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 Västerås  Eskilstuna 

Title: What´s the problem? - A study of revenue recognition in IT-consultant 
companies  

Problem:   How do the chosen IT-consultant companies recognize their revenues? 
What difficulties do the interviewed companies experience in connection 
with the revenue recognition? 

Purpose:   The purpose of this empirical study is to study how companies in the IT-
consultant industry recognize revenues, and to investigate if the companies 
perceive any difficulties in connection with the revenue recognition. The 
aim of the study is to give useful advice and guidelines to companies in the 
IT-consultant business based on the extracted result. 

 
Method:   The survey took place in Vasteras and started with a preliminary interview 

with a certified accountant, who had great knowledge of the subject 
revenue recognition. Then seven companies from the IT-consultant 
industry were selected, whereof two took part in semi constructed 
interviews.  Study of the other five companies’ ways to recognize revenue 
was made through their annual reports.    

Conclusion:   One of the studied companies recognizes their revenues according to the 
rules in IAS 18, which is because it is listed on the stock exchange. The 
other companies uses BFNAR 2003:3, none of the studied objects 
administer RR 11. The most obvious difficulty that have been discovered is 
the situation where a service covers more than one accounting periods. 
The question then is; when should revenue be recognized?  

Our advice to newly established companies is; choose the framework most 
suitable for the business, recognize revenues in the period they occur, 
design an efficient model, recruit “the right person for the right job”. 

Keywords: Revenue recognition, Percentage of completion method, IT-consultant 
company, IAS 18, RR11, BFNAR 2003:3 
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 Västerås  Eskilstuna 

Titel: Vad är problemet? – En studie kring intäktsredovisning i IT-konsultföretag
  

Problem: Hur redovisar de valda IT-konsultföretagen sina intäkter? Vilka svårigheter 

upplever de valda IT-konsultföretagen i samband med 

intäktsredovisningen? 

 

Syfte:  Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur företag i IT-
konsultbranschen redovisar uppkomna intäkter, samt att utreda om 
företagen upplever några svårigheter i samband med intäktsredovisningen. 
Målet med studien är att med det utvunna resultatet ge användbara tips 
och råd angående intäktsredovisning till företag inom IT-konsultbranschen.  

  
Metod: Undersökningen genomfördes i Västerås och inleddes med en 

förberedande intervju med en auktoriserad revisor, väl insatt i ämnet 
intäktsredovisning. Därefter valdes sju företag från IT-konsultbranschen ut, 
varav två av dem fick delta i semistrukturerade intervjuer. Granskning av de 
andra fem företagens intäktsredovisningar gjordes med hjälp av 
årsredovisningar.     

Slutsats: Under genomförd undersökning har det framkommit att ett företag 
redovisar sina intäkter enligt IAS 18 till följd av att det är börsnoterat och 
samtliga av de övriga bolagen utnyttjar BFNAR 2003:3. Inget av bolagen 
använder sig alltså av RR 11. Den mest påtagliga svårigheten som 
framkommit uppstår då en tjänst stäcker sig över flera 
redovisningsperioder; när ska då intäkt redovisas? 

Våra tips och råd till nystartade IT-konsultföretag blir därmed att välja det 
ramverk bäst lämpat för verksamheten, vinstavräkna successivt vid behov, 
konstruera en effektiv kalkylmodell, rekrytera ”rätt person till rätt plats”. 

 
Nyckelord: Intäktsredovisning, Successiv vinstavräkning, IT-konsultföretag, IAS 18, 

RR11, BFNAR:2003  
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BFNAR   Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

BFNAR 2003:3 Bokföringsnämndens Allmänna Råd nr. 2003:3 Redovisning av intäkter 
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IASC   International Accounting Standard Committee 
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RR   Redovisningsrådet 

RR 11 Redovisningsrådets rekommendation nr. 11 Intäkter 

ÅRL Årsredovisningslagen 
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1 Inledning 

Denna empiriska studie undersöker problematiken gällande intäktsredovisning i IT-

konsultföretag. I detta inledande kapitel ges en sammanfattande bild av vad uppsatsen skall 

innefatta.  Läsaren introduceras även till syftet och det problem som varit utgångspunkt för 

undersökningen. 

1.1  Bakgrund och problemdiskussion 

Under flera sekel har ett företags intäkter varit ett av de viktigaste måtten på företagets 

ekonomiska status och på grund av det skulle det kunna tyckas att ramverken som 

behandlar detta borde ha utvecklats till stabila och entydiga riktlinjer. Så är dock inte fallet, 

istället är flertalet tvetydiga och icke-harmoniserade ramverk företagens vardag. 

Missvisande intäktsredovisning bidrar i förlängningen till att intressenter, till exempel 

aktieägare och banker, inte har möjlighet att göra en korrekt bedömning och därmed kan de 

inte fatta gynnsamma ekonomiska beslut.  (Pounder, 2009, s. 1) 

 

Det finns flera orsaker till varför felaktigheter uppstår i intäktsredovisningen; som ovan 

nämnts är en bidragande faktor otydliga regler, men det finns även situationer då reglerna 

inte är grunden till felaktigheterna. När den ansvarige som hanterar intäkten inte har den 

kunskap på området som krävs, eller då denne helt enkelt inte har tillräcklig information om 

intäktens natur kan fel uppstå. (Cheney, 2006, s. 3) Det är dock inte alltid ett misstag som 

ligger bakom en oegentlighet. Emellanåt är det medvetna vägval som görs och i sådana fall 

handlar det om bokföringsbrott. (Hurtt, Kreuze, Langsam, 2000, s. 7) Denna brottsliga 

företeelse är inget den aktuella studien kommer att beröra, fokus kommer istället att ligga 

på problemen som omger intäktsredovisning. 

 

Den internationella standard som är intressant i denna studie är IAS 18 som behandlar 

intäkter. Den anger vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en intäkt ska redovisas 
(IAS 

18 Syfte). Denna standard har dock under de senaste åren fått mycket kritik för att vara 

alltför svag i sin vägledning för företagens intäktsredovisning (Condon, 2008).  

 

Med utgångspunkt i IAS 18 utformade Redovisningsrådet rekommendation nummer elva, RR 

11 (Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2007, s. 12). Denna rekommendation får idag tillämpas av de 

företag som inte har noterade värdepapper eller följer IFRS när de upprättar 

koncernredovisning (RR 11, Förord). De onoterade bolag i Sverige som väljer att inte följa RR 

11 ska istället följa BFNAR 2003:3, som är Bokföringsnämndens allmänna råd för intäkter 

(BFNAR 2003:3, Inledning).  
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Ett specifikt område, där komplikationer kring intäktsredovisningen kan uppstå, är det 

gällande tjänsteuppdrag. Ett tjänsteuppdrag kan anta ett antal olika skepnader, till exempel i 

form av personalutbildning, där ett företags intäkter utgörs av undervisningsavgifter eller i 

ett dataföretag som inriktar sig på att erbjuda olika IT-lösningar och som erhåller intäkter 

från dessa tjänster. Problem som kan uppstå i samband med redovisning av intäkter i ett 

tjänsteföretag är frågan om när en intäkt skall redovisas. Eftersom ett uppdrag inom 

tjänstesektorn kan fortgå under en längre tid, uppstår frågetecken huruvida intäkten skall 

redovisas i sin helhet i samband med att tjänsten är färdigställd, eller om intäkten ska delas 

upp och redovisas i takt med utförandet, vilket leder till en bedömningsfråga om 

färdigställandegrad. (Sundgren et al. 2007 s. 61-62) Metoden då redovisning sker i takt med 

utförandet går under benämningen successiv vinstavräkning, vilket en stor del av denna 

undersökning kommer att fokusera på.  

 

Komplicerade moment i samband med intäktsredovisning uppstår ideligen i de företag som 

säljer IT-tjänster och tillhörande produkter. Anledningen till detta är att dessa 

tjänsteutföranden ofta består av många olika moment, till exempel installation, underhåll 

och den faktiska produkten. IT-konsultföretag är ett slags tjänsteföretag i vilket en tjänst kan 

sträcka sig över fler än en redovisningsperiod och där service efter tjänstens huvudsakliga 

utförande kan ingå. (Bragg, 2007, s. 155) Hur dessa företag agerar i frågan angående 

intäktsredovisning blir intressant då det inte är en självklarhet när och hur en intäkt ska 

redovisas.  

 

Mycket av kritiken till ramverken som presenteras i denna studie härstammar från 

amerikanska källor och det är intressant att se om även svenska företag upplever en 

avsaknad av tydliga riktlinjer, trots de svenska ramverken. 

1.2 Problemformulering 

- Hur redovisar de valda IT-konsultföretagen sina intäkter? 

- Vilka svårigheter upplever de valda IT-konsultföretagen i samband med 

intäktsredovisningen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur de valda IT-konsultföretagen 

redovisar uppkomna intäkter samt att utreda om företagen upplever några svårigheter i 

samband med intäktsredovisningen. Med det utvunna resultatet ska användbara tips och 

råd angående intäktsredovisning ges till företag inom IT-konsultbranschen.  
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2 Metod 

I detta kapitel introduceras läsaren till studiens tillvägagångssätt. I det inledande avsnittet 

presenteras den modell som illustrerar arbetets strukturering, beståndsdelarna i modellen 

ligger dessutom till grund för det fortsatta metodkapitlet. 

2.1 Metodmodell 

Nedan visas den modell som beskriver studiens tillvägagångssätt. Modellen togs fram i ett 

tidigt skede för att tydligt strukturera arbetsgången och även ge läsaren en klar bild av 

undersökningens upplägg.  

 
Figur 1 Metodmodell  

 
Källa: Egen modell 

2.2 Undersökningens inledande skede 

Redan under ett tidigt skede av studien konstaterades att intäktsredovisning var ett 

komplext område med många olika infallsvinklar, därför krävdes en omfattande 

förundersökning. Inriktningen som valdes var intäktsredovisning i företag inom 

tjänstesektorn, närmare bestämt IT-konsultföretag. För den fortsatta litteratursökningen 

kom därmed begreppen intäktsredovisning, tjänsteföretag, redovisningsstandarder och 

redovisningsprinciper, att vara centrala.  
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2.2.1 Förstudie 

Information som framtagits med utgångspunkt i ett syfte som skiljer sig från den aktuella 

studiens syfte kallas sekundärdata (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 2001, s. 69). Den 

sekundära insamlingen av data var grundläggande för framställningen av referensramen, 

som både skulle ge en fundamental kunskap kring ämnet och stå till grund för de frågor som 

senare skulle ställas till respondenterna.    

 

Utgångspunkten för studien var FAR KOMPLETT, vilken innehåller 24 databaser som 

behandlar områdena redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Via FAR KOMPLETT kunde 

samtliga ramverk som presenteras i arbetet utnyttjas. Dessa var IAS 18, RR 11 och BFNAR 

2003:3. Tillgång till FAR KOMPLETT erhölls genom Mälardalens Högskolas bibliotek. Böcker 

som användes fanns på Mälardalens Högskolas bibliotek, bokus.se och Akademibokhandeln.  

Nödvändig information erhölls även med hjälp av databaserna ABI/INFORM och ELIN, där 

påträffades de vetenskapliga artiklar som utnyttjades. De flesta av artiklarna var skrivna med 

utgångspunkt i de Amerikanska regelverken, vilket skulle kunna ha inneburit att de inte var 

tillämpliga på den svenska marknaden. Från artiklarna hämtades dock enbart information 

som ansågs kunna gälla globalt, oberoende av regelverk.  

2.2.2 Intervju med revisor 

För att få kunskap om vanligt förekommande problem som kan uppstå vid ett 

tjänsteföretags intäktsredovisning kontaktades en revisor. En sådan inledande intervju 

ansågs vara ett bra komplement till den sekundära informationen som insamlats, men även 

ett hjälpmedel för att nå en distinkt inriktning och problemformulering. Då revisorn som 

kontaktades, Per-Oluf Hansen, är en familjemedlem till Malin Hansen hade den personliga 

kontakten kunnat påverka resultatet av denna intervju. Medvetenheten om detta var dock 

stor och risken att den typen av intervjuareffekt skulle influera utgången av intervjun 

eliminerades av att Sofia Westerlund tog rollen som intervjuare och Malin Hansen agerade 

sekreterare. (Se bilaga 1 för intervjuguide) I avsnitt 2.4.1 ges en detaljerad beskrivning för 

hur samtliga intervjuer i undersökningen genomförts.  

2.3 Förberedelser inför den kommande undersökningen 

Innan undersökningens genomförande förbereddes studiens framställande genom att 

ingående studera de olika delar som skulle komma att ingå i undersökningen. Detta gjordes 

för att underlätta formuleringen av den teoretiska referensramen samt intervjuguiderna. I 

de två följande avsnitten redovisas hur referensramen och intervjuguiderna utformades. 
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2.3.1 Utformning av referensram 

Efter förstudiens inledande informationssökning gjordes en sållning av den information som 

insamlats. Relevant data, som bedömdes vara av vikt för att belysa problemområdet, fick 

tillsammans med revisorns uppfattning utgöra innehållet i undersökningens referensram och 

återfinns i kapitel 3. De ramverk som presenteras visade sig till stor del överensstämma med 

varandra. För att undvika onödiga upprepningar i referensramen gjordes därför valet att 

utgå från IAS 18 och sedan skriva om vad RR 11 och BFNAR 2003:3 anger i de fall detta 

avviker från IAS 18. Då ramverken är förenliga med varandra uppgavs detta endast i en kort 

kommentar. För att underlätta för läsaren utformades en sammanfattande figur av 

ramverken, denna presenteras i 3.4.1. Utöver ramverken belyses även definitionen av 

tjänsteuppdrag, de aktuella redovisningsprinciperna och problem som enligt litteraturen kan 

uppstå i samband med intäktsredovisning.    

