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1 Inledning
1.1 Bakgrund

1.1.1 Internationalisering
Redovisningen är inget slutet system som en gång för alla är givet och sedan består
oförändrat. Stora delar av forskningen har sedan 1970-talets mitt betraktat redovisningen
som ett samhälleligt fenomen. Det har betonats att redovisningen inte är enhetlig
världen över, och fokus har legat på hur miljön/omgivningen påverkat årsredovisningen
i olika länder att utvecklas åt skilda håll.1 I en värld som blir alltmer internationaliserad
kan dessa skillnader länder emellan bli till ett problem. Då exempelvis utländska
investerare ska bedöma företag i Sverige försvåras detta om de redovisningsprinciper
som tillämpas här skiljer sig från dem som de är vana vid.

I dagsläget uppgår det utländska ägandet på Stockholms Fondbörs till nära en tredjedel
av aktierna och nästan hälften av de noterade bolagen är till mer än hälften utlandsägda
och inget pekar på att dessa andelar reduceras i framtiden.2 Denna utländska
kapitalförsörjning underlättas av harmoniserade redovisningsnormer. Investerarna
behöver därigenom inte lära sig specifikt svenska principer för att räkna om siffrorna.
Genom att detta extraarbete undviks kan de svenska bolagens kapitalkostnad minskas.3

Men vad innebär det då att anpassa sig till internationellt accepterade metoder? Olika
länder har ju olika traditioner och vad är det då egentligen vi bör anpassa oss till? Enligt
Rolf Rundfeldt finns idag bara två tänkbara alternativ och de är de amerikanska reglerna
US GAAP, och IAS som ges ut av den internationella redovisningsorganisationen IASC.
Den linje som den svenska normgivaren Redovisningsrådet valt att gå på är IASC:s.
Rådets rekommendationer grundas alla på IAS och avviker från dessa endast om de
strider mot svensk lag.4

1.1.2 Försiktighet och matchning
En av de skillnader som finns mellan den syn vi traditionellt sett haft på redovisningen i
Sverige och den vi influerats av de senaste 15 åren är den relativa betoningen av
försiktighets- respektive matchningsprincipen. Grunden till konflikten mellan dessa
principer är att all resultatmätning i ett bolag för en kortare tid än hela dess livslängd
präglas av osäkerhet, ty det är inte möjligt att säkert veta vad som kommer att inträffa i

                                                          
1 Artsberg Kristina, Normbildning och redovisningsförändring - värderingar vid val av mätprinciper inom svensk

redovisning, s 14f
2 Edenhammar Hans & Hägg Ingemund, Problem, slutsatser och budskap, Ur: Edenhammar Hans och Hägg

Ingemund (red), Makten över redovisningen, s 10ff
3 ibid, s 19f
4 Rundfeldt Rolf, Tendenser i svenska börsbolags årsredovisningar 1998,s 33ff
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framtiden. Trots detta måste resultatet mätas, och i periodiseringsfrågorna som måste
lösas uppstår en intressekonflikt mellan de båda principerna.5 Matchning innebär att ett
samband mellan specifika intäkter och kostnader definieras och kostnader därutifrån
hänförs till samma period som den intäkt de hör samman med. Försiktighetsprincipen
medför i sin mest extrema tolkning att alla utgifter kostnadsförs omedelbart eftersom det
är omöjligt att säkert veta om de överhuvudtaget kommer att generera några intäkter.6

Ett fall som visar att intäktsredovisningens utformning i högsta grad påverkar det
redovisade resultatet är Prosolvia. I bokslutet för 1997 togs försäljningsintäkter upp trots
att oklarhet rådde om avtalen skulle kunna fullföljas,7 det vill säga försiktighets-
principen beaktades ej. En vinst på 80 miljoner redovisades istället för en förlust på 45
miljoner. Hans Edenhammar, chef för börsens marknadsövervakning, menar att
Prosolviafallet speglar en viktig problematik för bolag som marknaden har höga
tillväxtförväntningar på. Vidare efterlyser han klarare normer för intäktsredovisningen.8

Traditionellt sett har dock vid valet mellan försiktighet och matchning den förstnämnda
hållningen föredragits i Sverige. Argumentet har varit att det vid osäkerhet är bättre att
underskatta än att riskera att överskatta resultatet. I USA har inställningen varit mer
negativ till försiktighetsprincipen som hävdats förvränga informationen i års-
redovisningen, och kravet på att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild har
poängterats starkare.9 Begreppet rättvisande bild finns dock även i Sverige och
kodifierades 1995 i den nya årsredovisningslagen.10 I mitten av 1980-talet kan för
svensk del en ändring i styrkeförhållandet mellan försiktighet eller matchning skönjas.
Med hänvisning till internationella förhållanden börjar matchningsprincipen vinna mark
i debatten även här.11

1.2 Problemdiskussion
Ett praktiskt exempel på hur försiktighetsprincipen dominerat i Sverige är redovisningen
av längre projekt. Kostnader och intäkter har normalt sett redovisats först i den period
när resultatet av projektet med full säkerhet kunnat fastställas. En successiv avräkning
av vinsten i takt med arbetets framåtskridande har sällan gjorts.12

                                                          
5 Artsberg Kristina, Normbildning och redovisningsförändring - värderingar vid val av mätprinciper inom svensk

redovisning, Balans, nr 2/1993, s 23f
6 Artsberg 1992, s 93ff
7 Lindstedt Gunnar, Att kreditera en faktura ingick inte i Prosolviaandan, Svenska Dagbladet, 1999-02-21
8 Öinert Benny, Tuffare tag krävs av revisorer, Helsingborgs Dagblad, 1999-11-07, s 33
9 Artsberg 1993, s 24
10 Jönsson Lundmark Birgitta, Nya årsredovisningslagen inte så dålig som det påstås - och de brister som finns är inte

enbart EU-reglernas fel, Balans, nr 4/1996, s 16f
11 Artsberg 1993, s 28
12 Kärnekull Lars, Räkna med intäkt när jobbet börjat, Balans, nr 3/1991, s 46



Redovisning av tjänsteuppdrag - en studie av svenska börsföretag
____________________________________________________________________________________

3

I en kandidatuppsats om redovisning av pågående arbeten i tjänsteföretag från år 1994
drar författarna slutsatsen att den successiva metoden skulle ha kunnat tillämpas även då
utan hinder i lag, men att detta inte gjordes bland annat eftersom försiktighetsprincipen
var djupt rotad i det svenska redovisningstänkandet. Författarnas uppfattning var vidare
att revisorskåren inte kommer att ändra uppfattning i denna fråga förrän Redovisnings-
rådet presenterar en rekommendation som uttryckligen föreskriver ett annat
förfaringssätt.13 Denna rekommendation nummer 11 om redovisning av intäkter (med
grund i IAS 18) har nu kommit och träder ikraft 2001. Rekommendationen ska tillämpas
av de publika företagen och kräver att längre tjänsteuppdrag vinstavräknas successivt på
koncernnivå såvida inte särskilda omständigheter föreligger.14

Företag som har långa uppdrag och skulle vara aktuella för successiv vinstavräkning
återfinns inom tjänstebranschen. Exempel är programvaru- och konsultföretag.15 Under
de senaste två årtiondena har tjänstesektorn vuxit dramatiskt. I Europa, USA och Japan
är det den sektor av ekonomin som har flest antal anställda. Även inom de tillverkande
företagen produceras tjänster som till exempel juridisk konsultation och utbildning.16 I
Sverige är tjänstesektorn idag på stark frammarsch. Exempelvis har konsultbranschens
bidrag till BNP ökat med 77 procent under en femårsperiod (1993-1998).17

Inför införandet av RR 11 är det, mot bakgrund av den ökande andelen tjänster i
samhället, av intresse att undersöka hur längre uppdrag redovisas idag. Osäkerhet råder
om huruvida redovisningen fortfarande ser ut som tidigare undersökningar visat på eller
om praxis redan ändrats sedan dessa genomförts. Med tanke på att försiktighets-
principen dominerat vid redovisningen av pågående projekt är det intressant att
undersöka om dess betydelse minskat över tiden även på detta område och andra
redovisningsmetoder än tidigare används. Utifrån denna problemdiskussion kan följande
undersökningsfrågor formuleras:

•  Hur redovisas tjänsteuppdrag som sträcker sig över flera rapporteringsperioder
idag?

•  Skiljer sig denna redovisning från den som RR 11 föreskriver och i så fall hur?

•  Har redovisningen av sådana uppdrag förändrats över tid?

                                                          
13 Pettersson Annika & Sjöqvist Per, Redovisning av pågående arbeten i tjänsteföretag, s 46f
14 FARs samlingsvolym 2000, s 612
15 Thomasson, s 256
16 Kotler Philip et al, Principles of Marketing, s 645
17 Statistiska centralbyrån, Delar av näringslivets tjänstesektor expanderar, Pressmeddelande från SCB, nr 2000:265
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att kartlägga praxis för redovisning av tjänsteuppdrag som
sträcker sig över flera rapporteringsperioder idag samt dess utveckling över tiden.

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen avser ej att behandla redovisning av entreprenaduppdrag då dessa inte
omfattas av RR 11 utan behandlas i en separat rekommendation. Förändringen över tid
studeras från 1980-talets slut fram till idag. Anledningen till att denna period valts beror
på att tjänsteproduktionen ökat starkt under denna tid och att det faller sig naturligt att
intressera sig mest för det som ligger förhållandevis nära dagsläget. Vidare började vid
denna tid försiktighetsprincipens styrka avta, varför det är av intresse att studera
fortsättningen av den utvecklingen.



Redovisning av tjänsteuppdrag - en studie av svenska börsföretag
____________________________________________________________________________________

5

2 Metod
De områden som kommer att behandlas i detta kapitel, samt hur jag ser på sambanden
dem emellan, åskådliggörs i figuren nedan. Att klart urskilja hur de olika områdena
korresponderar är enligt min mening mycket svårt, men jag anser icke desto mindre att
det är betydelsefullt att redogöra för dessa samt hur de hänger samman. Kanske kommer
man inte fram till vad som är orsak och vad som är verkan, men läsaren ges i alla fall en
möjlighet att bedöma tankarna bakom uppsatsen och därigenom dess trovärdighet.

Figur 1   Sammanfattning av vad som påverkar val av ansats och tillvägagångssätt

Min uppfattning är att verklighetsuppfattning och vetenskapssyn hänger samman, och
att vetenskapssynen i sin tur påverkar hur man väljer att angripa sitt problemområde. Jag
anser dock inte att valet av ansats enbart styrs av synen på vad som är vetenskap, utan
att även en faktor som kunskapsnivån inom området spelar in. Finns redan mycket
kunskap tillgänglig kan forskningen bygga vidare på denna och exempelvis försöka
finna samband mellan variabler. Om problemområdet är obeforskat måste
undersökningen inriktas på att ta reda på "hur det ser ut".

Ansatsen påverkar sedan tillvägagångssättet i undersökningen. Även om det inte finns
ett optimalt sätt att gå tillväga på utifrån en given ansats finns vissa metoder som är mer
lämpade än andra. Om avsikten är att fastställa samband mellan variabler kan
exempelvis en statistisk metod vara passande. Valet av tillvägagångssätt påverkas därtill
av undersökningens tidsramar. Exempelvis kan en forskare anse att en fallstudie över
flera år vore lämplig för att få svar på de ställda frågorna medan den tid som står till
förfogande är betydligt kortare och en annan metod således måste väljas.

I återstoden av detta kapitel kommer figurens komponenter att behandlas mer ingående,
med undantag för tidsramar som jag bedömt som mindre intressanta för detta arbete
eftersom dessa är givna för alla 10-poängsuppsatser.

2.1 Verklighetssyn
Två viktiga vetenskapliga förhållningssätt som bygger på olika syn på verklighetens
beskaffenhet är positivism och hermeneutik. Positivismen hävdar i korthet att det finns
en verklighet oberoende av vårt inre, som det går att undersöka och testa hypoteser
emot. Forskaridealet är den objektive forskaren som undersöker hur verkligheten

Tillvägagångssätt

Tidsramar

AnsatsVetenskapssynVerklighetssyn

Kunskapsnivå
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faktiskt ser ut. Hermeneutiken däremot antar att det inte finns någon verklighet som går
att "se som den är". Människors uppfattning av omvärlden påverkas alltid av deras
förförståelse, och individer med olika förförståelse kan uppfatta världen på skilda sätt.
Detta ses dock inte som något problem för forskningen, utan vetenskaparen ska uppnå
förståelse genom subjektivitet och inlevelse.18

Jag ansluter mig inte helt till någon av dessa ytterlighetsuppfattningar om verkligheten
och vetenskapens förutsättningar, men anser att båda har något viktigt att säga. För att
konkret anknyta till det egna uppsatsämnet anser jag att det är omöjligt att studera ett
redovisningsproblem utan att förförståelsen påverkar vad man ser. Under universitets-
utbildningens gång har en begreppsapparat byggts upp och jag anser inte att det går eller
ens är önskvärt att frigöra sig från denna för att gå ut och undersöka verkligheten
förutsättningslöst. Det är inte möjligt att studera intäkter empiriskt utan att först ha en
förståelse av vad det är för något. De är inga fysiska objekt som går att ta på utan de är
definierade av oss människor. Å andra sidan anser jag att det finns en fara i att hårdra
resonemanget om att det inte finns någon objektiv verklighet bakom det subjektiva.
Finns det inget grundläggande som vi kan enas om anser jag att vetenskaplig forskning
blir till en meningslös aktivitet. Resultaten är ju i så fall "sanna" endast för en person;
forskaren själv. Andra som undersöker samma sak skulle uppnå ett annat resultat. I och
med att jag anser att denna uppsats bör komma fram till något som är sant för mer än
mig själv, och att ett relativt objektivt förhållningssätt är viktigt för att uppnå detta,
anser jag att jag bär spår även av ett positivistiskt tankesätt.

2.2 Vetenskapssyn
Gilje och Grimen ställer i sin framställning upp ett krav på att vetenskapliga
observationer åtminstone ska vara intersubjektivt tillgängliga, det vill säga andra
människor ska kunna genomföra samma studie och observera samma saker19. Inom
redovisningen borde till exempel olika personer som studerar en årsredovisning kunna
vara överens om åtminstone vissa fakta. Tolkningarna av varför bolaget redovisat som
det gjort eller om det är bra eller dåligt kanske skiljer sig åt, men i vissa avseenden anser
jag att undersökningsmaterialet är oberoende av den som undersöker och går att
undersöka objektivt. Exempelvis borde alla kunna enas om hur stor vinst ett bolag
faktiskt redovisat. Står det i årsredovisningen att årets resultat uppgår till tio miljoner
borde ingen oenighet råda om att detta är vad som faktiskt står skrivet där, även om
vissa tycker att ett annat belopp borde ha redovisats.

Kravet på intersubjektivitet är dock inte det enda som kan ställas för att något ska få
kallas vetenskapligt. Enligt Wallén är det som skiljer vetenskaplig kunskap från till

                                                          
18 Patel Runa & Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en

undersökning, s 23ff
19 Gilje Nils & Grimen Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s 23
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exempel vardagskunskap och utredningar att "kunskapens förutsättningar, metoder och
tillförlitlighet granskas systematiskt. I utredningar är förutsättningarna givna medan i
vetenskap problemuppfattning och avgränsningar är en del av studien".20 När slutsatser
av vetenskaplig forskning dras ska en empirisk och teoretisk grund för dessa redovisas
och olika tolknings- och bearbetningssteg kunna följas.21 Dessa krav på vetenskaplighet
påverkar enligt min uppfattning denna uppsats så till vida att det finns vissa delar som
måste ingå. En inledning som diskuterar problemval och ett metodkapitel där bland
annat grundläggande förutsättningar för studien diskuteras blir nödvändiga liksom
kapitel där använd teori och empiri presenteras. Empirin redovisas först "ren" och inte
sammanblandad med analyser för att underlätta för läsaren att själv tolka materialet.
Varje del av uppsatsen har enligt mitt synsätt en funktion för att uppnå det vetenskapliga
idealet.

Ytterligare ett krav på vetenskapliga resultat är att de ska vara generaliserbara. Starka
krav på detta ställs ofta inom naturvetenskaperna, medan kraven inom samhälls-
vetenskaperna inte är lika absoluta. Oftast anses det inom samhällsdisciplinerna att det
viktigaste är att faktorerna som påverkar generaliserbarheten diskuteras.22 Personligen
delar jag den sistnämnda uppfattningen vad det gäller samhällsvetenskaplig forskning.
Jag anser att även om det inte är möjligt att generalisera lika mycket som inom
naturvetenskaperna, och det inte går att veta hur säkert ett resultat är, så behöver inte
detta medföra att det hela är ovetenskapligt. Enligt Repstad kan även utifrån ett
begränsat antal fall en subjektiv uppfattning av hur representativa resultaten är göras.
Processen kan sedan dessutom fortsätta med hypotesformuleringar samt mer
kvantitativa och generaliserande undersökningar.23 Detta synsätt på vad vetenskaplighet
är påverkar valet av tillvägagångssätt i den egna undersökningen. Att släppa det absoluta
kravet på generaliserbarhet som förknippas med naturvetenskaperna medför att även
mer kvalitativa metoder kan användas.

