
Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar pågående arbeten på löpande räkning och inriktar sig på den så 
kallade alternativregeln. Regeln innebär att mindre företag kan välja att redovisa intäkter vid 
faktureringstidpunkten istället för under intjänandet. Alternativregeln har diskuterats flitigt 
utifrån frågan huruvida den kan sägas vara förenlig med god redovisningssed.  
 
Syftet med vår uppsats har därför varit att undersöka om regeln är förenlig med god 
redovisning samt om en årsredovisning som är upprättad utifrån den kan sägas ge en 
rättvisande bild av ett företags resultat och ställning. Uppsatsen bygger på litteraturstudier av 
relevant material inom redovisning, undersökning av årsredovisningar samt personliga 
djupintervjuer med revisorer. 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att alternativregeln torde vara förenlig med god 
redovisningssed i och med införandet av Bokföringsnämndens allmänna råd 2003:3. Huruvida 
metoden kan sägas leda till en rättvisande bild förutsätter dock att kompletterande uppgifter i 
form av noter lämnas i årsredovisningen. Det finns så vitt vi kan se klara regler hur en rättvis 
bild skall upprätthållas, vid vår granskning har vi dock funnit att redovisningen inte alltid 
uppfyller de krav som ställs av normgivande organ, något som vi finner lite märkligt. 
 
I vår undersökning har vi även tittat på hur de förenklade regelverket för mindre företag, s k 
K-reglerna, kommer att påverka redovisningen av pågående arbeten. Reglerna har tagits fram 
av Aktiebolagsgruppen på initiativ av BFN. I det förslag som lagts fram kommer tillåtna 
redovisningsalternativ att begränsas vilket innebär att den s.k. alternativregeln kommer att 
försvinna. Enligt vår undersökning torde detta leda till en bättre rättvisande bild. Det kan dock 
diskuteras huruvida det faktum att värdering sker till avtalat pris, alltså till ett 
försäljningsvärde är förenligt med Aktiebolagsgruppens linje att värdering skall ske till ett 
historiskt anskaffningsvärde.  
 
Det blir intressant att följa arbetet med det förenklade regelverket, något som vi tagit upp i 
förslag till fortsatt forskning. Det återstår dock att se om detta förenklade regelsystem 
egentligen kommer att innebära en förenkling. 
 

 
 
Förkortningar 
 
BFNAR  - Bokföringsnämndens Allmänna Råd 
IL  - Inkomstskattelagen 1999:1229 
IAS  - International Accouting Systems 
IASB - International Accounting Systems Board  
IASC - International Accounting Standards Committee  
IFRS  - International Financial Reporting Standards 
SOU - Statens offentliga utredningar 
ÅRL  - Årsredovisningslagen 1995:1554 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel innehåller en inledande beskrivning av vårt ämnesval med bakgrund, 
problemformulering, syfte och avgränsning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redovisningssystemet i Sverige är en så kallad principbaserad redovisning. Detta innebär att 
redovisningen utgår ifrån allmänt hållna principer och att det sedan är upp till normgivare, 
redovisningsprofession och användare att utveckla en god redovisningspraxis. Detta 
förhållningssätt framgår av Årsredovisningslagens 1995:1554 (ÅRL) 2 kap. 2 § som säger att 
”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed”. ÅRL anses som en ramlag som skall fyllas med god redovisningssed.  
Som ett led i EU-harmoniseringen har i sin tur begreppet rättvisande bild införts i den svenska 
redovisningen. Begreppet skall ställas mot god redovisningssed och innebär att 
årsredovisningen i sin helhet skall ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  
 
Vad som är god redovisningssed är en tolkningsfråga, detta har lett till många diskussioner 
och tvister om vad som egentligen är god redovisningssed. Ett typiskt exempel på sådana 
oenigheter är redovisning av pågående arbete på löpande räkning.  
Bokföringsnämnden som är ett av de normgivande organ som har till uppgift att främja den 
goda redovisningsseden i Sverige, kom 2003 ut med en rekommendation för redovisning av 
intäkter, Bokföringsnämndens Allmänna Råd (BFNAR) 2003:3. Enligt den s.k. 
alternativregeln i BFNAR 2003:3 är det möjligt för företag att inte ta upp pågående arbeten på 
löpande räkning som en tillgång i bokslutet utan istället skall under beskattningsåret 
fakturerade belopp tas upp som en intäkt. Regeln har sin grund i Inkomstskattelagens 
1999:1229 (IL) 17 kap. 26 § och är ett av de exemplen som finns inom svensk redovisning på 
den starka kopplingen mellan redovisningen och beskattningen. Kopplingen har av 
lagstiftarna ansetts vara viktig då en stark koppling leder till förenklingar både för företagen i 
och med att dessa inte behöver upprätta två bokslut och för Skattemyndigheten då detta 
underlättar för beskattning. Det starka sambandet mellan redovisning och skatterätt har dock 
kritiserats för att det hämmar utvecklingen av god redovisningssed då företagen på grund av 
skattemässiga fördelar väljer ett redovisningsmässigt sämre alternativ.  
 
Under senaste åren har det skett stora förändringar inom redovisningen i Sverige och man kan 
se två huvudsakliga riktlinjer i utvecklingen av utformningen av god redovisningssed, dels 
införandet av International Accouting Systems (IAS)/International Fiancial Reporting 
Standards (IFRS)-systemet och dels arbetet med att ta fram ett förenklat regelsystem för de 
mindre företagen. IAS/IFRS- systemet är ett omfattande och komplicerat regelverk som i stor 
utsträckning bygger på företagsledningens subjektiva uppfattning om framtida kassaflöden 
och som skall uppfylla den internationella kapitalmarknadens krav på ekonomisk information. 
Regelverket för de mindre företagen som tagits fram av Aktiebolagsgruppen på uppdrag av 
Bokföringsnämnden är enklare och vänder sig till de mindre företagen med en begränsad 
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ägarkrets, regelverket bygger på transaktionsredovisning och anskaffningsvärden 1. Tanken är 
att de båda regelverken tillsammans skall täcka in alla företag i Sverige.  
Aktiebolagsgruppens förslag innebär att bolagen delas upp i fyra kategorier beroende på 
företagets storlek och juridiska person samt att ett specifikt regelverk utvecklas för varje 
bolagskategori. Regelverket för de mindre bolagen skall bli enklare genom att redovisningen 
samordnas, de tillåtna alternativen begränsas, beloppsmässiga undantagsregler och att 
reglerna samlas på ett ställe s.k. ”one shop stop”. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Den s.k. alternativregeln för pågående arbeten innebär att företag inte behöver ta upp löpande 
räkningsuppdrag som en tillgång i bokslutet utan istället skall under beskattningsåret 
fakturerade belopp tas upp som en intäkt. Detta leder till att intäkterna redovisas vid 
fakturering och inte när arbetet utförs, samt att matchning mellan intäkter och kostnader 
därigenom inte sker, det kan därför diskuteras huruvida regeln kan sägas utgöra en god 
redovisningssed. Det kan även diskuteras ifall en årsredovisning som upprättas med 
utgångspunkt från alternativregeln egentligen kan sägas ge en rättvisande bild av företagets 
resultat och ställning. 
 
Utvecklingen inom redovisningen har lett till ett omfattande och krångligt redovisningssystem 
med flera redovisningsmöjligheter som i sin tur gjort att den finansiella informationen för de 
mindre icke-noterade företagen blivit svårtolkad. Detta är en av orsakerna till 
Aktiebolagsgruppens förslag till ett nytt förenklat regelverk. Syftet med det nya förslaget till 
nya regler har varit att förenkla de nuvarande omfattande och omdiskuterade reglerna för de 
mindre ägarledda företagen bl.a. genom att beskattningen och redovisningen ytterligare 
samordnas i materiellt avseende. Kommer dessa nya regler leda till en bättre rättvisande bild 
för de företag som redovisar pågående arbeten på löpande räkning och kommer reglerna att 
innebära den förenkling som är syftet med Aktiebolagsgruppens arbete? 
 
IAS/IFRS-reglerna som fr.o.m. 1 januari 2005 skall användas vid upprättande av 
koncernredovisningar innehåller ingen motsvarighet till den s.k. alternativregeln. Vi frågar 
oss ifall införandet av IAS/IFRS-reglerna kommer att leda till någon förändring i 
lagstiftningen och den goda seden även för de juridiska personerna. 
 