2.3.2 Formulering av intervjuguide 

Med utgångspunkt i referensramen och den inledande intervjun med revisorn utformades 

intervjuguiden, denna guide semistrukturerades. Detta innebär att frågeguiden är 

organiserad i form av huvudfrågor vilka uteslutande är öppna frågor (Christensen et al. 2001 

s. 165). Upplägget uppmanade respondenten att tala fritt kring ämnet (Christensen et al. 

2001 s. 150), och gav även möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2001, s. 127). Med hjälp av en 

strukturerad intervjuguide hade eventuellt resultaten av de olika intervjuerna varit lättare 

att jämföra med varandra, då respondenterna hade givits ett visst antal svarsalternativ i 

anslutning till varje fråga. Med denna intervjumetod försvinner dock valmöjligheten att ställa 

de följdfrågor som kunde visa sig vara mycket viktiga. (Bryman, 2001, s. 123) En 

semistrukturerad intervjuguide ansågs således vara det bästa alternativet för denna studie 

då en sådan metod ger en djupare inblick i problemområdet. (Se bilaga 2 för intervjuguide) 

2.4 Genomförandet av undersökningen   

När data samlas in, med hjälp av till exempel intervjuer, för att sedan analyseras kallas detta 

för en undersökning av kvalitativ karaktär (Christensen et al. 2001, s. 66). Denna 

insamlingsform kom att utgöra grunden för undersökningen, då problemet inte skulle ha 

kunnat beskrivas genom en kvantitativ undersökning såsom en enkätundersökning. För att 

besvara syftet var det viktigt att få en helhetsbild av problemet och även att kunna göra en 

analytisk tolkning av det insamlade materialet, och detta uppnås bäst genom det kvalitativa 

angreppssättet (Christensen et al. 2001 s. 67-68). 

 

Det var önskvärt att skapa en djupare förståelse för vilka problem som kan uppstå vid 

hantering av intäkter och det primära ändamålet var sålunda inte att statistiskt kunna 
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generalisera resultatet. Valet av studieansats föll följaktligen på en fallstudie. Vid en sådan 

studie studeras ett fåtal informationsrika objekt (Christensen et al. 2001 s. 79).       

2.4.1 Intervjuer 

För att avgöra vilka företag som skulle ingå i undersökningen gjordes ett strategiskt urval. 

Denna urvalsmetod används ofta då målet är att erhålla en djup förståelse för ett fenomen 

och innebär att ett medvetet val görs av de respondenter som anses vara bäst lämpade för 

att svara på problemet (Christensen et al. 2001 s. 129). En sökning på hitta.se gjordes för att 

finna företag i den valda branschen. Genom att företagens hemsidor besöktes kunde de 

lämpliga företagen identifieras. Dessa var av varierande storlek, men gemensamt för dem 

var att alla var verksamma i Västeråsregionen. Sju IT-konsultföretag valdes ut till att 

medverka i denna undersökning. Fem av dem är lokala företag verksamma i Mälardalen, ett 

är verksamt på åtta orter runt om i Sverige och det sistnämnda, och största, är ett IT-

konsultföretag med nio kontor i Sverige samt två kontor i Danmark och ett i Norge. Dessa 

valdes ut av den orsaken att målet med undersökningen var att täcka upp ett brett spektra 

av företag verksamma inom branschen. Att dessa företag är av varierande storlek ansågs 

därför vara gynnsamt. Det faktum att verksamheterna är olika stora kan leda till att de inte 

följer ett och samma ramverk. Detta bedömdes dock inte som negativt då ramverken till 

mycket hög grad överensstämmer med varandra. Företagens varierande storlek kan även 

innebära att de befinner sig på olika typer av marknader och handlar med olika typer av 

kunder. Inte heller detta ansågs vara till nackdel för uppsatsen då bilden av problemet på 

detta vis blev mer mångfacetterad. De valda företagen kontaktades via telefon då 

vidarekoppling till den redovisningsansvarige skedde. Eftersom den ansvarige för 

redovisningen efterfrågades antogs att den intervjuade var mest insatt i problemområdet 

och därmed bäst lämpad att besvara frågorna. Detta antagande stärktes genom att ingen av 

respondenterna i sin tur hänvisade till någon annan, utan villigt besvarade 

frågeställningarna.  

Respondenten vid det näst största företaget önskade att företagets namn inte publicerades i 

uppsatsen, detta uppfylldes självklart och ett fingerat namn gavs. Namnet kom att bli Svensk 

AB, och respondenten gavs namnet Nils Eriksson. I framställandet av empirin gjordes, trots 

Svensk AB fingerade namn, valet att nämna det nordiskt verksamma företaget, Prevas AB, 

vid dess rätta namn för att sedan kunna analysera kring detta i kapitel fem. Ett företags 

årsredovisning är en offentlig handling, varför de lokala företagen namngavs utan 

medgivande. Samlingsnamnet för dessa bolag blev kort och gott de lokala företagen. 

Inför varje intervju skickades intervjuguiderna via e-post till var och en av respondenterna. 

Detta gjordes i ett förberedande syfte, vilket resulterade i att intervjuerna kunde 

genomföras utan avbrott för förklaringar.  Personliga intervjuer genomfördes med revisorn 

Per-Oluf Hansen och den ekonomiansvariga Lena Wiberg på Prevas AB. Dessa ägde rum på 
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respektive respondents kontor och pågick under cirka 30 minuter. Respondenterna 

upplevdes lugna och trygga, vilket delvis kan ha berott på att de befann sig i en välbekant 

miljö. En telefonintervju genomfördes med Nils Eriksson på Svensk AB med anledningen av 

att personen som var mest insatt i problemområdet var stationerad i Värnamo. Avståndet 

mellan Västerås och Värnamo ansågs vara alltför långt, varför en telefonintervju var mer 

tids- och kostnadseffektiv. Samtliga intervjuer spelades in och anteckningar fördes för att 

säkerställa att ingen information gick förlorad. Detta tillvägagångssätt godkändes i förväg av 

respektive respondent.  

Gemensamt för både personliga intervjuer och telefonintervjuer är att de går relativt fort att 

genomföra och att de lämpar sig väl då följdfrågor kan bli aktuella. En möjlighet som ges vid 

personliga intervjuer är att visa material i form av till exempel bilder och figurer, denna 

möjlighet försvinner av naturliga skäl vid en telefonintervju. (Christensen et al. 2001, s. 175, 

182) Detta ansågs dock inte vara något problem i detta fall då det inte var nödvändigt att 

kunna uppvisa sådant material. En risk som uppkommer vid både personliga intervjuer och 

telefonintervjuer är att personen, eller personerna, som intervjuar påverkar respondenten 

med sättet att ställa frågorna, tonfallet, betoningen eller kroppsspråket (Christensen et al. 

2001, s. 168). Kunskapen om detta var dock stor och faran undveks genom att agera 

neutralt.  

Då en del av studiens syfte var att undersöka huruvida IT-konsultföretag upplever några 

problem i samband med intäktsredovisningen, betraktades möjligheten att observera 

tonlägen och hur snabbt svaren kom från respondenterna som mycket viktig. Ett 

konfunderat tonläge eller ett svar som dröjde längre än normalt upplevdes vara ett tecken 

på att respondenten inte var helt säker på sin sak. Möjligheten att uppfatta dessa tecken 

finns vid såväl personliga intervjuer som telefonintervjuer (Christensen et al. 2001, s. 172). 

Enligt forskning tolkas en person till 55 procent utifrån kroppsspråket, och där har 

följaktligen personliga intervjuer en fördel jämfört med telefonintervjuer (Christensen et al. 

2001, s. 172). I denna studie upplevdes dock inte detta påverka telefonintervjun negativt då 

respondentens reaktioner ansågs kunna tydas tydligt genom tonläget.  

2.4.2 Studier av årsredovisningar 

Årsredovisningar tillhörande de valda IT-konsultföretagen studerades med två olika syften. 

För Prevas AB och Svensk AB studerades årsredovisningar inför intervjuerna. Genom detta 

erhölls kunskap om hur de redovisar sina intäkter och vilka principer de följer, detta ansågs 

vara god förberedelse inför de kommande intervjuerna. Årsredovisningarna för dessa 

företag användes även i kompletterande syfte efter intervjuerna. 

När det gäller de lokala IT-konsultföretagen visade det sig, då kontakt togs via telefon, att de 

inte hanterade sin egen redovisning, utan lejde bort denna till en revisionsbyrå. Nya försök 
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med lokala företag gjordes, men resultatet var detsamma. Efter uppsökande av ett flertal 

mindre företag, konstaterades att majoriteten av dessa inte tog hand om redovisningen i 

den egna organisationen. Ett avgörande beslut togs, vilket innebar att istället för att 

intervjuer genomfördes med de lokala företagen studerades respektive företags 

årsredovisningar. Fem lokala IT-konsultföretag valdes alltså ut och deras årsredovisningar 

granskades för att se vad som kunde uttydas i relation till studiens problemområde och 

syfte. Årsredovisningarna gav information om hur intäkter i dessa företag redovisas. Även 

om kontakt med de lokala IT-konsultföretagens revisionsbyråer skulle ha tagits, hade 

resultatet förmodligen inte lett till att några problem på det undersökta området uppdagats. 

En sådan byrå antas vara väl insatt i de regelverk som finns, varpå några problem med 

intäktsredovisningen troligtvis inte skulle ha påträffats. Intervjun med revisorn ansågs istället 

vara en tillräcklig informationskälla. 

2.5 Efter genomförd undersökning 

För att inte riskera att viktig information gick förlorad efter intervjutillfällena, 

sammanställdes resultatet omgående, då minnet av vad som sagts fortfarande var färskt och 

nya följdfrågor kunde uppstå och snabbt bli besvarade via e-post eller telefon. Detta är ett 

önskvärt tillvägagångssätt i behandlingen av det insamlade intervjumaterialet (Christensen 

et al. 2001 s. 174). Efter att ha gått igenom informationen från intervjuerna, upptäcktes att 

vissa relevanta upplysningar kring intäkternas behandling i företagen inte hade blivit 

besvarade under ursprungsintervjun, varpå ett fåtal nya frågor togs fram och de berörda 

respondenterna kontaktades via e-post. På så vis kompletterades intervjun och blev 

fullständig. (Se bilaga 3 för kompletterande frågor) 

2.5.1 Sammanställning av det insamlade materialet 

Efter att intervjuerna kompletterats och ansågs fullständiga, skrevs de ned för att på så sätt 

underlätta sammanställningen i empiriavsnittet. För att undvika upprepningar och 

underlätta för läsaren, gjordes valet att genomföra en sammanslagen empiri, där resultatet 

från samtliga intervjuer följdes åt rubrik för rubrik. Det utvunna resultatet från studier av de 

lokala företagens årsredovisningar presenteras i slutet av samma kapitel. I kapitel fyra 

presenteras alltså utfallet av utförda intervjuer och studier av årsredovisningar.  

2.5.2 Analysering av Referensram och Empiri 

Möjligheten att på ett statistiskt sätt generalisera utfallet av undersökningen försvann, 

eftersom en fallstudieansats användes (Christensen et al. 2001, s. 79).  Resultatet tolkades 

istället genom analytiska generaliseringar och jämförelser, där referensramens innehåll 

ställdes mot den empiriska undersökningens resultat. Valet gjordes att i samband med 

analysen presentera egna tankar och reflektioner. Anledningen till det var att analyskapitlet 
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skulle bli mer intressant att läsa samt att slutsatserna i kapitel sex skulle hållas korta och 

koncisa.   

2.5.3 Slutsats och Slutdiskussion 

Som ett avslutande steg presenterades slutsatserna med utgångspunkt i analysen. Målet 

med slutsatserna var att syftet, med hjälp av företagens årsredovisningar och svaren från de 

respondenter som intervjuades, skulle besvaras på ett tillfredställande sätt. 
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3 Referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av begreppet tjänsteuppdrag följt av en kort presentation 

av de redovisningsprinciper som omger intäktsredovisningen, för att sedan gå djupare in på 

de ramverk som tillämpas i Sverige och belysa problem som kan uppstå i samband med 

redovisningen av intäkter. 

3.1 Tjänsteuppdrag 

”En tjänst är någonting som kan köpas eller säljas men som man inte kan tappa på tårna.” 

(Gummesson, 1991, s. 4)  

 

Denna definition betonar detta faktum att en tjänst kan utbytas men oftast inte uppfattas på 

ett verkligt plan (Grönroos, 2008, s. 62). Grönroos definierade år 1990 en tjänst på följande 

vis: ”En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtaliga aktiviteter 

som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden och 

servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörers system 

och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem.”  