2.3 Ansats och kunskapsnivå
Utgångspunkten för ett forskningsarbete är alltid ett problemområde. Ett sådant område
behöver dock inte som i vardagsspråket vara något besvärligt, utan är något som man
vill veta mer om. Problemområden kan angripas på skilda vis och ett sätt att
kategorisera undersökningsansatser är att dela in dem i explorativa, deskriptiva,
förklarande och normativa.24 Nedan kommer jag med utgångspunkt i denna uppsats
syfte (det vill säga att kartlägga praxis för redovisning av tjänsteuppdrag som sträcker

                                                          
20 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s 18f
21 ibid, s19f
22 ibid, s 63f
23 Repstad Pål, Närhet och distans - kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s17
24 Wallén, s 46f
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sig över flera rapporteringsperioder idag samt dess utveckling över tiden) försöka att
positionera den i förhållande till kategoriseringen ovan.

Enklast är att börja med att betona vad syftets/problemets art inte är. Uppsatsen syftar
inte till att vara normativ eller förklarande. Min avsikt är alltså till exempel inte att
utreda om redovisningspraxis blivit bättre eller inte och jag avser heller inte att finna
orsakssamband som kan förutsäga varför praxis eventuellt förändrats med tiden.

Beroende på vilket perspektiv som antas kan man enligt min mening hävda att
uppsatsen är både explorativ och deskriptiv, men med en övervikt åt det deskriptiva
hållet. Enligt Patel och Davidsson karaktäriseras explorativa undersökningar av att det
finns luckor i vår kunskap om hur något "ser ut", och att så mycket kunskap som möjligt
om ett problemområde bör inhämtas för att kunna belysa detta allsidigt25. Detta stämmer
enligt min mening till viss del in på denna uppsats. Ovisshet råder både om hur dagens
redovisning av längre projekt ser ut och om den förändrats över tid. Detta
problemområde avser jag att undersöka tämligen brett. En deskriptiv undersökning
kännetecknas av att en viss mängd kunskap redan finns tillgänglig, och att endast några
aspekter av det man är intresserad av att studera undersöks mer noggrant26. Även detta
kan sägas stämma in på uppsatsen. Teoretiska resonemang samt empiriska studier om
redovisning av intäkter finns sedan tidigare och jag kommer endast att fokusera på ett
delområde nämligen redovisning av tjänsteprojekt som sträcker sig över flera perioder.
Med utgångspunkt i litteraturen vet jag från början något om hur problemområdet ser ut.
I den empiriska undersökningen behöver jag inte börja från noll, utan jag har något att
utgå från och kan koncentrera mig på vissa delar som verkar särkilt intressanta.

2.4 Tillvägagångssätt

2.4.1 Litteratursökning
Vid sökningen efter litteratur utnyttjades bibliotekskataloger och databaser varvid
sökord som till exempel intäkt/revenue, redovisning/accounting samt successiv
vinstavräkning/percentage of completion method  användes. Litteratur rekommendera-
des även av handledaren och i vissa fall utvidgades materialet ytterligare genom att
referenser som använts i de funna källorna letades upp. Den litteratur som
huvudsakligen använts i uppsatsens referensram är engelskspråkiga redovisningsteori-
böcker samt artiklar och några böcker som behandlar de specifikt svenska
förhållandena.

2.4.2 Insamlande av empirisk data
För att kunna besvara frågeställningarna krävs, förutom att en referensram byggs upp
utifrån litteraturstudier, att empiriskt material samlas in. Nedan följer först en diskussion
                                                          
25 Patel & Davidson, s 11
26 ibid, s 11
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om vilken typ av empiriskt material som kan vara lämpligt att använda samt hur detta
kan samlas in. Därefter följer under respektive underrubrik en mer detaljerad
redogörelse för hur datainsamlingen gått till.

Tre vägar för att samla in data om redovisningspraxis och förändringar av denna är
genom årsredovisningar, revisorer samt redovisare. För att samla information från de två
sistnämnda kategorierna kan exempelvis personliga intervjuer eller postala metoder som
enkäter användas. En styrka med att utgå från årsredovisningar är att det med ett sådant
material är lätt för en annan person att upprepa studien samt att metoden troligtvis också
är mindre tidskrävande än exempelvis intervjuer eller enkäter. När en tidsstudie ska
genomföras kan data från årsredovisningar även ha en annan fördel jämfört med data
insamlad direkt från människor. Vad som en gång är tryckt i en årsredovisning står där,
medan det är mänskligt att glömma när en tid förflutit. Att enbart utgå från
årsredovisningar för att besvara uppsatsens frågeställningar vore dock enligt min mening
inte helt tillfredsställande. I själva årsredovisningen kan inte de tankar som föregått den
ses, och jag anser att även dessa skulle kunna bidra till att öka kunskapen inom
problemområdet. För att få en ökad förståelse för problemet anser jag därför att även
annan information bör inhämtas. Men hur ska då detta gå till? Två tänkbara alternativ är
som nämnts ovan personliga intervjuer och postala metoder som enkäter. För denna
studie anser jag dock att intervjuer är mer lämpade. Vid en enkät måste man veta redan
från början exakt vad man vill ha svar på och viktiga aspekter riskerar därför att missas
om man inte har denna klara bild redan vid den empiriska undersökningens början. Vid
en intervju kan respondenten svara friare och ta upp vad denne anser viktigt. En intervju
är jämförelsevis mer lämpad för komplicerade frågor då det finns tillfällen till
förtydliganden.27

2.4.2.1 Årsredovisningsstudien
En viktig fråga att ta ställning till vid studien av årsredovisningar är vilken typ av
företag som ska väljas. I dagens läge torde de allra flesta, även de tillverkande, ha
tjänsteinslag. Troligtvis är det dock färre tillverkande företag än konsultföretag och
programvaruföretag som har tjänsteprojekt som sträcker sig över längre tid och står inför
valet att avräkna vinsten successivt eller ej (för en introduktion till successiv
vinstavräkning se problemdiskussionen). När problematiken kring redovisning av
intäkter vid sådana projekt ska studeras torde det därför vara lämpligare att studera detta
i sådana företag än i den tillverkande industrin.

För att även i en annan dimension få en allsidig och inte alltför förenklad belysning av
problemet bör de studerade företagen ingå i en koncern. Det är de enskilda bolagen som
är skattesubjekt28 (det vill säga koncernen betalar ingen skatt utan det gör alla de

                                                          
27 ibid, s 87f
28 Lodin Sven-Olof et al, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1, s 41f
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ingående bolagen var för sig) och ett rimligt antagande är därför att denna koppling
påverkar dem att inte vilja ta fram vinster tidigare än nödvändigt. Skattemässiga frågor
torde därför kunna påverka redovisningen mer än rent redovisningsmässiga aspekter.
Redovisningsrådets nya rekommendation om intäktsredovisning kommer heller inte att
behöva tillämpas i bolagen utan är tvingande endast på koncernnivå29. För att de
redovisningsmässiga aspekterna ska komma till sin rätt och inte riskera att trängas
undan av de skattemässiga bör således studien inriktas på företag som ingår i en
koncern. Då kan både koncern- och bolagsnivån undersökas samtidigt.

Studiens genomförbarhet bygger på att det på ett relativt enkelt sätt går att få tillgång till
årsredovisningar och bland annat därför har jag valt att inrikta studien mot börsnoterade
företag. Dessa är dessutom tvungna att följa Redovisningsrådets rekommendationer
vilket gör det extra intressant att jämföra om deras redovisning överensstämmer med
den som kommer att krävas från och med nästa år när RR 11 införs.

Avsikten med årsredovisningsstudien är att få fram både hur dagens redovisning av
tjänsteuppdrag ser ut samt om/hur den förändrats över tiden. Detta ställer krav på att
årsredovisningar både från 1999 och tidigare studeras. Bland de tidigare åren valdes
1987, 1991 och 1995. I vissa fall har detta inte varit möjligt rent praktiskt, till exempel
har vissa företag inte haft årsredovisningar kvar från alla de åren. I vissa fall har då ett
näraliggande år använts istället medan i andra har året helt utgått. Uppgift om vilka år
som använts för respektive företag återfinns i källförteckningen i uppsatsens slut.

Avslutningsvis måste även specifika företag väljas. För att hitta lämpliga kandidater
användes Bolagsfaktas söktjänst för svenska börsbolag30. Sökningar gjordes inom
branscherna "tekniska konsulter", "tjänsteföretag" samt "data & IT", och ett antal företag
inom dessa som bedrev konsultverksamhet/programvaruutveckling för kunds räkning
och ingick i koncerner valdes. Vid detta urval gjordes en bedömning av vilka företag
som var lämpliga. För tidsstudien var ett krav att företagen inte fick vara alltför unga.
Sådana som under den tid som skulle studeras tidvis varit underkoncerner i andra
företag ansågs heller inte passande. De företag som blev utvalda i denna första omgång
kontaktades. De av dem som fortfarande hade årsredovisningar kvar sedan de tidigare
åren ingår i studien. Dessa företag är Enea Data, Frontec, IBS, Jacobson & Widmark,
Scandiaconsult, WM-Data och Ångpanneföreningen. De företagens årsredovisningar
studerades även för 1999. För att resultatet inte skulle bli snedvridet och endast visa hur
äldre företag redovisar idag undersöktes dock även andra företag. De företags
årsredovisningar som studerades enbart för år 1999 är A-com, Alfaskop, HiQ, IFS, Inac
Instrumenteringar och Semcon.

                                                          
29 RR 11 Intäkter, FARs samlingsvolym 2000, s 612
30 Återfinns på  http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/default____21935.asp
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Vid genomgången av årsredovisningarna granskades för uppsatsen relevanta poster i
balans- och resultaträkningarna (exempelvis fordringar, intäkter samt pågående arbeten)
samt noter till dessa. Därutöver studerades redogörelserna för de använda redovisnings-
principerna.

I metodsammanhang brukar två idealtyper av studier behandlas: fallstudier och
tvärsnittsstudier. Den grundläggande skillnaden mellan dem är att vid en fallstudie
undersöks ett fåtal objekt i många avseenden, medan det vid en tvärsnittsstudie är fler
objekt som undersöks i färre avseenden31. Jag anser att min studie av årsredovisningar är
av tvärsnittskaraktär. Visserligen har inte urvalet gjorts på någon statistisk grund och
resultaten kommer heller inte att analyseras så, men det är ändå förhållandevis många
företag ur målpopulationen som valts ut och de kommer endast att undersökas i ett fåtal
avseenden. Min bedömning är att generaliserbarheten av studien inte är väsentligt sämre
än om exempelvis ett slumpmässigt urval av företag gjorts. Jag kan visserligen inte säga
hur statistiskt säkert resultatet är, men jag anser ändå att materialet är tillräckligt stort
för att det ska gå att utläsa tendenser ur det.

2.4.2.2 Intervjuer
Enligt samma resonemang som ovan bör de intervjuade vara verksamma inom/ha
erfarenhet av konsultföretag/programvaruföretag med utveckling åt kund som ingår i
koncerner. Men, vilka bör då intervjuas: redovisare eller revisorer? Min uppfattning är
att ingen av kategorierna är bättre än den andra, men att de troligtvis har lite olika
kunskap. Redovisaren i ett företag torde ha djupare kunskap om det "egna" företaget
medan en revisor förmodligen har en bredare kunskap. Att välja att intervjua dem som
producerar redovisningsinformationen ger enligt min uppfattning en mer
fallstudieliknande ansats medan studien blir mer av tvärsnittsstudiekaraktär om
revisorerna väljs. I detta hänseende valdes, för att komplettera årsredovisningsstudien,
att fokusera något mer på djupet och därför kommer intervjuerna att genomföras med
redovisare. När redovisarna intervjuas kan det dessutom fungera som en kontroll på att
det i årsredovisningen angivna förfaringssättet stämmer överens med vad som faktiskt
görs. Tre av de företag som kom fram vid sökningen av företag till
årsredovisningsstudien valdes. Dessa är IBS, IFS och Inac Instrumenteringar.

För att få tag på intervjupersoner kontaktades respektive företag och efter att syftet med
uppsatsen förklarats skedde en hänvisning i ett eller flera steg till den person som ansågs
som mest lämpad. På IBS intervjuades Eva Rosenqvist som är administrativ chef
(ekonomichef som även har hand om personal) på IBS Syd, som är ett av de två
nationella bolag som IBS har i Sverige. Intervjupersonen på IFS var Weronica Kilander
som är redovisningsansvarig för koncernens leverans- och försäljningsbolag i Sverige
(svenska IFS består av ett moderbolag som agerar servicebolag åt döttrarna, ett

                                                          
31 Jämför Eriksson Lars Torsten & Wiedersheim-Paul Finn, Att utreda, forska och rapportera, s 104f
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utvecklingsbolag samt detta leverans- och försäljningsbolag). På Inac Instrumenteringar
intervjuades Magnus Lindsten som då var ekonomichef där och ansvarig för ekonomin
på koncernnivå.

Ett beslut som sedan måste fattas är huruvida besöks- eller telefonintervjuer ska
användas. Vid en besöksintervju kan mer komplicerade frågor ställas, i synnerhet om
respondenterna fått frågorna i förväg32. Jag anser också att ett förtroende mellan
intervjuare och den intervjuade lättare byggs upp vid ett personligt möte vilket i sin tur
leder till "bättre" empirisk data. Med utgångspunkt i detta valdes således
besöksintervjuer framför sådana per telefon. Magnus Lindsten på Inac föredrog dock att
bli intervjuad telefonledes, vilket medförde att den metoden användes. Intervjuerna
varade mellan ungefär femton och fyrtiofem minuter.

De frågor som ställs vid en intervju kan vara av olika slag. Ett sätt att dela in frågorna i
två dimensioner är genom begreppen standardisering och strukturering. En standard-
iserad intervju utmärks av att samma frågor ställs i samma ordning till alla respondenter.
Denna typ av intervju används ofta när man vill kunna jämföra och generalisera.
Struktureringsdimensionen handlar om storleken på det utrymme som ges för
intervjupersonen att tolka fritt. Vid en helt strukturerad intervju finns endast ett
begränsat antal svarsalternativ.33

De intervjuer som genomfördes inom ramen för denna uppsats var i huvudsak
standardiserade och ostrukturerade. För att kunna analysera intervjuerna och jämföra
dem med varandra krävs en tämligen hög grad av standardisering. En intervjumall
användes vid intervjuerna (se bilaga 1). Mallen följdes dock inte slaviskt, utan utrymme
gavs även för följdfrågor. För att inte missa viktig information och nya infallsvinklar på
problemet tilläts den intervjuade att själv tolka frågorna och besvara dem fritt.

För att underlätta för respondenten att besvara frågorna skickades intervjumallen ut via
e-post ett par dagar innan intervjutillfället. Vid själva intervjuerna användes (förutom
vid intervjun med Eva Rosenqvist på IBS) bandspelare. Efteråt skrevs
bandupptagningen ned näst intill ordagrant och systematiserades sedan. Respondenterna
gavs möjlighet att läsa igenom den text som är med i uppsatsen för att kunna korrigera
eventuella missuppfattningar. Dock gjorde ingen av intervjupersonerna några
förändringar.

2.5 Positionering i metodavseende
Som avslutning på detta metodkapitel presenteras en positionering av
synsättet/arbetssättet i denna uppsats i förhållande till två stora skolbildningar inom
redovisningsforskningen. Dessa är den "vetenskapliga" (scientific) och den
                                                          
32 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s 87
33 Patel & Davidson, s 60f
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"naturalistiska" (naturalistic). De skiljer sig åt bland annat med avseende på hur
verkligheten uppfattas och hur forskning ska bedrivas.34

Den ”vetenskapliga” synen är att verkligheten är objektiv medan det ”naturalistiska”
synsättet utgår ifrån att den är en social konstruktion. Själv befinner jag mig någonstans
emellan dessa ytterlighetsuppfattningar (jämför kapitel 2.1 där positivism och
hermeneutik diskuteras). Även i fråga om metodlära skiljer sig de båda skolbildningarna
åt. Jag anser att jag i det avseendet i denna uppsats arbetat på ett mer ”vetenskapligt” än
”naturalistiskt” sätt. Genom att bygga upp en referensram har jag utgått ifrån en
teoretisk bas och eftersom jag planerat undersökningen i förväg anser jag att jag arbetat
strukturerat.  Vad gäller metoder är min uppfattning att jag återigen befinner mig mellan
de båda skolorna. I uppsatsen har varken  statistiska metoder eller rena fallstudier
använts. Undersökningen kan sägas vara av tvärsnittsstudiekaraktär, men genom
intervjuerna även ha fallstudieliknande inslag. I figuren nedan åskådliggörs den ovan
diskuterade positioneringen av uppsatsen i förhållande till de båda skolbildningarna.