Under senaste åren har det pågått ett antal utredningar om sambandet mellan redovisningen 
och beskattningsrätten, även detta är något som påverkar redovisningen av pågående arbete. 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
Problemen kan sammanfattas med följande frågor 
 

1. Är BFNAR 2003:3s alternativregel för löpande räkningsuppdrag förenlig med god 
redovisningssed? 

2. Ger en årsredovisning som är upprättad utifrån BFNAR 2003:3s alternativregel för 
löpande räkning en rättvisande bild av företagets resultat och ställning? 

                                                 
 
1 SOU 2005:53, s. 80 
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3. Kommer ett eventuellt införande av nya regler för redovisning av pågående arbeten på 
löpande räkning ge bättre rättvisande bild av företagets resultat och ställning? 

4. Kommer införandet av IAS/IFRS-reglerna som fr.o.m. 1 januari 2005 skall användas i 
koncerner även att påverka den goda seden i juridiska personer? 

5. Kommer det pågående förändringsarbetet inom sambandet mellan redovisning och 
beskattning att påverka redovisningen av pågående arbeten? 

 
Avgränsning 
 
Vi kommer inte att behandla IAS/IFRS-reglerna (fråga 4) och förändringen av sambandet 
mellan redovisning och beskattning (fråga 5).  
 

1.3 Syfte 
 
Vi vill utreda om de nuvarande reglerna för redovisning av pågående arbeten på löpande 
räkning är förenliga med god redovisningssed och om en årsredovisning som är upprättad 
med utgångspunkt från dessa regler ger en rättvisande bild, samt om de nya föreslagna 
reglerna kommer leda till en bättre rättvisande bild.  
 
Vi vill också belysa om det nya förslaget kommer att innebära materiella förändringar för de 
bolag som nu använder sig av alternativregeln samt om det nya regelverket kommer att 
innebära några andra eventuella problem. 
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2 Metod 
 
I följande kapitel presenteras den forskningsansats som vi använt vid vår undersökning samt 
en beskrivning av hur vi gått till väga. 

2.1 Val av ämne 
 
Vid våra studier i ämnet Affärsredovisning fick vi en inblick i regelverket för 
intäktsredovisning och dess komplexitet och kom fram till att vi ville fördjupa oss ytterligare i 
ämnet. Vi fick via vår lärare kännedom om Bokföringsnämndens nya inriktning och arbetet 
med framtagande av nya regler för förenklingar inom redovisnings och beskattningsområdet 
för små och medelstora företag och ville undersöka hur dessa eventuella förändringar skulle 
komma att förändra redovisningen. Då intäktsredovisningen är ett så omfattande område 
valde vi att inrikta oss på den så kallade alternativregeln vid redovisning av pågående arbeten 
på löpande räkning, dels för de specifika redovisningsproblem den innehåller och dels på 
grund av den stundtals hetsiga debatt som omgärdat den. I våra förstudier fann vi att det 
skrivits ett antal uppsatser i ämnet där man kommit fram till att frågan om hur man skall 
redovisa pågående arbeten inte är helt klarlagt 2. Redovisningen i Sverige är under en ständig 
förändring och vi har med vårt arbete försökt att undersöka hur dessa förändringar ser ut och 
hur de kommer att påverka redovisningen av pågående arbetet. Vi har även försökt att belysa 
revisionsbranschens syn på eventuella förändringar. Vi har med vårt arbete försökt att både 
beskriva och förklara de nuvarande och eventuella framtida reglerna och försökt att förutsäga 
huruvida de eventuella förändringarna kommer att innebära några problem. 
�

2.2 Forskningsansats 
 

2.2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Inom vetenskapsfilosofin kan man finna två dominerande vetenskapliga inriktningar om 
utgångspunkter för uppfattning av verkligheten och hur kunskapstillväxt sker. Positivismen 
ser verkligheten som objektiv och syftet med forskningen är att förklara sociala fenomen 
genom mätning. Positivisterna anser att kunskapstillväxten är kumulativ. Enligt 
Hermeneutiken är verkligheten subjektiv och hermeneutikernas syfte är att förstå sociala 
fenomen genom tolkning av bland annat språk vilket gör att de tror på att kunskap är lokal 
och unik 3. Medan positivismen beskriver och förklarar, söker man i hermeneutiska studier en 
helhetsförståelse, en inblick 4. En hermeneutiker är en aktiv medagerande i utvecklingen, en 
aktör och inte en objektiv, utanförstående observatör. Man anser att forskning är en ständigt 
pågående process där det väsentliga är att öka sin förståelse 5. Enligt hermeneutiker går 
meningsfulla fenomen bara att förstå i det sammanhang och det kontext det förekommer i. 

                                                 
 
2  Genc & Kullman, Redovisning av pågående arbeten – bara en tolkningsfråga eller början av en större 
förändring, s. 41 
3 Gilje & Grimen , Samhällsventenskapens förutsättningar, s.  
4 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Att utreda och rapportera, s.133 
5 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Att utreda och rapportera, s. 135 
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Man måste alltså placera dem i sitt sammanhang för att kunna utläsa meningen 6. Enligt den 
hermeneutiska spiralen ställer forskaren helheten i relation till verkligheten. Vår uppsats 
behandlar problematiken med god redovisningssed, då denna förändras genom tiden och 
tolkas på olika sätt utifrån sitt sammanhang måste vi förstå verkligheten som den ser ut idag, 
vi har därför valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Förförståelsen är en essentiell del av det 
hermeneutiska synsättet, utan den kan vi inte tolka materialet. Vi utgår i vårt arbete från den 
förförståelse vi har i ämnet genom tidigare teoretiska studier, under arbetets gång har vi sedan 
inhämtat ny information som lett till nya tolkningar och nya insikter. Vår ansats har varit 
deduktiv, vilket innebär att vi utifrån generella principer försökt dra våra slutsatser 
 

2.2.2 Metodsynsätt 
 
För att kunna undersöka och förklara verkligheten måste man utgå ifrån en form av 
övergripande hypoteser och göra vissa antaganden om hur verkligheten är beskaffad och ser 
ut 7, t.ex. jorden är platt. Inom företagsekonomin finns det tre olika metodsynsätt som gör 
olika antaganden om den verklighet de undersöker 8. De olika synsätten är det analytiska 
synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. 
 
Det analytiska synsättet försöker förklara en objektiv verklighet och utgår ifrån att helheten är 
en summa av delarna. Detta innebär att man kan uppnå en förståelse av helheten genom att 
studera delarna och summera dessa. Även i systemsynsättet och aktörssynsättet förekommer 
analyser men i det analytiska metodsynsättet innebär analysen att man studerar de enskilda 
delarna som objektet består av och sedan sätter ihop dessa. Systemsynsättet däremot utgår 
ifrån att verkligheten är uppbyggd av delar som i många fall är ömsesidigt beroende av 
varandra och inte kan läggas ihop för att förstå helheten. Analysen i systemsynsättet behåller 
helheten och försöker förstå de olika delarnas relation till denna helhet och omvärlden 9. 
Aktörssynsättet ser verkligheten som en social konstruktion och inriktar sig främst på att 
försöka kartlägga den betydelse som de olika aktörerna lägger i sina handlingar och den 
omgivande miljön 10. Det primära målet är alltså inte att förklara en större helhet. Synsättet 
ser verkligheten som en social konstruktion som inte är av oss oberoende 11. I rollen som 
observatörer kan vi inte helt stå utanför det vi studerar utan vi både påverkar dem vi studerar 
och påverkas av det vi studerar 12. Synsättet skiljer sig mot de övriga två synsättens 
antaganden om en objektiv av oss oberoende verklighet.  
 
Vår forskningsansats kan huvudsakligen sägas överensstämma med aktörssynsättet.  
I och med att god redovisningssed kan sägas bestå av subjektiva tolkningar av regler och lagar 
samt att revisorerna är delaktiga i denna tolkning, tycker vi att aktörssynsättets fokusering på 
de enskilda aktörerna överensstämmer med detta faktum. 
 

                                                 
 
6 Gilje & Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 188 
7 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 2 
8 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 1 
9 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 21 
10 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 5 
11 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 26 
12 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s.126 
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2.2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
För att undersöka ett komplext ämne som god redovisningssed kan man använda sig av både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns ingen absolut skillnad mellan metoderna. 
Dessa är arbetsredskap som utgår ifrån de tre olika metodsynsätten, det analytiska synsättet, 
systemsynsättet och aktörssynsättet. Metoderna konkurrerar inte med varandra utan kan tvärt 
emot sägas komplettera varandra, man kan därför kombinera kvalitativa och kvantitativa 
element i en och samma undersökning. 
Med kvantitativa metoder omvandlas informationen till siffror och mängder, med hjälp av 
vilka vi gör statistiska analyser. Vid användandet av kvalitativa metoder står forskarens 
personliga tolkning och uppfattning till grund som t.ex. sociala processer och sociala 
sammanhang och de skall inte omvandlas till siffror 13. 