 

En tjänst kan definieras på många olika sätt, men någon entydig definition finns inte. Den 

kan förekomma i allt från ett erbjudande till personlig service eller tjänst i form av en 

produkt. En fysisk produkt kan ses som en tjänst i de fall säljaren skräddarsyr denna för att 

tillgodose kundens behov. Grönroos tar i sin bok även upp de ”dolda” tjänster som existerar i 

ett företag, å han syftar till olika sorters administrativa aktiviteter som uppstår i alla varu- 

eller tjänsteföretag. (Grönroos, 2008, s. 61-62)  

 

Vanligtvis består en tjänst av någon sorts interaktion med en tjänsteleverantör, även om 

undantag finns. Sedan Grönroos presenterade denna beskrivning, har teknologins betydelse 

växt fram med en stor genomslagskraft, inte minst för tjänstens betydelse. Tjänsten grundas 

numera i större grad på IT och nyckellösningar med hjälp av Internet. (Grönroos, 2008, s.62) 

Oftast innebär ett tjänsteuppdrag att ett företag genomför ett projekt styrt av avtal 

avseende uppdragets pris och tidsram. Det finns inga givna gränser för hur långt, eller kort, 

ett uppdrag ska vara utan det kan variera mycket. Antingen sträcker sig projektet över flera 

redovisningsperioder, eller så utförs det under en och samma period. (IAS 18, punkt 4) 

 

Betalning för tjänsten, i form av till exempel pengar, kan transfereras från kund till företag 

före eller efter det att tjänsten utförts, alternativt i takt med tjänstens utförande under en 

viss period. (Grönroos, 2008, s. 62-63)  
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3.2 Redovisningsprinciper 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter är framtagen för att verka som en 

vägledare i många olika syften, bland annat för IASC´s arbete i dess framtagning av framtida 

standarder. Inom denna ram tas även grundläggande redovisningsprinciper upp som tillåts i 

IAS. (Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 1) Principerna utgörs 

av de kvalitativa egenskaper som gör att informationen i finansiella rapporter blir användbar 

för intressenterna. (Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 24) Av 

dessa principer kommer neutralitetsprincipen, försiktighetsprincipen och 

matchningsprincipen att belysas. Principerna gäller övergripande för all typ av redovisning, 

men i följande avsnitt framhävs endast, till följd av studiens syfte, principernas innebörd för 

intäkter. Ramverken är överens om att tilläggsupplysningar ska lämnas angående de 

principer som används i den finansiella rapporteringen (IAS 18, punkt 35. RR 11, punkt 35. 

BFNAR 2003:3, punkt 42) 

3.2.1  Neutralitetsprincipen  

Neutralitet är en viktig del i arbetet mot tillförlitliga finansiella rapporter, det betyder att 

informationen som framställs inte får vara vinklad åt något håll. Det är inte tillåtet att genom 

urval eller presentation av informationen påverka värderingar och beslut för att uppnå ett 

resultat eller mål som varit förutbestämt. (Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter, punkt 36) 

3.2.2  Försiktighetsprincipen 

Enligt försiktighetsprincipen ska osäkerheter vid upprättande av bokslut hanteras genom att 

bedöma intäkter, tillgångar, kostnader och skulder med skälig försiktighet. Intäkter ska 

därmed inte överskattas. (Sundgren et al. 2007 s.55) Endast intäkter som konstaterats under 

räkenskapsåret får tas med i resultaträkningen (ÅRL 2:4). Osäkerheter som kan uppkomma 

är bland annat antalet garantianspråk som kan förutses och hur stor möjlighet företaget har 

att få betalt för osäkra fordringar. Upplysningar ska ges om osäkerheternas slag och skala. 

Att försiktighet ska beaktas betyder dock inte att det är tillåtet att medvetet underskatta 

intäkter. En sådan underskattning skulle nämligen leda till att rapporterna bryter mot 

neutralitetsprincipen och därmed inte heller blir tillförlitliga. (Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, punkt 37) 

3.2.3 Matchningsprincipen 

Denna princip anger att de intäkter som redovisas i resultaträkningen skall ha en direkt 

koppling till de redovisade kostnaderna för samma post, intäkter och kostnader ska alltså 

matcha varandra.   Detta innebär att intäkterna och kostnaderna som uppstår i samband 
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med en transaktion, bokförs samtidigt. (Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter, punkt 95) 

3.3 Ramverken som tillämpas i Sverige 

International Accounting Standards Board, IASB, (tidigare IASC, International Accounting 

Standard Commitee) är en fristående organisation som fastställer internationella standarder 

för finansiell redovisning (About the IASB, 2009). Det används många olika 

redovisningsprinciper världen över, och uppdraget IASB har är att arbeta för en 

internationell harmonisering av dessa principer. Detta gör de genom att ge ut International 

Financial Reporting Standards, IFRS, och International Accounting Standards, IAS. EU ser över 

standarderna allt eftersom och antar dem sedan i särskild ordning. När detta gjorts 

publiceras de och blir gällande i alla länder med EU-medlemskap. (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS, Förord, 2009) Sedan 2005 är det obligatoriskt för 

noterade bolag i Sverige att följa IASB´s standarder, men det förekommer även att 

onoterade bolag frivilligt tillämpar dessa regler (Sundgren et al. 2007, s.11). IAS 18 är den 

standard utgiven av IASB som behandlar intäkter (IAS 18, punkt 1) 

 

Det svenska Redovisningsrådet lades ned i april 2007 och ersattes av Rådet för finansiell 

rapportering. Trots det gäller fortfarande Redovisningsrådets rekommendationer 1-29. (RR, 

Förord) Redovisningsrådets rekommendation nummer elva, RR 11, behandlar intäkter och 

har funnits i den idag existerande utformningen sedan första januari 2005. Den har sin 

utgångspunkt i IAS 18, och får tillämpas av icke-noterade företag. (RR 11, punkt 39) 

 

Den 1 juli 2003 trädde Bokföringsnämndens allmänna råd angående redovisning av intäkter, 

BFNAR 2003:3, i kraft (BFNAR 2003:3, punkt 47). Detta allmänna råd ska användas av de 

icke-noterade företag som inte tillämpar RR11. Utgångspunkten för BFNAR 2003:3 var just 

RR11, men vissa förtydliganden har gjorts och några stycken har omarbetats. (BFNAR 2003:3, 

Inledning)  

3.4 Hur regleras intäktsredovisningen? 

Avsikten med IAS 18 är att fastställa hur intäkter som härrör från vissa typer av händelser 

och transaktioner ska behandlas i redovisningen och den viktigaste frågan standarden tar 

upp är när en intäkt ska redovisas i en rapport som visar totalresultatet. (IAS 18, Syfte)  

 

Syftet med RR 11 är att ange hur inkomster ska behandlas i redovisningen. Innehållet i RR11 

fokuserar på när en inkomst ska redovisas som en intäkt i ett företags resultaträkning. (RR 

11, punkt 39)  

 

I BFNAR 2003:3 läggs tyngdpunkten på två huvudfrågor, och den första är: Vilka 

förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett företag ska bedömas ha en inkomst? Den andra 
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frågan BFNAR 2003:3 fokuserar på är: När ska den uppkomna inkomsten redovisas som en 

intäkt? (BFNAR 2003:3, Sammanfattning) BFNAR 2003:3 delar in tjänsteuppdrag in i två 

kategorier, uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fastpris. När det gäller uppdrag på 

löpande räkning baseras ersättningen enbart, eller så gott som enbart, på den faktiska 

tidsåtgången samt de eventuella faktiska utgifterna för projektet. För tidsåtgången fastställs 

ett fast pris per tidsenhet. Fastprisuppdrag definieras helt enkelt som ett uppdrag som inte 

är ett uppdrag på löpande räkning. (BFNAR 2003:3, punkt 25) För var och en av de båda 

uppdragsslagen finns två olika tillvägagångssätt att redovisa intäkter, en huvudregel och en 

alternativregel. Det är inte tillåtet, oavsett uppdragstyp, för de företag som tillämpar 

huvudregeln att skifta till alternativregeln om inte särskilda skäl finns. Däremot är det möjligt 

att byta från alternativregeln till huvudregeln. (BFNAR 2003:3, punkt 26) När det gäller 

koncernredovisning får alternativregeln enbart användas i de fall den även används i 

redovisningen för den enskilda juridiska personen. Huvudregeln är tillåten i 

koncernredovisningen oavsett vad den enskilda juridiska personen använder sig av. (BFNAR 

(BFNAR 2003:3, punkt 28) 
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3.4.1 Sammanfattning av ramverken 

För att underlätta läsningen presenteras tabellen nedan. Den är en sammanställning av vad 

IAS 18, RR 11 och BFNAR 2003:3 anger angående hur intäkter ska behandlas i redovisningen.   
Figur 2 Hur ska intäkter behandlas? 

  IAS 18 RR 11 BFNAR 2003:3 

Hur definieras 

begreppet 

intäkt? 

Bruttoinflöde av 
ekonomiska fördelar som 
uppstår i ett företags 
ordinarie verksamhet 
under en period, och som 
ökar företagets eget 
kapital, med undantag för 
ökningar som beror på 
tillskott från aktieägare. 
(IAS 18, punkt 7) 

Bruttoinflöde av 
ekonomiska fördelar som 
uppstår i ett företag under 
en redovisningsperiod, och 
som ökar företagets egna 
kapital, med undantag av 
ökningar som beror på 
tillskott från aktieägarna 
och innehavare av 
aktierelaterade 
instrument.(RR 11, punkt 
7) 

Inkomst är ett 
bruttoinflöde av 
ekonomiska fördelar till ett 
företag som; a) ökar 
företagets eget kapital och 
b) inte utgör tillskott från 
ägarna eller innehavare av 
instrument som är 
relaterade till aktierna i 
företaget. Intäkt är den del 
av ett företags inkomst 
som kan hänföras till 
redovisningsperioden. 
(BFNAR 2003:3, punkt 8) 

 När ska en 

intäkt tas upp i 

redovisningen? 

När det ekonomiska 
utfallet av ett 
tjänsteuppdrag som utförts 
av ett företag kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt ska 
den inkomst som är 
hänförlig till uppdraget 
redovisas som intäkt 
genom hänvisning till 
färdigställandegraden vid 
rapportperiodens slut. (IAS 
18, Punkt 20) 

När det ekonomiska 
utfallet av ett 
tjänsteuppdrag som utförts 
av ett företag kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt skall 
den inkomst som är 
hänförlig till uppdraget 
redovisas som intäkt 
baserad på 
färdigställandegraden på 
balansdagen.(RR 11, punkt 
20) 

Uppdrag på löpande räk-

ning:   
– Huvudregeln: Ett företag 
skall intäktsredovisa när 
det har utfört arbetet. 
– Alternativregeln: Företa-
get intäktsredovisar först 
när det har utfärdat eller 
borde ha utfärdat faktura.  
Uppdrag till fast pris:  
– Huvudregeln: vinstavräk-
nas enligt successivt.  
– Alternativregeln: Den s.k. 
färdigställandemetoden 
tillämpas, som innebär att 
vinstavräkning sker först då 
uppdraget i allt väsentligt 
är utfört. (BFNAR 2003:3, 
Sammanfattning) 

 Hur ska 

intäkterna 

värderas? 

Intäkter ska värderas till 
det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer 
att erhållas (IAS 18, punkt 
9). Verkligt värde är 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. 
(IAS 18, punkt 7) 

Intäkter ska värderas till 
det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer 
att erhållas(RR 11, punkt 
9). Verkligt värde är 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. 
(RR 11, punkt 7) 

En inkomst, intäkt för 
perioden, skall redovisas 
till verkligt värde av vad 
företaget fått eller kommer 
att få (BFNAR 2003:3, 
punkt 10). Verkligt värde är 
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. 
(BFNAR 2003:3, punkt 8) 
 

Källa: Egen modell 
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3.4.2 Definitionen av intäkt 

IAS 18 definierar begreppet intäkt på följande vis: ”Intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska 

fördelar som uppstår i ett företags ordinarie verksamhet under en period, och som ökar 

företagets eget kapital, med undantag för ökningar som beror på tillskott från aktieägare.” 

(IAS 18, punkt 7) 

 

Enligt RR 11 är en intäkt: ”det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag 

under en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undantag av 

ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade 

instrument.” 

 

I BFNAR 2003:3 är utgångspunkten begreppet inkomst, och det definieras på följande vis: 

”Inkomst är ett bruttoinflöde av ekonomiska fördelar till ett företag som a) ökar företagets 

eget kapital och b) inte utgör tillskott från ägarna eller innehavare av instrument som är 

relaterade till aktierna i företaget.” Intäkt definieras sedan som: ”den del av ett företags 

inkomst som kan hänföras till redovisningsperioden.” (BFNAR 2003:3, punkt 8) 

3.4.3 Tidpunkt för redovisning av en intäkt 

Enligt IAS 18 bör en inkomst redovisas i resultaträkningen som en intäkt då det ekonomiska 

resultatet av ett tjänsteuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt vis. Detta ska ske genom en 

hänvisning till färdigställandegraden vid redovisningsperiodens slut. Utfallet av 

tjänsteuppdraget kan beräknas på ett trovärdigt sätt om följande villkor är uppfyllda: 

- Det är möjligt att beräkna inkomsten på ett pålitligt vis. 

- De ekonomiska fördelar som är associerade med den aktuella 

transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget.  

- Färdigställandegraden vid redovisningsperiodens slut kan beräknas på 

ett tillförlitligt vis. 

- Det är möjligt att på ett tillförlitlig vis beräkna de utgifter som återstår 

för att avsluta projektet och de utgifter som hittills uppkommit.  

(IAS 18, Punkt 20) 

 

I allmänhet kan ett företag utföra tillförlitliga beräkningar av projektets ekonomiska utfall då 

en överenskommelse är träffad med uppdragets övriga parter angående den ersättning som 

ska utbytas, villkoren som ska gälla för den slutgiltiga ekonomiska uppgörelsen och var parts 

verkställbara rättigheter som avser den tjänst som ska utföras och erhållas av parterna. 