Vetenskaplig syn Eget synsätt/ 
arbetssätt

Naturalistisk syn

Antaganden om 
verkligheten 
(ontologi)

Verkligheten är objektiv och 
konkret

Verkligheten är socialt 
konstruerad och en produkt 
av den mänskliga inlevelsen

Metodlära Strukturerad

Teoretisk bas

Ostrukturerad

Ingen teoretisk bas

Metoder Formar hypoteser utifrån 
empiriska iakttagelser

Statistiska metoder

Fallstudier

Utforskning genom flexibilitet

Erfarenhet av enskilda 
händelser

Figur 2  Jämförelse mellan "vetenskaplig" och "naturalistisk" forskning samt en positionering av denna uppsats35

                                                          
34 Godfrey Jayne et al, Accounting Theory, s 18
35 Något omarbetad figur ur Godfrey et al, s 61
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3 Referensram
3.1 Vinst - en introduktion
För att bedöma om en organisation uppnår sina finansiella mål eller ej görs mätningar av
det ekonomiska resultatet. I en värld utan osäkerhet vore detta detsamma som en ökning
i kapitalet under en viss period, med undantag för de förändringar som beror på in- eller
utbetalningar från aktieägarna. I en sådan säker omgivning vet man från början vilka
inflöden och utflöden av kontanter som kommer att äga rum i framtiden och de
diskonterade värdena av dessa utgör tillgångarnas respektive skuldernas värde. En intäkt
utgörs av värdeökningen på tillgångsmassan under en period och kostnader definieras
som periodens ökning av skulderna. Den värld vi lever i präglas dock av osäkerhet och
de framtida kassaflödena kan endast uppskattas. Intäkter och kostnader (och därigenom
vinsten) kan inte beräknas på samma sätt som i idealfallet.36

3.1.1 Intäkter - vad är det?
Generellt sett har intäktsbegreppet inte definierats och förklarats klart och entydigt i
redovisningslitteraturen.37 Intäkt har av olika författare tolkats som

•  ett inflöde av nettotillgångar som ett resultat av försäljning av varor och tjänster

•  ett utflöde av varor och tjänster från företaget till dess kunder

•  en produkt som uppkommer genom företagets tillverkning/genomförande av
varor/tjänster under en given tidsperiod.38

Hendriksen anser att den sistnämnda definitionen är den bästa, eftersom den inte är
sammanblandad med när intäkten ska tas upp och till vilket belopp. Den förstnämnda
definitionen kritiseras för att mätning, periodisering och definition av vad en intäkt är
vävs ihop. Tillgångssidan ökar vanligtvis vid försäljningen och intäktens belopp bestämt
normalt sett av försäljningspriset.39

Olika uppfattningar vad det gäller intäkters natur finns även i avseendet om de uppstår
vid en specifik tidpunkt eller tillkommer successivt.40

3.1.2 När kan intäkter normalt sett tas in i redovisningen?
Att definiera intäktsbegreppet är bara ett första steg på vägen mot att kunna tillämpa det
i praktiska situationer. Därutöver behövs operationella regler för att kunna bestämma
                                                          
36 Godfrey Jayne et al, s 457ff
37 Hendriksen Eldon S, Accounting Theory, s 177
38 Belkaoui Ahmed R, Accounting Theory, s 237
39 Hendriksen, s 177f
40 Godfrey et al, s 524f
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när en intäkt ska tas in i redovisningen och till vilket belopp.41 Under årens lopp har tre
kriterier att utgå från vid dessa beslut vuxit fram. Dessa är

•  mätbarhet av tillgångsvärdet

•  förekomsten av en transaktion

•  fullgörande av intjänandeprocessen.

I kravet på mätbarhet ingår inte bara att ett belopp operationellt ska kunna fastställas,
utan också att det är troligt att detta belopp verkligen kommer att tillfalla företaget. För
att kunna fastslå ett belopp krävs att intäkten är realiserad eller realiserbar. Med
realiserad avses att den tillgång som säljaren fått i utbyten mot sin vara/tjänst är
kontanter eller fordringar på sådana. Realiserbar är intäkten om tillgången som kommit
säljaren tillgodo har ett marknadspris och kan omsättas till kontanter. När en part
oberoende av den andra går med på att betala ett visst belopp för den andres vara/tjänst
är denna transaktion ett operationellt tecken på en ökning av tillgångsvärdet hos
säljaren. Det tredje och sista kriteriet innebär att ingen intäkt ska tas upp innan företaget
presterar. Det är detta kriterium som gör att det i de flesta fall inte är möjligt att ta upp
en intäkt redan vid kontraktsskrivandet. Ingen prestation har då utförts av säljaren.

Dessa tre kriterier leder fram till att det i praktiken är vid försäljningstidpunkten som en
intäkt tas in i redovisningen. Vid denna tidpunkt "får" säljaren en mätbar tillgång, en
transaktion äger rum och intjänandeprocessen är fullgjord. Men vad innebär då
begreppet försäljningstidpunkten? I normalfallet kan detta tolkas som den tidpunkt då
risken övergår från säljare till köpare.42

3.1.3 Ett undantag som bekräftar regeln - successiv vinstavräkning
Även om grundregeln är att intäkter ska rapporteras vid försäljningen finns det undantag
från denna regel. Ibland ska intäkten tas in i redovisningen när

•  produktionen pågår

•  produktionen är slutförd

•  produkten betalts av köparen.

Det av dessa tre undantag som är relevant för denna uppsats är det förstnämnda och de
övriga kommer därför inte att behandlas vidare. När intäkter tas upp redan under
produktionen används metoden successiv vinstavräkning. Men, varför görs då detta
avsteg från regeln att intäkten ska rapporteras vid försäljningstidpunkten? Det
bakomliggande antagandet för detta undantag är att ett resultat inte uppkommer plötsligt
vid försäljningen (det vill säga riskövergången) utan att det uppstår under en
                                                          
41 ibid, s 525
42 Kam Vernon, Accounting Theory, s 243ff



Referensram
____________________________________________________________________________________

16

kontinuerlig process. Därför bör resultat redovisas redan under produktionen, förutsatt
att det finns tillräckligt underlag för att göra detta. När resultatet redovisas på detta sätt
baseras det resultat som redovisas idag i viss utsträckning på uppskattningar om
framtiden. Att fastställa ett periodresultat är inte bara ett periodiseringsproblem utan är,
eftersom det totala resultatet sett över hela projektet är okänt, även ett
värderingsproblem.

Trots att försäljningstidpunkten överges som rapporteringstidpunkt för intäkterna vid
successiv vinstavräkning kan ändå sägas att de tre kriterierna för när intäkter ska tas in i
redovisningen beaktas. Eftersom det finns ett kontrakt mellan säljare och köpare om
priset är mätbarhetskravet uppfyllt. Vad som är svårare att mäta än priset är
färdigställandegraden hos projektet. För att successiv vinstavräkning ska få användas
brukar dock krav uppställas på att en tillräckligt säker uppskattning kan göras av hur
långt arbetet framskridit. För att beräkna färdigställandegraden finns olika metoder. Vid
en inputorienterad ansats jämförs de hittills uppkomna utgifterna med de totala
förväntade kostnaderna medan en outputorienterad ansats koncentrerar mätningarna till
det som uppnåtts.43 Ett tredje tillvägagångssätt för att fastställa färdigställandegraden är
att sätta den gjorda faktureringen i förhållande till den totala faktureringen.44 Krav
nummer två, förekomsten av en transaktion, kan sägas vara uppnått genom
kontraktsskrivandet. Visserligen ger själva avtalet inte upphov till någon transaktion
som kan tas in i redovisningen, men det avslöjar att en yttre part är villig att betala
försäljningspriset. Argument kan även framföras för att det tredje kriteriet, fullgörande
av intjänandeprocessen, är uppnått. Intäkt tas upp endast till den grad prestation skett
och inte för arbete som ännu inte påbörjats.45

Projekt som sträcker sig över flera perioder och kan vara aktuella för successiv
vinstavräkning kan vara kontrakterade antingen till fast eller löpande pris. Med
fastpriskontrakt avses ett kontrakt där bestämda belopp som kunden ska betala är
uppgjorda i förväg. När priset är löpande bestäms kundens betalningsbelopp som en
funktion av de verkliga utgifterna säljaren haft för projektet och ett vinstpåslag.
Skillnaden i redovisningen av ett projekt som sträcker sig över en längre tid och
redovisas med successiv vinstavräkning och ett som redovisas först vid slutleverans
(avslutsmetoden) är enkelt uttryckt att i det förra tas intäkterna in varteftersom arbetet
fortskrider, medan i det senare de utgifter som lagts ned på projektet aktiveras i
balansräkningens tillgångssida fram till dess att slutleverans sker. Sett över hela
projekttiden är de totala intäkterna desamma oavsett vilken redovisningsmetod som
används. Hur mycket kunden betalar per period är vid båda metoderna irrelevant för hur

                                                          
43 ibid, s 255f
44 Godfrey et al, s 533
45 Kam, s 257



Redovisning av tjänsteuppdrag - en studie av svenska börsföretag
____________________________________________________________________________________

17

mycket intäkt som ska tas upp i de olika perioderna.46 Figuren nedan illustrerar de här
beskrivna likheterna och skillnaderna mellan de båda sätten att redovisa intäkter.

Avslutsmetoden Succ. vinstavräkn.
År Mott. 

betaln.
Verkl. 
utgifter 
för proj.

Färdig- 
ställan- 
degrad 
vid året
slut

Int. Kostn. Res. Int. Kostn. Res.

1 120 160 0,2 0 0 0 180 160 20
2 410 400 0,7 0 0 0 450 400 50
3 370 240 1 900 800 100 270 240 30

Tot. 900 800 900 800 100 900 800 100

Figur 3 Jämförelse mellan redovisning med successiv vinstavräkning och redovisning först vid slutleverans47

Efter denna jämförelse mellan redovisningen vid successiv vinstavräkning och
avslutsmetoden följer ett något mer detaljerat exempel48 där redovisningen visas på T-
konton.

3.1.3.1 Exempelbolaget AB Konsult
Bolaget AB Konsult ingick vid ingången av år X1 ett kontrakt om ett konsultuppdrag
med totalintäkten 6 miljoner kronor. Projektet förväntas pågå i tre år och ge upphov till
totalt 5 miljoner kronor i kostnader. Dessa kostnader fördelar sig på de respektive åren
med 1 Msek, 2 Msek och 2 Msek. När fastställandegraden ska bestämmas vid den
successiva vinstavräkningen beräknas denna som uppkomna verkliga utgifter i
förhållande till den förväntade totalkostnaden.

3.1.3.1.1 Avslutsmetoden
Om intäkter och kostnader tas fram först vid försäljningen år X3 (avslutsmetoden)
skulle redovisningen se ut som följer. Under projektets gång uppkommer utgifter för
exempelvis löner och material. Dessa balanseras på kontot "pågående arbeten" som är
ett lagerkonto till dess att projektet är levererat. Vid försäljningen uppkommer en intäkt
som samtidigt ökar kassan. De balanserade pågående arbetena förs mot ett
kostnadskonto.

                                                          
46 Anthony Robert N et al, Accounting - Text and Cases, s 132f
47 ibid, s 133
48 All text nedan bygger på ett något omarbetat exempel ur Smith Dag, Redovisningens språk, s 105ff
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Pågående arbeten Kundfordran

1.  5 3.  5 2.  6 1.  5

Intäkt (avsl. proj.) Kostnad (avsl. proj.)

2.  6 3.  5

3.1.3.1.2 Successiv vinstavräkning
Används däremot successiv vinstavräkning kommer en del av vinsten att tas fram redan
år X1. Färdigställandegraden år X1 är 0,2 (=1/5) och de pågående arbetena värderas till
1,2 miljoner kronor (=0,2*6).

Upparbetning Skulder till leverantörer m.fl. Pågående arbeten

1.  1 3. 1 1.  1 2.  1,2

Intäkt (årets prod.) Kostnad (årets prod.)

2.  1,2 3.  1

Under år X2 och X3 redovisas resten av totalintäkten uppdelad på respektive år i
förhållande till ökningen av färdigställandegraden. I slutet av år X3 är de pågående
arbetena värderade till 6 Msek. När fakturering sker redovisas den enligt följande.

Pågående arbeten Kundfordran

1.  6 1.  6

Men, vad skulle hända om företaget från början uppskattat totalkostnaden för projektet
fel? Antag att AB Konsult vid bokslutet år X2 lagt ned 3 miljoner kronor på projektet (1
Msek år X1 och 2 Msek år X2), men att de återstående kostnaderna uppskattas till 2,5
Msek. En ökning av uppskattningen av de totala kostnaderna har således skett med 0,5
Msek. Vid bokslutet år X2 bestäms färdigställandegraden till 0,545 (=3/5,5). De
pågående arbetena värderas till 3,27 miljoner kronor (0,545*6). Förändringen i
pågående arbeten under året är 2,07 Msek (=3,27-1,2) och redovisas som intäkt.
Effekten av detta tillvägagångssätt är att den överskattning av vinsten som skedde år X1
justeras år X2 genom att en lägre intäkt redovisas.

3.1.3.1.3 Under vilken rubrik bör man redovisa i balansräkningen?
Enligt den tolkning som anlagts i exemplet är det de pågående arbetena som värderas
upp med intäkten. Ett annat synsätt är att dessa successivt avyttras och ersätts av en
intjänad ofakturerad fordran på beställaren vilken sedan uppvärderas på samma sätt som
de pågående arbetena i exemplet.
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Frågan inställer sig då om någon av dessa metoder är mer korrekt än den andra? Bör ett
tjänsteprojekt redovisas som ett lager eller en fordran? Huvudsyftet med att gruppera
tillgångar är att skapa meningsfulla summeringar av finansiell data49. För att
summeringar ska vara till nytta för användarna av årsredovisningen måste två kriterier
vara uppfyllda. För det första ska indelningsgrunderna för tillgångarna vara relevanta
vid ekonomiskt beslutsfattande och för det andra ska posterna i varje grupp uppfylla
kriterierna för den gruppen (homogena grupper).50 Ett sätt att dela in tillgångar är (efter
deras likviditet) i anläggnings- och omsättningstillgångar. Dessa grupper delas sedan in i
underkategorier. Omsättningstillgångar kan vara av monetär eller icke-monetär karaktär.
För att en omsättningstillgång ska anses som monetär krävs att de motsvarar ett bestämt
antal kronor som kommer att tillfalla företaget ett visst datum eller inom en viss period
och exempel på sådana är fordringar och kontanter.  Värderingen av monetära
omsättningstillgångar bör värderas till det belopp varmed de förväntas inflyta. Lager
däremot är en icke-monetär tillgång, det vill säga det kan ej omvandlas till ett visst
penningbelopp inom en viss tidsrymd. Icke-monetära tillgångar kan därför inte värderas
på samma sätt som fordringar och de upptas i balansräkningen till historisk kostnad eller
till det lägsta av verkligt värde och historisk kostnad.51

Mot bakgrund av detta resonemang borde således pågående projekt klassificeras som
fordringar om en successiv vinstavräkning kan göras. Om inte tillräcklig säkerhet för
detta finns borde en aktivering av de havda utgifterna göras i form av en lagertillgång.

3.1.3.1.4 Övriga kommentarer
Under förutsättningarna i exemplet påverkar inte faktureringar och betalningar under
projektets gång intäktsredovisningen varken vid successiv vinstavräkning eller vid
avslutsmetoden. En fakturering under pågående projekt redovisas som en skuld "förskott
från kunder". Antag att AB Konsult år X1 både fakturerade och fick betalt från sin kund
med 0,9 miljoner kronor. Detta redovisas enligt nedan.

Kassa Förskott från kunder

0,9 0,9

I balansräkningen kvittas ofta det pågående arbetet (alternativt den intjänade fordran)
mot dessa förskott.

Att redovisa all fakturering som förskott från kund är dock enligt min uppfattning tvek-
samt. Den fakturering som görs av det som är upparbetat är ju inget förskott eftersom
det som faktureras även har presterats. Faktureras däremot mer än det presterade är det
fråga om ett förskott som bör redovisas som en skuld i balansräkningen. En kvittning är
                                                          
49 Hendriksen, s 287
50 Elling Jens O, Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 185
51 Hendriksen, s 298 ff
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i det fallet generellt sett inte tillåten enligt årsredovisningslagen. ÅrL 2 kapitel 4 §
stadgar nämligen att tillgångar och skulder inte får kvittas mot varandra52.

3.2 Försiktighet och matchning
Försiktighet och redovisning har inte alltid varit förknippade med varandra. Under
1800-talet användes inte de tre kriterierna för när en intäkt ska tas in i redovisningen,
utan redovisningen byggde exempelvis på återanskaffningsvärden istället för historiska
värden. En av orsakerna till att detta förfaringssätt slutade tillämpas var den djupa
depressionen på 1930-talet. Redovisningsprofessionen sågs i vissa kretsar som skyldig
till att det gått som det gått i ekonomin på grund av att den tillåtit höga värderingar
under det föregående decenniet. Med anledning av denna kritik började redovisarna
anamma ett försiktigt förhållningssätt.53 Matchningstanken är dock av ännu yngre
datum. Inte förrän 1940 introducerades principen av Paton och Littleton. Sakta men
säkert vann den erkännande.54

3.2.1 Försiktighet
Efter denna introduktion av försiktighetens och matchningens historia följer en
redogörelse för vad de båda principerna innebär. Enligt Belkaoui stadgar
försiktighetsprincipen att när ett val mellan två acceptabla redovisningstekniker ska
göras bör den som har minst gynnsam inverkan på det egna kapitalet väljas.55 Någon
enhetlig tolkning eller definition av vad försiktighetsprincipen innebär finns dock inte i
litteraturen. Artsberg formulerar i sin avhandling principen som att "om det föreligger
någon osäkerhet över en utgifts framtida värde för att generera intäkter så skall utgiften
omedelbart kostnadsföras".56 Ytterligare en tolkning av försiktighetsprincipens innebörd
är att den regelmässigt skjuter intäkter framåt i tiden när det finns osäkerhet om
realiseringen medan detta inte görs när det gäller kostnader. På grund av denna
olikformiga behandling av intäkter och kostnader benämns principen även imparitets-
principen.57 Tidigare uppfattades försiktigheten som viktigare än idag då en rättvisande
bild betonas starkare. Numera ses försiktigheten mer som en vägvisare vid extrema
situationer än som en regel som alltid ska tillämpas.58

Stark kritik har riktats mot försiktighetsprincipen. Hendriksen och van Breda anser att
den i bästa fall är en undermålig metod för att hantera osäkerhet vid värdering. I värsta

                                                          
52 FARs samlingsvolym 1999, s 368
53 Godfrey et al, s 526f
54 Most Kenneth S, Accounting Theory, s 272
55 Belkaoui, s 246
56 Artsberg 1992, s 100
57 Lagerström Bo, Successiv vinstavräkning av pågående arbeten - fallstudier i tre byggföretag, s 47
58 Belkaoui, s 246
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fall leder den till en total förvridning av redovisningsdata. Inte ens de mest välinsatta
läsare kan tolka en sådan information korrekt. Därutöver kan principen leda till att
jämförbarheten mellan olika företag minskar eftersom det inte finns någon enhetlig
tolkning av den. En konfliktsituation uppstår även i förhållandet till målet att ha med all
relevant information i redovisningen.59

3.2.2 Matchning
Matchning går, enligt Kam, ut på att först bestämma intäkterna och sedan matcha
kostnader mot dem. En sådan matchning kan göras på tre olika sätt, emellan vilka det
finns en inbördes prioritetsordning. I första hand försöker man finna kausala samband
mellan intäkter och kostnader. Om detta inte är möjligt används systematisk kostnads-
fördelning eller direkt kostnadsföring. Att fastställa kausala samband är svårt, men
redovisare har ändå funnit vissa samband som, trots att de är svåra att påvisa, verkar
rimliga. Ett exempel på ett sådant antaget samband är att personalens ansträngningar
hjälper till att generera försäljningsintäkter. Om den sortens rimlighetssamband inte går
att finna är ett alternativ att fördela kostnaderna systematiskt. Avskrivningar är ett
exempel på en sådan fördelad kostnad. Motivet till att gå tillväga på det sättet är en
uppfattning om att en given tillgång kommer att generera intäkter i framtida perioder
och att därför kostnader bör fördelas ut på dessa. Kring vissa utgifter råder osäkerhet om
de överhuvudtaget kommer att leda till någon framtida intäkt och dessa kostnadsbokförs
därför omedelbart. Bland annat reklam- samt forsknings- och utvecklingskostnader
brukar hänföras till denna kategori.