 
Styrkan med den kvalitativa datan är att den ger en helhetsbild och möjliggör en bättre 
förståelse för de sociala processerna och sammanhangen, detta överensstämmer med 
systemsynsättet. Undersökningsmetoden skapar även ett närmare förhållande till de 
undersökta enheterna och ger en bättre uppfattning av den enskildes situation. Metoden kan 
sägas överensstämma med aktörssynsättet. 
 
Fördelen med de kvantitativa metoderna är att man lägger hela undersökningen så att den ska 
kunna göra statistiska generaliseringar i överensstämmelse med det analytiska synsättet och 
att den ger en tvärsnittsinformation för existerande uppfattningar och förhållningssätt 14. 
 
Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet medan kvantitativa av strukturering. 
Flexibiliteten kan ha både för- och nackdelar t.ex. fördelen är att man genom intervjuerna hela 
tiden får nya kunskaper och en bredare uppfattning, medan nackdelen är att flexibiliteten gör�
det svårt att jämföra information från de olika enheterna. Kvantitativ metod försöker komma 
till rätta med dessa svagheter genom att generalisera uppläggningen. 
 
Vi har i vårt arbete främst använt oss av kvalitativa metoder genom djupintervjuer med, 
revisorer men även av kvantitativa metoder genom att vi sammanställt ett urval av 
årsredovisningar med avseende på information om pågående arbeten på löpande räkning 
redovisad enligt alternativregeln i BFNAR 2003:3. 
 

2.3 Undersökningens uppläggning 
 
Det finns två typer av data som man kan samla in för en undersökning, primärdata och 
sekundärdata. Man börjar oftast med att samla in sekundärdata, detta är informationer som är 
redan existerande och dokumenterade av andra undersökare, sedan samlar man in egna 
informationer som man behöver (primärdata) 15.  
Vi har använt oss av en kombination av både primär- och sekundär data i vår undersökning. 
   

                                                 
 
13 Holme & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa studier, s.76 
14 Holme & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa studier, s. 80 
15 Wiedersheim-Paul, Eriksson, Aronsson, Att skriva och bedöma rapporter, s.39 
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2.3.1 Sekundära källor  
 
För att få en fördjupad kunskap om frågeställningen och ämnet som helhet har vi använt oss 
av sekundära källor bestående av redan befintlig information. För att förstå hur revisorer 
uppfattar sin verklighet och därigenom förstå deras handlingar och val har vi utgått ifrån 
redovisningsteori, lagar och regler. I och med att vi i vårt arbete främst inriktat oss på 
redovisning i små och medelstora företag har vi valt att utgå ifrån Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2003:3. För att sedan se hur utvecklingen inom redovisningen 
eventuellt kommer att se ut har vi även studerat Aktiebolagsgruppens Förenklingsförslag för 
mindre aktiebolag. I Svensk Skattetidning har vi även tagit del av den debatt om pågående 
arbeten som pågått under senaste åren. 
 
Vidare har vi fördjupat oss i ämnet genom att studera underliggande regler, lagar och 
teoribildning. Litteratursökning har gjorts genom att vi utgått ifrån tidigare skrivna uppsatser i 
ämnet men även i olika databaser på Stockholms Universitetsbibliotek. 

2.3.2 Primära källor 
 

Kvalitativ data 
 
Vi har därefter samlat in primärdata genom att genomföra intervjuer med ett antal personer. 
För att belysa våra frågeställningar har vi valt att vända oss till revisionsbranschen. 
Anledningen till att vi begränsat oss till den gruppen är att de dels själva är en sådan 
företagskategori som fakturerar pågående arbeten på löpande räkning och därigenom skall 
följa reglerna i sin årsredovisning. Dels innebär deras uppdrag som revisorer i andra bolag 
som fakturerar pågående arbeten på löpande räkning att de fungerar som rådgivare i dessa 
frågor. Revisorer kan även sägas ingå i den grupp av kvalitativ representativ krets 
bokföringsskyldiga som är delaktiga i utformningen av god redovisningssed. Vi har därför 
valt att titta på revisionsbyråer då dessa torde ha en inverkan på andra bolags redovisning i sin 
egenskap av norm- och rådgivare. 
 
Vi etablerade kontakt med ett antal intervjupersoner via mail och telefon och efter att vi 
förklarat vårt ämne och beskrivit uppsatsens syfte fick vi kontakt med två personer som 
förklarade sig villiga att ställa upp på en intervju och diskutera frågeställningen med oss. 
Innan intervjun skickade vi över våra frågor (bilaga A) så att intervjupersonerna skulle hinna 
förbereda sina svar och för att vi på så sätt skulle kunna begränsa intervjutiden. Vi valde att 
inte banda våra intervjuer utan noterade endast svaren för att inte begränsa våra respondenters 
svar. Intervjuerna ingår i en så kallad kvalitativ undersökning och präglas av flexibilitet vilket 
gör att man genom intervjuer får nya kunskaper och bättre uppfattning av problemet. Genom 
intervjuer med våra respondenter fick vi veta många intressanta och nya uppfattningar inom 
redovisning. 
 
Under uppsatsskrivandets gång dök ytterligare frågeställning upp rörande hur pågående 
arbeten skall värderas enligt det nya regelverket. Vi tog då kontakt med Bokföringsnämnden 
för att få klarhet i frågan. Vi skickade över våra frågor per mail och Bokföringsnämnden 
besvarade även våra frågor via mail, se bilaga B. 
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Kvantitativ data 
 
För att undersöka frågan om ett eventuellt införande av det nya regelverket skulle innebära 
materiella förändringar har vi dessutom valt att gå igenom årsredovisningarna för ett antal 
revisionsbolag för att i första hand se ifall den så kallade alternativregeln används och i andra 
hand ifall den i sådana fall är av materiell betydelse. Vi har med hjälp av Market Manager 
tagit fram revisionsbyråerna i Sverige, listan uppgick till 1125 stycken företag. Då vi endast är 
intresserade av att titta på årsredovisningarna för de bolag som är skyldiga att i sin 
årsredovisning lämna tilläggsupplysning om storleken på utförda men icke fakturerade 
tjänsteuppdrag i de fall de använder sig av den s.k. alternativregeln vid redovisning av 
pågående arbeten på löpande räkning, begränsade vi vår sökning till revisionsbyråer med fler 
än 10 anställda. Sökningen gav 51 aktiva bolag. MM-undersökning kan sägas vara av en 
kvantitativ karaktär eftersom här använder vi oss av siffror och statistiska analyser. 
 
Källkritik 
 
Källorna i vårt arbete har bestått av lagar och regler som kan sägas utgöra en objektiv form av 
information medan de läroböcker vi använt oss av kan sägas vara färgade av författarens 
tolkningar och erfarenheter. Diskussionen i Svensk Skattetidning har framförallt skrivits av 
representanter från Skatteverket och näringslivet som har olika syn på ämnet. När man läser 
diskussionen får man en känsla av att det bildats två sidor som är långt ifrån objektiva i sina 
synpunkter utan snarare färgade av sina egna erfarenheter och intressen. Eftersom vi 
genomförde intervjuer med endast två personer är vi begränsade i vår undersökning, våra 
intervjupersoner är inte heller objektiva utan utgår ifrån sin egen tolkning av den goda 
redovisningsseden. 

2.4 Metodproblem 
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten skall undersöka ifall svaren skulle bli det samma ifall undersökningen gjordes 
igen. Vi tror att svaren skulle bli de samma ifall frågorna ställdes till samma personer just nu. 
I och med att den goda redovisningsseden ständigt förändras kommer dock svaren på våra 
frågor att förändras i framtiden. För att kunna öka reliabiliteten på vår undersökning har vi 
valt att intervjua personer inom revisionskåren i egenskap av sakkunniga inom 
redovisningsområdet. Valet av just revisorer kan dock leda till en vinkling i svaren då 
revisorerna är en av de yrkeskårer som genom eftersläpningen i beskattningen gynnas av den 
s.k. alternativregeln. 
 