Efterlevnaden av IAS 18 garanterar inte en effektiv intäktsredovisning utan det är vanligtvis 

även viktigt att det enskilda företaget har ett internt och effektivt system för ekonomisk 

rapportering och budgetering. Uppföljning, och vid behov även revidering, av gjorda 

beräkningar gällande uppdragsinkomsten under projektets gång är nyttiga. Revideringar av 
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sådan art behöver dock inte betyda att utfallet av uppdraget inte kan uppskattas på ett 

tillförlitligt sätt. (IAS 18, punkt 23) En återkommande punkt i IAS 18 är den regel som säger 

att intäkter endast skall redovisas då de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

tjänsten sannolikt kommer att tillfalla företaget. Skulle det dock te sig så att en redan 

redovisad intäkt inte längre anses vara en potentiell framtida betalning redovisas detta 

belopp som en kostnad, och ingen justering av det redovisade intäktsbeloppet görs. (IAS 18, 

punkt 22) Det är därför viktigt att kunna göra pålitliga bedömningar och beräkningar vid ett 

tjänsteuppdrags start; finns verkställbara rättigheter hos båda parter? Vilken ersättning skall 

utbytas och hur lyder den slutliga ekonomiska uppgörelsen? (IAS 18, punkt 23) Om en 

osäkerhet finns vid en tjänstetransaktion, skall endast den intäkt som täcker de nedlagda 

kostnader, och som företaget troligtvis kan få tillbaka, redovisas. (IAS 18, punkt 26)  

 

RR 11 överensstämmer med IAS 18 på denna punkt. 

BFNAR 2003:3 anger att vid uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln är intäkten 

värdet av det arbete som nedlagts samt det material som förbrukats eller levererats, och att 

det avtalade priset ska vara grundläggande vid beräkningen av värdet. När förbrukning eller 

leverans av material sker redovisas utgiften för det som en kostnad. Samma förfaringssätt 

gäller lön som kan hänföras till uppdraget, den redovisas som kostnad då arbetet utförs. 

(BFNAR 2003:3, punkt 29) Alternativregeln för samma uppdragsslag säger att mindre bolag 

och koncerner inte är tvungna att redovisa värdet av periodens nedlagda arbete eller 

förbrukade, eller levererade, material tidigare än projektet faktureras. Det krävs dock att 

företaget inte dröjer med att fakturera längre än vad affärsmässig branschpraxis eller andra 

affärsmässiga skäl anger. (BFNAR 2003:3, punkt 30) 

Enligt huvudregeln för fastprisuppdrag baseras den redovisade intäkten på 

färdigställandegraden vid redovisningsperiodens slut under förutsättning att vissa kriterier är 

uppfyllda. Det första kriteriet är att det ska vara sannolikt att företaget kommer att få de 

ekonomiska fördelar som kan hänföras till projektet. Det andra kravet är att inkomsten, de 

totala utgifterna för uppdraget och balansdagens färdigställandegrad kan beräknas på ett 

tillförlitligt vis. (BFNAR 2003:3, punkt 31) När färdigställandegraden ska beräknas ska en 

konsekvent och pålitlig metod tillämpas (BFNAR 2003:3, punkt 33). Alternativregeln anger 

att mindre företag och koncerner får avstå från att intäktsredovisa inkomsterna, och istället 

redovisa intäkterna då projektet väsentligen är fullgjort. Om företaget väljer att redovisa 

enligt denna metod redovisas direkta kostnader och en väsentlig del av indirekta kostnader 

som ”Pågående arbete för annans räkning” i balansräkningen och värderas enligt lägsta 

värdets princip. De fakturerade beloppen redovisas som en kortfristig skuld. (BFNAR 2003:3, 

punkt 39) 

 

I bedömningen av vilken av huvudregeln och alternativregeln som ska användas finns det 

olika riktlinjer för företag att använda sig av. Mindre företag och koncerner har friheten att 

välja vilken regel de ska tillämpa oavsett om det gäller arbeten till fast pris eller på löpande 
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räkning. Den reglering som finns för de mindre företagen är dock att alternativregeln bara 

får användas i koncernredovisningen om den även används i den enskilda juridiska 

personens redovisning. Dock är det så att huvudregeln får användas av koncernen trots att 

den juridiska personen tillämpar alternativregeln. För större företag ser det dock lite 

annorlunda ut. I dessa fall måste alltid koncernen använda huvudregeln, men det står den 

enskilda juridiska personen fritt att välja mellan de två systemen. Både större och mindre 

företag har möjlighet att byta från alternativregeln till huvudregeln, däremot krävs särskilda 

skäl för att byta från huvudregeln till alternativregeln. (BFNAR 2003:3, Inledning)    

3.4.4 Värdering av en intäkt 

Enligt IAS 18 skall intäkter som erhållits eller kommer att erhållas, värderas till dess verkliga 

värde (IAS 18, punkt 9). Med verkligt värde menas i denna standard värdet till vilket en skuld 

skulle kunna regleras, eller en tillgång överlåtas mellan välinformerade parter i en 

transaktion av affärsmässig karaktär. Det gäller även att båda parter har ett intresse av den 

aktuella transaktionen. (IAS 18, punkt 7) 

 

Det är företaget och köparen som kommer överens om och fastställer den intäkt som 

transaktionen leder till. En värdering av det verkliga värdet görs av vad som kommer att 

erhållas eller redan erhållits. Hänsyn tas även till förekommande rabatter som kan ha 

förhandlats fram. (IAS 18, Punkt 10) Vanligtvis mottager företaget en betalning i form av 

likvida medel, vilket motsvarar intäkten. Om denna betalning görs vid ett senare tillfälle finns 

en risk för att beloppets verkliga värde har minskat i förhållande till det nominella värdet, 

därför sätts oftast någon form av ränta på den kredit som köparen erbjuds. Skillnaden som 

uppstår vid inbetalning mellan dessa värden, redovisas till följd av detta som en ränteintäkt. 

(IAS 18, punkt 11) 

 

RR 11 och BFNAR 2003:3 överensstämmer med IAS 18 på denna punkt. 

3.4.5 Successiv vinstavräkning  

Då ett tjänsteuppdrag kan sträcka sig under en längre tid, är det på balansdagen inte säkert 

att ett uppdrag är fullständigt avslutat. Därför måste hänsyn tas till vilken grad arbetet är 

färdigställt på balansdagen. (IAS 18, punkt 20) Detta tillvägagångssätt vid fastställande av 

färdigställt arbete går under benämningen ”successiv vinstavräkning”, vilket innebär att 

intäkter redovisas allteftersom arbetet färdigställs. Successiv vinstavräkning kan vara till 

företagets hjälp då de på så vis får nyttig information om hur uppdraget förhåller sig till 

kostnader och resultat under en period. (IAS 18,punkt 21)  

IAS 18 anger att det finns olika tillvägagångssätt genom vilka färdigställandegraden för ett 

tjänsteuppdrag kan fastställas. Vilken av metoderna som används beror på vilken typ av 
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projekt det handlar om. Ett sätt att bestämma färdigställandegraden är att bedöma de 

utförda tjänsterna vid rapportperiodens slut och sätta dessa i relation till vad som totalt, 

enligt överenskommelse, ska utföras. Att bedöma förhållandet mellan de nedlagda 

utgifterna vid redovisningsperiodens slut och de beräknade totala utgifterna är ett annat 

tillvägagångssätt. När det är fråga om den sistnämnda metoden återspeglar normalt sett inte 

förskotts- eller delbetalningar från beställaren det arbete som genomförts. Enbart de 

utgifter som motsvarar arbete som kommer att utföras, eller redan har utförts, ska inräknas i 

beräknade totala utgifter. Ett ytterligare kriterium är att bara utgifter som motsvarar arbete 

som redan utförts räknas in i nedlagda utgifter vid periodens slut.  (IAS 18, punkt 24) I det 

inledande skedet av ett projekt kan det vara så att uppdragets utfall inte kan beräknas på ett 

pålitligt vis, men det hindrar inte sannolikheten att kunden kommer att ersätta 

tjänsteföretaget för de utgifter som uppkommit. I dessa fall begränsas den redovisade 

intäkten till det belopp som motsvarar vad företaget bedömer att kunden ska ersätta. (IAS 

18, punkt 27)  

 

En bedömning måste alltid göras, till vilken grad företaget kommer att få ersättning av 

kunden. Då uppskattningarna inte kan göras med full säkerhet, redovisas inte heller någon 

vinst. (IAS 18, punkt 27) Kan inte tjänsteuppdragets utfall uppskattas med säkerhet, och dess 

utgifter troligtvis inte betalas av köparen, görs ingen redovisning av intäkt. (IAS 18, punkt 28) 

Till vilken utsträckning en tjänst är färdigställd går att mäta på ett antal sätt. Bedömningar 

görs då bland annat med hjälp av undersökningar, jämförelser och beräkningar på utgifter på 

balansdagen. (IAS 18, punkt 24) I vissa fall, när en tjänst innehåller ett stort antal olika 

moment, redovisas intäkterna jämt över tjänsteperioden. (IAS 18, punkt 25) 

 

Intäktsredovisning tillämpas enligt IAS 18 på varje enskild transaktion för sig som uppstår, 

vissa undantag finns dock. I vissa fall är det tvunget att separera delar i en transaktion för att 

återge den ekonomiska innebörden i redovisningen. Ett exempel är att tjänsteföretaget 

säljer en produkt och i försäljningspriset ingår ett identifierbart belopp för underhåll och 

service. Detta belopp och intäkten periodiseras då under den eller de perioder som arbetet 

utförs. (IAS 18, punkt 13) 

 

RR 11 överensstämmer med IAS 18. 

 

Som tidigare angetts skiljer BFNAR 2003:3 på två typer av försäljning av tjänst; uppdrag till 

fast pris och uppdrag på löpande räkning. Dessa två undergrupper har en huvudregel och en 

alternativregel vardera. Då huvudregeln för uppdrag på löpande räkning eller huvudregeln 

för uppdrag till fast pris tillämpas sker vinstavräkning successivt under tiden uppdraget 

utförs. (BFNAR 2003:3, Inledning) 

 

(Se bilaga 4 för räkneexempel rörande successiv vinstavräkning.) 
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3.5 Problem som kan uppstå vid intäktsredovisning 

Det är viktigt för intressenter, till exempel leverantörer, aktieägare och banker, att kunna lita 

på den finansiella rapportering som företag lämnar ut. Det är dock inte alltid den visar en 

korrekt bild av verkligheten. Orsakerna till de felaktigheter som kan uppstå är många. 

(Cheney, 2006, s.2)  

3.5.1 Flera olika ramverk 

Det finns många olika ramverk som reglerar intäktsredovisning och de stämmer inte alltid 

överens med varandra, denna oordning är en av orsakerna till att felaktigheter uppstår. 

Risken finns att personen som ska hantera intäkten inte besitter tillräckligt mycket kunskap 

om de rekommendationer och standarder som finns för att välja rätt ramverk. 

Kunskapsbristen leder följaktligen även till att personen inte vet exakt vilka detaljer i en 

transaktion som är avgörande för hur intäkten ska redovisas. (Cheney, 2006, s.3) 

3.5.2 Tjänster längre än en redovisningsperiod    

Vissa typer av tjänster sträcker sig naturligt över flera redovisningsperioder, och av flera 

anledningar kan detta leda till problem när det gäller redovisningen av intäkter. Den stora 

orsaken till svårigheterna är att kalkylerna bygger på prognoser, som inte alltid infrias då 

uppskattningar angående projektets längd, kostnader och intäkter inte alltid är lätta att göra. 

Det kan vara problematiskt att i förväg förutspå huruvida köparen, och även säljaren, av 

tjänsten kommer att leva upp till de förväntningar som ställts eller om någon punkt i 

kontraktet bryts. (Martin, 2002, s.8) Ett scenario som är specifikt för tjänsteföretag i 

allmänhet och IT-konsultföretag i synnerhet är att de ofta tillhandahåller tjänster som kräver 

underhåll och uppdateringar som utförs under en lång tidsperiod. Det förekommer att 

företaget redovisar hela intäkten direkt, istället för att göra det under hela tjänstens period, 

vilket då inte återspeglar en rättvisande bild i de finansiella rapporterna. (Cusumano, 2003, 

s.2) 

3.5.3 Problemet med verkliga värden 

För att redovisningsrapporterna ska vara så relevanta och användbara för intressenter som 

möjligt används verkliga värden. I vissa fall används inte faktiska marknadspriser utan 

företaget spekulerar i stället i vad en potentiell köpare skulle vara beredd att betala för 

tjänsten vid den aktuella tidpunkten, och den proceduren kan vara både svår och kostsam. 

Det finns en risk att intäkterna under- eller övervärderas på grund av antagandena. 

(Benston, 2008, s.3) 
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3.5.4 Ramverken lämnar rum för tolkningar 

De standarder och rekommendationer som finns idag innehåller relativt vaga definitioner 

och lämnar därmed utrymme för tillämparens egna tolkningar. En definition som att intäkten 

ska redovisas när produkten eller tjänsten har levererats, kan tolkas på olika vis. Inom IT-

konsultbranschen är det väldigt vanligt att projekt blir försenade på grund av att kraven på 

tjänsten ändras eller att det helt enkelt tar längre tid än förväntat. Vid förseningar kanske ett 

företag anser att den delvis färdiga tjänsten är levererad och därmed redovisa hela intäkten, 

medan ett annat företag inte skulle betrakta tjänsten som levererad. (Cusumano, 2003, s.1)  

3.6 Vad anser revisorn?
1
 

Per-Oluf Hansen arbetar på revisionsbyrån KPMG i Västerås och har varit auktoriserad 

revisor sedan 1977. Hansen är av uppfattningen att tjänsteföretag förstår att grundtanken 

med ramverken som behandlar intäkter är att matcha intäkter och kostnader, att det alltså 

handlar om att redovisa intäkten vid rätt tidpunkt. En skillnad i hanteringen av 

intäktsredovisning mellan stora och små företag kan vara att boksluten i de mindre bolagen 

ofta styrs av den skattemässiga situation bolaget befinner sig i. Enligt skattereglerna är det 

tillåtet att till exempel vid fakturering den första januari underlåta att redovisa den 

upparbetade intäkten per den sista december, och istället skapa en obeskattad reserv 

innehållande samma upparbetade intäkt. Om denna obeskattade reserv växer går bolaget 

bättre än vad som visas, och på motsatt vis går företaget sämre än redovisat om den 

obeskattade reserven sjunker. Redovisas inte ökningen eller minskningen av denna reserv 

ges bolagets intressenter en felaktig bild av företagets verkliga resultat. Större bolag har ett 

behov av att erbjuda aktieägarna en transparent redovisning där följaktligen en rättvisande 

bild av resultatet presenteras. I mindre företag där företagsledarna och aktieägarna ofta är 

samma personer är detta krav inte lika uttalat.  

