hade visserligen tagit del av 

listor från projektredovisningen men inte förvissat sig om dess tillförlitlighet. Då revisorn inte 

bedömt tillförlitligheten av projektredovisningen anser RN att det inte finns grund för att bedöma 

om bolagets intäkter och kostnader är korrekt redovisade på balansdagen (RN:s praxis 2007-476, 

s. 5). RN konstaterar att de mest elementära kontrollerna i ett bolag som bedriver 

entreprenadverksamhet inte är genomförda och revisorn därför åsidosatt sina skyldigheter på ett 

allvarligt sätt (RN:s praxis 2007-476, s. 5).  

 

RN har i ärendet bland annat kommenterat en revisors arbete i ett byggbolag (RN:s praxis 2006-

1504, s. 1). Bolaget hade pågående arbeten i sin årsredovisning men saknade principer både för 

intäktsredovisningen och för värderingen av sina pågående arbeten (RN:s praxis 2006-1504, s. 6). 

Revisorn borde ha dokumenterat att dessa brister hade uppmärksammats och samtidigt påpekat 

att en rättelse av dessa borde göras. Av dokumentationen framgick inte om revisorn följt upp om 

uppdragen var fastprisuppdrag eller på löpande räkning eller om entreprenadavtalen hade 

granskats (RN:s praxis 2006-1504, s. 6). Revisorn har anfört att bolaget har tagit upp pågående 

arbeten till nedlagda kostnader. Vidare säger sig revisorns ha kontrollerat detta men missat att det 

saknades i årsredovisningen (RN:s praxis 2006-1504, s. 6). RN hävdar i sin bedömning att det i 

revisorns dokumentation inte framgår att den bristfälliga informationen i bolagens årsredovisning 

har påpekats. Således har revisorns åsidosatt sina skyldigheter (RN:s praxis 2006-1504, s. 7).  

 

RN har granskat en revisors revisionsarbete i ett bolag som bedriver entreprenadarbete inom 

byggnadssektorn (RN:s praxis 2010-697, s. 12). Det gick inte att utläsa av revisorns 

dokumentation att en granskning av bolagets entreprenadverksamhet var gjord (RN:s praxis 

2010-697, s. 12). Bolagets årsredovisning saknade också information om vilka principer som 

använts för intäktsredovisningen och för värderingen av de pågående arbetena (RN:s praxis 2010-

697, s. 12). Ur revisorns dokumentation framgick det inte om bristen av detta har 

uppmärksammats eller om revisorn har påtalat rättelse av dem (RN:s praxis 2010-697, s. 12). 

Revisorn anförde att han hade ”synat” pågående arbeten genom att bland annat kontrollera 

avräkningar och tid (RN:s praxis 2010-697, s. 12).  I sin bedömning hävdar RN att det är viktigt 

att man som revisor bedömer tillförlitligheten i projektredovisningen i ett bolag som bedriver 

entreprenadverksamhet. Dessutom är det viktigt att man tar del av entreprenadavtal, bedömer 

principerna för intäktsredovisningen och bedömer företagets eventuella förlustrisker (RN:s praxis 

2010-697, s. 13). Då tillräckliga granskningar och kontroller inte är genomförda anser RN att 

revisorn inte har grund för ”att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkning”. 

Således har revisorn åsidosatt god revisionssed (RN:s praxis 2010-697, s. 13). 

 

RN har granskat en revisor som bland annat genomfört revision i ett byggbolag (RN:s praxis 

2009-555, s. 1). Det framgick inte utifrån revisorns dokumentation om bolaget hade någon 

projektredovisning och således inte heller om revisorn granskat tillförlitligheten i den (RN:s 

praxis 2009-555, s. 4). Revisorn sade sig ha tagit del av bolagets projektredovisning vid 

revisionstillfället och att det enligt den inte fanns några stora pågående arbeten (RN:s praxis 

2009-555, s. 4). RN konstaterar att det inte framgår av revisorns dokumentation om bolaget hade 

någon projektredovisning och att han inte heller granskat samt bedömt tillförlitligheten i den 

(RN:s praxis 2009-555, s. 4). Revisorn har inte verifierat att någon godtagbar granskning är 
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utförd vad gäller bolagets entreprenadverksamhet och således har god revisionssed åsidosatts 

(RN:s praxis 2009-555, s. 4).  

 

RN har granskat en revisors dokumentation vid en revision av ett byggbolag (RN:s praxis 2009-

158, s. 5). Bolagets årsredovisning saknade uppgifter om tillämpade principer för 

intäktsredovisningen, resultatavräkningen och värderingen av pågående arbeten (RN:s praxis 

2009-158, s. 5). Av revisorns dokumentation gick det inte heller att utläsa om denne 

uppmärksammat bristen av sådan information (RN:s praxis 2009-158, s. 5). RN kan inte utläsa i 

revisorns dokumentation huruvida han har gjort någon granskning av bolagets projektredovisning 

och inte heller om han bedömt tillförlitligheten i den (RN:s praxis 2009-158, s. 5). Det framgick 

inte om projekten har utförts till fast pris eller på löpande räkning samt om revisorn bedömt 

förlustrisken. I dokumentationen gick inte heller att utläsa om revisorn hade bedömt 

färdigställandegraden om det funnits uppdragsavtal till fast pris (RN:s praxis 2009-158, s. 5). 

Revisorn hade inte heller dokumenterat om kontroll gjorts av uppdragsavtalen (RN:s praxis 2009-

158, s. 5). Revisorn hade antecknat att faktureringsrutinerna fungerade och att samtliga intäkter 

verkade vara redovisade, huruvida den uppgiften är granskad framgår dock inte av 

dokumentationen (RN:s praxis 2009-158, s. 6). Revisorn hade inte kommenterat den bristfälliga 

informationen rörande företagets pågående arbeten (RN:s praxis 2009-158, s. 6). RN slår fast att 

revisorn inte visat sig gjort elementära kontroller av bolagets entreprenadverksamhet. Revisorn 

har åsidosatt god revisionssed då denne enbart har anfört att bolagets rutiner för 

projektredovisning har stämts av, men inte visat att tillförlitligheten har bedömts (RN:s praxis 

2009-158, s. 6).  

 

RN har för kvalitetsbedömning granskat en revisors revisionsarbete i bland annat ett bolag som 

bedriver entreprenadverksamhet i byggbranschen (RN:s praxis 2002-928, s. 2). I bolagets 

årsredovisning hade företaget varken redovisat pågående arbeten eller förskott från kund (RN:s 

praxis 2002-928, s. 2). Av fakturakopior framgick det dock att bolaget hade fakturerat för ett visst 

projekt i januari året efter. Bolaget hade angett sig följa rekommendationerna vid successiv 

vinstavräkning och hävdade vidare att uppdragens fakturering, både rörliga och till fastpris, följt 

färdigställandegraden för nedlagt material och tid (RN:s praxis 2002-928, s. 2). RN anser i sin 

bedömning att revisorn borde ha granskat denna uppgift själv istället för att enbart gå på bolagets 

och deras redovisningsbyrås uttalanden (RN:s praxis 2002-928, s. 3). RN bedömer att revisorn 

inte har granskat byggbolagets entreprenadverksamhet enligt god revisionssed då det inte är 

dokumenterat att projektredovisningen är granskad, att revisorn har tagit del av entreprenadavtal 

och inte heller bedömt principerna för intäktsredovisning eller eventuella förlustrisker (RN:s 

praxis 2002-928, s. 3).   