Validitet  
Validiteten i en undersökning avser dess förmåga att mäta det man avser att det skall mäta16, 
alltså ifall den ger ett trovärdigt svar. Vi har försökt att formulera våra frågor på ett sådant sätt 
att de förutsatte öppna och egenformulerade svar och gav respondenterna möjlighet att 
uttrycka sina egna åsikter. Problemet med denna typ av frågor är att de kan missförstås. Vi har 
dock valt personliga intervjuer för att på så sätt kunna ställa följdfrågor och därigenom nå 
fördjupad kunskap som är strävan med det analytiska synsättet. För att minimera risken för 
missförstånd skickade vi över frågorna innan intervjun och skickade även tillbaka de svar vi 
skrivit ner till respondenterna så att dessa fick möjlighet att korrigera eventuella missförstånd. 

                                                 
 
16 Wiedersheim-Paul, Att utreda och rapportera, s.27,  
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Det begränsade antalet respondenter i vår undersökning skulle kunna sägas innebära en 
försämrad validitet. Vi tror dock att våra respondenters kunskap och intresse i frågan bidrar 
till en hög validitet. 
 
Specifika problem 
Vid vår genomgång av hur redovisning av pågående arbeten på löpande räkning redovisas i 
revisionsbyråer kunde konstateras att en stor del av de granskade årsredovisningarna avsåg 
räkenskapsåret 2003/2004. Då BFNAR 2003:3 inte trädde ikraft förrän 1 januari 2004 
behöver dessa inte innehålla uppgifter om storleken på utförda men icke fakturerade 
tjänsteuppdrag. Detta ledde till att vårt urval blev så begränsat så att det inte gick att dra några 
generella slutsatser om huruvida en eventuell ändring av reglerna skulle innebära en materiell 
förändring. 
�
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3 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel har vi både velat förklara hur det nuvarande regelverket ser ut samt även hur 
de framtida reglerna kommer att utformas. Vi har även försökt förklara vissa grundläggande 
begrepp så som god redovisningssed och rättvisande bild för att skapa en bättre förståelse för 
frågeställningen, detta har lett till att kapitlet blivit tämligen omfattande. 
 

3.1 Principbaserad redovisning 
 
Skillnaden mellan olika länders redovisningssystem kan beskrivas med huruvida de har en 
principbaserad eller en regelbaserad redovisning. I Sverige kan vi sägas ha en principbaserad 
redovisning. Det innebär att redovisningen utgår ifrån ett antal mer allmänt hållna 
redovisningsprinciper och att det sedan är upp till normgivare, redovisningsprofession och 
utövare att utveckla en god redovisningspraxis 17. Motsatsen till detta är den regelbaserade 
redovisningen som utgår ifrån ett fåtal principer men däremot ett stort antal regler som 
reglerar hur principerna skall tolkas och hur redovisningen skall ske i detalj. Detta 
redovisningssätt förekommer bl.a. i USA medan den principbaserade redovisningen 
förekommer i Japan och Europa.  
 
Den principbaserade redovisningen i Sverige framgår bl.a. av utformningen av 
Årsredovisningslagen. I ÅRL 2 kap 2 § framgår det bl.a. att ”Årsredovisningen skall upprättas 
på ett överskådligt sätt i enlighet med god redovisningssed”. Detta innebär att ÅRL kan ses 
som en ramlag som skall fyllas med god redovisningssed. 
 

3.2 Normgivning och god redovisningssed 
 

3.2.1 God redovisningssed 
 
Det råder delade meningar inom redovisningsprofessionen om klarheten i begreppet god 
redovisningssed. Man kan konstatera att det inte finns någon klar definition i de lagar i vilket 
begreppet nämns. Ifall man slår upp ordet sed i Svenska akademins ordbok finner man bland 
annat förklaringen ”ett allmänt vedertaget sätt att handla”  18. Detta överensstämmer med det 
synsätt man kan finna i förarbetena till 1976 års bokföringslag som lyder: 
 
”vad som är god redovisningssed torde, med utgångspunkt i olika uttalanden i frågan, kunna 
beskrivas genom en hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis 
hos en kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga. Olika branschers särförhållanden 
kan föra med sig vad som är god redovisningssed ibland får bestämmas branschvis” 19. 
 

                                                 
 
17 Grönlund, Tagesson & Öhman, Principbaserad redovisning, s. 14 
18 Svenska Akademiens ordbok på nätet, 18 december 2005 
19 SOU 1973:57, s. 94 
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Sed kan alltså beskrivas som något som ett flertal står bakom eller gör, det vill säga ett 
tillräckligt stort antal företag använder. En sed är en faktiskt etablerad och tillämpad praxis i 
en enskild fråga eller en enskild specifik bransch. 
 
Att redovisningsseden skall vara god innebär att den skall leda till ett kvalitativt sett ”riktigt” 
resultat och att redovisningen skall vara rättvisande. För att en redovisningssed skall betraktas 
som god måste den överensstämma med gällande lagar, lagen är alltså överordnad seden. 
Redovisningsseden bör vidare vila på en teoretisk och praktisk accepterad metod.  
 
Enligt ÅRL 2 kap 2 § skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 
med god redovisningssed. Detta kan leda till tolkningstvister om innebörden i begreppet god 
redovisningssed 20. ÅRL kan ses som en ramlag som fylls ut med god redovisningssed där 
lagen inte är fullt reglerande. 
Man skulle kunna förklara begreppet god redovisningssed som 

- gällande redovisningslagar och tolkningen av dessa, 
- rekommendationer från normgivande organ såsom Bokföringsnämnden, 

Redovisningsrådet och International Accounting Standards Board, 
- etablerad företagspraxis av god kvalitet som är förenlig med lag och normgivning. 

God redovisningssed kan alltså vara branschspecifik. 
 
Vad som är god redovisningssed avgörs slutgiltligen i domstolen med Bokföringslagen och 
årsredovisningslagen som grund 21. 
 

3.2.2 Rättvisande bild 
 
Mot begreppet god redovisningssed kan ställas begreppet rättvisande bild. Enligt ÅRL 2 kap. 
3 § skall årsredovisningen upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets 
ställning och resultat. Begreppet rättvisande bild infördes i svensk redovisningen som ett led i 
EU-harmoniseringen. I det fjärde EG-direktivet är begreppet överordnat lagtext och 
rekommendationer. Begreppet rättvisande bild saknar så vitt vi erfarit en fast definition. 
Tanken är att med begreppet är att betrakta årsredovisningen som en helhet istället för att 
bedöma varje enskild post som begreppet god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild är 
alltså överordnat allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ. 
 

3.2.3 Normgivning och normgivande organ 
 
Svenska normgivare 
 
De grundläggande reglerna för redovisningen finns i bokföringslagen och 
årsredovisningslagen. Dessa lagar är ramlagar och skall kompletteras med god 
redovisningssed. I förarbetena till bokföringslagen har god redovisningssed beskrivits som de 
normer som grundas på redovisningspraxis, rekommendationen och uttalanden från vissa 
myndigheter och organisationen som Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och 

                                                 
 
20 Söderström, Tenander & van Lienden,  Vad är god redovisningssed? – en rättsfallsstudie, s. 1 
21 Westermark, Den nya bokföringslagen, s. 220 
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Redovisningsrådet 22. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för 
utvecklandet av god redovisningssed i Sverige och fungerar som ett expertorgan inom 
redovisningsområdet. Nämnden ger bl.a. ut allmänna råd (BFNAR) vilka är inte formellt 
bindande men har ofta avgörande betydelse vid bedömningen av vad som utgör god 
redovisningssed 23. Under tiden från 2000 fram till 2004 har Bokföringsnämndens arbete 
främst inriktat sig på uttalanden om i vilken utsträckning Redovisningsrådets 
rekommendationer är tillämpliga för icke-noterade företag. I februari 2004 ändrade 
Bokföringsnämnden inriktningen för sin normgivning, detta innebär att de nu arbetar med att 
ta fram ett regelverk som tillsammans med IAS/IFRS-reglerna skall täcka alla bolag.  
 