Även om matchningsprincipen tagit mark från försiktighetsprincipen under senare tid
går den inte fri från kritik, eftersom det är omöjligt att finna säkra kausala samband
mellan kostnader och intäkter. Antag exempelvis att de totala intäkterna är 100 Tsek och
de totala kostnaderna är 60 Tsek, samt att en fjärdedel av kostnaderna hänför sig till
löner. Ett orsak-verkan-samband skulle innebära att en fjärdedel av intäkterna genereras
av personalens insatser. Något sådant kan dock inte bevisas. Den systematiska
allokeringen har även den brister. Bland annat kritiseras förfaringssättet för att det inte
går att veta under hur lång tid en tillgång kommer att generera intäkter och hur dessa
kommer att fördela sig över åren. En direkt kostnadsföring är även den tvivelaktig. När
beslut tas om att en sådan ska göras vet man inte säkert att kostnaderna inte kommer att
leda till intäkter i framtiden.60

Kams syn på matchningen som en process där intäkter först bestäms och sedan
kostnader hänförs till dessa delas inte av alla. Matchningen kan även ses i en vidare
bemärkelse. Det första steget i processen behöver då inte vara att mäta periodens
intäkter. Med matchning avses i dessa fall endast en sammanställning av kostnader och

                                                          
59 Hendriksen Eldon S & van Breda Michael F, Accounting Theory, s 149
60 Kam, s 283ff
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intäkter som hör till samma period.61 En författare som använder det bredare
matchningsbegreppet är Anthony. Han menar att även om det är kostnaderna som mäts
först och sedan intäkterna bestäms därefter så är det fortfarande fråga om matchning.62

3.2.3 Successiv vinstavräkning och avslutsmetoden
Efter denna genomgång av försiktighets- och matchningsprincipen kommer de här att
relateras till intäktsredovisningen vid successiv vinstavräkning respektive avsluts-
metoden.

Avslutsmetoden är till sin karaktär den mer försiktiga av de två. Som visades i exemplet
med AB Konsult kan en felaktig uppskattning av de totala kostnaderna leda till att en för
stor vinst redovisas ett visst år. Detta kan inte inträffa på samma sätt om avslutsmetoden
används. Enligt min uppfattning bygger båda metoderna på matchning. Skillnaden dem
emellan ligger i när matchningen sker. Vid avslutsmetoden sker hela matchningen i den
sista perioden. När intäkterna då tas in i redovisningen matchas uppkomna kostnader
mot dessa. När successiv vinstavräkning används sker matchningen i flera perioder.

Som tidigare nämnts finns tre sätt att uppskatta färdigställandegraden av ett projekt.
Dessa ger upphov till något olika typ av matchning. Om en bedömning av hur långt
färdigställandet kommit görs genom fysisk besiktning eller liknande är
matchningsbegreppet som bland annat Kam63 använder tillämpligt. Först mäts intäkterna
och därefter bestäms kostnaderna. Om färdigställandegraden däremot beräknas genom
att de faktiska utgifterna ställs mot den uppskattade totalkostnaden är detta ingen
matchning enligt den snävare definitionen. För att även detta tillvägagångssätt ska falla
in under begreppet krävs ett synsätt som Anthonys64 där matchningen kan gå likaväl
från kostnad till intäkt som från intäkt till kostnad. Smith beskriver denna metod för att
få fram färdigställandegraden som att man "vid denna metod vänder på det normala
tillvägagångssättet att utgå från intäkterna och istället utgår från de nedlagda
kostnaderna under året och sedan avgör vilka intäkter som ska matchas mot dessa
kostnader"65.

Detta sätt att bestämma färdigställandegraden och därmed resultatet i en period har
ifrågasatts. Hendriksen menar att antagandet att resultatet uppstår i samma takt som
utgifter är tveksamt. Exempelvis skulle det i vissa fall kunna vara så att en stor del av
prestationen utförs redan på planeringsstadiet men att uppdragstagaren knappast har
några utgifter då. Antagandet att varje nedlagd krona i ett projekt ger upphov till lika

                                                          
61 Westermark Christer, Korrekt resultatrapportering - en policyfråga?, Balans, 6-7/1991, s 15
62 Anthony Robert N, Tell it like it was - a conceptual framework for financial accounting , s 159
63Jämför Kam, s 283
64 Jämför Anthony 1983, s 159
65 Smith, s 108
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mycket intäkt kan inte styrkas. Ytterligare ett problem med metoden är att osäkerhet
råder om  hur stora de totala kostnaderna kommer att bli.66

Vid en beräkning av färdigställandegraden genom en jämförelse av den gjorda
faktureringen i förhållande till den totala är det i mina ögon tveksamt om detta är fråga
om en matchning i den snävare bemärkelsen. Under den vidare definitionen torde det
dock gå att benämna även detta förfarande matchning. Kostnader och intäkter i samma
period fastställs ju samtidigt. Jag anser dock att metoden är ett steg tillbaka mot
kontantprincipen och att den står i strid med försiktighetsprincipen. Resultatet görs
beroende av faktureringen och om denna fakturering görs i förskott skulle en intäkt
kunna tas upp innan någon prestation utförts.

Försiktighets- och matchningsprinciperna framställs ofta som två motpoler, men de
utesluter trots allt inte varandra. Exempelvis är den matchning som görs vid
avslutsmetoden försiktigare än den vid successiv vinstavräkning.

3.3 Lagstiftning

3.3.1 Civilrätt
Innan den nya årsredovisningslagen trädde i kraft reglerades värderingen av pågående
arbeten i den då gällande bokföringslagen. I dess 14 § stadgades att
omsättningstillgångar, som är den kategori som pågående arbeten tillhör, fick tas upp
över anskaffningsvärdet under särskilda omständigheter och om detta kunde anses
tillåtet enligt god redovisningssed67. I paragrafen anges ingen nedre gräns för vad
omsättningstillgångar kan tas upp till.

Enligt Westermark tolkade vissa företag denna lagstiftning så som att den tillät att
redovisning av de pågående arbetena i bokslut helt underläts. En annan metod som
företag tillämpade var att redovisa de pågående arbetena till de nedlagda direkta
kostnaderna. Ytterligare andra företag tog upp dem till direkta plus indirekta kostnader,
medan vissa värderade dem till utfaktureringspris.68 Även andra debattörer uppmärk-
sammade denna olikformiga redovisning av pågående arbeten och studerade området.
Rolf Rundfeldt behandlade vid 1980-talets slut ämnet flera år i rad i sin bokserie om
börsbolagens årsredovisningar, och konstaterade att de undersökta företagen inte
redovisade storleken av den upparbetade vinsten ens i en not.69 Enligt Kärnekull
vinstavräknade vissa företag i konsultbranschen pågående arbeten i koncern-
redovisningen. Där behandlades i de fallen de pågående arbetena som kundfordringar
och togs upp till försäljningspris. På skuldsidan redovisades en faktureringsreserv bland

                                                          
66 Hendriksen, s 185
67 FARs samlingsvolym 1999, s 349
68 Westermark Christer, Redovisning av pågående arbeten, Svensk skattetidning, nr 5/1997, s 494
69 Westermark Christer, Olika syn på redovisning av pågående arbeten, Balans, nr 10/1991, s 42ff
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obeskattade reserver, och förändringar i denna togs upp som bokslutsdispositioner.
Andra konsultbolag bortsåg helt från sina pågående arbeten med hänvisning till
skattereglernas faktureringsprincip.70

Den 1 januari 1996 trädde den nya årsredovisningslagen i kraft71 och detta innebar en
utökad reglering av värderingen av omsättningstillgångar. I ÅrL 4 kapitlet 9 § fastslås
att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen72. Något utrymme för undervärdering som i den tidigare
bokföringslagen ges alltså inte73, eftersom det finns en nedre gräns för vilket värde en
tillgång får tas upp till.  Med en omsättningstillgångs anskaffningsvärde avses utgifterna
för dess förvärv eller tillverkning. Vid egen tillverkning ingår i värdet både direkta och
fördelade indirekta kostnader. Det verkliga värdet utgörs av försäljningsvärdet med
avdrag för de kostnader en försäljning skulle ge upphov till. Varulager och
kundfordringar är två olika typer av omsättningstillgångar. Enligt ÅrL ska varulagret
redovisas uppdelat  i olika poster varav en av dessa är pågående arbeten för annans
räkning.74

I årsredovisningslagens 4 kapitel 10 § görs ett undantag från dess 9 §. Pågående arbeten
för annans räkning tillåts nämligen värderas högre än till anskaffningsvärdet om det
finns särskilda skäl därtill och det står i överensstämmelse med god redovisningssed och
kravet på en rättvisande bild.75 Denna uppvärdering är något företag får, men inte är
skyldiga att göra. Om paragrafen tillämpas måste upplysning om detta lämnas i not eller
i balansräkningen76. Detta följer av ÅrL 5 kapitlet 2 § som föreskriver att principerna för
värdering av tillgångar ska anges77. De värderingsregler som behandlats ovan gäller
såväl i de enskilda bolagen som på koncernnivå78.

Vid en uppvärdering över anskaffningsvärdet ska den försiktighet som förordas i ÅrL 2
kapitlet 4 § iakttas. Endast intäkter som konstaterats under året får tas med i resultat-
räkningen. I propositionen som föregick lagen hänvisas tolkningen av när en intäkt är att
anse som konstaterad uttryckligen till IAS 18.79

                                                          
70 Kärnekull, s 45
71 FARs samlingsvolym 1999, s 393
72 ibid, s 371
73 Westermark 1997, s 493
74 Thomasson Jan et al, Den nya affärsredovisningen, s 249ff
75 FARs samlingsvolym 1999, s 367ff
76 Westermark Christer, Den nya bokföringslagen m.m., s 182
77 FARs samlingsvolym 1999, s 373
78 ibid, s 379
79 Westermark Christer, Årsredovisningslagen - kommentarer, normgivning och övrig vägledning, s 124
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3.3.2 Skatterätt
De skattemässiga reglerna för vilken redovisning av pågående arbeten som godtas
skattemässigt återfinns i kommunalskattelagen80 24 § anvisningspunkt 3. Reglerna
skiljer på arbeten till fast pris och på löpande räkning. Vid arbeten utförda till fast pris
får de nedlagda utgifterna aktiveras i balansräkningen och den erhållna ersättningen tas
upp som en skuld. Ingen vinst behöver tas fram förrän projektet är avslutat. Vid arbeten
på löpande räkning tillåts en omedelbar kostnadsföring av alla utgifter. Intäkter
redovisas när fakturering sker. Om säljaren i betydande omfattning låter bli att
fakturera/slutredovisa kan en särskild skattemässig intäktsredovisning tvingas fram.

Reglerna är minimiregler, det vill säga de sätter en gräns för hur försiktig redovisningen
får vara. Väljer bolagen att vara mer offensiva i sin redovisning påverkar det
beskattningen. Konsekvensen av detta är att om ett bolag tillämpar successiv
vinstavräkning på arbeten till fast pris tidigarelägger det sin beskattningstidpunkt.81

Eftersom koncerner ej är skattesubjekt påverkar dessa regler inte redovisningen på
koncernnivå.

Möjligheten att få kostnadsföra utgifterna direkt vid pågående arbeten på löpande
räkning, men trots detta inte behöva redovisa någon intäkt förrän vid faktureringen, kan
tyckas stå i strid med årsredovisningslagen som inte tillåter medvetna undervärderingar
av omsättningstillgångar. Metoden går även stick i stäv med matchningsprincipen
eftersom intäkter och tillhörande kostnader mycket väl kan redovisas i olika perioder.
Riksskatteverkets referensgrupp för redovisningsfrågor anser dock inte att ÅrL tvingar
fram en förändring på området82.

3.4 Normgivning

3.4.1 Bakgrund
IASC (International Accounting Standards Committee) grundades 1973 och
redovisningsorganisationer från mer än hundra länder är medlemmar. Organisationen
ger ut IAS (International Accounting Standards) och verkar för att harmonisera
redovisningen i olika länder.83 I Sverige bildades 1989 Redovisningsrådet som har till
uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer, vilka utformas med utgångspunkt i
IAS och i första hand gäller företag vars aktier omsätts på börsen eller som genom sin
storlek är av allmänt intresse.84 Tillsynen över att de noterade företagen tillämpar

                                                          
80 Reglerna finns numera i inkomstskattelagens 17:e kapitel.
81 Lodin, s 261
82 Rundfeldt, s 116
83 IASC:s hemsida, http://www.iasc.org.uk
84 FARs samlingsvolym 2000, s 464f
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normerna ligger hos Fondbörsen. Om denna finner att ett företag redovisat på ett sätt
som står i strid med god redovisningssed kan vite utdömas.85

3.4.2 RR 11
Redovisningsrådet diskuterade först möjligheten att ge ut en rekommendation som
behandlade både entreprenader och tjänsteuppdrag. Diskussionen mynnade ut i en
bedömning att uppdragstyperna var för olika varandra och att två separata
rekommendationer skulle ges ut. IASC har dock inte gett ut någon standard som
behandlar enbart redovisning av tjänsteuppdrag. Detta ingår i deras rekommendation om
intäktsredovisning. Redovisningsrådet följde till sist denna linje och redovisningen av
tjänsteuppdrag fick ingen egen rekommendation utan ingår som en del i RR 11 om
redovisning av intäkter86, som ska börja tillämpas år 2001.87 Rolf Rundfeldt skriver
dock "Redovisning av intäkter handlar framförallt om redovisning av tjänsteuppdrag".88

I genomgången av rekommendationen nedan kommer endast denna redovisning att
behandlas. Intäkter av varuförsäljning eller räntor kommer ej att tas upp.

Inledningsvis i rekommendationen definieras begreppen intäkt och verkligt värde.
Intäkter ses som ett inflödeskoncept och beskrivs som "det bruttoinflöde av ekonomiska
fördelar som uppstår i ett företag under en redovisningsperiod, och som ökar det egna
kapitalet med undantag av ökningar som beror på tillskott från aktieägarna". Med
verkligt värde avses "det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en
skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett
intresse av att transaktionen genomförs".89

Efter att begreppen klargjorts, stadgas att intäkter ska redovisas till det verkliga värdet
av vad som erhållits/kommer att erhållas. Intäkterna av ett tjänsteuppdrag ska tas in i
redovisningen på balansdagen om det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Storleken på intäkten bestäms av färdigställandegraden på balansdagen.
För att utfallet ska kunna mätas tillförlitligt krävs att

•  inkomsten (egen kommentar: d.v.s. summan av intäkter i alla perioder) kan
mätas tillförlitligt

•  det är sannolikt att uppdragstagaren kommer att få betalt

•  färdigställandegraden kan beräknas tillförlitligt

                                                          
85 Rundfeldt, s 36
86 ibid, s 113f
87 FARs samlingsvolym 2000, s 612
88 Rundfeldt, s 113
89 FARs samlingsvolym 2000, s 607
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•  de utgifter som uppkommit och de som återstår för att slutföra uppdraget kan
beräknas tillförlitligt.

En tillförlitlig beräkning av utfallet kan vanligtvis åstadkommas om uppdragstagaren
träffat överenskommelser med övriga parter om varje parts rättigheter, den ersättning
som ska erhållas och villkoren för uppgörelsen. Skulle redovisning skett enligt ovan och
osäkerhet senare uppstår vad avser möjligheten att få betalt för ett belopp som redan
intäktsredovisats ska detta belopp redovisas som en kostnad och inte som en minskning
av intäkten.

Vid fastställande av färdigställandegraden tillåts flera metoder. Den av metoderna som
ska tillämpas i det enskilda fallet är den som mäter det utförda arbetet mest tillförlitligt.
Beroende på tjänsteuppdragets art kan metoderna omfatta bedömningar av

•  utfört arbete på basis av gjorda undersökningar

•  utförda tjänster per balansdagen i förhållande till de som ska utföras totalt sett

•  nedlagda utgifter per balansdagen i förhållande till de beräknade totala
utgifterna.