 

RN har bland annat granskat revisorns revisionsarbete i ett bolag som bedriver 

entreprenadverksamhet (RN:s praxis 2004-1392, s. 3) Revisorn hade i sin dokumentation 

antecknat principerna för värdering av pågående arbete till fast pris och på löpande räkning (RN:s 

praxis 2004-1392, s. 3). Det fanns förteckningar för belopp per projekt men det saknades 

uppdelning om vilka projekt som var till fast pris och vilka som var på löpande räkning (RN:s 

praxis 2004-1392, s. 3). Vidare framgick inte om någon kontroll av de pågående arbetena eller 

granskning av entreprenadavtal var gjord (RN:s praxis 2004-1392, s. 3). Revisorn har uppgett till 

RN att en kontroll av posten pågående arbeten är gjord och att faktureringen skett i takt med 

färdigställandet, men underlag som verifierar detta fanns inte dokumenterat (RN:s praxis 2004-
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1392, s. 3). RN anser i sin bedömning att revisorns dokumentation varit bristfällig och att det 

försvårat analysen av revisionsarbetet (RN:s praxis 2004-1392, s. 4).  

 

RN har tagit del av en revisors arbete för kvalitetsbedömning, bland annat i ett bolag som 

bedriver entreprenadverksamhet (RN:s praxis 2004-323, s. 5). Ur revisorns anteckningar 

framgick att bolaget saknade detaljerad dokumentation för hur posten pågående arbeten var 

beräknad men att revisorn tyckte att den var rimligt redovisad. Som underlag fanns ett antal 

fakturor varav vissa var daterade flera månader efter balansdagen (RN:s praxis 2004-323, s. 5). 

Det framgick inte heller huruvida de aktuella entreprenadavtalen hade granskats (RN:s praxis 

2004-323, s. 5). Som svar på RN:s fråga hur revisorn hade kunnat ta ställning till de pågående 

arbetena utan beräkningsunderlaget svarade revisorn att han hade gått igenom det som fakturerats 

ut tillsammans med byggbolagets ägare för att förvissa sig om postens storlek (RN:s praxis 2004-

323, s. 5). I RN:s bedömning finns det inget som tyder på att revisorn har gjort några 

självständiga uppföljande kontrollåtgärder. RN bedömer att revisorn inte har granskat 

byggbolagets entreprenadverksamhet enligt god revisionssed (RN:s praxis 2004-323, s. 6).  

 

RN har behandlat revisorns agerade vid en revision i ett bolag som bedriver 

entreprenadverksamhet och skulle upprätta lägenheter åt bostadsrättsföreningar (RN:s praxis, 

2011-468 s. 1). Entreprenaden omfattande lägenheter åt tre bostadsrättsföreningar och skulle 

upprättas uppdelat i två etapper där varje etapp vinstavräknades för sig och etapp 1 inleddes i ett 

tidigare skede än etapp 2 (RN:s praxis 2011-468, s. 1). Entreprenadbolaget redovisade efter 

gällande redovisningsregler där successiv vinstavräkning skulle tillämpas. I dokumentationen 

framkom att revisorn hade kontrollerat med en kollega så att möjligheten att tillämpa successiv 

vinstavräkning fanns och det hade även genomförts en intervju med projektledaren (RN:s praxis 

2011-468, s. 1). I dokumentationen noterades även att det inte fanns några större avvikelser 

gentemot ursprungsplanen (RN:s praxis 2011-468, s. 1). Revisorn noterade dock att 

kalkylunderlaget behövdes förbättrats och en mer detaljerad uppföljning av etapp 1 skulle tas 

fram (RN:s praxis 2011-468, s. 2). När etapp 2 senare inleddes räkenskapsåret efter anmärkte 

revisorn på att uppdelningen av de nedlagda kostnaderna mellan de båda etapperna var bristfällig 

(RN:s praxis 2011-468, s. 2).  

 

Revisorns yttrande i frågan var att man i etapp 1 tillämpade successiv vinstavräkning men 

tillförlitligheten för liknande metod fanns inte i etapp 2 (RN:s praxis 2011-468, s. 2). Under 

första räkenskapsåret bedrevs bara etapp 1, året efter däremot inleddes etapp 2 vilket gjorde att 

företaget inte klarade av de ökade redovisningsmässiga kraven på grund av att redovisningen 

endast hanterades av en person (RN:s praxis 2011-468, s. 2). Revisorn fick genom intervjuerna 

inga indikationer på att etapp 1 inte följde den ursprungliga planen och de kalkyler som delgivits 

denne ansågs rimliga (RN:s praxis 2011-468, s. 3). Medvetenheten fanns hos revisorn om att de 

prognoser och kalkyler som presenterats för honom inte var så ingående som det önskades och ur 

ett internkontrollperspektiv fanns det inte möjlighet att göra bedömningar om eventuella 

avvikelser därifrån (RN:s praxis 2011-468, s. 3).  

 

Revisorn rekommenderade, då det var ett litet ägarlett bolag med nystartad 

entreprenadverksamhet, ett arbete med att förbättra kalkylerna (RN:s praxis 2011-468, s. 3). 

Revisorn hade granskat entreprenadavtalen genom att ta del av entreprenadkontrakten med 

bostadsrättsföreningarna och jämfört dem med de faktureringar som gjorts. Revisorn hade inte 

kunnat ta del av avtalen med underleverantörer då de slöts muntligt, vilket utifrån revisorns 
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erfarenhet var vanligt förekommande hos mindre företag i byggbranschen (RN:s praxis 2011-

468, s. 3). Även en granskning av fakturor genomfördes och dess innehåll bedömdes av revisorn 

vara rimligt (RN:s praxis 2011-468, s. 3). Revisorn noterade dock vad gäller kostnaderna att 

kostnadsuppföljningen av de olika etapperna var bristfällig vilket hänfördes till att den ansvariga 

för redovisningen led av tidsbrist (RN:s praxis 2011-468, s. 3). Även de fakturor som 

entreprenadföretaget erhållit av sina underleverantörer ansågs bristfälliga då de inte var 

tillräckligt specificerade och således kunde avse båda etapperna (RN:s praxis 2011-468, s. 3). För 

att säkerhetsställa att alla kostnader som belastat etapp 1 härstammade där gjordes en 

baklängesräkning som styrktes av ett uttalande från företagsledningen (RN:s praxis 2011-468, s. 

3). På det stora hela ansågs vinstavräkningen i etapp 1 vara rimlig (RN:s praxis 2011-468, s. 3). 