Redovisningsrådet bildades 1989 efter att FAR slutade ge ut sina rekommendationer. Rådet 
var ursprungligen en stiftelse med bl.a. Bokföringsnämnden som stiftare men är numera en 
förening med medlemmar från både FAR och näringslivets organisationer. 
Redovisningsrådets uppgift är att utfärda rekommendationer för företag vars aktier är föremål 
för offentlig handel eller som genom sin storlek har ett stort allmänt intresse. Det finns 32 
rekommendationer, de första 29 (från1 till 29) behandlar värdering, klassificering och 
tilläggsupplysningar och är gamla rekommendationer som RR har get ut innan införandet av 
IAS/IFRS, dessa rekommendationer finns fortfarande kvar men kommer inte att uppdaterats i 
och med ändringar i IAS/IFRS. RR 30, 31 och 32 är nya rekommendationer som gäller från 
januari 2005 de handlar om hur man ska hantera situation mellan moderbolag och dotterbolag 
24. Rådets ambition är att anpassa rekommendationerna till internationell praxis, i första hand 
rekommendationer från International Accounting Standards Committee (IASC) numera 
International Accounting Systems Board (IASB). 
 
 
Internationella normgivare 
 
Även den internationella normgivningen har genom EU harmoniseringen kommit att påverka 
den svenska redovisningen. Under flera år har förts diskussioner inom Europeiska Unionen 
(EU) om att harmonisera reglerna för redovisning. Diskussioner har lett till den så kallad IAS-
förordningen vilken innebär att från år 2005 skall alla noterade europeiska företag tillämpa de 
internationella redovisningsstandarderna i sina koncernredovisningar. De standarder som 
förordningen syftar på är International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
International Accounting Standards (IAS). IFRS ges ut av International Accounting Standards 
Board (IASB) som tidigare hette International Accounting Standards Committee (IASC) och 
som då gav ut IAS.  
 
IASB är den dominerande organisationen på den internationella arenan och har samarbete 
med 120 redovisningsorganisationer som är medlemmar. Svenska FAR och SRS (Svenska 
revisorssamfundet) är medlemmar i denna organisation. IASB har till uppgift att förbättra, 
utveckla och harmonisera redovisningsnormerna på en global nivå 25. 
 

                                                 
 
22 SOU 2005:53, s. 22 
23 FAR, Den nya redovisningslagstiftningen 2005, s. 97 
24 Susanne Weinberg, Föreläsning i Affärsredovisning den 5 oktober 2005. 
25 Genc & Kullman, Redovisning av pågående arbeten – bara en tolkningsfråga eller början av en större 
förändring, s.14  
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3.3 Redovisningsteori 
 
En inkomst kan förklaras som det ett företag kräver i form av ekonomisk ersättning vid 
försäljning av varor och tjänster medan däremot en intäkt kan ses som en ersättning för under 
en viss period levererade eller utförda prestationer 26. För att förstå själva intäktsbegreppet 
utgår vi från tre frågor. Hur definieras intäkter, det vill säga man måste få en förståelse för 
själva begreppet, när - alltså vid vilken tidpunkt kan en intäkt erkännas i räkenskaperna och 
hur skall intäkten värderas. 
 

3.3.1 Att definiera intäkter 
 
Inom redovisningsteorin kan man finna olika definitioner på intäkter beroende på vilken 
synvinkel man väljer att definiera intäkter utifrån. Redovisningsteorin har tidigare utgått ifrån 
ett resultatorienterat synsätt som innebär att målet med årsredovisningen är att mäta resultatet 
för perioden i resultaträkningen, matchningsprincipen har då varit tungt vägande. Under 
senare år har dock en förskjutning skett mot en mer balansorienterad redovisningsteori som 
utgår ifrån överskottsbegreppet och kapitalbegreppet grundat på diskontering av framtida 
kassaflöden 27.  
 
I Redovisningsrådets Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter som är en 
översättning av IASB:s föreställningsram definieras intäkter som en ” ökning av det 
ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av 
tillgångarnas värde, eller minskning av skulders värde med en ökning av eget kapital som 
följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av tillskott från ägarna” 28.  
 
Detta synsätt utgår ifrån att intäkter och kostnader uppstår vid förändringar av tillgångar och 
skulder, alltså utifrån balansräkningen, vilket innebär att intäkterna uppstår genom definiering 
av tillgångar och skulder än snarare tvärt om. Detta synsätt är inte komplett då tillgångar och 
skulder inte kan förändras förrän intäkten kan erkännas och intäkter kan inte erkännas förrän 
de har definierats 29. 
 
Intäkter kan även definieras utifrån både in- och utflöden i företaget. Att definiera intäkter 
utifrån inflöden i företaget kräver dock försiktighet vid bedömningen av vilka inflöden som 
skall betraktas som intäkter. Orsaken till att tillgångar och skulder ökar och minskar är flera 
än uppkomsten av intäkter, t.ex. så leder en försäljning av en säsongsbiljett till ett inflöde av 
tillgångar trots att det inte kan betraktas som en intäkt. Man kan även säga att all 
kreditförsäljning leder till intäkter innan det sker ett inflöde av tillgångar. Det innebär att det 
är försäljningen som är grunden till de ökade tillgångarna inte tvärt om. 
 
Att definiera intäkter utifrån effekten på det egna kapitalet har främst kritiserats för att det 
utgår från termer av överskott. Det egna kapitalet är inte själv definierat utan uppstår som en 
skillnad mellan tillgångar och skulder. Synsättet utgår ifrån den dubbla bokföringen och ökar 
inte förståelsen för intäkternas grundläggande natur. Enligt kongruensprincipen skall alla 

                                                 
 
26 Grönlund, Tagesson & Öhman, Principbaserad redovisning, s. 17 
27 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, s. 11 
28 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, s. 20 
29 Hendriksen & van Breda, Accounting Theory, s. 356 
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förändringar i det egna kapitalet, förutom uttag och tillskott av kapital, också påverka 
resultatet 30. Detta synsätt överensstämmer inte alltid med redovisningsseden i Sverige, t.ex. 
så skall uppskrivning av anläggningstillgångar redovisas direkt mot uppskrivningsfonden som 
är en del av företagets egna kapital. Detta tillvägagångssätt utgör en avvikelse mot 
kongruensprincipen 31. 
 
Förenklat skulle intäkter kunna ses som det ekonomiska värdeskapandet i företaget, detta 
synsätt ger en förståelse för innebörden men säger inget om tidpunkten för erkännandet. Vissa 
lägger till att produkten måste lämna företaget för att den skall kunna definieras som intäkt. 
Detta synsätt har kritiserats då den utesluter användandet av vinstavräkning utifrån 
färdigställandegrad.  
 
Bokföringsnämnden definiering av inkomster överensstämmer i stora drag med 
Redovisningsrådets och utgår även det från balansräkningen, definieringen lyder: 
Ett bruttoinflöde av ekonomiska fördelar till ett företag som  
- ökar företagets egna kapital och 
- inte utgör ett tillskott från ägarna eller innehavare av instrument som är relaterade till 
aktierna i företaget. Intäkter definieras som den del av företagets inkomst som kan hänföras 
till redovisningsperioden 32. Intäkterna definieras alltså utifrån redovisningsperioden. 

3.3.2 Att erkänna intäkter 
 
Ett problem vid erkännande av intäkter, sett ur ett teoretiskt perspektiv, är att de ibland 
snarare tycks följa praxis (common practice) snarare än god sed (best practice). Detta skulle 
kunna betraktas som ett rent akademiskt problem om inte intäktsredovisningen var en så 
essentiell del av ett företags redovisning 33. Bristerna har ofta utnyttjats av företag för att 
redovisa tvivelaktiga inkomster. 
 
Erkännande av en post kan ske när den överensstämmer med definitionen och kan mätas på 
ett relevant och tillförlitligt sätt. Det innebär att en post kan erkännas som en intäkt ifall den 
utgör en del av företagets verksamhet, den kan mätas och har ett bestämt värde och att den 
kan bli tillförlitligt verifierad. 
 
För att urskilja intäkter från inkomster är det avgörande när de har blivit intjänade och 
realiserade eller realiserbara. 
 
Intjänad/realiserad 
 
Intjänande är en kontinuerligt pågående process sett ur ett ekonomiskt synsätt.  
För att illustrera detta utgår vi från ett ”from cash to cash” figur. Figuren avser ett tillverkande 
företag men resonemanget kan även appliceras på ett tjänsteproducerande företag. 