Ett påpekande görs om att delbetalningar och förskott från beställaren oftast inte
motsvarar hur långt arbetet fortskridit.

Sammanfattningsvis innebär det att om utfallet av ett tjänsteuppdrag kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt så ska successiv vinstavräkning tillämpas. Frågan uppstår då om hur
redovisningen ska utformas om ingen tillförlitlig beräkning kan göras. Svaret är att även
då ska en successiv avräkning göras. Intäkten ska dock bara tas upp till ett belopp som
motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter uppdragstagaren räknar med att få betalt för.
Ingen vinst redovisas således. Är det inte sannolikt att de nedlagda utgifterna kommer
att ersättas ska ingen intäkt redovisas utan en direkt kostnadsföring görs.

Vid tillämpning av rekommendationen ska upplysningar lämnas om de principer som
tillämpats för intäktsredovisning samt om hur färdigställandegraden fastställts. Allt som
skrivits ovan om redovisningen enligt RR 11 gäller endast på koncernnivå. I juridiska
personer tillåts en redovisning enligt kommunalskattelagens regler. Om så sker ska dock
upplysning om skillnadsbeloppet mellan redovisat resultat och det resultat som en
tillämpning av rekommendationen skulle ha givit upphov till lämnas om skillnaden är
väsentlig.

I anslutning till rekommendationen finns bilagor. Dessa är ej en del av rekommen-
dationen men exemplifierar vissa aspekter av intäktsredovisningen. Exempelvis sägs att
beräknad ersättning för utfört men ej fakturerat arbete för tjänsteuppdrag ska tas upp
under rubriken fordringar och alltså inte som pågående arbete under lagertillgångar. Om
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beloppet inte framgår i balansräkningen ska uppgift om detta lämnas i not.90  Vad arbete
som både utförts och fakturerats ska aktiveras som sägs inte, men ett rimligt antagande
är dock att de ska behandlas på samma sätt som utfört men inte fakturerat arbete. Detta
framgår dock inte klart.

                                                          
90 ibid, s 607ff
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4 Empiri och analys
På grund av att så många som tretton företag studerats presenteras empiri och analys i
samma kapitel för att öka läsvänligheten samt möjligheten att följa med i tankegångarna
i analysen. För att tydliggöra vad i kapitlet som är empiri och vad som är analys används
två olika stilar. Den löpande text som är skriven i kursiv stil utgör analys, medan resten
är empiri. I vissa fall är dessa mycket lika varandra, medan det i andra fall krävs en mer
omfattande diskussion för att komma fram till hur empirin kan tolkas. De läsare som
inte är intresserade av alla detaljer kan välja att bara läsa om ett par företag och sedan gå
vidare till den sammanfattande analysen av alla företagen i kapitel 4.1.14.

4.1 Årsredovisningsstudien91

När inget annat anges gäller det som sägs nedan redovisningen på koncernnivå.

4.1.1 A-com
A-comgruppen är ett konsultföretag med inriktning på marknadskommunikation.
Koncernens resultat för räkenskapsåret 1999/2000 uppgick till -37,2 Msek och
medelantalet anställda under perioden var 422.

4.1.1.1 1999/2000
Huvudprincipen i A-comkoncernen är att arvoden för utförda tjänster intäktsförs i takt
med faktureringen. När det gäller projekt i löpande räkning tas ofakturerade intäkter upp
under posten upplupna intäkter i balansräkningen och beloppet specificeras i not.
Intäkter och kostnader för projekt till fast pris redovisas i förhållande till färdigställande-
graden. Om det fakturerade beloppet inte motsvarar den verkliga upparbetningsgraden
redovisas skillnaden (med avdrag för beräknad vinst) som pågående arbete i
balansräkningen. Om projektet förväntas gå med förlust görs en reservering för denna så
snart den kan befaras. Förändringar i pågående arbeten redovisas i resultaträkningen
under rubriken "förändring av pågående arbete för annans räkning".

I A-comkoncernen behandlas projekt på löpande räkning och projekt till fast pris på
olika sätt både med avseende på när intäkter tas upp och under vilken post de redovisas
i balansräkningen. De löpande projekten vinstavräknas successivt, det vill säga
ofakturerade intäkter tillåts öka resultatet. I balansräkningen redovisas dessa som en
fordran, närmare bestämt som en upplupen intäkt. Uppdragen till fast pris däremot tas
upp i balansräkningen under posten pågående arbete. Detta görs dock endast så länge
de är ofakturerade. Den del som fakturerats redovisas under någon annan post,
eftersom det sägs att det endast är skillnadsbeloppet mellan fakturering och
upparbetning som redovisas som pågående arbete i balansräkningen.

                                                          
91 All information i detta avsnitt bygger på årsredovisningar från de angivna åren hos respektive företag.
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Fastprisprojekten avräknas successivt, men inte i samma omfattning som de på löpande
räkning. Detta framgår inte direkt av årsredovisningen, men slutsatsen kan dras genom
att en förändring av pågående arbeten redovisas i resultaträkningen. Denna förändring
ger dock aldrig upphov till någon vinst, utan bara som högst ett nollresultat. De
pågående arbetena i balansräkningen värderas till nedlagda kostnader med avdrag för
genomförd fakturering. Det vill säga om faktureringen i en period är lägre än de
nedlagda kostnaderna så ökar de pågående arbetena. Denna ökning i resultaträkningen
motsvaras ju dock av en lika stor ökning av kostnaderna så det hela går jämnt upp.
Vinsten avräknas inte förrän vid projektets slut.

Både för projekten på löpande räkning och de till fast pris framgår beloppet för
upparbetad men ej fakturerad del.

4.1.2 Alfaskop
Alfaskop är idag ett renodlat IT-konsultföretag. I februari 2000 överläts den tidigare
fysiska produkthanteringen till Scribona AB. Resultatet för 1998/1999 (16 månader) var
-16,8 Msek och medelantalet anställda uppgick till 701.

4.1.2.1 1998/1999
I koncernens balansräkning finns ingen post med benämningen pågående arbeten
upptagen. Under rubriken fordringar återfinns poster som kundfordringar, övriga
fordringar samt "förutbetalda kostnader och upplupna intäkter". Endast den sistnämnda
av dessa specificeras vidare i not där det visas att "levererat men ej fakturerat" ingår som
en del i posten.

Informationen som ges i årsredovisningen är knapphändig. Exempelvis framgår det inte
om koncernen har uppdrag på löpande räkning eller till fast pris eller både och. Om en
successiv vinstavräkning görs eller ej är heller inte möjligt att utläsa; ingen uppgift
lämnas om enligt vilka grunder "levererat men ej fakturerat" värderats till i
balansräkningen. Beloppet på posten finns dock angivet.

4.1.3 Enea Data
Enea Datas verksamhet är inriktad mot konsulttjänster och utbildning inom dataområdet
samt utveckling av programvara. 1999 redovisades en vinst på 31,6 Msek i koncernen
och medelantalet anställda var 493.

4.1.3.1 1999
Posten pågående arbeten redovisas i balansräkningen och i resultaträkningen upptas
förändringen av pågående arbeten som en post. Tillgångar värderas i koncernen till
anskaffningsvärdet om inget anges. För pågående arbeten till fast pris stadgas att de har
värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för indirekta kostnader
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och nettoförsäljningsvärde med hänsyn tagen till återstående kostnader för
färdigställande.

Projekt till fast pris tas upp som pågående arbeten i balansräkningen och ingen
successiv vinstavräkning görs. Däremot genomförs en avräkning upp till nollresultat på
samma sätt som inom A-comkoncernen.

Om koncernen har projekt på löpande räkning och hur de i så fall behandlas går ej att
utläsa. En möjlig tolkning av frånvaron av text kring detta är att alla projekt är till fast
pris. En annan möjlighet är att uppdragen på löpande räkning värderas till
anskaffningsvärdet i enlighet med den grundläggande värderingsprincip för tillgångar
som anges i årsredovisningen. Ett tredje alternativ är att de projekt som är på löpande
räkning aldrig aktiveras i balansräkningen, utan intäkter tas upp vid faktureringen och
utgifter kostnadsförs direkt.

Storleken av de pågående arbetena framgår eftersom de redovisas som en egen post i
balansräkningen, men ingen information ges om en del av dessa är fakturerade eller om
den fakturerade delen redan är bortdragen. Eftersom inget sägs tolkar jag det dock som
att ingen fakturering är subtraherad och att det är hela det upparbetade beloppet som
visas.

4.1.3.2 1995, 1992 och 1989
Under dessa år var Enea Data moderbolag i koncernen. Dotterbolagen bedrev dock
ingen verksamhet och därför avgavs ingen koncernredovisning.

Pågående arbeten i löpande räkning värderas till de belopp som kommer att faktureras.
Den upparbetning som skett under året men inte fakturerats tas med i rörelseresultatet
för att därefter i form av en bokslutsdisposition avsättas till en obeskattad reserv för
pågående arbeten. För pågående arbeten till fast pris gäller under åren 1995 och 1992 att
de värderas till nedlagda direkta och indirekta kostnader, medan de 1989 endast togs
upp till de nedlagda direkta kostnaderna.

Under dessa år redovisas både uppdrag på löpande räkning och till fast pris som
pågående arbeten i balansräkningen. Successiv vinstavräkning sker dock endast på de
projekt som är på löpande räkning. De värderas till det belopp som kommer att
faktureras och därigenom tillåts hela den vinst som upparbetats under året höja
resultatet. Om avräkning upp till nollresultat som i A-comfallet sker eller ej på fastpris-
uppdragen framgår inte. Vad det gäller storleken på den del av uppdragen som är
upparbetad men inte fakturerad hänvisas till resonemanget ovan för år 1999.

4.1.4 Frontec
Frontec utvecklar programvara samt ägnar sig åt konsultverksamhet inom eBusiness och
teknik. 1999 var antalet anställda i genomsnitt 1368 personer inom koncernen vars
resultat uppgick till 80,4 Msek.
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4.1.4.1 1999
I resultaträkningen redovisas en post "förändring i PIA, färdiga varor samt arbete för
annans räkning" och i balansräkningen tas pågående arbeten för annans räkning upp.
Pågående arbeten redovisas till nedlagda direkta kostnader samt skälig andel av
indirekta kostnader. Om ett projekt riskerar att gå med förlust görs en reservering efter
individuell prövning. Erhållna förskott kvittas mot pågående arbeten till den del det
pågående arbetet motsvarar förskottet.

Ingen åtskillnad görs mellan uppdrag på löpande räkning och till fast pris. Båda
kategorierna tas upp som pågående arbeten samt värderas på samma sätt. Successiv
vinstavräkning används inte. I och med att en förändring av pågående arbeten
redovisas i resultaträkningen görs en avräkning upp till nollresultat. Beloppet av utfört
men ej fakturerat arbete framgår, ty detta redovisas som pågående arbete i
balansräkningen.

4.1.4.2 1995
Både pågående arbeten och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter redovisas i
balansräkningen. I noten till de pågående arbetena beskrivs hur dessa behandlas
beroende om de är till fast pris eller på löpande räkning. Fastprisprojekten tas upp till
direkta nedlagda kostnader samt en skälig andel av indirekta kostnader, medan arbete på
löpande räkning vinstavräknas i takt med nedlagd tid. I anslutning till de förutbetalda
kostnaderna och upplupna intäkterna förekommer ingen not. Under beskrivningen av
använda redovisningsprinciper sägs dock att koncernens tjänster huvudsakligen utförs
på löpande räkning samt att vid räkenskapsårets utgång nedlagt men ej fakturerat arbete
redovisas som en upplupen intäkt.

Projekt på löpande räkning och till fast pris behandlas olika både med avseende på
vilken benämning de tas upp i balansräkningen och när en intäkt tas upp. Upparbetning
av uppdrag på löpande räkning redovisas som en upplupen intäkt medan den vid
uppdrag till fast pris ses som pågående arbete. En successiv vinstavräkning görs för
projekten på löpande räkning, men inte för de till fast pris. Huruvida en avräkning upp
till nollresultat görs för dessa är oklart eftersom ingen särskild post förändring av
pågående arbeten redovisas i resultaträkningen. Detta medför att det är svårt att veta
om denna förändring tagits med som intäkt eller ej. Den kan vara inkluderad i någon
annan post, men detta framgår inte. Eftersom inget nämns om detta torde den mest
troliga förklaringen dock vara att inte heller en avräkning upp till nollresultat skett.
Beloppet av de upparbetade men ej fakturerade projekten framgår ej, eftersom det inte
finns någon not till de förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna och heller
ingen uppgift om att det skulle vara bara dessa som redovisas som pågående arbeten.
När inget anges är det rimligaste antagandet enligt min mening att det är hela
upparbetningen som redovisats som pågående arbete och att faktureringen inte dragits
bort därifrån.
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4.1.4.3 1991
År 1991 finns bland annat posterna kundfordringar och pågående arbeten upptagna i
balansräkningen. Båda är specificerade i not. I noten till kundfordringar framgår att en
del av dessa består av nedlagt ej fakturerat arbete. Noten om pågående arbeten
föreskriver samma värdering av fastprisarbeten som 1995. Arbeten på löpande räkning
vinstavräknas i takt med faktureringen. Även beskrivningen av redovisningen av tjänster
är i stort sett densamma som för 1995, med undantag för att nedlagt men ej fakturerat
arbete som ovan nämnts redovisas som en kundfordran och ej som en upplupen intäkt.

Redovisningen är densamma som 1995 med undantag för att upparbetade men ej
fakturerade intäkter för projekt på löpande räkning aktiveras som kundfordringar
istället för som upplupna intäkter. Beloppet på det nedlagda icke fakturerade arbetet
framkommer dessutom för de löpande projekten, då kundfordringarna i not är
uppdelade på olika poster.

4.1.5 HiQ
HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som är verksamt inom områdena telekom,
mobilitet och Internet. Under 1999 var medelantalet anställda178 personer inom
koncernen och det redovisade resultatet för året uppgick till 24,2 Msek.

4.1.5.1 1999
Pågående arbeten till fast pris tas, om säkerheten är stor, upp till anskaffningsvärdet plus
ett tillägg för den del av den beräknade vinsten som motsvarar de per balansdagen
nedlagda kostnadernas andel av de totala kostnaderna. Om utfallet inte kan beräknas
med stor säkerhet sker värderingen enligt lägsta värdets princip. Uppdrag på löpande
räkning som utförts under räkenskapsårets sista månad, men inte faktureras förrän i
månaden därpå klassificeras inte som pågående arbeten, utan dessa redovisas bland
upplupna intäkter och specificeras till beloppet i not. De pågående arbetena redovisas
netto i balansräkningen, det vill säga förskott från kund har dragits bort från det belopp
som redovisas där.

Hos HiQ-koncernen avräknas vinsten successivt både för uppdrag till fast pris och på
löpande räkning. I fastprisfallet görs dock en prövning först av om säkerheten är stor,
och endast i de fall den är det tillämpas metoden. Redovisningen i balansräkningen
skiljer sig dock åt mellan de båda uppdragstyperna. Projekt till fast pris redovisas
under pågående arbeten och de som är på löpande räkning tas upp som en fordran
bland upplupna intäkter. Att som HiQ dra bort förskott från kund som är en skuld från
de pågående projekten som är tillgångar kan strida mot årsredovisningslagen som
generellt sett inte tillåter sådana kvittningar mellan tillgångs- och skuldsidan. Beloppet
för vad som är upparbetat men inte fakturerat framgår inte i redovisningen eftersom det
som dragits bort från upparbetningen är förskotten och inte den fakturering som gjorts
på denna. En annan möjlig tolkning är att som i Smiths fall (jfr kap3.1.3.1.4) begreppet
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förskott innefattar all den fakturering som görs under projektets gång. Frågan är dock i
så fall varför man väljer att se detta som ett förskott. Färdigställandegraden vid
successiv vinstavräkning av fastprisuppdrag beräknas som nedlagda kostnader delat
med de totala kostnaderna.

4.1.6 IBS
IBS verksamhet består av leverans av kompletta affärssystem samt konsulttjänster kring
dessa. Resultatet var 83,7 Msek under 1999 i koncernen som under perioden i medeltal
hade 2165 anställda.

4.1.6.1 1999
Inga pågående arbeten redovisas i balansräkningen. I en not till posten förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter går att utläsa att dessa bland annat består av upplupna
konsulttjänster. För projekt som utförs till fast pris eller på löpande räkning med tak sker
en successiv vinstavräkning. Hur stor del av intäkterna som avräknas bestäms av de
upparbetade kostnadernas andel av de beräknade totala kostnaderna. Om risk föreligger
för förlust på ett projekt görs en reservering för detta under avsättningar i
balansräkningen.

Projekt som utförs till ett fast pris vinstavräknas successivt och, hur mycket som
avräknas bestäms av de upparbetade kostnadernas andel av de beräknade totala
kostnaderna. Redovisningen i balansräkningen sker under förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter. Hur eventuella uppdrag på löpande räkning behandlas framgår ej i
årsredovisningen, men vid intervjun med Eva Rosenqvist (jämför kapitel 4.2.1) framkom
att dessa ej aktiveras i balansräkningen och således behandlas enligt skattereglerna.
Storleken på upparbetade men ej fakturerade intäkter går ej att utläsa, eftersom inget
sägs om att faktureringen är bortdragen från de upplupna intäkterna.