 

I sin bedömning menar RN att det för att tillämpa successiv vinstavräkning ställs krav på att både 

de totala utgifterna för att slutföra projektet och färdigställandegraden kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (RN:s praxis 2011-468, s. 4). RN har kommit fram till att bolaget i fallet inte har 

tillräckligt utvecklad ekonomisk uppföljning och välarbetade kalkyler för att successiv 

vinstavräkning skall vara möjlig på etapp 1 (RN:s praxis 2011-468, s. 5). Dokumentationen som 

revisorn gjorde innehöll endast kortfattande uppgifter om de insatser som vidtagits vid 

granskningen, en kombination av detta och tidigare nämnda begränsningar i den ekonomiska 

uppföljningen och kalkylarbetet innebär att tillräckligt underlag inte har erhållits för att beräkna 

färdigställandegraden för etapp 1 (RN:s praxis 2011-468, s. 5). Detta i sin tur leder till att det inte 

finns någon grund till användningen av successiv vinstavräkning som har uppvisats i 

årsredovisningen på grund av att vinsten inte kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt (RN:s praxis 

2011-468, s. 5). Vid kommande års revision när etapp 2 påbörjats och båda projekten löpte 

parallellt var den ekonomiska uppföljningen inte uppdelad etapperna emellan (RN:s praxis 2011-

468, s. 5). Även här var orsaken tidsbrist hos den redovisningsansvarige på företaget och dålig 

specificering i underleverantörernas fakturering (RN:s praxis 2011-468, s. 5). Som underlag för 

vilka kostnader som skulle härledas till vilket projekt användes en specifikation som sa vilka 

kostnader som inte skulle härledas till etapp 1, detta anses inte vara tillräckligt för att 

säkerhetsställa att rätt kostnader belastat etapp 1 och således inte heller vinstavräkna denna etapp 

trots de granskningsåtgärder som revisorn använt (RN:s praxis 2011-468, s. 6). RN anser i sin 

bedömning att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter som revisor (RN:s praxis 2011-468, s. 6).   
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5 Analys 
 

De båda byggföretagen som intervjuats vänder sig mot olika kundsegment. JM AB vänder sig i 

första hand till bostadsrättsföreningar i Stockholm medan NCC AB:s största affärssegment är 

Bygg- och anläggningsverksamheten. Noterbart är att NCC AB:s fastighetsutvecklingsdelar i 

form av NCC Housing och NCC Property Development, vilket är att jämföra med de kunder som 

JM AB vänder sig mot, inte använder sig av successiv vinstavräkning vid intäktsberäkningen. Det 

skiljer sig således i arbetet med entreprenadavtal mellan de båda företagen. På JM AB ingår man 

i ett entreprenadavtal med bostadsrättsföreningar och uppfyller de krav som ställs i IAS 11. 

Medan NCC AB i sitt arbete mot bostadsrättsföreningar och vid fastighetsutveckling inte 

använder sig av IAS 11. Anledningen till det är tolkningsskillnader av den nyligen införda IFRIC 

15 där NCC AB i dessa fall intäktsredovisar enligt completed-contract likt en vanlig försäljning. 

Detsamma gäller i JM Utland där avtalen sluts direkt med de individuella köparna och man utgår 

således från vanliga försäljningsregler istället. Här framkommer tydligt problemen som kan 

uppstå med det som Hodgson, Hughes och Street (2011, s. 435-436) anser vara principbaserade 

redovisningsstandarder då de tolkas olika av användarna av dem.  

 

De båda respondenterna var dock mer överens vad gäller innebörden av begreppet tillförlitlighet, 

vilket Maines och Wahlen (2006, s. 399) hävdar att andra forskare anser vara komplext att tolka 

och tillämpa i rådande standarder. Av vad som framkommit under studiens gång ser inte 

respondenterna begreppet som svårdefinierat till skillnad mot den tidigare framställningen i 

IASB:s föreställningsram. Falkenström ställde sig tveksam till en eventuell utvidgning av 

standarden för entreprenadavtal och begreppet tillförlitlighet då det blir svårt att definiera det mer 

än vad som görs i dagsläget. Detta motsätter sig Maines och Wahlens (2006, s. 400) forskning 

som säger att begreppet är svårt att ge en tydlig definition då den rådande definitionen ansågs 

vara tillfredställande. Kindstrand ansåg inte heller att det finns ett behov av en utvidgning av 

standarden. Istället anser båda respondenterna att man bör ställa högre krav på arbetet med den 

interna kontrollen och således arbetet med att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation. Hos JM 

AB ansåg man att tillförlitlighet som begrepp innebär att bolaget har rätt system och processer 

samtidigt som kompetensen måste finnas för fenomenet successiv vinstavräkning. På NCC 

Construction Sverige AB, där tillförlitlighet som begrepp ansågs vara svårt att definiera tydligare, 

menade man istället att det borde ställas högre krav på den interna kontrollen än vad som framgår 

i dagens redovisningsstandard. Således ansåg båda respondenterna att högre krav borde ställas på 

att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation och vilka krav som skall finnas för att uppnå det 

istället för att tydligare definiera vad begreppet tillförlighet är.       

 

Det är bolagens ansvar att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation, för att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation i samband med sina entreprenadavtal använder sig NCC Construction 

Sverige AB av detaljerade produktionskalkyler medan JM AB använder sig av en detaljerad 

projektredovisning. De har också kvartalsvis genomgångar av de prognoser som gjorts för att ha 

så tillförlitliga siffror som möjligt i sin redovisning. Allt i enlighet med de krav som ställs på 

tillförlitlighet i IAS 11. NCC Construction Sverige AB säger dock att man för varje projekt 

eventuellt inte redovisar rätt resultat men att det på det stora hela ger ett rättvisande resultat. 

Vilket kan relateras till Sloans (1999, s. 195) tidigare påstående att det är företagsledningens 

uppgift att mäta det underliggande attributet utan för stor felaktighet. Detta beror på 

periodiseringarna där uppskattning och bedömning ligger till grund för det intäkter och kostnader 
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som hänförs till respektive period. Detta kan tyda på att det inom bolaget går att utveckla den 

interna kontrollen ytterligare så att redovisningen blir helt korrekt för respektive projekt och 

således uppnår en högre nivå av tillförlitlighet. Det kan dock ifrågasättas hur detaljerade de 

interna kontrollerna skall vara utan att vara för tidskrävande och kostsamma. Således finns det 

även lite substans i det respondenterna säger när det kommer till att ställa högre krav på den 

interna kontrollen istället för en tydligare definiering av begreppet tillförlitlighet. Utifrån 

respondenternas uppfattning av tillförlitlighet behöver inte en utvidgning av definitionen göras. 

En utvidgning av definitionen eller en övergång mot det Duchac (2004, s. 327) anser vara mer 

regelbaserad redovisning med ”bright-lines” torde inte heller alltid innebära mer tillförlitlig 

redovisningsinformation. Detta är förenligt med Maines och Wahlens (2006, s. 408) påstående 

som tidigare publicerats i kapitel 3 där studier visar att informationen som bolagen då presenterar 

kan vara mindre tillförlitlig än den information den principbaserade redovisningen producerar 

idag.   