                                                 
 
30 Smith, Redovisningens språk, s. 37 
31 Smith, Redovisningens språk, s. 198 
32 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 – del 1, s.497 
33 Hendriksen & van Breda, Accounting Theory, s.353 
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�
                       1                        2                      3                    4                     5 
Figur 1 Kretslopp ”from cash to cash” i ett tillverkande företag 34 
 
1) Utbyte med omgivningen, arbete och övriga resurser anskaffas från omvärlden 
2) Internt utbyte, resurserna förbrukas i tillverkningen 
3) Här förädlas resurserna till färdiga varor genom olika steg 
4) Utbyte med omgivningen, produkterna säljs 
5) Betalning från kund 
 
Det ekonomiska värdeskapandet sker alltså gradvis i och med att råmaterial samlas ihop och 
omvandlas genom arbetsinsatser och maskinell bearbetning. Även transporten till fabriken 
och distributionen av varorna ut på marknaden är en del av intjänandet sett ur ett ekonomiskt 
synsätt. Lagerhållning som en del av produktionsprocessen och för att möta marknadens krav 
är även det en del av den pågående processen. 
 
Enligt de s.k. kongruensprincipen skall varje händelse som påverkar nettotillgångarna, utom 
utdelning och nyemission, även påverka resultatet för perioden. 
�

 Eget kapital (nettotillgångar) i början av perioden 
+ Resultat 
+ Nyemmision 
- Utdelning 
= Eget kapital (nettotillgångar) vid slutet av perioden 
 
Figur 2 Kongruensprincipen 35 
 
Den kritiska händelse vid vilken man redovisar en ökning av nettotillgångarna är också den 
händelse vid vilken man redovisar intäkter, kostnader och resultat. Problemet är således att 
identifiera den kritiska händelsen i ovanstående flöde. 
 
Realisationsprincipen är en av de mest centrala principerna vid bedömningen om när en intäkt 
skall redovisas och innebär att en intäkt inte kan redovisas förrän de realiserats. Vid en strikt 
tolkning av intäkter som det ekonomiska värdeskapandet borde intäkterna erkännas 
kontinuerligt över hela produktionscykeln. Vinstavräkning i takt med färdigställande kan ses 
som ett exempel på detta. Att redovisa värdeskapandet under hela processen kan dock leda till 
praktiska problem p.g.a. svårigheten att bestämma exakt när värdet uppstår. Istället har man 
försökt att identifiera den tidpunkt då intäkten kan anses vara intjänad, den så kallade kritiska 
händelsen. Olika sätt finns för att identifiera denna kritiska händelse.  
 
Ifall man enbart betraktar kravet på validitet tolkat så att resultatet skall avspegla 
värdeskapandet i företaget, skall resultatet redovisas under hela produktions och�

                                                 
 
34 Smith, Redovisningens språk,  s. 83 
35 Smith, Redovisningens språk, s. 84 
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försäljningsprocessen. Ifall man däremot endast betraktar kravet på verifierbarhet borde 
resultatet redovisas när betalning erhållits, det vill säga då intäkten kan verifieras genom 
något slags bevis. Normalt görs en avvägning mellan kravet på validitet och verifierbarhet och 
realisationsprincipen tolkas som att försäljningen är den kritiska händelsen och intäkter, 
kostnader och resultat därigenom redovisas vid försäljningen av varorna (steg 4 i figuren 
ovan).  
 
Ett alternativ är att erkänna intäkten i redovisningen då den övervägande ekonomiska 
aktiviteten utförts. Synsättet erkänner en intäkt så snart osäkerheterna undanröjts. Detta kan 
anses ske då de mest kritiska besluten tas eller den svåraste uppgiften utförs. Detta kan vara 
när kontraktet undertecknats, vilket vore före den huvudsakliga fullbordan. Det kan även vara 
då tjänsten utförs vilket torde kunna överensstämma med att den övervägande aktiviteten 
utförts. Ifall osäkerheten är hög kan tidpunkten bli senare till exempel vid betalningstillfället. 
 
Erkännande av intäkter vid försäljningstidpunkten 
 
I många år har leveransdatum varit den tidpunkt då intäkter redovisas. Orsaken till detta är att 
säkerheter rörande den slutgiltiga mätningen är minimal vid leveranstidpunkten. 
Företagspraxisen tillåter i och för sig returnering av varor och annullering av 
försäljningskontrakt, även betalningen kan vara osäker på grund av kundens kreditvärdighet 
och kostnaderna för att driva in fordringarna kan tillkomma. Vanligtvis kan dock dessa 
kostnader uppskattas utifrån tidigare erfarenheter. 
 
Erkännande av intäkter under produktionsprocessen 
 
Det finns flera exempel på när intäkterna erkänns under produktionsprocessen. Hyra, ränta, 
kommissioner och personliga tjänster som utförs på tidsbasis är några exempel. För dessa 
uppfylls det grundläggande kriterierna för intäktsredovisning. Tjänsterna utförs ofta på 
tidsbasis och själva utförandet av tjänsten anses vara den kritiska händelsen. Beloppet kan 
mätas utifrån det ursprungliga kontraktet. Kostnaderna redovisas när de läggs ned, alltså 
simultant med intäktsredovisningen. Dessutom uppstår en valid fodran på kunden även om 
prestationen inte faktureras och betalas förrän vid ett senare datum. Detta synsätt 
överensstämmer med BFNAR 2003:3s huvudregel för redovisning av pågående arbeten på 
löpande räkning.  
 
Detta tillvägagångssätt kan sägas uppfylla redovisningens krav på validitet ifall man tolkar 
validitet som att validiteten skall ge uttryck för värdeskapandet i företaget 36. Den innebär 
dock ett avsteg från realisationsprincipen i och med att intäkten redovisas innan arbetet 
slutförs och övergår till beställaren 37. Tillvägagångssättet innebär även att 
matchningsprincipen följs i och med att matchning mellan intäkter och kostnader sker även 
om man utgår ifrån kostnaderna istället för som vanligt, intäkterna. En omvänd matchning 
skulle man kunna säga 38. 
 
 
 
 
                                                 
 
36 Smith, Redovisningens språk, s 84 
37 Smith, Redovisningens språk, s 145 
38 Smith, Redovisningens språk, s 144 
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Entreprenader (long-term contracts) 
 
Ett annat exempel på intäktsredovisningen under produktionsprocessen är entreprenadarbeten 
som pågår under flera år t.ex. byggprojekt, vägprojekt och fartygsproduktion. Dessa 
redovisades tidigare enligt den s.k. completed contract-metoden vilken innebar att projektets 
intäkter, kostnader och resultat redovisades först när projektet var klart och hade övergått till 
beställaren. Metoden är fortfarande tillåten för det enskilda företaget och överensstämmer 
med tillvägagångssättet i BFNAR 2003:3s alternativregel för redovisning av pågående arbeten 
till fast pris. Metoden innebär att försäljningstidpunkten betraktas som den kritiska händelsen 
och att pågående arbeten värderas till anskaffningsvärdet under projektets gång. Detta 
redovisningssätt ger en finansiell rapportering som inte visar några intäkter trots att företaget 
lägger ner avsevärt arbete på att fullborda projektet. 
 
Den nuvarande huvudregeln är att intäkter och kostnader redovisas i takt med s.k. 
färdigställandegraden. Denna mäts vanligtvis utifrån nedlagda utgifter i förhållande till 
projektets totala kostnader. Metoden kallas för successiv vinstavräkning 39.  
 
Metoden överensstämmer inte med realisationsprincipen då den innebär att intäkten redovisas 
före "försäljningstillfället", tolkad som den tidpunkt då det pågående arbetet slutförs och 
övergår till beställaren 40. Redovisningssättet kan dock försvaras på grund att värdeskapandet 
i företaget har inträffats och osäkerheter rörande beloppet minimerats på grund av att det 
totala försäljningspriset är känt. Samt att osäkerheten avseende betalningen vanligtvis inte är 
så stor, speciellt om köparen är ett stort företag eller en myndighet. 
 
Färdigställandemetoden som vanligtvis används jämför nedlagda kostnader för perioden med 
beräknade totala kostnader för projektet. Den beräknade vinsten för projektet fördelas på de 
olika redovisningsperioderna i förhållande till färdigställande. Metoden innebär två problem. 
1. Den totala kostnaden för projektet kan vara svår att uppskatta tillräckligt exakt. Ifall de 

faktiska kvarvarande kostnaderna skiljer sig från budgeterade kvarvarande kostnader 
kommer inkomsterna för varje period att påverkas. 

2. Nedlagda projektkostnader är inte alltid ett bra mått för att bestämma hur stor del av 
arbetet som utförts. En stor del av ett företags bidrag kommer ifrån planeringsstadiet, 
d.v.s. före de stora kostnaderna uppstår. Många anser även att arbeten nedlagda av 
underentreprenörer inte utgör en del av företagets bidrag. 