 

Vid revidering av, och rådgivning till, tjänsteföretag har Hansen lagt märke till att de mindre 

bolagen ofta lämnar mycket bristfällig information angående vilka redovisningsprinciper som 

tillämpats vid upprättandet av redovisningen. Anledningen till detta problem skulle kunna 

vara att det helt enkelt inte efterfrågas. Intressenter, som till exempel aktieägare, banker 

och leverantörer, ser inte avsaknaden av information som något problem, vilket kan tyckas 

vara lite märkligt.  

 

Vid bristfällig information i den finansiella rapporteringen finns det ändå indikatorer i denna 

på hur företaget hanterar sina intäkter. Ett företag som inte successivt vinstavräknar 

redovisar kostnader för pågående uppdrag i posten Pågående arbete för annans räkning, 

som återfinns under Varulager. Om företaget däremot vinstavräknar successivt redovisas 

                                                 
1
 Per-Oluf Hansen, KPMG, Intervju 2009-04-28 
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intäkterna, innan fakturering sker, under Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som 

en upplupen intäkt.   
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4 Empiriskt resultat 

Kapitlet inleds med en presentation av de intervjuade företagen och dess respondenter
2
. 

Vidare redogörs för respondenternas syn på problemområdet tillsammans med utdrag från 

respektive företags årsredovisning
3
. Avslutningsvis sammanställs vad som kunnat uttydas ur 

de lokala företagens årsredovisningar. 

4.1 Respondent- och företagspresentation 

Prevas AB är sedan 1998 ett börsnoterat IT-konsultföretag med en nettoomsättning på drygt 

600 miljoner kronor och cirka 500 anställda. Majoriteten av konsulterna är tekniska 

konsulter med civilingenjörsbakgrund.  Företaget grundades 1985 i Västerås, där även 

huvudkontoret är beläget, och har kontor runt om i hela Sverige samt dotterbolag i Danmark 

och Norge. IT-tjänsterna Prevas tillhandahåller riktar sig framförallt mot produktionen i 

industriföretag, och alltså inte mot administrativa system. Ett av de huvudsakliga 

arbetsområdena är utvecklingen av produkters inbyggda intelligens.  

 

Lena Wiberg är redovisningschef för Prevaskoncernen och har arbetat på företaget sedan 

1998. I stort sett har hennes tjänst varit den samma genom åren, men i takt med att 

företaget har expanderat, till exempel genom att verksamheten fördubblades under 2007, 

har kraven på redovisningschefsposten höjts. På grund av att företaget är börsnoterat är det 

skyldigt att varje kvartal lämna en extern finansiell rapport, vilken Lena Wiberg är internt 

ansvarig för.  

 

Svensk AB är ett svenskt bolag bildat 1991 med en nettoomsättning på cirka 110 miljoner 

kronor. Företaget har 700 anställda fördelat på åtta orter runt om i Sverige, från Malmö i 

söder till Skellefteå i norr. De säljer, supportar och konsulterar kring en speciell produkt, ett 

konstruktionsverktyg, ämnat att effektivisera varje steg i kundens produktionsutveckling. 

Svensk AB tillhandahåller inte färdiga paketlösningar, utan arbetar tillsammans med kunden 

från idé till färdig produkt.  De har även schemalagda utbildningar där kunderna utbildas i 

användandet av produkterna.  

 

Respondenten på Svensk AB, Nils Eriksson, arbetar som affärsområdeschef för 

konsultverksamheten inom bolaget, vilket även innebär att han ä ansvarig för företagets 

redovisning. Affärsområdeschefens huvuduppgift är att se till att företaget har en 

ekonomiskt god konsultverksamhet samt att arbeta för att bolaget ska vara ett av de 

ledande IT-konsultföretagen inom den typen av konsulttjänster de erbjuder.    

                                                 
2
 Lena Wiberg, Prevas AB, Personlig intervju 2009-05-06 

Nils Eriksson, Svensk AB, Telefonintervju 2009-05-06 
3 Prevas AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 -- 2008-12-31 
Svensk AB,  årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31 
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4.2 Utförandet av tjänsten 

I Prevas AB är det mest förekommande att uppdrag genomförs på löpande räkning, vilket 

betyder att säljaren kommer överens med kund om tjänstens omfattning samt ett pris per 

konsulttimme. Denna variant innebär att företaget inte löper någon risk för felbedömningar 

då de i förväg vet exakt vad de får betalt per timme. Konsulten rapporterar löpande den 

nedlagda tiden i ett tidredovisningssystem, där chefen sedan kontrollerar och attesterar 

veckorapporten. Tiden utgör automatiskt ett underlag för företagets intäkt och även för den 

faktura som slutligen skickas ut till kund. Vid uppdrag på löpande räkning vet Prevas AB 

vilken upparbetad intäkt projektet har genererat vid slutet av månaden, även om fakturan 

ännu ej har sammanställts.  

  

Även om uppdrag på löpande räkning är den vanligaste metoden vid tjänsteutförandet hos 

Prevas AB, förekommer det att de utför fastprisuppdrag. I det inledande skedet av sådana 

typer av projekt räknar den tilltänkta projektledaren tillsammans med säljaren fram en kalkyl 

som sedan ligger till grund för den offert som presenteras för kund. Fastprisprojekt bygger, 

liksom uppdrag på löpande räkning, på ett bestämt pris per timme men vid denna metod 

ingår kostnader för konsultlön, inköp och risktillägg i timpriset. Ju högre risk uppdraget 

medför desto större blir risktillägget. När konsulten rapporterar den tid han eller hon har 

lagt ned på uppdraget genereras en intäkt baserad på timpriset i kalkylen. Offerten som 

föreslås för kund innehåller dock ett totalpris för hela projektet samt uppgift om en bestämd 

tidsperiod inom vilken projektet ska vara slutfört. Att intäkter tas upp successivt under 

uppdragets gång framgår även i företagets årsredovisning.  

 

Den stora skillnaden mellan de två metoderna som används i Prevas AB är risken. Vid 

uppdrag på löpande räkning löper som nämnts inte bolaget någon risk för felberäkningar, 

vilket det dock gör vid fastprisprojekt. Risken ligger då i huruvida kalkylen kommer att 

stämma och om tiden som beräknats kommer att räcka till. Vid högriskprojekt genomför 

projektledaren prognoser varje månad för att tidigt upptäcka om kalkylen kommer att 

uppfyllas eller inte.  

 

I Svensk AB är majoriteten av konsultprojekten relativt små, mellan fyra till sexton timmar 

långa. En marknadsavdelning jobbar för att sälja konsulttimmar till företag. När de väl fått in 

en order görs en förstudie för att utreda kundens önskemål, krav och förväntningar. Efter 

utförd tjänst avrapporteras det antal nedlagda timmar och dessa ligger sedan till grund för 

den faktura som sammanställs och skickas ut till kund. Vilket överensstämmer med vad som 

kunde uttydas ur företagets årsredovisning. 

 

Det förekommer att Svensk AB utför längre projekt som kan sträcka sig allt från en vecka upp 

till flera månader. Dessa projekt är dock en relativt ny del i företagets verksamhet. För dessa 

uppdrag genomförs en mer omfattande förstudie under fyra till fem dagar, då kundens 
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gamla processer ses över och dokumentation över vad kunden är i behov av upprättas. 

Företaget och kunden kommer överens om ett pris och tidsomfattning som ska gälla för 

projektet. Förstudien leder till en lösningsbeskrivning som anger hur projektet ska se ut och 

vad som ska levereras. Avtal sätts upp och en kostnads- och tidsplan för implementeringen 

utformas. I samband med detta formuleras en projektplan och projektbeskrivning, vilka 

ligger till grund för implementeringen. I nästa steg utses en projektledare samt en 

konsultgrupp som fattar de ekonomiska och strategiska besluten under uppdragets gång. 

Under pågående projekt förändras oftast förutsättningarna, vilket kan leda till ökade 

kostnader och en omformulering av projektets pris och längd blir nödvändig att göra. En 

diskussion mellan företag och kund måste i detta läge tas, för att ta reda på om kunden är 

villig att betala mer. När detta gjorts slutförs projektet och en resultatrapport tas fram 

genom att kunden och företaget tillsammans blickar tillbaka på vad det var som skulle göras 

och hur det till slut utföll. Projektet avslutas med att faktura skickas ut till kunden.   

 

I både Prevas AB och Svensk AB förekommer service- och supportavtal, där företagen 

erbjuder sina kunder hjälp och vägledning av levererad tjänst. Prevas AB:s avtal är oftast 

uppbyggda på det vis att kunden betalar en månadskostnad för denna service. Företaget 

intäktsför med samma belopp varje månad. En faktura skickas vanligtvis ut i förskott, 

avseende en tremånaders period, på ett belopp om till exempel 30 tkr för ett kvartal. 

Intäkten fördelas då med 10 tkr per månad. Informationen Lena Wiberg lämnar 

överensstämmer med årsredovisningen för Prevas AB. I Svensk AB faktureras räkningen 

årsvis och hela intäkten för året tas upp vid faktureringen. Detta är även vad som anges i 

Svensk AB:s årsredovisning. 

4.3 Reflektioner kring principer som omger intäktsredovisning 

Nils Eriksson lägger inte mycket fokus på redovisningsprinciper eller värderingar och 

bedömningar i sitt dagliga arbete, varför några utförliga reflektioner kring dessa principer 

inte kunde ges. Nils Eriksson hävdar att de använder sig av en ”traditionell 

intäktsredovisning”. Läses företagets årsredovisning för år 2007 kan trots hans påstående 

uttydas att företaget tillämpar vissa redovisningsprinciper, vilka dessa är framgår dock inte 

då de uppges vara ”oförändrade i jämförelse med föregående år”. Svensk AB:s 

årsredovisning för räkenskapsåret 2006, hänvisar även denna bakåt i tiden när det gäller 

redovisningsprinciper. Detsamma gör årsredovisningen för år 2004, där hävdas dock där att 

dessa principer stämmer överens med Årsredovisningslagens bestämmelser.  

4.3.1 Försiktighetsprincipen 

I Prevas AB måste de vara mycket säkra på att ett uppdrag kommer att genomföras innan tid 

med timtaxa får skrivas. Vid uppdrag där osäkerhet finns i det inledande stadiet skrivs tiden i 

början upp som spekulationstid där ingen intäktsföring sker. Vid både uppdrag på löpande 
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räkning och fastprisprojekt och då osäkerhet finns avvaktar Prevas AB på liknande vis med 

att intäktsföra tills de bedömer att osäkerheten är över.  

4.3.2 Neutralitetsprincipen 

Denna princip yttrar sig i Prevas AB på så vis att det inte ska spela någon roll var i 

organisationen ett uppdrag utförs, enhetliga metoder för arbetsgången används. Alla kontor 

i samtliga tre länder ska agera på samma sätt när det gäller utförandet av en tjänst, och 

problem ska hanteras likvärdigt. Som stöd till detta arbetar projektkontoret övergripande 

mot samtliga projekt som Prevas AB åtar sig.  

4.3.3 Matchningsprincipen 

Lena Wiberg upplever det som självklart att intäkter tas upp den period som arbetet utförs 

och därmed den period där kostnaden uppstår. Det kan dock dyka upp frågetecken vid udda 

intäkter som till exempel säljlicenser där ingen direkt kostnad är kopplad till tjänsten. Vid en 

sådan typ av intäkt sker dock intäktsredovisningen när risken är över, det vill säga vid 

leverans. 

4.4 Ramverken som följs  

Tidigare använde sig Prevas AB av de rekommendationer som återfinns i IAS 11, som är 

riktad till entreprenadföretag, vid intäktsredovisningen. Detta gjorde de för att IAS 18 under 

detta skede inte var anpassat för tjänsteföretag. Idag har dock IAS 18 utvecklats och blivit 

applicerbart vid försäljning av tjänster, varför Prevas AB i dagsläget tillämpar detta regelverk.  

 

Respondenten i Svensk AB angav att de inte följer något speciellt regelverk, utan hävdar att 

de återigen tillämpar ”traditionell redovisning”. Genom företagets årsredovisning 

framkommer dock att redovisningen upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens 

allmänna råd, BFNAR.  

4.4.1 Kunskap och åsikter kring de tillämpade regelverken 

Lena Wiberg har inte reflekterat så mycket över IAS 18 på senare år, utan satte sig väl in i 

regelverket när modellen för intäktsföring och vinstavräkning utformades. Numera utgår 

hon från sin erfarenhet i sitt arbete och diskuterar även med företagets revisorer huruvida 

redovisningen stämmer överens med regelverket.  

 

Trots att det var ett antal år sedan Lena Wiberg fördjupade sig i standarden IAS 18 anser hon 

att den är en god vägledning i hennes dagliga arbete. Hon menar att det skulle vara 

problematiskt att mer detaljerat reglera intäktsredovisningen, och att det är möjligt att 
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förstå grundtanken med IAS 18. Det viktigaste för ett företag är att ha en fungerande modell, 

av den anledningen att redovisningen då blir konsekvent och ger en rättvisande bild av 

verksamheten.  

 

Då Nils Eriksson inte kunde namnge något regelverk som efterföljs, föll frågan angående 

kännedomen om dessa bort.  