 

Tillförlitlig redovisningsinformation grundar sig enligt Maines och Wahlen (2006, s. 409) i 

samspelet mellan redovisningsstandarderna och upprättarna av redovisningsinformationen. I 

NCC Construction Sverige AB:s fall har Sveriges Byggindustriers branschrekommendation 

fungerat som en förmedlare vad gäller samspelet mellan IAS 11 och företagets upprättande av 

redovisningsinformation. Detta då NCC Construction Sverige AB började tillämpa successiv 

vinstavräkning i samband med att branschrekommendationen gavs ut. Christensen (2010, s. 288) 

anser att redovisningens tillförlitlighet påverkas av hur företagen väljer att hantera sin privata 

information, JM AB säger sig ha en så transparent extern redovisning som möjligt. Detta var 

också en av anledningarna till att man började använda successiv vinstavräkning. Internt är man 

ännu mer detaljerad i sin projektredovisning, mer upplysningar om grunderna i den ekonomiska 

informationen som publicerats sägs underlätta för användarnas bedömning av tillförlitligheten i 

de finansiella rapporterna. Det gäller att hitta det som Christensen (2010, s. 297) menar är den 

optimala nivån för offentliggörandet av ekonomisk information.   

 

Vad gäller färdigställandegraden och svårigheten i att bedöma dess nivå på ett tillförlitligt sätt 

anser sig båda uppfylla kraven för att vinstavräkna projekten från inledningsfasen. Detta trots att 

IAS 11 och Norberg (1999, s. 693) säger att en bedömning av färdigställandegraden är svårare att 

göra i ett tidigare skede. Det är även ovanligt hos båda företagen att de anser att tillförlitligheten 

som råder är för låg för ett användande av successiv vinstavräkning vilken kan sägas vara i 

enlighet med Sveriges byggindustriers branschrekommendation som publicerats. I få fall används 

nollavräkning i deras redovisning. På JM AB är man försiktigare i sina bedömningar i början av 

projekten då det råder större osäkerhet i inledningsfasen. Man anser sig ändå ha tillräcklig 

kontroll att en skall vinstavräkning vara möjlig. Samtidigt är JM AB medvetna om att oväntade 

kostnader kan uppkomma i projekt då de inte alltid är förprojekterade vilket kan leda till att 

kostnadsprognoserna blir felaktiga vid beräkningen av färdigställandegraden. För att korrigera 

denna möjlighet till mätfel görs kontinuerligt prognosrevideringar. Vid övergången till successiv 

vinstavräkning visade Hellmans (2011, s. 89) studie att principen ansågs leda till att företagen 

själva kunde manipulera redovisningen beroende på när de ansåg att kravet på tillförlitlighet hade 

uppnåtts. I dagsläget finns inte denna möjlighet till manipulering då företagen anser att de kraven 

som ställs på tillförlitlighet är tillfredställda redan i inledningsfasen.   

 

Båda respondenterna använder sig vid beräkningen av färdigställandegraden av metoden där 

nedlagda kostnader jämförs med prognostiserade kostnader för projekten. Detta då de anser att 
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metoden är den som ger det mest tillförlitliga resultatet. Det som skiljer sig i deras arbete är att 

JM AB även måste ta hänsyn till försäljningsgraden av sina bostäder då de vänder sig mot 

bostadsrättsföreningar. Vad gäller alternativa metoder som nämns i IAS 11 i form av fysiskt 

färdigställande av delmoment eller besiktning anser båda respondenterna att metoden för 

besiktning blir för subjektiv och således leda till vad Christensen (2010, s. 294) hävdar vara 

mindre tillförlitliga uppskattningar och i enlighet med Watts (2003, s. 219) kommer att äventyra 

användbarheten av redovisningen. Samtidigt har de en mängd större projekt och skulle tvingas till 

en uppdelning av vilka som ska genomföra besiktningarna. Även om de som utför besiktningarna 

utgår från samma premisser för att bedöma färdigställandet kommer bedömningen bli subjektiv. 

Således leder den praktiska tillämpningen av metoden inte till vad Thorell och Whittington 

(1994, s. 216) anser vara en enhetlig bedömning och tillförlitligheten däri blir lidande. Noteras 

skall dock att det vid upphandlingen av entreprenadavtal utifrån AB 04 enligt Höök (2008, s. 67) 

krävs en detaljerad tidsplanering av projektets utformning där en tidsplan för de viktigaste 

momenten skall presenteras. En detaljerad tidsplan kan underlätta vid fysisk besiktning som 

grund för beräkningen av färdigställandet. En dokumentation av färdigställandet är även möjlig 

vid fysiska besiktningar där exempelvis fotografier kan styrka det färdigställandet som råder. En 

dokumentation genom fotografier kan minska den subjektiviteten som upplevs råda vid den 

fysiska besiktningen. Liknande åtgärder för att minska subjektiviteten genomförs i JM AB där det 

krävs två underskrifter för att prognosen som utgör underlaget vid beräkningen av 

färdigställandet skall godkännas. Den detaljerade tidsplan som krävs enligt AB 04 skulle annars 

kunna användas då man utgår från den tredje metoden i IAS 11 där man beräknar 

färdigställandegraden genom att ett delmoment har blivit fysiskt färdigställt. Respondenterna tror 

dock i detta fall att metoden inte är tillämpbar inom byggbranschen utan i första hand riktar sig 

mot andra branscher där delmomenten är mer lika varandra.   

 

Vad gäller vilka kostnader som skall räknas med i respektive period för att beräkna 

färdigställandegraden säger sig JM AB inte göra någon kontroll över om kostnaderna som tas upp 

bland de bokförda kostnaderna har aktiverats. Detta då de anser att de inte har några projektlager 

på arbetsplatserna. I NCC Construction Sverige AB:s fall anser de att en periodisering av 

kostnader inte alltid blir rätt men det övergripande stämmer väl. Bedömningen och 

genomförandet av en periodisering av kostnader är som Richardson et al. (2005, s. 440) nämner 

inte lätt, besiktning skulle kunna främja att bedömningen av nedlagda kostnader på de respektive 

projekten hade kunnat uppskattas och dokumenterats på ett tillförlitligare sätt. Likväl är 

besiktningar inte möjliga ur ett kostnads- och tidsperspektiv då det finns så många pågående 

projekt. Den som matar in siffrorna i redovisningssystemet är också av intresse för 

färdigställandegradens tillförlitlighet och även enligt Carrington (2010, s. 118) i de externa 

revisorernas arbete med att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet görs en analys av 

de bedömningar och uppskattningar som sedermera matats in i systemet. Således ställs det krav 

på att de uppgifter som matas in i redovisningssystemet är tillförlitliga sett ur bolagets perspektiv 

för att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation. Revisorernas arbete är enligt Richardson et al. 

(2005, s. 440) att granska de uppskattningar och bedömningar som gjorts vid inmatningen och 

kan härledas till bedömningen av redovisningsinformationens tillförlitlighet. 