4.1.6.2 1995, 1991 och 1987
Inte heller 1995 finns posten pågående arbeten med i balansräkningen. Under
omsättningstillgångar återfinns kundfordringar samt förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter. Ingen av dessa är specificerad i en not som gör att det framgår att
pågående projekt skulle vara en del av respektive post. De konsulttjänster som utförs är
huvudsakligen på löpande räkning och vinstavräknas successivt. Detta gäller även
projekt som utförs till fast pris eller på löpande räkning med tak som avräknas i takt
med färdigställandet. En reservering görs för projekt som riskerar att gå med förlust.

1991 och 1987 är allt lika som 1995 med undantag för beskrivningen av redovisningen
av intäkter från arbeten på löpande räkning. Under redovisningsprinciper står därutöver
dessa två tidigare år att läsa att man i vissa länder skattemässigt inte behöver ta upp
under året nedlagt men ej fakturerat arbete, en så kallad faktureringsreserv, som en
tillgång, men att IBS trots detta väljer att redovisa denna och dess förändring för att ge
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en rättvisande bild av ställning och resultat. Förändringen redovisas i resultaträkningen
som arvodesintäkt och elimineras i de enskilda dotterbolagen som bokslutsdisposition. I
dotterbolagens balansräkningar redovisas faktureringsreserven uppdelad på kund-
fordringar och obeskattade reserver.

Successiv vinstavräkning tillämpas på projekt både till fast pris och på löpande räkning.
Inte i något av fallen framgår det under vilken post de redovisas i balansräkningen. Hur
färdigställandegraden uppskattas går ej att utläsa, och storleken på den icke
fakturerade upparbetningen går heller inte att se eftersom det inte framgår under vilken
benämning de pågående projekten tas upp i balansräkningen. Påpekandena 1991 och
1987 om att aktiveringen av uppdrag på löpande räkning endast gjordes på
koncernnivå och att de enskilda bolagen tog upp en intäkt först vid faktureringen
betyder att på bolagsnivå tillämpades de skattemässiga reglerna.

4.1.7 IFS
IFS levererar affärssystem och i samband med detta erbjuds hjälp med implemen-
teringen. 1999 sysselsatte koncernen i genomsnitt 2637 anställda och resultatet för året
var -159,1 Msek.

4.1.7.1 1999
Konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning och intäkterna redovisas i den
takt arbetet utförs. IFS ändrade 1999 sin redovisning av pågående projekt i balans- och
resultaträkningen. Tidigare redovisades de under rubrikerna pågående arbeten respektive
förändring av pågående arbeten. Från och med 1999 redovisas de istället som förut-
betalda kostnader och upplupna intäkter respektive konsultintäkter. Arbeten till fast pris
redovisas på samma sätt efter att reservation för befarade förluster gjorts. Pågående
projekt vinstavräknas successivt. Detta är också en nyhet för 1999. Tidigare värderades
ofakturerad del enligt lägsta värdets princip.

Både projekt till fast pris och på löpande räkning vinstavräknas från och med 1999
successivt. De båda uppdragstyperna redovisas under samma post i balansräkningen
närmare bestämt som förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Hur fastställande-
graden (och därmed hur stor del av vinsten som ska avräknas på de projekt som är
kontrakterade till fast pris)  bestäms framgår inte. Att fastställa beloppet av den
upparbetning som inte är fakturerad torde vara svårt då inget sägs om att faktureringen
är subtraherad från de upplupna intäkterna.

4.1.8 Inac Instrumenteringar
Inac är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på processindustrin och där
erbjuder konsultation, konstruktion samt installation av automatiseringslösningar. 1999
års resultat var 2,1 Msek och i medeltal var 117 personer anställda inom koncernen.



Empiri och analys
____________________________________________________________________________________

36

4.1.8.1 1999
I resultaträkningen upptas posten förändring av pågående arbeten och dessa pågående
arbeten är aktiverade i balansräkningen. Värderingen av dem sker till nedlagda direkta
kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. Redovisningen i balansräkningen
görs netto, det vill säga att i det värde som redovisas där har förskott från kunder dragits
bort från de nedlagda kostnaderna. Reservering för förluster gör efter individuell
prövning. I balansräkningen är även posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
med och en del av denna utgörs av "sent fakturerade arbeten".

Huruvida pågående uppdrag på löpande räkning och till fast pris redovisas på samma
sätt i balansräkningen eller ej framgår inte klart. Inget nämns om att de behandlas på
olika sätt, men i balansräkningen finns posten pågående arbeten upptagen samtidigt
som en del av posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgörs av vad som
benämns sent fakturerade arbeten. En tänkbar förklaring till detta är att det endast är
projekten till fast pris som aktiveras som pågående arbeten medan de på löpande
räkning ses som upplupna intäkter om de ej fakturerats till bokslutet. Denna uppfattning
stärks av intervjun med Magnus Lindsten (se kapitel 4.2.3). Skulle det vara så sker en
successiv vinstavräkning av projekt på löpande räkning, medan detta inte görs på
fastprisprojekten. En avräkning upp till nollresultat görs dock även på dessa eftersom
förändringen av pågående arbeten redovisas i resultaträkningen.  Inac drar liksom HiQ
i strid mot ÅrL bort förskott från upparbetningen och redovisar endast nettot i
balansräkningen. Enligt samma resonemang som för HiQ framgår således inte beloppet
av upparbetat men ej fakturerat i företagets redovisning.

4.1.9 Jacobson & Widmark
Jacobson & Widmark är ett tekniskt konsultföretag med verksamhet inom bygg-
projektering, energi & miljö, mark & anläggning samt projektstyrning. Koncernen hade
1999 i medeltal 1119 anställda och det redovisade resultatet för året var 62,9 Msek.

4.1.9.1 1999
I resultaträkningen upptas posten förändring av pågående arbete för annans räkning.
Någon förändring har dock inte ägt rum vare sig 1999 eller 1998 på koncernnivå. I
moderbolaget däremot har förändringar skett. På balansräkningens tillgångssida redo-
visas ingen post med benämningen pågående arbete. Däremot finns posten "upparbetad
ej fakturerad intäkt" med under fordringar och i anslutning till denna hänvisas till
samma not som vid förändringen av pågående arbeten i resultaträkningen.

På koncernnivå avräknas vinsten på pågående uppdrag successivt i takt med
färdigställandegraden. Uppdragsintäkter reduceras med befarade förluster. I koncern-
balansräkningen redovisas upparbetade intäkter med avdrag för fakturerade delbelopp.

I de bolag som ingår i koncernen värderas de pågående uppdragen så lågt som
skattelagstiftningen tillåter. Ofakturerad upparbetning av uppdrag på löpande räkning
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per balansdagen intäktsförs och redovisas dock tillsammans med uppdrag till fast pris.
Skillnaden mellan värderingen på koncernnivå och den som gjorts i de juridiska
personerna delas i koncernredovisningen upp på bundet eget kapital och latent
skatteskuld.

Inget nämns om att uppdrag till fast pris och sådana på löpande räkning behandlas
olika och jag utgår därför ifrån att det beskrivna förfaringssättet gäller dem båda.
Successiv vinstavräkning används och projekten redovisas under posten upparbetad ej
fakturerad intäkt i balansräkningen. Någon princip för fastställande av
färdigställandegraden anges ej. I de enskilda bolagen görs en skattemässigt
förmånligare värdering.

4.1.9.2 1995 och 1991
Det som skiljer sig 1995 jämfört med 1999 års redovisning är att posten pågående
arbeten redovisas i balansräkningen samt att det uttryckligen sägs att de pågående
arbetena värderats till ett försiktigt beräknat utfaktureringsvärde. 1991 är allt som 1995
med undantag för att ofakturerade uppdrag på löpande räkning i de juridiska personerna
inte tas in i balansräkningen efter upparbetning per balansdagen.

Redovisningen dessa år är densamma som 1999, förutom att aktiveringen i balans-
räkningen sker som pågående arbeten. Eventuellt har värderingen varit försiktigare,
men detta behöver inte vara fallet bara för att ordet försiktigt används när
redovisningen beskrivs. Även 1999 sägs att uppdragsintäkter reduceras med befarade
intäkter vilket kan anses vara just försiktighet.

4.1.9.3 1987
Posten pågående arbeten redovisas på balansräkningens skuldsida. Beloppet har
beräknats genom att de nedlagda kostnaderna dragits bort från summan av faktureringen
och ofakturerade fasta prisuppdrag. Fastprisuppdrag värderas till nedlagda direkta
kostnader samt till viss del av de indirekta kostnaderna. I de pågående arbeten som
redovisas i balansräkningen ingår även den fakturering som skett efter balansdagen men
som avser per balansdagen utfört arbete. Vid värderingen av arbeten på löpande räkning
har skattereglerna utnyttjats. I resultaträkningen tas faktureringen upp som intäkt och
alla de havda utgifterna under året tas upp som kostnader.

Uppdrag på löpande räkning redovisas enligt skattereglerna och aktiveras således ej i
balansräkningen. Fastprisuppdragen däremot aktiveras under benämningen pågående
arbeten. Värderingen sker till nedlagda kostnader, det vill säga ingen successiv
vinstavräkning sker. Om en avräkning upp till nollresultat sker framkommer inte.
Beloppet på vad som är upparbetat men ej fakturerat kan utläsas ur beräkningen av
pågående arbeten.
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4.1.10 Scandiaconsult
Scandiaconsult är ett tekniskt konsultföretag som inriktar sig mot bygg-, industri- och
fastighetsmarknaden. Årsresultatet 1999 uppgick till 60,6 Msek i koncernen som i
medeltal sysselsatte 1935 anställda.

4.1.10.1 1999
En egen post "upparbetade men ej fakturerade intäkter" redovisas som en fordran i
balansräkningen. I koncernen tillämpas successiv vinstavräkning i takt med färdig-
ställandegraden. En individuell bedömning av förlustrisker görs. Förskott från kunder
redovisas på skuldsidan i balansräkningen, medan upparbetningen redovisas netto på
tillgångssidan. I viss utsträckning utnyttjas möjligheterna att redovisa ett lägre värde på
fastpriskontrakt. Skillnaden mellan den värdering som då görs i de enskilda juridiska
personerna och den som görs på koncernnivå redovisas i koncernredovisningen
uppdelad på bundet eget kapital och latent skatteskuld.

Inget sägs heller hos Scandiaconsult om att fastprisuppdrag och sådana på löpande
räkning behandlas olika och jag utgår därför även i detta fall ifrån att det beskrivna
förfaringssättet gäller dem båda. Vinsten avräknas successivt och i balansräkningen
redovisas uppdragen som en fordran under upparbetade men ej fakturerade intäkter.
Hur fastställandegraden beräknas framgår inte. I de juridiska personerna utnyttjas till
viss del skattereglernas möjligheter vid värderingen av de pågående projekten.

4.1.10.2 1995 och 1991
Pågående arbeten värderas i koncernredovisningen till ett försiktigt beräknat
utfaktureringsvärde efter att en individuell förlustbedömning gjorts. I balansräkningen
återfinns posten pågående arbeten och en nettoredovisning görs. Det belopp som
redovisas i balansräkningen utgörs således av upparbetade intäkter efter avdrag för
erhållna förskott. 1995 sägs också att skillnaden mellan denna värdering och den
skattemässiga dito som görs i de enskilda bolagen i koncernredovisningen delas upp på
eget kapital och latent skatteskuld.

Successiv vinstavräkning tillämpas även dessa år. I beskrivningen av värderingen
nämns försiktighet. Om detta innebär någon faktisk skillnad i värderingen gentemot
1999 är dock osäkert (jämför resonemanget under 5.1.9.2) ovan. En olikhet jämfört med
1999 är dock att de pågående projekten redovisas som pågående arbeten i
balansräkningen. Beloppet för upparbetat men ej fakturerat framgår ej eftersom avdrag
från upparbetningen gjorts med förskotten och inte med den fakturering som gjorts av
upparbetningen. Skattemässiga regler används i de enskilda bolagen liksom 1999. Hur
färdigställandegraden fastställs framgår ej.
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4.1.11 Semcon
Semcons verksamhet omfattar konsult- och utbildningstjänster samt leverans av IT-
produkter och -system. Resultatet 1999 uppgick till 58,6 Msek och medelantalet
anställda var 1173 personer.

4.1.11.1 1999
I koncernredovisningen upptas pågående arbeten på löpande räkning till
utfaktureringsvärde i takt med upparbetningen. Pågående arbeten till fast pris utgör
endast en liten andel av de totala pågående arbetena och tas upp till nedlagda direkta
kostnader samt skälig andel av indirekta kostnader. I dotterbolagen aktiveras aldrig
pågående arbeten på löpande räkning, utan dessa intäktsredovisas i takt med
faktureringen.

I Semcon redovisas både projekt på löpande räkning och fastprisprojekt som pågående
arbeten. En successiv vinstavräkning görs dock endast av uppdragen på löpande
räkning. Om en avräkning upp till nollresultat görs eller ej på projekt till fast pris
framgår inte. Huruvida faktureringen är bortdragen från det belopp som redovisas som
pågående arbeten kommenteras ej, och med anledning av detta torde det rimligaste
antagandet vara att någon nettoredovisning inte sker. Beloppsskillnaden mellan
upparbetning och fakturering redovisas således ej.

4.1.12 WM-Data
WM-Data ägnar sig åt hårdvaruförsäljning, konsultverksamhet samt outsourcing inom
IT-området. Det redovisade resultatet för 1999 var 665,8 Msek och vid utgången av året
hade koncernen 8180 anställda.

4.1.12.1 1999
Koncernens konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning och intäkterna
redovisas i den takt arbetet utförs. Ej fakturerad upparbetning redovisas som
omsättningstillgång. Bland omsättningstillgångarna i balansräkning upptas ingen post
med benämningen pågående arbeten, men kundfordringar och förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter finns med. Ingen av dem är specificerad i not. Arbeten till fast
pris redovisas på motsvarande sätt efter reservation för förlustrisker.

Successiv vinstavräkning tillämpas både på projekt till fast pris och på uppdrag på
löpande räkning. Var de redovisas i balansräkningen framgår ej klart. Eftersom ingen
post pågående arbeten finns torde det dock ske under någon av fordringsposterna. Hur
färdigställandegraden uppskattas nämns inte. Beloppsskillnaden mellan upparbetning
och fakturering går heller inte att utläsa eftersom det är ovisst var i balansräkningen de
pågående projekten redovisas.
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4.1.12.2 1991 och 1987
Arbete på löpande räkning intäktsbokförs vid fakturering medan kostnader hänförs till
den period de uppstår. 1987 sägs att detta förfaringssätt är enligt vedertagen praxis,
medan denna formulering inte finns med 1991.

Projekt på löpande räkning intäktsbokförs enligt skattereglerna, men när intäkter tas
upp från uppdrag till fast pris framgår inte. Eventuellt ska detta tolkas som att det inte
finns några fastprisprojekt i koncernen, men detta sägs ej uttryckligen. Hur dessa
eventuella uppdrag klassificeras i kan ej utläsas. På grund av detta kan heller inget
belopp för eventuellt upparbetat men ej fakturerat arbete fås fram.

4.1.13 Ångpanneföreningen
Ångpanneföreningen är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom teknik, miljö, IT,
utbildning och management. Verksamheten inkluderar även leveranser av färdiga
anläggningar och system. 1999 var antalet anställda i medeltal 2222 personer inom
koncernen vars resultat var 36,5 Msek.

4.1.13.1 1999
Ångpanneföreningen redovisar upparbetade arvoden och utlägg som ofakturerade
konsultuppdrag som en del av posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i
balansräkningen. Intäkterna redovisas i takt med upparbetningen och kunderna
faktureras månaden efter denna. Förlustrisker prövas individuellt. Det belopp som
redovisas är högre än det som skattereglerna lägst tillåter. Denna skattemässiga reserv
har i koncernredovisningen fördelats på eget kapital och latent skatteskuld.

Ingen redogörelse lämnas för att skillnad görs på uppdrag på löpande räkning och till
fast pris, vilket gör att jag utgår ifrån att det som nämns gäller båda typerna. En
successiv vinstavräkning görs och i balansräkningen klassificeras pågående projekt som
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Hur färdigställandegraden fastställs
framgår ej. Av benämningen "ofakturerade konsultuppdrag" framgår att det belopp som
redovisas i balansräkningen är upparbetning minus fakturering.

4.1.13.2 1995, 1992 och 1987
Posten pågående arbeten definieras som ofakturerade konsulttjänster och redovisas i
balansräkningen. De svenska bolagen inom ÅF-koncernen redovisar sina pågående
arbeten försiktigt. Trots detta är dock det redovisade beloppet högre än det skatte-
mässiga minimibeloppet. I koncernredovisningen redovisas de pågående arbetena till
självkostnad som definieras som lönekostnad inklusive sociala kostnader samt pålägg
för indirekta kostnader.

Redovisningen 1987 är i stort sett densamma som 1995 och 1992, men är något mer
utförligt beskriven. Pågående arbeten i de svenska bolag som ingår i koncernen är
bokförda till ett belopp som i huvudsak stämmer överens med nedlagda direkta
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kostnader (lön och lönebikostnader samt utläggskostnader) minskat med förskott från
kunder. Om de erhållna förskotten vore större än de nedlagda kostnaderna skulle detta
medföra ett negativt värde på de pågående arbetena. Liksom 1995 och 1992 betonas att
en försiktig värdering av de pågående arbetena görs, men att den trots detta inte är så låg
som skattereglerna tillåter. I en not visas den skillnad som faktiskt uppkommit mellan
den värdering av pågående arbeten som gjorts och den värdering som skulle ha tillåtits
skattemässigt.