4.5 Tillämpningen av successiv vinstavräkning 

Lena Wiberg anger att successiv vinstavräkning tillämpas av Prevas AB både vid uppdrag på 

löpande räkning och vid fastprisuppdrag, detta stämmer väl överens med vad som kan 

uttydas ur årsredovisningen. Vid fastprisuppdrag räknas en vinst av på de rapporterade 

timmarna, och blir det ett överskott utöver timmarna räknas vinst av successivt även på 

detta. I de fall där underskott uppstår minskas vinsten på motsvarande vis. Vid uppdrag på 

löpande räkning utgör de rapporterade timmarna intäkten varje månad. Lena Wiberg anser 

att denna metod fungerar väldigt väl och att den enligt henne ger en rättvisande bild av 

verksamheten.  

 

Successiv vinstavräkning är ingenting Svensk AB använder sig av idag, men Nils Eriksson 

anser att det är något de kommer att bli tvungna att införa.  

4.6 Komplicerade moment 

Den del inom intäktsredovisningen som, enligt Lena Wiberg, är upphov till mest problem är 

då det i början av ett uppdrag finns en osäkerhet som grundar sig i att Prevas AB inte kan 

vara helt säkra på att uppdraget kommer att påbörjas och avslutas. Det är en svår 

bedömning att avgöra huruvida det är så pass säkert att uppdraget genomförs att intäkt kan 

redovisas och en vinst avräknas. Om intäkt redovisas för tidigt och det sedan visar sig att 

projektet avbryts kan det bli en kännbar förlust att tvingas skriva bort intäkten. För att 

komma till rätta med detta problem har Prevas AB som regel att inte redovisa intäkter från 

ett projekt förrän det finns en skriftlig beställning från kund, det är dock inte alltid detta 

följs. Det händer att kunden ger en muntlig beställning och är angelägen om att uppdraget 

ska påbörjas snarast, men samtidigt dröjer med det skriftliga, och i dessa fall måste en svår 

avvägning göras angående när intäkt ska börja redovisas.  

 

Lena Wiberg menar att detta problem bli tydligare i en lågkonjunktur, då det ofta visar sig i 

form av att en muntlig beställning ges utan att den högsta ledningen i kundföretaget har gett 

sitt godkännande. Följden av detta kan bli att ledningen i det beställande företaget slutligen 

beslutar att uppdraget inte ska genomföras och därmed läggs projektet ned. Ett sätt att 

komma till rätta med denna situation är att ett avtal upprättas i inledningen av ett osäkert 

projekt där Prevas AB kommer överens med kund om att betalning ska erläggas för den tid 

som lagts ned, även om uppdraget inte genomförs.  
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Problemen, anser Nils Eriksson, uppstår när de jobbar med de månadslånga projekten som 

under senare tid blivit mer förekommande i företaget. Under projektets gång sker ingen 

fakturering, och eftersom företaget inte tillämpar vinstavräkning tas inte intäkterna upp i 

rätt period, vilket resulterar i en klumpintäkt vid slutfört uppdrag. Detta leder till att en del 

enheter i företaget har problem med att påvisa positiva resultat vissa månader. Historiskt 

sett har tillvägagångssättet vid hantering av intäkter gått till på detta sätt, men Nils Eriksson, 

som blev tillsatt denna tjänst i februari i år, är medveten om att det nu är ett kritiskt 

moment i verksamheten. Han ser det som sin uppgift att arbeta fram en lösning för 

intäktsredovisningen vid försäljning av längre konsultuppdrag, så att rätt intäkt tas upp i rätt 

period.  

4.7 Speciella metoder eller modeller? 

Den kalkyl Prevas AB använder vid fastprisprojekt som beskrivits tidigare är till stor hjälp i 

det dagliga arbetet, men förutom den finns det även en annan viktig beståndsdel i arbetet 

med intäktsredovisningen. För att skydda sig mot den höga risk som är förenat med en del 

uppdrag, måste projektledarna för projekt som klassas som högriskprojekt med jämna 

mellanrum göra en prognos och en vidarerapportering om hur läget vid en aktuell tidpunkt 

är. Där ska projektledaren avgöra huruvida uppdraget fortfarande befinner sig inom ramarna 

för uppdragskalkylen. Prevas AB har ett internt projektkontor som kontrollerar riskuppdrag, 

och till detta ska projektledaren lämna månatliga rapporter. Lena Wiberg betonar vikten av 

att projektledaren signalerar om eventuella problem i ett tidigt skede, för att minimera de 

intäkter som kan komma att skrivas bort. Det förekommer dock att projektledaren väntar 

lite för länge med att ange att problem finns, kanske på grund av stolthet, och därmed ökar 

de intäkter som i slutändan inte tillfaller företaget.  

 

Lena Wiberg menar att det är självklart att bedömningar inte alltid kan göras helt tillförlitligt 

eftersom en stor del av det bygger på spekulationer. Speciellt vid stora och komplicerade 

projekt kan det vara problematiskt att veta om kalkylen kommer att hålla.  

 

I dagsläget använder sig inte Svensk AB av någon speciell modell eller metod vid beräkningar 

av intäkter. Ett IT-system som hjälper företaget att se i vilken period de utfört specifika delar 

av arbetet, tror Nils Eriksson skulle vara ett första steg i rätt riktning, då de idag gör alla 

beräkningar manuellt. Via Outlook kan de bland annat ha översikt över samtliga orders, men 

ekonomiskt sett vet de alltså inte när de har upparbetat intäkten, utan kan bara på ett oklart 

vis bedöma detta. 

4.8 Interna och Externa faktorer 

Lena Wiberg lyfter fram två faktorer som i stor grad påverkar de bedömningar, beräkningar 

och redovisningsval som görs. Den ena är vilken projektledare som tillsätts för ett uppdrag. 
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Är det en erfaren projektledare behöver Lena Wiberg som redovisningsansvarig inte fundera 

så mycket. Då är sannolikheten stor att kalkylen som utformas i slutändan stämmer och att 

projektet går med vinst. Är det däremot en relativt oerfaren projektledare krävs en 

bedömning av hur skicklig denne kan tänkas vara på att göra tillförlitliga prognoser, även här 

dyker alltså en risk upp.  

 

Den andra faktorn Lena Wiberg framhäver är tekniken som Prevas AB ska arbeta med. Är det 

ett system som de har jobbat mycket med tidigare så vet de hur den fungerar och huruvida 

de kan hantera den på ett bra och effektivt vis, men om tekniken är ny för dem blir det svårt 

att bedöma hur mycket tid som kommer att krävas av konsulterna för att hantera detta.  

 

Den mest betydelsefulla externa faktorn som Lena Wiberg lyfter fram är vilken kund 

uppdraget beställs av. Hon menar att om det är en kund som Prevas AB har arbetat med 

förut är osäkerheten liten, då vet de hur verksamheten ser ut och de vet även vilka personer 

de kommer att mötas av på plats, vilken kunskap de har och hur dessa personer fungerar. 

När det handlar om en ny kund har företaget inte samma insyn och därmed tas en större 

risk. Det leder till att försiktigheten vid bedömningen av hur väl uppdraget kommer att falla 

ut ökar. Vilken marknad kunden befinner sig på och vilken kultur denne omger sig av spelar 

också roll. En, för Prevas AB, ny kultur leder ofta till olika och nya sätt att tänka. Även bland 

de externa faktorerna återfinns tekniken som en bidragande orsak, är systemen som 

konsulten möts av ute hos kund outforskade för konsulten ökar risken för att uppdraget inte 

kommer att följa kalkylen. 

 

Inget fullständigt svar angående interna och externa faktorer kunde erhållas från Svensk AB.  

4.9 Presentation av de lokala IT-konsultföretagen
4
 

IT-mästaren Mitt AB är ett IT-konsultföretag som erbjuder IT-lösningar inom drift, 

kommunikation och säkerhet. Företaget har cirka tjugo personer anställda placerade på fem 

kontor i Mellansverige med en nettoomsättning på 24 miljoner kronor.  

 

Lena och Anders Teknik AB säljer och marknadsför tjänster åt framför allt industriföretag 

sedan 1996. Kunskapsområdena de inriktar sig på är datakommunikation, hårdvarunära 

programmering och elektronikkonstruktion. Bolaget har en nettoomsättning omkring 4 

miljoner kronor och har fem anställda som befinner sig på ett och samma kontor.  

 

                                                 
4
 IT-mästaren Mitt AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 

Lena och Anders Teknik AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2007-09-01 -- 2008-08-31 
Admore AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2007-05-01 -- 2008-04-30 
Lövenklev Consulting AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2007-09-01 -- 2008-08-31 
ÅData Infosystem AB, årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 
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Admore AB har varit verksamma sedan december 2005 och erbjuder tjänster inom IT-

branschen, såsom projektledning med inriktning mot verksamhetsinriktade förändrings 

projekt. Företaget har tre anställda och omsätter cirka 5,5 miljoner kronor netto. 

 

Lövenklev Consulting AB grundades 2004 och bedriver IT-konsultverksamhet samt 

försäljning av datatillbehör. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2007-2008 var cirka 2,5 

miljoner kronor. Bolaget har två anställda och ett kontor i Västerås.  

 

ÅData Infosystem AB säljer konsulttjänster samt IT-system, de ägnar sig även åt underhåll 

och utveckling av IT-system. Verksamheten har ett kontor där fyra personer arbetar. År 2007 

hade ÅData en nettoomsättning på drygt fyra miljoner kronor. 

4.9.1 Hantering av intäkter 

Samtliga fem företag upprättar sin redovisning enligt Bokföringsnämndens Allmänna råd. 

Fyra av de fem studerade företagen anger inte att de på något sätt använder sig av successiv 

vinstavräkning. Admore AB uppger att de successivt vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på 

löpande räkning.  

 

Posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter återfinns i samtliga årsredovisningar. 

Däremot redovisar ingen av de lokala IT-konsultföretagen posten Pågående arbete för 

annans räkning. 

 

Redovisningsprinciper som behandlar intäkter anges varken i årsredovisningarna för IT-

mästaren Mitt AB, Lena och Anders Teknik AB, Lövenklev Consulting AB eller ÅData 

Infosystem AB.  Admore AB använder sig av successiv vinstavräkning och därmed tillämpas 

matchningsprincipen.  

 

Efter genomgången skådning av samtliga årsredovisningar var ovanstående information det 

som syntes vara av värde för uppfyllandet av uppsatsens syfte.    
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5 Analys och egna reflektioner 

Detta kapitel innehåller en analys av det material som presenterats i empiravsnittet. 

Analysen har sin utgångspunkt i studiens syfte och referensram, där kopplingar och 

jämförelser görs mellan dessa två och det empiriska resultatet. Löpande framkommer även 

egna reflektioner. 

5.1 Företagens tillämpning av berörda redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna utgörs av kvalitativa egenskaper, och avsikten med dessa är att 

göra den information som återfinns i finansiella rapporter användbar för intressenter. 

Genom användning av dessa principer eftersträvas en rättvisande bild i redovisningen. Den 

utförda undersökningen visar att företagen i den valda branschen tillämpar principerna i 

mycket varierande grad. Lena Wiberg visade en stor medvetenhet när det gäller samtliga 

principer. Enligt litteraturen får intäkter varken över- eller underskattas, och osäkerheter ska 

beaktas. Prevas AB hanterar osäkerhet med stor försiktighet och intäkten tas inte upp förrän 

risken har eliminerats. Vid vissa högriskprojekt skriver Prevas AB ett sorts föravtal där 

företaget kommer överens med kunden om att ersättning för nedlagt arbete ska erhållas 

även om uppdraget till slut inte fullföljs. Det tillvägagångssättet stämmer helt överens med 

IAS 18 punkt 27.  

 

Att upprätthålla en tillförlitlig och neutral redovisning är viktigt för att inte ge en missvisande 

bild av verksamheten. Detta gör Prevas AB genom att arbeta med enhetliga och konsekventa 

metoder i hela organisationen, bland annat med hjälp av det projektkontor som hanterar 

högriskprojekt oberoende av kontor. Neutralitet visar Prevas AB prov på även när det gäller 

den kalkyleringsmodell som de använder sig av i arbetet med intäkter. Denna modell ser till 

så att den finansiella informationen inte vinklas, vilket stämmer bra överens med vad 

neutralitetsprincipen uppger.  Vi håller med Lena Wiberg om att det är mycket viktigt att 

hela organisationen utför tjänsterna på ett likvärdigt sätt, annars finns en stor risk att 

redovisningen inte kan ge en korrekt återgivning av verksamheten. Om till exempel en enhet 

skulle använda sig av successiv vinstavräkning i samma typ av situation som en annan del av 

verksamheten inte gör det, skulle detta leda till att enheten som vinstavräknar skulle visa en 

större vinst än den andra, trots att verkligheten är en annan.  

 

Vad gäller matchning av intäkter och kostnader upplever Lena Wiberg det som en självklar 

process att redovisa intäkten under samma period då den tillhörande kostnaden uppstår. 

Det stämmer bra överens med vad matchningsprincipen står för. 

 

Att Nils Eriksson på Svensk AB hävdar att de inte använder sig av några redovisningsprinciper 

återspeglar inte riktigt vad årsredovisningen antyder. Genom årsredovisningen fås 
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kunskapen att samma redovisningsprinciper som föregående år används. Uppgiften Nils 

Eriksson lämnar stämmer följaktligen inte riktigt överens med vad årsredovisningen uppger, 

alltså att principer tillämpas och vilka de är finns att läsa i tidigare rapport. En fundering som 

dyker upp, och som tyvärr inte kunnat få svar, är; vem har rätt, den finansiella rapportering 

eller Nils Eriksson? Efter kontroll av 2004 och 2006 års finansiella rapporter kunde 

konstateras att de inte heller där uppger vilka principer som används, utan enbart hänvisar 

till föregående årsredovisning. Vi tycker att det är lite konstigt att det är möjligt att referera 

bakåt i tiden på detta vis flera år i följd. Det faktum att det var så pass många år sedan någon 

redovisningsprincip kunde utläsas i Svensk AB´s finansiella rapportering kan vara en 

bidragande orsak till varför Nils Eriksson inte har reflekterat över saken.  