 
Det finns alltså två övergripande synsätt på när en intäkt erkänns i redovisningen, dels att 
intäkterna erkänns kontinuerligt över hela produktionscykeln eller att man utgår från en 
kritisk händelse för att identifiera den tidpunkt då intäkten skall redovisas i räkenskaperna.  
 
Användandet av den s.k. alternativmetoden vid redovisning av pågående arbeten på löpande 
räkning kan innebära att intäkterna redovisas före själva tjänsten utförs, i de fall fakturering 
sker i förskott. Det torde dock vara troligt att den vanligaste faktureringsmetoden för tjänster 
på löpande räkning är fakturering i efterskott. Detta innebär att fakturerade intäkter för 
räkenskapsåret inte överensstämmer med utförda arbeten under samma period. Detta sätt att 
intäktsredovisa överensstämmer inte med något av de resonemangen i redovisningsteorin om 
när en intäkt kan sägas vara realiserad. Även Bokföringsnämnden medger i sitt allmänna råd 

                                                 
 
39 Smith, Redovisningens språk, s 143 
40 Smith, Redovisningens språk, s 145 
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BFNAR 2003:3 att den leder till en sämre redovisning men tillåter ändå metoden då den är 
enkel att tillämpa och överensstämmer med de skattemässiga reglerna 41. 
 

3.3.3 Att värdera intäkter 
 
Man kan säga att värdering kan ske till fyra olika värden. 
- Historisk kostnad 
- Nukostnad 
- Nutida försäljningsvärde  
- Framtida värde, nettoförsäljningsvärdet 
 
Den historiska kostnaden avser anskaffningsvärdet för de resurser som ingår i en tillgång. 
Med nukostnader avses återanskaffningsvärdet för de resurser som ingår i tillgången, för t.ex. 
ett lager innebär det att vad det per balansdagen skulle kosta att köpa de råvaror och övriga 
resurser som ingår i lagret. Nutida försäljningsvärdet avser försäljningsvärdet av tillgången på 
balansdagen efter avdrag för försäljningskostnader, alltså hur mycket likvida tillgångar 
bolaget skulle erhållet vid försäljning av tillgången per balansdagen. Det framtida värdet 
innebär det framtida kassaflöde som försäljningen av tillgången beräknas ge upphov till med 
avdrag för kassaflödet för utgifterna för färdigställandet.  
 
Normalt värderas tillgångarna till historisk kostnad i redovisningen, men i vissa undantagsfall 
används de övriga värderingsmetoderna. 
 
Realisationsprincipen tolkas normalt som att den kritiska händelsen likställs med 
försäljningstidpunkten. Detta innebär att tillgångarna då omvärderas genom att 
kundfordringarna värderas till inflödet av de likvida medel då kunden betalar. Medan 
lagerminskningen värderas till utflödet av likvida medel då arbetet betalades. Ökningen av 
nettotillgångarna redovisas på så sätt inte förrän vid försäljningstidpunkten vilket innebär att 
tillgångarna värderas till historisk kostnad fram till försäljningstidpunkten. När intäkter 
redovisas först vid försäljningen innebär det att lagret är värderat till en historisk kostnad, 
d.v.s. till anskaffningsvärdet 42.Värderingsmetoden innebär att vinsten inte anteciperas i 
överensstämmelse med försiktighetsprincipen. Enlig IASC:s ”Framework for Preparation and 
Presentation of Financial Statements” ses försiktighet som ett kriterium på tillförlitlighet. 
 
Tjänster som debiteras på tidsbasis t.ex. bevakningstjänster är de vanligaste exempeln på 
intäktsredovisning under produktionens lopp. Man kan tolka det som att tjänsten ”avyttras” i 
samma takt som de produceras vilket skulle likställa det med intäktsredovisning vid 
försäljningstidpunkten. 
 

3.4 Nuvarande regler 
 
Pågående arbeten är en typ av varulager som både förekommer i entreprenadverksamhet och 
pågående tjänsteuppdrag. Dessa delas upp i pågående arbeten till fast pris och pågående 
arbeten på löpande räkning. Med pågående arbete på löpande räkning menas ett arbete där 

                                                 
 
41 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 - del 1, s 508 
42 Smith, Redovisningens språk, s. 142 
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ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt 
arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för 
arbetet. Ett uppdrag till fast pris är ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning. 
 
Normgivningen för hur pågående arbeten skall redovisas finns både i Redovisningsrådets 
rekommendation RR 10 - Entreprenader och liknande uppdrag och 11 - Intäkter samt i 
Bokföringsnämndens BFNAR 2003:3 – Redovisning av intäkter. I dessa rekommendationer 
finns det två olika metoder som juridiska personer kan välja mellan vid redovisning av 
pågående arbeten. I Bokföringsnämndens rekommendation använder man sig av begreppen 
huvudregeln och alternativregeln vilket vi även kommer att göra fortsättningsvis. I RR 11 
finns inte samma uppdelning men vi har valt att använda oss av Bokföringsnämndens 
uppdelning av pedagogiska skäl. 

3.4.1  Fastprisuppdrag 
 
Huvudregeln 
 
För fast prisuppdrag innebär huvudregeln att intäkten redovisas baserad på 
färdigställandegraden på balansdagen, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla företaget, och man på ett tillförlitligt sätt kan beräkna inkomst, 
färdigställandegrad och återstående kostnader 43. Fastställande av färdigställandegraden kan 
ske på olika sett men normalt genom nedlagda utgifter i förhållande till totala utgifter för 
projektet. Anta till exempel att ett företag ingår ett kontrakt med en kund att utföra ett arbete 
för 10 milj kr, arbetet pågår under två år. Beräknade kostnader för hela projektet är 80 Milj kr 
vilket skulle ge en beräknad vinst på 20 milj kr. Per bokslutsdatum år 1 har bolaget lagt ner 50 
milj kr i utgifter för utfört arbete, projektets färdigställandegrad uppgår därigenom till 62,5 % 
(=50/80). Intäkterna år 1 beräknas därför till 62,5 milj kr (=62,5 %). Detta tillvägagångssätt 
bygger på att den producerade tillgångens värde successivt ökar under 
framställningsprocessen och att tillgången uppvärderas löpande i och med att processen 
fortskrider 44. På detta sätt redovisas inte intäkterna när projektet avslutats utan under den 
period arbetet utförts s.k. successiv vinstavräkning. Pågående arbeten kommer därigenom att 
tas upp till ett värde som överskrider det historiska anskaffningskostnaden i och med att den 
inkluderar en del av den framtida försäljningsvinsten 45, detta tillvägagångssätt 
överensstämmer även med ÅRLs 4 kap. 10 §. I och med ett bindande kontrakt redan träffats 
med kunden realiseras intäkterna i takt med att arbetet utförs och en fordran uppkommer 
successivt sett ur ett balansräkningsperspektiv 46. Detta redovisningssätt kan endast tillämpas 
av företag som kan beräkna utfallet av tjänsteuppdraget på ett tillförlitligt sätt vilket innebär 
att arbetet i allmänhet måste ha uppnått en viss färdigställandegrad och för att de totala 
intäkterna och återstående kostnaderna skall kunna bedömas med stor säkerhet och att 
företaget måste ha ett effektivt internt ekonomiskt rapporterings- och budgeteringssystem som 
på ett tillförlitligt sätt kan mäta nedlagda och kvarvarande kostnader 47.  
 
 
 

                                                 
 
43 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 - del 1, s 500 
44 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, s. 165 
45 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, s. 165 
46 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, s. 183 
47 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 – del 1, s. 508 
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Alternativregeln 
 
Denna innebär att företaget kan vänta med intäktsredovisningen till dess att arbetet är 
väsentligen fullgjort. Under tiden redovisas utgifter som avser direkta kostnader och skälig 
andel av indirekta kostnader värderats enligt lägsta värdets princip som ”Pågående arbeten för 
annans räkning” i balansräkningen48. Detta sätt innebär alltså att vinstavräkning inte sker 
förrän arbetet är slutfört (väsentligt). Detta innebär att metoden följer realisationsprincipen 
tolkad som att intäkterna redovisas vid försäljningstillfället. 
 
För båda tillvägagångssätten skall man redovisa den befarade framtida förlusten ifall man tror 
att projektet kommer att gå med förlust 49. Detta kan sägas vara ett uttryck för den s.k. 
försiktighetsprincipen.  