 

I JM AB:s fall låser man kostnaderna med underleverantörerna vid upphandlingen av ett projekt 

vilket ger en bättre bild över de förväntade totala kostnaderna. Förutbestämda kostnader likt 

dessa är ett bra underlag för tillförlitliga beräkningar då risken för eventuella kostnadsökningar 

elimineras. Kostnadsökningar i projekt ansågs enligt Odeh och Battaineh (2002, s. 67) vara 
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vanligt förekommande vilket var en mening som delades av båda våra respondenter. På JM AB 

råder dock viss osäkerhet i deras kostnadsredovisning då det är svårt att sia om kostnader för den 

egna personalens arbete och således den slutliga kostnaden för produktionen. Hos NCC 

Construction Sverige AB däremot kommer kostnaderna löpande från underleverantörer. De sluter 

dock sina avtal på löpande räkning eller löpande räkning med maxtak vilket innebär att samma 

problem inte uppstår då eventuella kostnadsökningar till viss del läggs över på kunden. På NCC 

Construction Sverige AB använder man sig av entreprenadavtal på löpande räkning eller löpande 

räkning med ett maxtak, trots att AB 04 enligt Höök (2008, s. 46) riktar sig främst mot 

fastprisavtal. Detta då NCC Construction Sverige AB anser att ett användande av fastprisavtal 

leder till att man tvingas ta med en kostnadsbuffert för de oväntade kostnadsökningarna som 

Odeh och Battaineh (2002, s. 67) hävdar är vanligt förekommande.  

 

Prognosändringar görs varje kvartal där man efter en genomgång bedömer om den slutliga 

prognosen verkar rimlig. Hos NCC Construction Sverige AB görs uppföljningar i prognosarbetet 

fyra gånger per år, upptäcker de under dessa att utfallet inte kommer bli detsamma som 

prognostiserats reviderar de prognosen. Revideringar behöver enligt IAS 11 inte betyda att 

prognoserna från början inte varit tillförlitliga utan istället kan förutsättningarna ha förändrats 

under arbetets gång. I JM AB:s fall skriver projektledare och regionchef under att 

prognosändringarna är rättvisande medan det i NCC Construction Sverige AB:s fall endast är 

linjechefen som har det ansvaret. NCC Construction Sverige AB skriver att de har en selektiv 

anbudspolicy, detta har dels att göra med de kostnader som uppstår då man räknar på ett projekt 

samtidigt som antalet projekt kan leda till minskad intern kontroll och kompetensbrist i arbetet. 

Kostnaderna att räkna på projekt kan hänföras till det begreppet Li, Arditi och Wang (2012, s. 

152) väljer att kalla transaktionskostnader. Användandet av en selektiv anbudspolicy kan anses 

bidra till en högre tillförlitlighet i den redovisningsinformationen som presenteras då osäkra 

projekt eller projekt där det råder svårigheter med intern kontroll och bristande kompetens väljs 

bort.    

 

Uppskattningar och bedömningar av färdigställandegraden som används vid successiv 

vinstavräkning som fenomen är extra svårt att bedöma vilket båda företagen tar upp i sina 

respektive årsredovisningar. Metoden är inte heller ny hos företagen då de använt sig av den 

sedan år 1997 i sin externa rapportering. Anledningen till det kan liknas vid vad Hellman (2011, 

s. 62) anser vara en mjuk implementering och införandet av den första branschrekommendationen 

som gavs ut av Sveriges byggindustrier. Innan byggbolagen införde successiv vinstavräkning i 

sin externa rapportering använde de metoden i sin interna redovisning. Det torde tidigare inte 

finnas vad Hjelström och Schuster (2011, s. 76) anser vara incitament för en felaktig rapportering 

i den interna redovisningen, således fanns det heller inga drivkrafter för att använda det 

handlingsutrymmet som Maines och Wahlen (2006, s. 407) anser kan uppstå vid bedömningar 

och uppskattningar. När metoden senare började användas även externt torde redovisningen 

bygga på den interna redovisningen där kompetensens och erfarenheten för beräkningarna och de 

interna kontrollerna inte kan ses som en ny process utan istället som en evolutionär process enligt 

Colson et. al (2010, s. 693), vilket borde innebära tillförlitligare underlag i redovisningen.  

 

Båda respondenterna ansåg att metoden successiv vinstavräkning ger en mer rättvisande bild i 

den externa rapporteringen. Genom vad Wüsteman och Kierzek (2005, s. 83) anser vara en synlig 

utjämning i intäktsredovisningen anser respondenterna att en bra bild ges över hur och när 

värdeskapande sker i bolaget. På NCC Construction Sverige AB anser man att metoden både ger 
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en mer rättvisande och aktuell bild av företagets prestationer, samtidigt finns medvetenheten om 

att en redovisning med metoden completed-contract ger ett fastställt resultat. Således är den 

redovisningsinformationen som publiceras när metoden completed-contract tillämpas mer 

tillförlitligt då resultatet är fastställt. Här framgår tydligt den problematik Christensen (2010, s. 

297) framhäver att normgivarna handskas med då avvägningar görs när för- och nackdelar ställs 

mot varandra. Rättvisande bild sades tidigare innebära att om användarna av de finansiella 

rapporterna förväntar sig ett användande av en metod skall de anses vara rättvisande. NCC 

Construction Sverige AB:s erfarenheter av att företag tidigare kunde redovisa ett bra resultat mitt 

i en lågkonjunktur anses således inte vara rättvisande bild och numera inte enligt Nobes (2006, s. 

85) argumentation om rättvisande bild vad användarna av de finansiella rapporterna förväntar sig.  

 

Samspelet mellan revisorerna och upprättarna av redovisningsinformationen präglas delvis av 

vad Schneider (2009, s. 49) anser vara en tvåvägskommunikation där externa revisorer och 

interna revisorer tar hjälp av varandra i deras respektive arbete. Under intervjuerna framkom att 

båda bolagen använder sig av interna revisorer som är behjälpliga för de externa revisorerna. De 

externa revisorerna studerar bolagets interna kontroll, rutiner samt underlag för de kalkyler och 

prognoser som gjorts. Hos NCC Construction Sverige AB kontrollerar även revisorn övergången 

mellan completed-contract och successiv vinstavräkning, då den ena metoden används 

redovisningsmässigt och den andra som beskattningsunderlag. Samspelet mellan den interna 

revisorn och den externa revisorn i revisionerna kan ge den interna revisorn information som från 

den externa revisorns synvinkel är väsentlig för att ha tillförlitliga kontrollsystem. Vidare 

använder NCC Construction Sverige AB interna revisioner som visar om åtgärder behöver vidtas 

vad gäller kompetensutveckling eller systemförbättring. Således kan den externa revisorns 

granskningar genom den interna revisorns arbete innebära tillförlitligare system och i slutändan 

uppnå vad som anses vara tillförlitlig redovisningsinformation i de externa rapporterna. 

 

Revisorernas arbete kan enligt Carrington (2010, s. 41) delas upp i fyra delmoment: 

företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och rapportering. Det 

delmoment som är främst sammankopplat med att bedöma redovisningsinformationens kvalitet är 

bestyrkandeåtgärderna. Företagsledningens påståenden bygger på att de efterlevt kraven som 

ställs för att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation medan bestyrkandeåtgärder och 

dokumentation är revisorns ansvarsdelar i att bedöma tillförlitligheten i redovisningen. 