 

Nils Eriksson angav att han inte reflekterar över detta i sitt dagliga arbete. Det kan tänkas att 

ekonomer ute i arbetslivet inte namnger de principer och begrepp som kretsar kring 

intäktsredovisningen i det dagliga arbetet. Därför kan det nog vara svårt både för Lena 

Wiberg och Nils Eriksson, som blivit utfrågade i vår undersökning, att koppla det praktiska 

tillvägagångssättet till teoretiska principer. Det är möjligt att principerna tillämpas i deras 

arbete per automatik. 

 

Bland de lokala företagen kunde i stort sett ingen efterlevnad av redovisningsprinciper 

tydligt utläsas från årsredovisningarna. Undantaget var dock Admore AB som använder sig av 

successiv vinstavräkning vilket betyder att matchningsprincipen tillämpas. Definitiva 

slutsatser kring detta är svåra att dra då de flesta inte uttryckligen anger principerna i not. 

Upplupna intäkter som härstammar från pågående uppdrag kan dock döljas i 

balansräkningens post Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som var och ett av de 

lokala bolagen redovisar.  

 

Vi tycker att det är märkligt att Svensk AB och de lokala IT-konsultföretagen inte är tydligare 

med de principer som tillämpas, då BFNAR 2003:3 uttryckligen anger att tilläggsupplysningar 

angående principer ska lämnas i den finansiella rapporteringen. Att bara hänvisa till 

föregående årsredovisningar anser inte vi borde räcka.   

5.2 Ramverken som följs 

Det kan konstateras att de ramverk för intäktsredovisning som svenska bolag ska följa är 

väldigt väl överensstämmande med varandra, speciellt IAS 18 och RR 11. BFNAR 2003:3 är en 

utveckling av RR 11, och det tycker vi visar sig tydligt. På de flesta punkter följs de tre 

ramverken åt, men en markant skillnad är att BFNAR 2003:3 gör en uppdelning av 

uppdragstyp som inte de andra två ramverken gör. För dessa två typer finns två regler 

vardera, en huvudregel och en alternativregel. Huvudregeln anger för båda uppdragsslagen 

att vinsten successivt ska avräknas under perioden, medan de två alternativreglerna hänvisar 

till två sätt på vilka successiv vinstavräkning kan undvikas.   
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Lena Wiberg fortsätter att påvisa god kunskap även kring det ramverk som företaget följer. 

Eftersom Prevas AB är börsnoterat tillämpar de IAS 18 och hon tycker att det är ett väl 

fungerande ramverk utan brister. Att medvetenheten hos Lena Wiberg är stor tror vi beror 

på flera orsaker, bland annat att hon har haft samma tjänst under lång tid och att hon var 

med vid tiden för företagets notering på börsen. Intrycket Lena Wiberg ger är att hon är 

genuint intresserad av sitt arbete, och därmed mottaglig för eventuella förändringar i 

ramverken. Lena Wiberg berättar att kraven på hennes tjänst har ökat i takt med att bolaget 

har blivit större, och även detta har förmodligen lett till ett krav på fördjupning av hennes 

kunskaper.  

 

Nils Eriksson menar att inget speciellt ramverk används i Svensk AB och att en ”traditionell 

redovisning” upprättas. I bolagets årsredovisning framgår dock att företaget följer BFNAR. 

Det faktum att Svensk AB redovisar intäkter i samband med fakturering påvisar att de 

tillämpar alternativregeln för uppdrag på löpande räkning. Alternativregeln för 

fastprisprojekt anger att redovisning av intäkter ska ske då arbetet till största del är utfört. 

Detta anser vi lämnar rum för tolkningar och skulle kunna tillämpas på så vis att 

intäktsredovisning sker vid fakturering. På grund av föregående resonemang skulle kunna 

uttydas att Svensk AB använder sig av både alternativregeln för uppdrag på löpande räkning 

och alternativregeln för fastprisprojekt.     

 

Samtliga av de lokala företagen redovisar enligt Bokföringsnämndens Allmänna råd och inte 

RR 11. Det kan dock inte uttydas genom företagens årsredovisningar huruvida de redovisar 

intäkter utifrån uppdrag på löpande räkning eller fastprisprojekt. Det kan följaktligen inte 

heller konstateras om de redovisar enligt huvudregeln eller alternativregeln. Något som dock 

kan ge en antydan till vilken eller vilka regler som följs är vilken av posterna Förutbetalda 

kostnader och upplupna intäkter och Pågående uppdrag för annans räkning som redovisas. 

Enligt Per-Oluf Hansen kan närvaron av posten Pågående arbete för annans räkning i den 

finansiella rapporteringen vara en indikation på att successiv vinstavräkning inte används. 

Det stämmer helt överens med vad alternativregeln för fastprisuppdrag fastställer. Att 

bolagen saknar posten Pågående uppdrag för annans räkning men däremot redovisar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kan alltså tyda på att successiv vinstavräkning 

tillämpas.  

 

Undantaget från de bolag som lämnar bristfällig information är Admore AB som uppger i 

årsredovisningen att de vinstavräknar successivt och därmed följer huvudregeln för såväl 

fastprisprojekt som uppdrag på löpande räkning, beroende på vilken uppdragstyp som gäller. 

 

Att de lokala bolagen väljer att följa BFNAR 2003:3 ramverk kan bero på att detta ramverk är 

en utveckling och förenkling av RR11, vilket kan anses göra den förstnämnda mer 

användarvänlig. Det faktum att BFNAR 2003:3 gör en uppdelning av tjänsteuppdrag på 

löpande räkning och fastprisprojekt tror vi kan vara en bidragande orsak till att företag 
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redovisar intäkter enligt detta ramverk. Vår åsikt är att råd som omger intäktsredovisning 

med hjälp av denna uppdelning blir tydligare. Vi anser att det i RR 11 inte är tydligt att 

mindre företag och koncerner har de olika möjligheter angående redovisning av intäkter som 

de faktiskt har, till exempel att redovisa intäkter vid fakturering. Det är det dock i BFNAR 

2003:3. 

5.3 Successiv vinstavräkning 

Endast två av samtliga undersökta företag uppger att de använder sig av successiv 

vinstavräkning, Prevas AB och Admore AB, och detta kan upplevas som märkligt. Det kan 

tyckas att det i denna bransch borde ligga i företags intresse att kunna redovisa intäkter i 

den takt de upparbetas. Vid längre tjänsteuppdrag anser vi att kontrollen över 

resultatställningen går förlorad om intäkter inte tas upp löpande. Lena Wiberg anser 

bestämt att tillämpningen av successiv vinstavräkning leder till att den finansiella 

rapporteringen avspeglar verksamheten på ett rättvisande sätt. Enligt IAS 18 krävs det mer 

av ett företag än att de bara följer ramverket, ett bra internt system är också en 

förutsättning och det anser vi att Prevas har lyckats utforma. Den kalkylmodell de använder 

vid uppdragen är en starkt bidragande orsak till varför intäktsredovisningen fungerar så pass 

väl som den gör. En annan anledning till Prevas AB´s goda hantering av intäkter är, tror vi, 

det projektkontor till vilket alla högriskprojekt ska rapporteras. Detta stämmer bra överens 

med vad IAS 18 rekommenderar, alltså att följa upp och vid behov även revidera pågående 

uppdrag.  

 

Enligt IAS 18 är det i vissa fall nödvändigt att separera delar i en affärstransaktion för att på 

ett riktigt vis kunna återge den ekonomiska innebörden i redovisningen, till exempel vid 

försäljning av underhåll och service på redan sålda produkter eller system. Prevas AB agerar i 

enlighet med ramverket då de vid underhållsarbeten successivt vinstavräknar.   

 

Nils Eriksson medger att successiv vinstavräkning skulle gynna Svensk AB´s redovisning och 

att det är något de kommer att behöva införa inom en snar framtid. Detta håller vi med 

honom om, då det skulle ge en mer rättvisande bild av företagets ställning och ett jämnare 

flöde av intäkter.  Vi anser även att Svensk AB skulle dra nytta av ett effektivt internt system 

liknande det Prevas AB använder.  

 

De upplupna intäkterna som återfinns i årsredovisningen hos samtliga av de lokala bolagen 

skulle kunna tyda på att företagen ändå redovisar intäkter som hör till pågående uppdrag 

och därmed vinstavräknar löpande, detta är dock inget som kan fastslås säkert. 

5.4 Problem som uppstår 

De intervjuade företagen ombads belysa olika komplicerade moment i samband med 

intäktsredovisning. I deras beskrivningar fanns en antydan till att dessa problematiska 
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företeelser skulle kunna leda till en negativ påverkan på den finansiella rapporteringen. I 

kommande avsnitt kopplas företagens problem samman med den veteskapliga litteratur 

som togs upp i referensramen.  

5.4.1 Flera olika ramverk 

Den amerikanska litteraturen uttrycker att ett av problemen angående intäktsredovisning är 

att det finns för många olika ramverk som reglerar detta, och att dessa ramverk inte alltid är 

överensstämmande med varandra. Vi uppfattade inte att de undersökta företagen upplever 

detta som ett problem. Inom Prevas AB är det IAS 18 som reglerar intäktsredovisningen och 

det beror på att bolaget är börsnoterat. I Svensk AB är det BFNAR 2003:3 som anger hur 

intäkterna ska redovisas. Vi tror att det är tydligare för företagen i Sverige att veta vilket 

ramverk som ska användas av just dem, jämfört med vad det är i USA, och därför uppstår 

inte detta problem. Förmodligen är det även så att de svenska ramverken är mer enhetliga 

än de amerikanska. Detta kan dock inte konstateras då ingen djup studie av de amerikanska 

ramverken har genomförts. 

 

När det gäller de bolag som inte är börsnoterade har de ett val att göra, men som nämnt 

tidigare, kan det vara så att BFNAR 2003:3 är tydligare och mer lättförståeligt jämfört med 

RR 11 och att det är därför det förstnämnda ramverket väljs. Vi anser att det finns tillräckligt 

många fallgropar när det gäller intäktsredovisning och att det därför är bra att det i alla fall 

är tydligt vilket ramverk de svenska bolagen ska rätta sig efter. Det som dock verkar vara 

problem hos Svensk AB är att de inte utnyttjar BFNAR 2003:3 på bästa tänkbara sätt då de 

inte tillämpar successiv vinstavräkning. Detta beror kanske på bristfälliga rutiner, men 

kanske även på bristfällig kunskap om ramverket.  

5.4.2 Tjänster längre än en redovisningsperiod 

En del projekt sträcker sig över flera redovisningsperioder, och det kan då uppstå problem 

när det gäller intäktsredovisningen. Detta problem något respondenterna frekvent handskas 

med, men på två skilda vis. När det gäller Prevas AB berättar Lena Wiberg att det finns flera 

olika orsaker till varför långa projekt är svåra att hantera. Kunden, tekniken hos kunden, 

tekniken som ska implementeras och val av projektledare är exempel på element som spelar 

stor roll när bedömningar ska göras angående huruvida kalkylen kommer att hålla eller inte. 

Precis som litteraturen anger är det mycket problematiskt att i förväg veta hur de 

inblandade människorna kommer att agera, och att uppskatta hur mycket tid som kommer 

att läggas ned på ett uppdrag är svårt. Vi tror att detta alltid kommer att vara ett av de 

svåraste momenten när det gäller intäktsredovisning. På grund av att det är den mänskliga 

faktorn som spelar en avgörande roll anser vi att det nog är svårt att komma till rätta med 

problemet genom ytterligare reglering.  
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Svensk AB har en helt annan vinkling på problemet med långa uppdrag. Deras bekymmer är 

att successiv vinstavräkning inte används och på grund av det går det ibland långa perioder 

utan att intäkter redovisas. Nils Eriksson uttrycker att de inom en snar framtid förmodligen 

blir tvungna att successivt vinstavräkna de långa projekten, och det är något vi håller med 

om. Vi anser att successiv vinstavräkningskulle gynna dem genom att ge ett jämnare flöde av 

intäkter. Det bör inte vara en alltför stor ansträngning för Svensk AB att komma till rätta med 

detta problem, men det krävs att den ansvariga är väl insatt i ramverket, och där upplever vi 

att det finns en brist.  

 

När det gäller de lokala företagen som undersökts är det endast årsredovisningen hos ett 

bolag som anger att vinstavräkning sker. Vi tycker att det är märkligt att inte fler företag 

använder sig av detta, då samma problem som hos Svensk AB säkerligen uppstår vid långa 

uppdrag. En förklaring till detta skulle kunna vara att de helt enkelt inte utför projekt som 

sträcker sig över en redovisningsperiod. Det anser vi dock inte vara särskilt troligt. Ett annat 

möjligt scenario är att de lokala bolagen på något sätt vinstavräknar, men att detta inte 

framgår av årsredovisningen. Om det är korrekt instämmer vi i det Hansen menar, att det är 

lite märkligt att inte intressenter, till exempel banker, reagerar på detta och efterfrågar 

tydligare externa rapporter.  