Ingen åtskillnad görs heller dessa år mellan projekt till fast pris och projekt på löpande
räkning. Vinsten avräknas inte successivt, utan en balansering görs fram till slut-
avräkning. Huruvida en avräkning upp till nollresultat kommer till stånd eller ej går
inte att utläsa. Beloppet för ofakturerad upparbetning framgår inte eftersom det inte är
fakturerad upparbetning utan förskott som subtraheras från upparbetningen.

4.1.14 Sammanställning

4.1.14.1 När tas en intäkt upp?
I figuren nedan presenteras en sammanställning av när intäkter tagits upp vid projekt
till fast pris respektive på löpande räkning i alla de studerade årsredovisningarna. En
mer detaljerad uppställning i vilken det framgår vilka företag som gjort vad och när
återfinns i bilaga 2.

Fast pris

Succ. vinstavräkn.
Avslutsmetoden
Framgår ej

Löpande räkning

Succ. vinstavräkn. Avslutsmetoden
Framgår ej Skatteregl.

Figur 4 Sammanställning av när intäkter av pågående uppdrag tas in i redovisningen

En tydlig skillnad kan urskiljas mellan projekt till fast pris och sådana på löpande
räkning när det gäller att ta upp vinst redan under produktionen, det vill säga successiv
vinstavräkning. Detta görs i större utsträckning för de uppdrag som är på löpande
räkning. Denna skillnad i behandling kan enligt min mening förklaras av ett
försiktighetstänkande. Ett projekt till fast pris torde vara vanskligare att bedöma det
totala resultatet för eftersom de resurser som läggs ned på projektet är svåra att
uppskatta i förväg medan priset ändå är bestämt. Vid ett projekt på löpande räkning
anpassas priset efter förbrukade resurser och differensen däremellan, det vill säga
resultatet är lättare att uppskatta. Risken att visa ett för högt resultat idag är därför
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större vid uppdrag till fast pris vilket kan motivera att avslutsmetoden används oftare
på sådana projekt än på uppdrag på löpande räkning.

Bland de företag som väl bestämt sig för att visa vinster redan under produktionen är
dock inte försiktighetstänkandet särskilt tydligt. Endast HiQ gör en uttalad säkerhets-
bedömning innan det avräknar vinsten på sina projekt till fast pris successivt. De andra
företagen som använder metoden tillämpar den på alla sina fastprisuppdrag. Detta kan
tolkas antingen som att de är något oförsiktiga eller som att de valt att använda
successiv vinstavräkning just därför att alla deras projekt är säkra och att de därför inte
anser sig behöva specificera detta ytterligare för enskilda projekt. Att utfallet av alla
uppdrag på vissa företag skulle vara så säkra samtidigt som andra företag väljer att
aldrig avräkna någon vinst successivt på sina fastprisprojekt framstår dock i mina ögon
som något orimligt. En mer trolig förklaring till att olika metoder används är att
uppfattningen om hur försiktig man bör vara skiljer sig åt mellan olika företag och att
det är denna som avgör vilken metod som används och inte hur "säkra" projekten i
olika företag är jämfört med varandra. Att det ej går att finna någon skillnad mellan
olika typer av företag till exempel att alla datakonsulterna skulle redovisa på ett sätt
och de tekniska konsulterna på ett annat talar också för denna tes.

Totalt sett tillämpade sju företag successiv vinstavräkning på sina fastprisuppdrag
1999. Fem stycken använde avslutsmetoden och för ett av företagen framgår inte hur
det gått tillväga. Av de företag som undersöktes vid åttiotalets slut tillämpade ett den
successiva metoden, tre avslutsmetoden medan det även då var oklart hur ett av
företagen gjorde. Av dessa fem företag använder idag fyra successiv vinstavräkning.
Vid nittiotalets början avräknade tre av de då studerade företagen vinst successivt och
tre gjorde en slutavräkning (för ett av dem framgår ej använd metod). Idag tillämpar
fem av de sex företagen som undersöktes då successiv vinstavräkning. Med
utgångspunkt i detta går det att se en tendens att successiv vinstavräkning blivit
vanligare. Vid åttiotalets slut redovisade de flesta företagen enligt avslutsmetoden,
medan de flesta idag använder successiv vinstavräkning. De företag som var med redan
vid åttiotalets slut och nittiotalets början har dessutom övergått till att tillämpa denna
metod. Denna övergång för dessa "äldre" företag behöver dock inte tolkas som att
försiktighetsprincipen blivit mindre betydelsefull över tiden. Det kan även vara så att
företagen med utgångspunkt i längre erfarenhet och mer välutvecklade ekonomisystem
bättre klarar av att uppskatta utfallet av ett projekt än de kunde som mer nyetablerade.
Figuren nedan illustrerar utvecklingen av förhållandet mellan avslutsmetoden och
successiv vinstavräkning över tiden. En mer detaljerad framställning av vilka företag
som gjort vad vid vilken tidpunkt återfinns i bilaga 2.
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Figur 5  Utvecklingen av förhållandet mellan avslutsmetoden och successiv vinstavräkning på uppdrag till fast pris
över tiden

Matchningsprincipen används frekvent vid redovisningen av uppdragen på löpande
räkning. Nästan alla företag väljer att avräkna dessa successivt, eller som i två fall
använda avslutsmetoden, framför att utgå från skattereglerna även på koncernnivå.
Istället för att ta upp kostnader och intäkter i olika perioder väljs metoder som för dem
till samma period. För uppdragen på löpande räkning går det dock inte att som för
uppdragen till fast pris se någon förändring över tiden.

Redovisningsrådets rekommendation om intäktsredovisning föreskriver (jämför kapitel
3.4.2) att en successiv vinstavräkning ska göras om en tillförlitlig beräkning av utfallet
kan göras. Om det inte är möjligt ska avräkning ske enbart av det belopp som
motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter man räknar att få betalt för. Hur motsvarar
då dagens redovisning i detta avseende den som RR 11 föreskriver? Flertalet företag
tillämpade redan 1999 successiv vinstavräkning och måste väl antas agera inom
rekommendationens ramar. Det som eventuellt kan vara tveksamt är om de iakttar den
försiktighet som föreskrivs. Exempelvis gör ju som ovan nämnts endast HiQ en uttalad
säkerhetsbedömning innan det använder successiv vinstavräkning på sina fastpris-
projekt. Huruvida de företag som inte tillämpar successiv vinstavräkning redovisar
enligt rekommendationen är heller inte helt entydigt. Anser de att utfallen av projekten
inte kan uppskattas räcker det ju att göra en avräkning upp till nollresultat vilket flera
(oklart hur många) företag gör redan idag. Det kan dock tyckas märkligt att inga
projekt i vissa företag kan bedömas tillförlitligt, medan alla kan göras det i andra.

För att enligt RR 11 utfallet ska kunna mätas tillförlitligt krävs bland annat att
färdigställandegraden samt de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan
beräknas tillförlitligt. Dessa krav är enligt min mening inte relevanta för uppdrag på
löpande räkning där intäkterna följer kostnaderna. Även om ett företag inte vet hur stor
del av uppdraget som är färdigt så vet det ju  att det kommer att få betalt för det arbete
som lagts ned eftersom priset följer de nedlagda utgifterna. Frågan är dock om
Redovisningsrådet anser att de kraven ska ställas även på uppdrag på löpande räkning
för att en successiv vinstavräkning av dessa ska få ske.
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4.1.14.2 Hur fastställs färdigställandegraden?
Med tanke på hur pass många företag som använder successiv vinstavräkning på
pågående uppdrag till fast pris är det få som anger hur de bär sig åt för att bestämma
hur stor vinst som ska avräknas i varje period. 1999 anger enbart två av de sju företag
hur de går tillväga för att uppskatta färdigställandegraden och tidigare år lämnade
ingen uppgift om detta. De som 1999 redogör för hur de fastställer färdigställande-
graden är HiQ och IBS. Den metod som används av båda är att ställa de nedlagda
kostnaderna i förhållande till de förväntade totala kostnaderna. Detta tillvägagångssätt
är ett av de som RR 11 tillåter varför dessa företags redovisning i det avseendet är i
linje med den i rekommendationen föreskrivna. Övriga företag uppfyller dock inte de
krav som rekommendationen ställer, eftersom den fordrar att uppgift ska lämnas om hur
färdigställandegraden bestäms.

4.1.14.3 Skattereglerna
Vissa företag anger att intäkter och kostnader av skatteskäl hänförs till en annan period
i de enskilda bolagen än de görs på koncernnivå. För de företag som inte nämner något
om detta borde gälla att de redovisar på samma sätt i de juridiska enheterna som
koncernmässigt. De företag som utnyttjat möjligheten att redovisa på ett skattemässigt
gynnsammare sätt i bolagen är IBS (95, 91, 87), Jacobson & Widmark (99, 95, 91) samt
Scandiaconsult (99, 95, 91). Utöver detta redovisar ett antal företag redan på koncern-
nivå enligt skattereglerna, det vill säga redovisar projekt till fast pris enligt
avslutsmetoden samt låter bli att aktivera projekt på löpande räkning. Detta tillämpas
för projekt på löpande räkning IBS (99), Jacobson & Widmark (87) och WM-Data
(91,87). För projekt på fast räkning handlar det om A-com (99), Enea Data (99), Inac
Instrumenteringar (99), Jacobson & Widmark (87) samt Semcon (99).

4.1.14.4 Hur klassificeras pågående projekt i balansräkningen?
Pågående projekt kan behandlas på tre olika sätt i aktiveringshänseende. De kan
antingen klassificeras som en lagertillgång (pågående arbete) eller som en fordran (till
exempel kundfordran, upplupen intäkt eller upparbetad ej fakturerad intäkt) eller inte
aktiveras alls.

1999 redovisade sex företag sina projekt till fast pris som pågående arbeten, sex
redovisade dem som en fordran och för ett företag framgår ej vilket tillvägagångssätt
som använts. Uppdragen på löpande räkning fördelade sig samma år med åtta som
redovisade dessa som fordringar, två som pågående arbeten, ett som överhuvudtaget
inte aktiverade samt två vars metod inte framgår. En tendens till att projekt till fast pris
oftare redovisas som pågående arbeten än sådana på löpande räkning som istället
oftare ses som en fordran kan urskiljas. Vid nittiotalets början går däremot denna ej att
se. Vid den tiden redovisade fem företag sina pågående fastprisuppdrag som pågående
arbeten, ett som upplupen intäkt och för ett företag framkommer ej hur redovisningen
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gått till. Uppdragen på löpande räkning behandlades i fyra företag som pågående
arbeten, i ett som en kundfordran, medan de i ett inte aktiverades alls. För ett företag
går tillvägagångssättet ej att utläsa. Vid början av nittiotalet redovisades således den
övervägande delen av såväl uppdrag till fast pris som sådana på löpande räkning som
pågående arbeten och att redovisa dem som en fordran var ovanligt. Vid åttiotalets slut
redovisade endast ett av de fem företagen pågående projekt till fast pris som en fordran
och inget redovisade uppdrag på löpande räkning på detta sätt. Över tiden har
redovisningen av pågående projekt som fordringar ökat, i synnerhet vad det gäller
uppdrag på löpande räkning. I diagrammen nedan visas hur de studerade företagen
agerat i denna fråga. I bilaga 3 finns en mer detaljerad framställning ur vilken det
framgår hur de enskilda företagen agerat.

Fast pris

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1999 början av
nittiotalet

slutet av
åttiotalet

Framgår ej
Pågående arbete
Fordringar

Löpande räkning
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Aktiveras ej
Framgår ej
Pågående arbete
Fordringar

Figur 5 Sammanställning av under vilken post pågående projekt aktiveras

Varför företag väljer att betrakta sina tjänsteuppdrag som en lagertillgång eller en
fordran går ej att utläsa ur årsredovisningarna. Enligt en bilaga till RR 11 ska
redovisningen av dessa ske under rubriken fordringar i balansräkningen. De företag
som idag redovisar dessa som pågående arbeten agerar således ej i enlighet med denna
i detta avseende. Frågan uppstår då om vad det egentligen är som fortsättningsvis ska
redovisas som pågående arbeten enligt ÅrL. Enligt min uppfattning blir det i de publika
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företagen endast entreprenaduppdragen som ska redovisas så eftersom alla andra
intäkter av tjänst ska redovisas enligt RR 11. För de företag som ej berörs av
rekommendationen torde posten pågående arbeten även fortsättningsvis ha relevans.

Med tanke på hur olika företagen redovisar sina pågående projekt i balansräkningen
anser jag att det är något besynnerligt att Redovisningsrådet inte utförligare redogör
för under vilken post aktivering ska ske. Idag berörs detta endast kort i en bilaga till
rekommendationen. Att företag agerar så olika som de gör torde försvåra jämförelser
mellan olika företag.

4.1.14.5 Framgår beloppet av ofakturerad upparbetning?
I bilagan till RR 11 sägs att beloppet av utfört men ej fakturerat arbete ska framgå i
redovisningen. Anledningen till detta krav torde enligt min mening vara en uppfattning
om att ofakturerat arbete är osäkrare än det som fakturerats. När en fakturering gjorts
ökar verifierbarheten av upparbetningen genom att kunden har möjlighet att protestera
mot fakturan om denna ej stämmer överens med dennes uppfattning av värdet på det
utförda arbetet.

För 1999 går beloppet att utläsa ur flertalet av de studerade företagens
årsredovisningar. Närmare bestämt framkommer det för åtta av de tretton företagen.
Vid nittiotalets början och åttiotalets slut var förhållandet annorlunda. För en klar
majoritet av företagen framgick inte beloppet och en tendens finns således till att
informationen om detta blivit tydligare över tiden. I bilaga 4 redogörs för i vilka
årsredovisningar som detta belopp framgår.

Anmärkningsvärt är dock att från förskott från kunder dragits bort i det belopp som
redovisas i balansräkningen i några företag. 1999 användes detta, generellt sett mot
årsredovisningslagen stridande, förfaringssätt av två av de studerade företagen.

4.2 Intervjuer

4.2.1 IBS92

Inom IBS är cirka 90 procent av projekten på löpande räkning. Detta upplevs som en
fördel både för företaget och för kunden eftersom det är mer flexibelt. Avstämning med
kund sker löpande och denne vet i förväg ungefär hur mycket projektet i sin helhet
kommer att kosta. Går arbetet snabbare blir det billigare för kunden och tar det längre
tid ökar priset. Ytterligare ett motiv för IBS att kontraktera konsulttjänster på löpande
räkning istället för på fast pris är att en större intäkt kan tas upp tidigt (se figuren nedan).

De projekt som utförs på löpande räkning faktureras varannan vecka och aktiveras ej i
balansräkningen som fastpriskontrakten gör. Att successiv vinstavräkning valts framför
avslutsmetoden på konsulttjänster till fast pris beror på lönsamhetskraven. Företaget vill
                                                          
92 Avsnittet bygger på intervju med Eva Rosenqvist 2000-12-01 samt internt material från IBS.
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inte använda en metod där intäkterna tas upp senare än nödvändigt. Några särskilda
kriterier för när successiv vinstavräkning får användas finns inte, utan metoden ska
användas på alla fastpriskontrakt.

När en successiv vinstavräkning görs på konsulttjänsterna till fast pris görs en
reservering på 10 procent av intäkten och den nettovinst som redovisas är således 90
procent av den förväntade. De sista 10 procenten får redovisas som intäkt först när
"delivery approved". Detta medför som ovan nämndes att IBS inte så gärna vill skriva
kontrakt till fast pris, utan hellre väljer att sälja på löpande räkning och därigenom
kunna ta upp 100 procent av intäkten redan från början. Figuren nedan visar schematiskt
skillnaderna i redovisning mellan kontrakt på konsulttjänster till fast pris respektive på
löpande räkning.

Figur 6  Schematisk framställning av redovisningen av konsultuppdrag på löpande räkning och till fast pris på IBS.

Färdigställandegraden hos ett projekt mäts utifrån så kallade milstolpar som är en del av
IBS arbetsmetod. De respektive milstolparna motsvara olika färdigställandegrad och för
att uppnå en milstolpe ska exempelvis vissa dokument vara upprättade och vissa möten
genomförda.

Eva Rosenqvist anser att avslutsmetoden är försiktigare än successiv vinstavräkning,
men menar ändå att den avräkning som görs inom IBS är försiktig. Företaget har
kontinuerliga möten och uppföljning med kund för att stämma av att denne är nöjd. Det
har i någon period inträffat att vinsten blivit för hög, men inte med så mycket att det
blivit några problem. Om utfallet av ett projekt är osäkert, men man visste att de
nedlagda kostnaderna skulle täckas, skulle IBS ta upp en intäkt som motsvarar de
nedlagda kostnaderna samt göra en reservering på 10 procent av dessa.

4.2.2 IFS93

Inom IFS är näst intill alla uppdrag på löpande räkning. Fastpriskontrakt är mycket
ovanliga. Eller som Weronica Kilander uttrycker det

                                                          
93 Avsnittet bygger på intervju med Weronica Kilander 2000-12-11.

Konsulttjänster

Löpande räkning

Hela intäkten tas upp i takt
med faktureringen.

Fast pris

Intäkten tas upp i förhållande till hur långt arbetet är
framåtskridet.

Exempel: Ett fastpriskontrakt beräknas ge upphov till en intäkt
på 100 per period. I respektive period bokas en intäkt på 100
och en kostnad på 10.
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"det är väldigt länge sedan jag arbetade med fastpriser; det kommer jag
inte ens ihåg hur vi gjorde"94.