Rapporteringen som sker är mot intressenterna om huruvida informationen som granskats är att 

anse som tillförlitlig. Revisorernas arbete med det begrepp Maines och Wahlen (2006, s. 406) 

benämner som att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet går ut på att skapa vad 

Carrington (2010, s. 8) menar vara en acceptabel nivå av tillförlitlighet. För ingående arbete med 

att säkerhetsställa den publicerade informationens tillförlitlighet skulle innebära för stora 

kostnader för bolagen. En accepterad nivå av tillförlitlighet innebär således inte att alla 

redovisningsposter är korrekta i sin helhet utan att mindre avvikelser från det egentliga resultatet 

kan förekomma i den mån som bestämts.  

 

Revisorn har, i sin roll att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet, i uppgift att 

dokumentera de betryggandeåtgärder som genomförts. Genom ett godkännande av de påståenden 

som företagsledning presenterar försäkrar revisorn att den ekonomiska informationen är 

tillförlitlig. I den praxis som studerats torde bristande dokumentation vara den vanligaste 

anledningen till att RN i sin tillsynsroll valt att anmärka på revisorns arbete. Det som kan utläsas i 

praxis behöver således inte betyda att revisorn inte har granskat bolagets redovisning och dess 
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tillförlitlighet, bara det faktum att de åtgärder som vidtagits inte har dokumenterats. Då en 

dokumentation av betryggandeåtgärder inte är gjord i vad FAR (2006, s. 34) anser vara väsentliga 

poster har inte revisorn kunnat försäkra sig om att redovisningen håller en acceptabel nivå av 

tillförlitlighet. Betryggandeåtgärderna är således av stor vikt i arbetet med att säkerhetsställa 

redovisningsinformationens tillförlitlighet. I praxis är det dokumentationen av revisionens 

utförande och betryggandeåtgärder som bildar det underlag som RN:s uttalande om revisionens 

kvalitet bygger på. Om revisorn genom en revisionsberättelse godkänt en årsredovisning utan att 

ha dokumenterat alla kontroller som ansetts nödvändiga och tillräckliga revisionsbevis som 

Carrington (2010, s. 45) benämner det inte insamlats vid en granskning av en 

entreprenadverksamhet åsidosätter sig revisorn god revisionssed. 

 

Väsentlighet anses enligt FAR (2006, s. 38) vara en viktig del i arbetet med att bedöma 

redovisningsinformationens tillförlitlighet och vilka områden som skall kontrolleras. De 

elementära kontroller som RN anser att revisorn måste genomföra och dokumentera för att 

redovisningsinformationen skall anses vara tillförlitlig vid entreprenadavtal är att granska 

företagens projektredovisning och tillförlitligheten i den, ta del av entreprenadavtalen, bedöma 

beräkningen av färdigställandegraden, en redogörelse finns för principerna vid 

intäktsredovisningen och värderingen av de pågående arbetena i redovisningen. Vidare måste en 

bedömning göras om eventuella förlustrisker som avtalet kan ligga till grund för. De 

betryggandeåtgärder som skall vidtas vid respektive fall framgår inte i praxis då det är bristerna i 

revisorns dokumentation av arbetet som behandlas där. I vissa praxis framkommer dock att 

intervjuer har genomförts som betryggandeåtgärder för att säkerhetsställa företagsledningens 

påståenden. Intervjuerna leder till ett minskat informationsunderläge gentemot företagsledningen. 

Noterbart är dock att intervjuerna till trots kommer revisorn enligt Christensen (2010, s. 291) 

alltid att infinna sig i ett informationsunderläge gentemot företagsledningen. 

 

I RN:s praxis framkommer att det krävs att revisorerna gör en djupare kontroll av 

projektredovisningen och dess tillförlitlighet. Det räcker således inte bara att det stäms av att en 

projektredovisning finns utan för att bedöma dess tillförlitlighet krävs att betryggandeåtgärder 

såsom exempelvis stickprov görs. Det framkommer även att det är av stor vikt att revisorn 

granskar och kontrollerar de entreprenadavtal som entreprenadbolagen har. Vidare anser RN att 

revisorn ska göra självständiga kontroller huruvida bolagens entreprenadarbeten är utförda på 

löpande räkning eller till fast pris. Det krävs en sådan uppdelning då tillförlitliga 

intäktsredovisningar annars inte kan genomföras. Det är också viktigt att revisorn i en 

entreprenadverksamhet granskar färdigställandegraden då den ligger till grund för den resultat- 

och balansräkning som bolagen redovisar. Då färdigställandegraden inte är granskad eller om det 

inte dokumenterats att den har granskats hävdar RN att det är osannolikt att revisorn kunnat ha 

grund för att godkänna resultat- och balansräkningen.  

 

I praxis finns exempel på fall där den interna kontrollen har ansetts varit bristande, dels beroende 

på att effektiviteten varit lidande men även då fakturor inte har kunnat härledas till respektive 

projekt. För att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet granskar revisorn beräkningen 

av färdigställandegraden och företagets interna kontroll samt redovisningssystem. 

Betryggandeåtgärder som kan användas är en kontroll av det underlag som ligger till grund för 

beräkningarna. Då kvalitetskontrollen av den finansiella information enligt Pagano och 

Immordino (2007, s. 364) verkar för att skapa tillförlitlig information som kan användas till vad 

Christensen (2010, s. 295) anser vara en reducering av ineffektivitet i finansmarknaden är det 
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även elementärt att de principer som har använts vid intäktsredovisningen delges till 

intressenterna. Något som borde ses som en möjlighet för intressenterna att bedöma 

tillförlitligheten i redovisningen och är ett krav utifrån rådande redovisningsregler. Även ett 

angivande av vilka principer som tillämpas torde gå under det som Carrington (2010, s. 22) anser 

vara revisorns roll som informationsmedlare, detta då det är revisorn som skall anmärka när det 

krävs komplettering av bristande information i de finansiella rapporterna.    

 

Ett samspel mellan Maines och Wahlens (2006, s. 400) begrepp, hur företaget skall uppnå en 

tillförlitlig redovisningsinformation och revisorernas arbete med att bedöma redovisningens 

tillförlitlighet, finns. Samspelet blir tydligt i praxis där revisorn ger sina synpunkter på den 

interna kontrollen och dess brister. Revisorn ger i vissa fall även synpunkter på hur den interna 

kontrollen i redovisningen skall förbättras. Detta beteende är på intet sätt unikt för praxis utan 

även hos de noterade bolagen finns denna tvåvägskommunikation som innebär att revisorerna till 

vissa delar är med i processen att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation. Revisorn hjälper 

således till med förbättringsåtgärder i företagen vad gäller det FAR (2006, s. 37) benämner som 

den inneboende risken som finns i företaget, men även med det FAR (2006, s. 37) benämner 

kontrollrisk och hur företagen skall upptäcka fel i redovisningen. Följaktligen är detta bevis på 

revisorns roll som informationsmedlare som i slutändan verkar för att intressenterna får 

information som är tillförlitlig.  
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6 Slutsatser 
 

Vi har besvarat våra forskningsfrågor och därmed uppfyllt syftet med vår studie. De slutsatser 

som framkommit vad gäller första forskningsfrågan är dock inte generella då de utgår från de två 

studerade företagen och således inte hela populationen. Vi anser det ändå vara representativt då 

hälften av populationen studerats. 