 

I frågan om underhållsarbeten under året visade det sig att det var något som de båda 

intervjuade företagen tillhandahöll. Återigen visar Prevas AB upp en tydlig och god 

redovisning genom att successivt vinstavräkna intäkterna för den utförda servicen. Svensk 

AB däremot, tar ännu en gång in hela intäkten som en klumpintäkt, trots att service- och 

supportarbeten pågår fortlöpande under hela året. Detta resulterar i en saknad av intäkter 

under året, där kostnader saknar matchning. Förmodligen är detta något som företaget bör 

se över i framtiden, på samma sätt som de ska göra med de långa projekten. 

5.4.3 Problem med verkliga värden 

I samband med att frågan angående komplicerade moment i verksamheten ställdes till 

respondenterna, uppkom inga tecken på problem med verkliga värden. Detta skulle kunna 

ha att göra med att intervjuaren inte specifikt frågade om detta problem. Respondenten 

kunde dock fritt framhäva de svårigheter som denne ansåg nämnvärda under intervjun. Det 

faktum att det inte specifikt nämndes behöver inte betyda att problem med verkliga värden 

inte existerar i de tillfrågades verksamhet, men att det kanske inte är ett omtalat 

svårighetsmoment.  

 

När de båda respondenterna beskrev respektive företags tjänsteutförande, framkom det att 

en säljare i båda fallen kom överens om ett löpande pris för uppdraget med kunden. 

Tolkningen kan göras att värdering enligt verkliga värden tillämpas i båda företagen, 

eftersom bägge parter borde vara intresserade av att fullfölja transaktionen. Detta är vad 
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som anges vara en variant av verkligt värde i regelverken. Risken för under- eller 

övervärdering elimineras på så vis, vilket även kan kopplas till försiktighetsprincipens 

anvisningar vid hantering av intäkter. Att ett pris arbetas fram skulle kanske även kunna 

betyda att företagen inte koncentrerar sig på fasta marknadspriser, utan istället spekulerar i 

vad köparen är villig att betala för tjänsten vid aktuell tidpunkt. Detta verkade dock inte vara 

fallet vid de undersökta företagens transaktioner. Vid längre uppdrag finns dock alltid en risk 

för, som nämns i IAS 18, beloppets verkliga värde har minskat i jämförelse med det 

nominella värdet, vilket brukar lösas genom att en ränta på beloppet sätts. Att det företer sig 

på så vis i dessa fall kan varken uteslutas eller konstateras.  

 

Vid fastprisuppdrag, som Lena Wiberg berättade att Prevas AB använde sig av i vissa fall, 

finns större risk för felbedömningar. En av dessa felbedömningar skulle kunna vara ett 

tecken på problem med verkliga värden, som vid längre uppdrag blir svåra att fastställa i ett 

tidigt skede. Detta kontrolleras dock med jämna mellanrum i Prevas AB, då projektledaren 

en gång i månaden framställer nya prognoser som ska göra kalkylerna mer tillförlitliga. 

 

Ur de lokala företagens årsredovisningar kan inget uttydas huruvida problem med verkliga 

värden är påtaliga i deras intäktsredovisning.  

5.4.4 Ramverken lämnar rum för tolkningar 

Lena Wiberg nämner att hon idag inte reflekterar så mycket över det regelverk de använder 

på företaget, varpå egna tolkningar inte heller görs. Detta tror vi kan ha att göra med att 

företaget för ett antal år sedan arbetade fram en välfungerande modell i deras hantering av 

intäktsföring och vinstavräkning. Denna modell leder till en konsekvent redovisning, vilket 

även det kan bidra till att reflektioner kring denna redovisning inte behöver göras. Hon 

verkar även tycka att det faktum att rum för tolkningar ges inom IAS 18 är något positivt, då 

det skulle bli för krångligt med en alltför strikt reglering av intäktsredovisningen. Lena 

Wiberg anser att grundtanken är lätt att förstå, och det tror vi också har bidragit till att 

företaget har kommit fram till den välarbetade modell som de idag använder sig av, vilket 

kanske hade varit svårare om klarare regler funnits.  

 

Att Prevas AB, utöver sin modell, även får guidning från sin revisor, ses som en stor 

hjälpande hand, då denne antas vara väl insatt i de regelverk företaget följer. Revisorn borde 

då kunna informera om något i redovisningen inte stämmer överens med regelverket, som 

kanske blivit uppdaterat.  

 

Nils Eriksson påstod att Svensk AB inte följde något bestämt regelverk, utan redovisade mer 

på ”känsla”. Det kan spekuleras kring detta uttalande, huruvida detta är ett bra 

tillvägagångssätt i arbetet med intäkter? En antydan till att den intervjuade ej var så väl 

insatt i företagets årsredovisningar, eller i intäktsarbetet i stort, kunde uttydas genom 
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diskussionen. Detta kan ha att göra med att den intervjuade blev tillsatt tjänsten i februari i 

år, alltså tre månader innan intervjun genomfördes, vilket kunnat bidra till att även företaget 

framställs som okunnigt. Hur som helst verkade Nils Eriksson väl medveten om detta varpå 

önskan om respondent och företags anonymitet efterfrågades. Ett annat alternativ skulle 

dock kunna vara att det är företagets årsredovisningar som är missvisande, något belägg för 

detta har inte kunnat påvisas, förutom det faktum att de ständigt hänvisar bakåt i tiden i 

frågan om redovisningsprinciper.   

 

Även denna gång kan ingen analys genomföras av hur de lokala företagen anpassar sig till 

det anammade regelverket.  

 

 

 

 

 



Vad är problemet?      M. Hansen, S. Westerlund 

SLUTSATS 

38 

 

6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras slutsatser fram och knyts samman med studiens 

ursprungliga syfte, vilket även skall besvaras. Avslutningsvis ges ett antal förslag på vidare 

studier inom ämnet intäktsredovisning.  

 

Syftet med denna empiriska studie var att undersöka hur företag i IT-konsultbranschen 

redovisar uppkomna intäkter, samt att utreda om företagen upplever några svårigheter i 

samband med intäktsredovisningen.  Målet med studien var att med det utvunna 

resultatet ge användbara tips och råd angående intäktsredovisning till nystartade företag 

inom IT-konsultbranschen. 

 

Under genomförd undersökning har det framkommit att ett företag redovisar sina intäkter 

enligt IAS 18 till följd av det är börsnoterat och samtliga av de övriga bolagen utnyttjar 

BFNAR 2003:3. Inget av bolagen använder sig alltså av RR 11. Två av företagen i 

undersökningen tillämpar successiv vinstavräkning, vilket innebär att intäkter redovisas 

löpande under uppdragets gång i den takt arbetet utförs, och ett bolag redovisar hela 

intäkten vid fakturering. Hur de övriga företagen tillämpar BFNAR 2003:3 kan inte definitivt 

konstateras på grund av bristfällig information i deras årsredovisningar. 

 

Oavsett vilket ramverk och vilka metoder som tillämpas i samband med intäktsredovisning 

ställs IT-konsultföretag inför svåra moment och bedömningar. För de företag som använder 

sig av successiv vinstavräkning är det förenat med stor osäkerhet att vid fastprisuppdrag att i 

projektets inledande skede bedöma hur mycket resurser som kommer att behövas. Vid både 

uppdrag på löpande räkning och fastprisuppdrag handskas IT-konsultföretagen med risken 

om projektet ens kommer att påbörjas och avslutas, eller om kunden av någon anledning 

drar sig ur. På grund av detta måste försiktighet beaktas för att undvika att intäkter 

redovisas för tidigt och senare måste korrigeras. Detta problem blir än mer påtagligt vid 

lågkonjunktur. I de företag successiv vinstavräkning inte tillämpas uppstår problem vid långa 

projekt, då företagen under en längre period kan uppfattas gå med förlust på grund av 

uteblivna intäkter.  

 

Att ha ”rätt” person som ansvarig för redovisningen har genom denna undersökning visat sig 

vara av stor vikt. En väl insatt medarbetare med intresse för sitt arbete kan vara avgörande 

för hur intäktsredovisningen hanteras och framställs. 

 

Det tycks vara så att amerikansk litteratur lyfter fram fler problem än vad undersökningen 

har kommit fram till att de svenska bolagen upplever. Kanske är det så att de ramverk som 

tillämpas i Sverige är mer enhetliga, och kanske till och med tydligare på vissa punkter än vad 

de amerikanska ramverken är.  
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Det kan efter genomförd undersökning konstateras att en väl utformad modell är ovärderlig 

vid hantering av intäkter. Med hjälp av en sådan blir intäktsredovisningen konsekvent och 

därmed mer tillförlitlig.  

 

Våra tips och råd till IT-konsultföretag blir därmed; 

 

• Välj det ramverk bäst lämpat för Er verksamhet. Handlar det om ett onoterat bolag, 

tillämpa då BFNAR 2003:3 vid hantering av intäkter. Detta ramverk är tydligast.  

• Om det utförs uppdrag som sträcker sig över flera redovisningsperioder, använd Er 

då av successiv vinstavräkning som löpande ger en rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning.  

• Konstruera en väl fungerande kalkylmodell och ett internt system, detta kommer 

gynna er i längden då intäktsredovisningen blir konsekvent. 

• Vid rekrytering av en redovisningsansvarig; var noga med att personen i fråga 

besitter de kunskaper och egenskaper som krävs för positionen. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Under denna studies gång har många problem och infallsvinklar belysts kring ämnet 

intäktsredovisning i IT-konsultföretag. Många frågor har fått svar men flera intressanta 

områden har lämnats outforskade. Ett exempel på det är skandaler angående 

bokföringsbrott, vilket förmodligen är ett komplext men spännande område intressant både 

för författaren och läsaren. 

 

Det faktum att ett av de medverkande IT-konsultföretagen i denna uppsats, Svensk AB, 

påvisade brister i hanteringen av intäkter och avsaknad av en kalkylmodell skulle kunna 

utgöra grunden för en ny uppsats. Syftet med denna skulle då vara att följa Svensk AB i den 

dagliga behandlingen av intäkter samt att hjälpa företaget i framtagandet av ett effektivt 

internt system.  

 

De mindre företagen har kanske en större medvetenhet angående intäkter än vad som kan 

uttydas genom årsredovisningarna. Det skulle därför vara intressant att vara med och 

utveckla de finansiella rapporterna till en mer informativ källa.  
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Bilaga 1 Intervjuguide, revisorsintervju  

  
Som inledning på denna intervju skulle vi vilja att Du berättade lite om Dig, Din bakgrund och 
Dina arbetsuppgifter på XX.   
 

 
1. Hur tror du att du att de ekonomansvariga på ett tjänsteföretag upplever uppgiften 

att tolka reglerna angående intäktsredovisning? 

- Skillnad mellan stora och små? 

 

2. Vid revidering, alternativt rådgivning, på ett tjänsteföretag har Du/Ni upptäckt några 
återkommande svårigheter/speciella felaktigheter hos det aktuella företaget - i fråga 
om dess intäktsredovisning? 

Om ja; 

3. Vilka problem var detta? 

4. Varför tror Du dessa felaktigheter uppkom? 

5. Tror Du att felaktigheterna var omedvetna eller medvetna från tjänsteföretagets 
sida? 

Om nej; 

6. Vilka svårigheter tror Du kan finnas gällande ett tjänste/konsult företags 
intäktsredovisning?  

- Tidpunkten för intäktsredovisningen? 

- Värdering av intäkten? 

 

7. I de fall de metoder och regler som tillämpas inte finns angivna i not; Finns det ändå 
indikationer i den finansiella rapporteringen på vilka metoder och regler som 
tillämpas?  

 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide, företagsintervjuer 

  
Som inledning på denna intervju skulle vi vilja att Du berättade lite om Dig, Din bakgrund och 
Dina arbetsuppgifter på XX.   
 

  
1. Vilken typ av IT-tjänster säljer Ni? 

 
2. I Er verksamhet, hur kan utförandet av en tjänst gå tillväga? Kan Du ge ett exempel 

där Du beskriver ett projekt/tjänsteutförande från start till slut. 
 

3. Vilka regelverk för intäktsredovisning tillämpar Ni inom företaget? 
 

4. Känner Du att Du är väl insatt i dessa regelverk? 
 

5. Vad har Du för syn på dagens regelverk som behandlar intäktsredovisning i 
tjänsteföretag? 
- Ger de Dig en bra vägledning i Ditt redovisningsarbete? 
- Har Du upptäckt några brister? 

 
6. Använder Ni er av successiv vinstavräkning i redovisningen av Era intäkter? 

- Tycker Du att det ger en bra och tillförlitlig bild av redovisningen? 
 

7. Skulle Du kunna ge exempel på några moment, i samband med intäktsredovisningen, 
som Du upplever som komplicerade?   

 
8. Används några speciella metoder eller modeller för att utföra olika beräkningar och 

bedömningar i Ert arbete med intäktsredovisningen? 
- Händer det att dessa bedömningar inte går att göra helt tillförlitligt? 
- Vad beror detta på? 

 
9.  Vilka interna faktorer påverkar de bedömningar, beräkningar och redovisningsval 

som görs internt? 
 

10. Vilka externa faktorer påverkar de bedömningar, beräkningar och redovisningsval 
som görs internt? 
 

11. Har Du reflekterat över hur de redovisningsprinciper som omger intäktsredovisning 
tar sig uttryck i Er verksamhet vid beräkningar och bedömningar internt?  

 
- Försiktighetsprincipen 
- Neutralitetsprincipen 
- Matchningsprincipen 

 
Tack för din medverkan!



 

 

Bilaga 3 Kompletteringsfrågor till företagsintervjuerna 

 
 
1. Säljer Ni tjänster som innebär att ni erbjuder underhåll, support och uppdateringar 

som sträcker sig över en längre tidsperiod efter leverans? 
 
 

2. När redovisas intäkter från dessa åtaganden? 



 

 

Bilaga 4 Räkneexempel; Successiv vinstavräkning 

 
 

 
 
Källa: Sundgren et al. 2007, s. 63 