Projekt på löpande räkning som arbete utförts på men som inte fakturerats vid ett
bokslut görs en aktivering för att få intäkten i rätt period. Aktiveringen görs på ett
fordringskonto till det belopp som kommer att faktureras. Tidigare aktiverades enbart de
nedlagda kostnaderna och sågs som ett lager. Anledningen till att förhållningssättet
ändrades anser Kilander vara en önskan om att anpassa sig till branschen för att
underlätta jämförelser mellan olika företag.

4.2.3 Inac Instrumenteringar95

Inacs projekt utgörs till cirka 30-40 procent av sådana till fast pris och resterande andel
är på löpande räkning. För de projekt som är på löpande räkning redovisas intäkter och
kostnader successivt hela tiden. Vid ett bokslut görs en brytning rakt av och i resultatet
för årets tredje kvartal ingår

"upplupna intäkter som gäller fram till vecka 39, de är ju med och på
samma sätt kostnaderna96".

Fastpriskontrakten aktiveras däremot som pågående arbeten i balansräkningen.
Aktiveringen sker normalt sett till nedlagda direkta kostnader samt skälig andel
indirekta kostnader. En successiv vinstavräkning görs inte förrän färdigställandegraden
är åtminstone 90 procent och kanske bara en slutbesiktning av en anläggning återstår.
Innan projektet börjar bli färdigt kan ingen säker bedömning göras av dess kostnader.

I valet mellan att redovisa intäkter och kostnader i den period de uppkommit och
försiktighetsprincipen ges större vikt åt den senare. Även om företaget haft ett stort
projekt som upptagit halva verksamheten och nästan är avslutat men där det finns en
stor osäkerhet i resultatet väljer man att aktivera detta istället för att vinstavräkna.

"Vi använder en försiktighetsprincip, det gör vi. För med facit i hand har
vi lärt oss att det är bäst att göra så97."

Det har inträffat att en för stor vinst upptagits i en viss period och lärdom har dragits av
detta. Att 90 procent av projektet ska vara färdigt innan en vinstavräkning påbörjas är en
minimiregel. Det finns projekt som kanske är färdigställda till 95 procent där
bedömningen görs att resultatet är osäkert och ingen vinstavräkning görs. I vissa fall
måste en förlustreservering göras.

                                                          
94 Weronica Kilander, 2000-12-11
95 Avsnittet bygger på intervju med Magnus Lindsten 2000-11-29.
96 Magnus Lindsten, 2000-11-29
97 ibid



Redovisning av tjänsteuppdrag - en studie av svenska börsföretag
____________________________________________________________________________________

49

För att fastställa färdigställandegraden jämförs antalet timmar som lagts ned på projektet
med det totala antal timmar som beräknats i projektkalkylen. Antalet nedlagda timmar
fås ut av den tidsredovisning som görs. Projektledaren gör därutöver en bedömning av
hur mycket som återstår av arbetet.

4.2.4 Analys av intervjuerna
Liksom i studien av årsredovisningarna framkommer vid intervjuerna att vissa företag
är försiktiga och inte alls vinstavräknar sina pågående uppdrag till fast pris successivt,
medan andra avräknar vinsten på alla de projekten successivt. Inac använder
visserligen successiv vinstavräkning i viss utsträckning på sina projekt till fast pris, men
är trots detta mycket försiktiga. Denna vinstavräkning nämns dock överhuvudtaget inte i
årsredovisningen vilket kan tyckas något märkligt. Där sägs endast att värdering av
pågående arbeten sker till nedlagda direkta samt skälig andel av indirekta kostnader.
IBS å andra sidan tillämpar successiv vinstavräkning på alla sina uppdrag till fast pris.
I företagets redovisning finns dock trots det ett försiktighetsmoment inlagt genom att
enbart 90 procent av den beräknade vinsten avräknas. En generell riskbedömning om
10 procent kan således sägas ersätta en individuell prövning av varje projekt om det ska
vinstavräknas eller ej. Detta förfaringssätt är ej omnämnt i årsredovisningen. Mot
bakgrund av detta kan det vara så att detta är ett vanligt tillvägagångssätt i de företag
som vinstavräknar alla sina uppdrag till fast pris, trots att inget om det går att utläsa i
de offentliga årsredovisningarna. En annan intressant iakttagelse är att denna
tioprocentsregel verkar styra kontraktsutformningen hos IBS. Uppdrag på löpande
räkning föredras framför sådana till fast pris eftersom hela intäkten får tas upp i ett
tidigt skede.

Vid intervjun med Weronica Kilander framgick att IFS övergått till att avräkna vinst på
pågående uppdrag på löpande räkning samt ta upp dessa som fordringar istället för
som lager för att öka jämförbarheten i branschen. Detta stämmer överens med års-
redovisningsstudien åtminstone vad det gäller den successiva vinstavräkningen som
nästan alla de studerade företagen använder. Lika entydigt är det dock inte i fråga om
under vilken post som redovisningen i balansräkningen sker under även om det även
där finns en tendens över tiden, i synnerhet för projekt på löpande räkning, att de i ökad
grad ses som fordringar. Frågan om varför redovisningen i stort ändras är dock
fortfarande obesvarad; alla företagen kan ju rimligtvis inte "följa John" utan det torde
finnas något mer bakom.
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5 Slutsatser
5.1 Hur redovisas tjänsteuppdrag som sträcker sig över flera

rapporteringsperioder idag?
Vid uppdrag på löpande räkning tas i en klar majoritet av fallen, intäkter upp redan
under produktionen, det vill säga en successiv vinstavräkning görs. Projekten till fast
pris vinstavräknas successivt i ungefär hälften av företagen. Dock tas i flera fall en del
av intäkten upp redan under produktionen, men då bara till ett belopp så att nollresultat
på projektet uppnås innan slutavräkning. I ett fåtal fall tas intäkten upp vid ett annat
tillfälle i bolagen än på koncernnivå.

De företag som tillämpar successiv vinstavräkning på pågående uppdrag till fast pris
använder i regel förfaringssättet på alla sådana projekt. Endast ett av de undersökta
företagen gör en uttalad säkerhetsbedömning innan metoden används. Under studien
framkom dock att ett företag endast vinstavräknar 90 procent av den förväntade vinsten
successivt. Detta förhållningssätt gick ej att utläsa ur företagets årsredovisning och det
är därför tänkbart att andra företag använder sig av liknande metoder även om de ej
redogjort för detta.

Information om hur färdigställandegraden, och därmed hur stor del av resultatet av ett
projekt till fast pris som ska tas upp i en period fastställs, ges endast av en minoritet av
företagen. Uppgift om beloppet av utfört men ej fakturerad upparbetning lämnas dock
av de flesta. Anmärkningsvärt är dock att förskott från kunder i ett par fall dragits bort i
det tillgångsbelopp som redovisas i balansräkningen. Förfarandet strider mot
årsredovisningslagen som ej tillåter kvittningar mellan tillgångar och skulder.

Redovisningen av de pågående projekten i balansräkningen, värderade till nedlagda
kostnader vid avslutsmetoden eller till utpris vid successiv vinstavräkning, skiljer sig
mellan uppdrag på löpande räkning och sådana till fast pris. Projekt till fast pris
betraktas i ungefär hälften av företagen som en fordran och i den andra hälften som en
lagertillgång. Uppdragen på löpande räkning ses i högre utsträckning som fordringar.

5.2 Skiljer sig denna redovisning från den som RR 11
föreskriver och i så fall hur?

Enligt redovisningsrådets rekommendation ska en successiv vinstavräkning göras om en
tillförlitlig beräkning av utfallet kan göras. Om det inte är möjligt ska avräkning ske
enbart med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som man räknar
att få betalt för. Flertalet företag tillämpar idag successiv vinstavräkning, men det som
eventuellt kan vara tveksamt är om de iakttar den försiktighet som föreskrivs.
Exempelvis gör ju endast ett företag en säkerhetsbedömning innan det använder
successiv vinstavräkning på sina fastprisprojekt. Något som dock tyder på att ett
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försiktighetstänkande kan vara inbyggt i de företagens system är att det som ovan
nämndes vid en intervju framkom att inte hela vinsten utan bara en schablon på 90
procent av denna avräknades successivt. Huruvida de företag som inte tillämpar
successiv vinstavräkning redovisar enligt rekommendationen är heller inte helt entydigt.
Anser de att utfallen av projekten inte kan uppskattas räcker det ju att göra en avräkning
upp till nollresultat vilket flera företag gör. Det kan dock tyckas märkligt att inga projekt
i vissa företag kan bedömas tillförlitligt, medan alla kan göras det i andra företag.

Dagens redovisning uppfyller inte de informationskrav som ställs upp i RR 11. Som
nämnts ovan lämnar endast en minoritet upplysningar om hur färdigställandegraden
fastställs och alla företag lämnar heller inte uppgifter om beloppet av den ej fakturerade
upparbetningen. Enligt en bilaga till rekommendationen ska pågående projekt balanseras
som fordringar, vilket idag görs i endast cirka hälften av fallen när det gäller uppdrag till
fast pris. För de arbeten som utförs på löpande räkning görs dock detta i en större
utsträckning.

5.3 Har redovisningen av sådana uppdrag förändrats över tid?
Successiv vinstavräkning på uppdrag till fast pris har blivit vanligare över tiden. Vid
slutet av åttiotalet redovisade de flesta företagen enligt avslutsmetoden, medan de flesta
idag använder successiv vinstavräkning. Information om hur färdigställandegraden
fastställs har i flertalet fall saknats under hela perioden. För projekt på löpande räkning
har ingen förändring skett. Majoriteten av företagen har under hela den studerade
tidsperioden vinstavräknat dessa successivt.

En förändring har ägt rum med avseende på vilken post som de pågående projekten
klassificeras som i balansräkningen. Redovisningen av dessa som fordringar har ökat, i
synnerhet när det handlar om uppdrag på löpande räkning. Upplysning om storleken av
icke fakturerad upparbetning lämnas oftare idag än tidigare.

5.4 Sammanfattning
Nedan presenteras en sammanfattning av uppsatsens resultat i punktform.

•  Successiv vinstavräkning är vanligare på tjänsteuppdrag på löpande räkning än
på sådana till fast pris

•  Successiv vinstavräkning på pågående projekt till fast pris har blivit vanligare
över tiden

•  Uppdrag till fast pris klassificeras förhållandevis oftare som pågående arbeten
(lager) än sådana på löpande räkning som oftare ses som fordringar

•  Sett över tid har klassificeringen av tjänsteuppdrag som fordringar ökat
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•  Det informationskrav som RR 11 ställer upp uppfylls inte av dagens
årsredovisningar.
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6 Reflektioner
6.1 Metodkritik
Årsredovisningsstudiens tyngd i förhållande till intervjuerna blev större än jag
förväntade mig vid uppsatsarbetets början. Därigenom har uppsatsens karaktär blivit
mer kvantitativ än jag från början avsåg att den skulle bli. Mot bakgrund av detta anser
jag att det hade varit en fördel om jag studerat fler företag över tid för att därigenom
kunna uttala mig säkrare om utvecklingen. Trots detta anser jag dock att det även ur det
material jag faktiskt har undersökt går att finna tendenser. Risken för att dessa är
slumpvariationer är dock något större än om fler företag hade studerats. Denna risk
måste dock vägas mot risken för feltolkningar av den data som ligger till grund för de
kvantitativa jämförelserna. Innan dessa kunnat göras har kvalitativa tolkningar varit
nödvändiga för att komma fram till hur olika företag egentligen gjort. Vid ett större
undersökningsmaterial hade mindre tid funnits till dessa tolkningar vilket varit negativt
för uppsatsen.

Även om jag tycker att de gjorda intervjuerna bidragit till uppsatsen, inte minst som
illustrationer av olika förhållningssätt till successiv vinstavräkning, anser jag i efterhand
att de kunde ha tillfört ännu mer om de lagts upp på ett annorlunda sätt. Jag anser att det
varit bättre om tidsutrymme funnits för att först studera årsredovisningarna och sedan
utifrån dessa kontakta företag och formulera intervjufrågor. Istället för att som jag satsa
på jämförbarhet mellan intervjuerna genom att använda en intervjumall, anser jag att det
hade varit fördelaktigt att utforma frågorna mer individuellt efter hur det specifika
företaget redovisat. Därigenom hade troligtvis en djupare förståelse uppnåtts för de
tankar som ligger bakom ett visst redovisningssätt. Kopplingen mellan årsredovisnings-
studien och intervjuerna hade blivit tydligare. Genom att ställa frågor om det som upp-
levdes som problematiskt med ett visst företags redovisning hade svaren kunna bidra till
en ny syn på årsredovisningarna och en mer nyanserad tolkning av dem.

6.2 Förslag till framtida forskning
Under uppsatsarbetets gång har det visat sig att vissa företag klassificerar sina pågående
tjänsteuppdrag som fordringar medan andra ser dem som lagertillgångar. En förskjut-
ning mot att fler betraktar dem som fordringar har skett över tid. Med anledning av detta
anser jag att det vore intressant att utreda skillnaderna mellan lager och fordringar samt
undersöka vad det är som gör att företag väljer att betrakta sina pågående projekt på
olika vis.

En annan infallsvinkel vore att om några år undersöka genomslagskraften av den nya
rekommendationen om redovisning av intäkter. Har den ändrat praxis eller blev det
ingen skillnad gentemot dagens redovisning?
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Vid intervjun på IBS framkom att endast 90 procent av den förväntade vinsten
avräknades successivt och tänkbart är att sådana schabloner används även av andra
företag eftersom knappt något av de som undersökts bedömer säkerheten av olika
projekt innan de gör en successiv vinstavräkning. Ett tredje uppslag är därför att studera
hur vanliga sådana schabloner är och hur de bestäms. Intressant att utreda är även om
det är förenligt med god redovisningssed att ersätta en individuell prövning med en
sådan schablon.
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Bilaga 1, Intervjumall
1. Berätta kortfattat om din bakgrund, din position inom företaget samt om dina

arbetsuppgifter.

2. Hur redovisar ni de projekt mot kund som pågår över en längre tid? Aktiveras de
i balansräkningen och i så fall under vilken benämning?

3. Vilken metod (successiv vinstavräkning eller avslutsmetoden) används på
koncernnivå respektive på bolagsnivå inom koncernen? Varför har denna/dessa
metoder valts?

4. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ni ska göra en successiv vinstavräkning?

5. Hur stor andel av era långa projekt mot kund är till fast pris respektive på
löpande räkning?

6. Skiljer sig intäktsredovisningen åt mellan dessa? Är det något som du upplever
som problematiskt?

7. Antag att ni har ett projekt där ni vet att ni kommer att få betalt för de nedlagda
kostnaderna, men inte kan beräkna resultatet tillförlitligt. Hur skulle ni välja att
redovisa detta och varför?

8. Hur fastställer ni färdigställandegraden av ett projekt? Varför har ni valt att göra
just så?

9. Har det vid successiv vinstavräkning inträffat att ni tagit upp en för stor intäkt ett
år? Är detta ett problem när successiv avräkning används?

10. Hur ser du på successiv vinstavräkning och avslutsmetoden i förhållande till
matchnings- och försiktighetsprincipen?

11. Har du något övrigt att tillägga som inte berörts i tillräcklig utsträckning under
intervjun?



Bilaga 2, Tidpunkten för intagande av intäkter i
redovisningen
En stjärna i rutan för successiv vinstavräkning betyder att en avräkning sker upp till
nollresultat och en stjärna följd av ett frågetecken innebär att det är oklart om så sker
eller ej.

Fast pris Löpande räkning
Succ. 
vinstavr.

Avslut/ 
skatter.

Framgår 
ej

Succ. 
vinstavr.

Avsluts- 
metoden

Skatter. Framgår 
ej

A-com
99/00 * X X

Alfaskop
98/99 X X

Enea 
99 * X X

95, 92, 89 *? X X
Frontec

99 * X X
95, 91 *? X X

HiQ
99 X X

IBS
99 X X

95, 91, 87 X X
IFS

99 X X
Inac

99 * X X
J&W
99, 95, 91 X X

87 *? X X
Scandia.
99, 95, 91 X X

Semcon
99 *? X X

WM-D
99 X X

91, 87 X X
ÅF

99 X X
95, 92, 87 X X



Bilaga 3, Klassificeringen i balansräkningen
Med F avses uppdrag till fast pris och med L sådana på löpande räkning.

Post för klassificering i balansräkningen
Påg. arb. Kund-

fordr.
Upplupn. 
intäkter

Aktiveras 
ej

Upparb. 
ej faktur.
intäkt

Framgår 
ej

A-com
99/00 F L
Alfaskop
98/99 F, L
Enea 

99 F L
95, 92, 89 F, L
Frontec

99 F, L
95 F L
91 F L

HiQ
99 F L

IBS
99 F L

95, 91, 87 F, L
IFS 

99 F, L
Inac

99 F? L?
J&W

99 F, L
95, 91 F, L

87 F L
Scandiac.

99 F, L
95, 91 F, L

Semcon
99 F, L

WM-D
99 F, L 

91, 87 F L
ÅF

99 F, L
95, 92, 87 F, L



Bilaga 4, Redovisningen av upparbetat men ej
fakturerat

Framgår Framgår
A-com Inac

99/00 X 99
Alfaskop J&W

98/99 X 99, 95, 91, 87 X
Enea Scandiacon.

99, 95, 92, 89 99 X
Frontec 95, 91

99 X Semcon 
95 99
91 X, löp. WM-Data

HiQ 99, 91, 87
99 ÅF

IBS 99 X
99, 95, 91, 87 95, 92 ,87

IFS
99