 

Hur uppnår noterade bygg- och fastighetsföretag, som använder sig av successiv 

vinstavräkning, de krav IASB ställer på tillförlitlighet vid entreprenadavtal? 

 

För att uppnå tillförlitlighet i de bedömningar som görs vid entreprenadavtal arbetar företagen 

mycket med prognosgenomgångar så att det underlag som finns att tillgå vid beräkningarna är så 

aktuella och pålitliga som möjligt. Arbetet med prognosgenomgångar bygger på att kompetens 

finns hos de medarbetare som är inblandade i processen. Kompetens som i sin tur byggs upp 

genom erfarenhet och utbildning. En säkring av att kompetensen finns görs genom de interna 

revisionerna som genomförs av företagen. Den interna revisionen säkerhetsställer också att 

redovisningssystemen fungerar väl. Den selektiva anbudsfasen som används hos en av våra 

respondenter innebär att projekt där tillförlitligheten inte kan uppfyllas inte heller eftersträvas. 

Företagen arbetar också med detaljerade produktionskalkyler för respektive projekt så att 

eventuella avvikelser från kalkylerna enkelt kan spåras och en korrigering snabbt kan 

genomföras. Arbetet med att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation påverkas också av de 

externa revisorernas arbete där eventuella tveksamheter och osäkerheter som råder närmare 

studeras samtidigt som förslag till förbättringar framläggs. De studerar också bolagets rutiner så 

att tillvägagångssättet vid projekten är likartade och redovisningsinformationen i företagen 

behandlas på ett tillfredsställande sätt. För att informationen som matas in i redovisningssystemen 

är så aktuell som möjligt sker en delegering av ansvar så godkännandet av prognoserna sker av 

anställda med närmare insyn i projekten. Även om man anser sig ha bra interna kontrollsystem 

för att försäkra sig om att tillförlitligheten i redovisningen är hög anser respondenterna att det i 

IAS 11 skulle kunna ställas högre krav på den interna kontrollen hos företag som bedriver 

entreprenadverksamhet.    

 

Vad krävs av revisorerna för att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet vid 

entreprenadavtal med utgångspunkt i Revisorsnämndens praxis?  

 

Vad gäller de krav som ställs på revisorerna och deras arbete med att bedöma 

redovisningsinformationens tillförlitlighet utifrån befintlig praxis gäller det först och främst att 

dokumentera de betryggandeåtgärder som vidtagits samt de poster som granskats. Viktiga 

betryggandeåtgärder som måste vidtas är en djupare granskning av företagens projektredovisning 

och tillförlitligheten i den. Revisorn måste även ta del av entreprenadavtalen som råder och 

bedömningen som gjorts vid beräkningen av färdigställandegraden. En redogörelse för vilka 

principer som använts vid intäktsredovisningen skall finnas med i årsredovisningen samt en 

bedömning av eventuella förlustrisker av entreprenadavtalet. Av revisorn krävs att de lämpliga 

betryggandeåtgärderna vidtagits och att en dokumentation av dem har gjorts. Dokumentationen är 

det som sedermera studeras av tillsynsmyndigheter. För allt revisionsarbete är dokumentationen 

således en vital del för att revisorerna skall kunna ha ansetts bedöma redovisningsinformationens 

tillförlitlighet.  
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7 Avslutande diskussion 
 

Det kan efter studiens gång tolkas som att successiv vinstavräkning är metoden att föredra, inte 

minst med tanke på att den ger en aktuellare och rättvisare bild av den verksamhet som bedrivs i 

företagen. Utifrån de förklaringar som i uppsatsen presenterats är det dock svårt att frångå från 

det faktum att completed-contract ger ett tillförlitligare resultat tack vare att resultatet av 

entreprenadavtalet är fastställt. Men en årsredovisning är ju delvis till för investerarnas 

övervägande om en eventuell investering där informationen om företagets aktuella 

värdeskapande är en viktigt grund i det investeringsbeslut som skall fattas. Vi anser således att 

övergången till successiv vinstavräkning var befogad och ger marknaden en rättvisande bild av 

det värdeskapande som sker i företagen.  

 

Av vad som framkommit i kapitel 5 kunde de interna kontrollerna utvecklas till att redovisa ett 

resultat som är mer tillförlitligt än vad som är fallet i dagsläget. Detta då respondenterna dels 

ansåg att man kunde ställa högre krav på intern kontroll i standarden samtidigt som man på NCC 

Construction Sverige AB ansåg att de inte redovisade ett helt korrekt resultat för respektive 

projekt utan istället gav en väl övergripande bild av projektens resultat. Man kan dock ifrågasätta 

hur ingående de interna kontrollerna skall vara för att anses göra någon nytta och i slutändan 

handlar det säkerligen om hur tidskrävande och kostnadseffektiv en utveckling av de befintliga 

interna kontrollsystemen är. Detsamma gäller de tankarna som fanns angående mer ingående 

upplysningar i den externa rapporteringen där JM AB hade en mer detaljerad intern 

projektredovisning. Visserligen kan mer extern information leda till en ökad jämförbarhet och 

ökade möjligheter till att bedöma redovisningsinformationens tillförlitlighet ur 

investerarperspektiv. Det finns dock en gräns där för detaljerade upplysningar i den externa 

redovisningen leder till svårigheter att jämföra och förstå de olika investeringsobjekten.        

 

Problematiken med principbaserade redovisningsstandarder framkom tydligt i studien. 

Uppfattningarna om begreppet tillförlitlighet och hur det skall uppfyllas visade sig visserligen 

vara relativt enhetliga. En utvidgning av standarden med klarare definition av begreppet 

tillförlitlighet ansågs inte heller behövas och hade dessutom säkerligen varit svår att genomföra 

då man inte ens lyckats ge begreppet en tillfredställande definition i IASB:s föreställningsram. 

Dock tolkades de kompletterande standarderna som getts ut inom området för bostadsprojekt 

olika av våra respondenter. Således kan man här peka på bristerna med de principbaserade 

standarderna även om de faller inom ett område som inte diskuterats djupare i denna studie. Olika 

tolkningar likt denna leder inte bara till att den redovisningsinformationen som produceras kan 

skifta vad gäller tillförlighet i det som produceras, det leder också till en minskad jämförelse 

företagen emellan ur investeringssynpunkt. En övergång till mer regelbaserad redovisning vad 

gäller entreprenadavtal anser vi inte är nödvändig. Det leder visserligen till en specificering av 

vad som anses vara tillförlitligt vilket saknas i dagens principbaserade standarder. En sådan 

lösning anser vi inte heller vara helt problemfri då företag kan välja att arbeta mer med att hitta 

alternativ som i dagsläget inte är reglerade.   

 

En viktig del i att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation är intäktsberäkning. Vid 

beräkningen av färdigställandegraden använde båda respondenterna som tidigare nämnts sig av 

kostnadsmetoden där nedlagda kostnaderna var det som låg till grund för beräkningen. För att 

uppnå så tillförlitlig information som möjlig anser vi dock att en kombination av de tre metoderna 
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som nämns i IAS 11 vore att föredra. Fysiskt färdigställande av delmoment torde vara möjligt att 

kunna mäta utifrån den detaljerade tidsplanen som krävs utifrån AB 04 och som dessutom torde 

vara av högsta prioritet i företagens projekterings- och kostnadsberäkningsfas. Som grund för att 

kontrollera det fysiska färdigställandet görs besiktningar där subjektiviteten minskas genom ett 

säkerhetsställande av uppnådd nivå med hjälp av fotografier. Besiktningar kan även ligga till 

grund så att utgifter som ännu inte aktiverats som kostnader inte tas med i redovisningssystemen 

och således inte påverkar beräkningen av färdigställandegraden samt intäktsberäkningen den 

ligger till grund för. I slutändan anser vi att ett beräknande av färdigställandegraden ändå måste 

utgå från de nedlagda kostnaderna för att överhuvudtaget kunna bedömas, även om de andra två 

beräkningsmetoderna kan används som underlag för att öka tillförlitligheten i det material som 

matas in i redovisningssystemet. Det fysiska färdigställandet som underlag för eventuella 

kostnadsökningar som skulle kunna inträffa och besiktningen för att härleda vilka kostnader som 

har förbrukats under året.   

 

Bedömningen av en tillförlitlig färdigställandegrad redan vid avtalets inledning anser vi vara 

riskabel, dels för att det alltid kommer vara svårt sia om framtiden men samtidigt är ju 

respondenterna medvetna om att projekt oftast blir dyrare än vad som planerats. Är de 

beräkningar som görs i inledningen av ett projekt verkligen tillförlitliga nog för att en 

intäktsredovisning skall kunna vara möjlig när medvetenheten finns om att projekten alltid blir 

dyrare än vad som planerats? Enligt vår uppfattning är riskerna för stora med en vinstavräkning i 

början av projektet, dels för att det slår hårdare ackumulerat och dels för att en försiktigare 

vinstavräkning i början av ett projekt inte ger någon tillförlitlig redovisning. Istället är vår 

uppfattning att det bara torde möjliggöra för företagen att själva bestämma vilken resultatnivå de 

vill att projekten skall ligga på i respektive redovisningsperiod. Men användningen av nuvarande 

metoder för att beräkna intäkter kommer ju från den branschrekommendationen som publicerats, 

således görs inget fel utifrån den rådande vägledningen inom området. Vi anser att 

branschrekommendationen är mer positiv till ett användande av successiv vinstavräkning i ett 

tidigare skede av projektet än vad som framställs i IAS 11. Vilket delvis kan bero på att IAS 11 

inte enbart vänder sig mot entreprenadavtal i byggbranschen. Skulle successiv vinstavräkning 

inte användas från inledningsfasen uppstår istället problemen med manipulation då det är upp till 

företagen själva att bestämma när en övergång till successiv vinstavräkning är möjlig och detta 

leder inte heller till att tillförlitlig redovisningsinformation uppnås.  

 

Vad gäller svårigheten i att uppnå tillförlitlig redovisningsinformation och bedömning av 

redovisningsinformationens tillförlitlighet anser vi att revisorernas arbete är av största vikt i båda 

fallen och inte bara i det senare som klargjorts i nuvarande litteratur. Detta då interaktionen 

mellan revisorn och bolagen där revision genomförs leder till att de krav som finns på att uppnå 

tillförlitlig redovisningsinformationen och vad som krävs av revisorerna för att bedöma 

densamma sammanfaller. Tack vare att revisorn ger förslag på förbättringsåtgärder som ökar 

tillförlitligheten och genom att påpeka vilka poster som är väsentliga i revisionen bidrar de till att 

företagens kontrollmiljö blir bättre och således även möjligheten till att uppnå tillförlitlig 

redovisningsinformation. Som synes i majoriteten av praxis handlar det om bristande 

dokumentation från revisorns sida, det ges dock även exempel på fall där revisorn har ansett att 

den interna redovisningen varit bristfällig och krävt en förbättring. Här speglas tydligt revisorns 

viktiga roll i båda perspektiven av tillförlitlighet. Således anser vi att revisorerna har en stor roll 

även i arbetet med att uppnå en tillförlitlig redovisningsinformation vilket inte påpekats i Maines 

och Wahlens studie.    



- 51 - 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Denna studie har utgått från tillförlitligheten vid entreprenadavtal och de brister tolkningen av 

principbaserade standarder kan leda till. Vad gäller denna studie fanns inte några större 

tolkningsskillnader av IAS 11 som utgör underlag för de studerade entreprenadavtalen och 

begreppet tillförlitlighet. Detsamma kan inte sägas om den nyligen införda IFRIC 15 som 

behandlar uppförandet av fastigheter där de olika byggföretagen gjorde olika tolkningar. Ett 

intressant förslag till vidare forskning hade varit ett liknande upplägg med svårigheterna kring 

principbaserade standarder och undersöka vilket underlag de stora byggföretagen använder när de 

tolkar IFRIC 15 i deras redovisning. Hur tolkningsskillnaderna kan uppstå och vad som ligger till 

grund för dem.  

 

Även färdigställandegraden som är väsentlig för intäktsredovisningen vid successiv 

vinstavräkning hade varit intressant att studera djupare. Detta genom att följa företagen under en 

längre period och studera de bedömningar som görs vid redovisningsavslutningen av respektive 

år som sedermera ligger till grund för de siffror som syns i årsredovisningen. Genom en sådan 

studie kan tillförlitligheten i de bedömningar som görs och syns i årsredovisningen analyseras 

och man kan ta lärdom om felaktiga antaganden av färdigställandegraden som gjorts vid tidigare 

skeden.   
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9 Bilaga 

9.1 Intervjufrågor 

 

Förberedande intervjufrågor – Successiv vinstavräkning 

 
 Hur går ni tillväga för att beräkna färdigställandegraden på era projekt? 

 

 Hur försäkrar ni er om att färdigställandegraden är tillförlitlig? 
 

 Vad anser ni om begreppet tillförlitlighet? 
 

 Vem är det som beräknar färdigställandegraden? 

 
 Vilka upplever ni vara de största riskerna kring tillförlitligheten vid beräknandet av 

färdigställandegraden? 
 

 Vad anser ni om successiv vinstavräkning som metod? 
 

 Vilken information kräver revisorerna vid revision av pågående arbeten? 
 

 Krävs en viss nivå av färdigställande för att ni skall anse det som tillförlitligt? 
 

 Skulle en utvidgad standard med en klarare definition av tillförlitlighet underlätta i arbetet med 
successiv vinstavräkning? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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