3.4.2  Löpande räkningsuppdrag 
 
Huvudregeln 
 
Vid användandet av huvudregeln redovisas projektets intäkt på löpande räkning till värdet av 
det arbete som lagts ned och det material som levererats eller förbrukats under perioden 
värderat till det avtalade priset. Lön som kan hänföras till avtalet kostnadsförs när arbetet 
utförts och materialkostnaderna redovisas när de levereras eller förbrukas. Huvudregeln för 
löpande räkningsuppdrag liksom för fastprisuppdrag innebär att arbetet vinstavräknas 
successivt i takt med utförandet. Detta är den metod som även rekommenderas av 
International Accounting Standards Board.  Metoden innebär att vinstavräkning sker i takt 
med att arbetet utförs. 
 
Alternativregeln 
 
Alternativmetoden innebär att vissa företag inte behöver redovisa värdet av det under 
perioden nedlagda arbetet och det levererade eller förbrukade materialet som intäkt förrän 
tjänsten fakturerats.  

Figur 3 Intäkts- och kostnadsredovisning för alternativmetoden 
 

                                                 
 
48 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 – del 1, s. 501 
49 Smith, Redovisningens språk, s. 151 
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Detta innebär att för ett företag som fakturerar den första i varje månad (se ovanstående figur) 
kommer intäkterna som redovisas för räkenskapsåret 1 att avse uppdrag som har fakturerats 
under perioden 1/12 år 0 till och med 1/12 år 1 och inte det arbete som har utförts under 
räkenskapsåret. Kostnaderna redovisas däremot under det räkenskapsår de läggs ner, detta 
leder till att intäkterna inte matchas med de kostnader för de resurser som lagts ner för att 
skapa intäkterna 50. 
 
Regeln har sitt ursprung i IL 17 kap. 26 §. Användandet av detta redovisningssätt innebär i 
praktiken en förskjutning av beskattningen 51 och metoden är dessutom enkel att tillämpa. 
Något som har lett till att den är den vanligast använda metoden i framförallt små och 
medelstora icke noterade företag 52.  
 
För att rätt kunna bedöma företagets resultat i de fall de använder sig av den s.k. 
alternativregeln vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning, skall företaget i 
årsredovisningen lämna tilläggsuppgift om storleken på utförda men inte fakturerade 
tjänsteuppdrag vid årets början och slut, ifall de ofakturerade beloppet skulle ge en väsentlig 
effekt på resultat och ställning 53.  
 
Huvudregeln för fastprisuppdrag och löpande räkningsuppdrag innebär båda att 
realisationsprincipen tolkas som att resultatet skall visa värdeskapandet i företaget och 
intäkterna redovisas därför under hela produktions- och försäljningsprocessen. För 
alternativregeln för fastprisuppdrag kan man tolka den kritiska händelsen som den tidpunkt då 
den övervägande ekonomiska aktiviteten utförts. Enligt alternativregeln för pågående arbeten 
på löpande räkning sker intäktsredovisning vid faktureringstidpunkten. Att tolka 
faktureringstidpunkten som den kritiska händelse då intäktsredovisning skall ske kan dock 
diskuteras. 
 

3.5 Sambandet mellan redovisningen och beskattningen 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
Under 1920-talet med införanden av kommunalskattelag (1928) och bokföringslag (1929) 
grundades sambandet mellan redovisning och beskattning. Sambandet kommer till utryck vid 
periodisering av inkomster och utgifter men även vid intäktsredovisningen d.v.s. 
värderingsprinciper av tillgångar och skulder.  
 
Det finns tre sätt att klassificera sambandet mellan redovisning och beskattning 54: 

- Ett materiellt samband 
- Ett formellt samband 
- Inget samband  

 
I Sverige råder ett starkt samband mellan redovisning och beskattning, såväl materiellt som 
formellt. 
                                                 
 
50 Smith, Redovisningens språk, s. 85 
51 Bengtsson, Redovisningsrättens Bermudatriangel – redovisning av tjänsteuppdrag på löpande räkning 
52 Knutsson, Redovisning och beskattning av pågående arbeten på löpande räkning, s. 612 
53 FAR, FAR:s Samlingsvolym 2005 – del 1, s. 510 
54 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 23 
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Vid materiella sambandet styr redovisningsreglerna och god redovisningssed. Ifall att 
redovisningen avviker från detta skall korrigering göras så att beskattningen grundas på ett 
redovisningsmässigt korrekt resultat. 
Vid formella sambandet knyts ett krav att redovisningsmässiga behandlingen av transaktionen 
måste följa den skattemässiga. Skattereglerna styr dubbelt, både för beskattningen och för 
redovisningen. Det formella sambandet innebär att beskattningen styr redovisningen och vid 
det materiella styr i stället redovisningen. 
 
För- och nackdelar med sambandet 
 
Fördelarna med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning är många som t.ex. ett 
enklare och mera begripligt regelsystem. I och med att företagen endast behöver upprätta ett 
bokslut som ligger till grund för beskattningen innebär detta en förenkling för företagen och 
då i synnerhet för de mindre företagen. Ett nära samband förenklar även för Skatteverkets 
kontroller. Det innebär även att antalet regler begränsas 55. 
 
Nackdelar med sambandet är att företagen kan ”styra” beskattningsunderlaget och tidpunkten 
för beskattningen. Ibland kan lämpligheten av en skattemässig koppling till redovisningen 
ifrågasättas p.g.a. frånvaro av objektiviteten i bedömningen 56. Nackdelarna med ett starkt 
samband sägs även innebära att utvecklingen av den goda redovisningsseden hämmas. 
Redovisningsreglerna bygger ofta på subjektiva bedömningar som inte kan sägas utgöra en 
god grund för beskattning 57. 
 
Bokföringsmässiga grunder 
  
I IL 14 kap.2 § står att ”Resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder”. Det 
diskuterades under lagstiftningsarbetet med IL uttrycket ”bokföringsmässiga grunder” 
eftersom någon klar definition av uttrycket inte finns. I propositionen förklaras innebörden: 
”Att resultatet i näringsverksamheten skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder 
innebär att inkomsterna och utgifterna i näringsverksamheten skall periodiseras. Inkomster 
skall tas upp och utgifter dras av den period som de belöper sig på” 58. Enligt Westermark 
finns det ingen skillnad mellan innebörden i begreppet bokföringsmässiga grunder och god 
redovisningssed. 
 
Det starka sambandet mellan redovisning och företagsbeskattning har lett till att många 
redovisningsfrågor har kommit att lösas i skattedomstolarna. Civilrätten styr genom god 
redovisningssed skatterätten men inom vissa områden råder ändå osäkerhet om hur 
beskattningsunderlaget skall fastställas. Skattedomstolarna kan då inhämta 
Bokföringsnämndens åsikt i redovisningsfrågan.59 
 
 
 
 
 

                                                 
 
55 Aktiebolagsgruppen, Förenklingsförslag för mindre företag, s. 14 
56 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 25 
57 Aktiebolagsgruppen, Förenklingsförslag för mindre företag, s. 9 
58 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, s. 26 
59 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, s. 195 
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Debatten  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har blivit ett hett diskussionsämne och även 
föremål för både utredningar och forskning. I Svensk Skattetidning startades en debatt år 
2001, debatten handlar om redovisning av pågående arbete vid löpande räkning. Många var 
inblandade och de motsatta parter hade olika åsikter när det gäller redovisning av pågående 
arbete på löpande räkning enligt BFNARs alternativ regeln och hur detta överensstämmer 
med god redovisningssed. Inblandade parter diskuterar även om det finns någon konflikt 
mellan IL och ÅRL. Företrädare för Skattemyndigheter hävdar att konflikt är ett faktum 
medan näringslivsrepresentanter inte håller med dem och tycker tvärt om. 
 I ÅRL 4 kap. 9 § står att värdering av omsättningstillgångar skall ske enligt lägsta värdets 
princip dvs. till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen. 
Däremot i IL 17 kap. 26 § kan man läsa att värdet av pågående arbete på löpande räkning inte 
ska tas upp som tillgång utan det fakturerade beloppet tas up som intäkt. 
 
BFNAR 2003:3 ger möjlighet till icke-noterade företag att välja mellan huvudregel och 
alternativregel i sin redovisning. Alternativ regeln är väldigt populär hos mindre och 
medelstora företag och regeln medför senareläggning av beskattningstidpunkten. Vid 
användandet av alternativregeln behöver företaget inte redovisa intäkterna förrän vid 
faktureringen, detta överensstämmer med IL 17 kap. 26 §.   
 
Man kan konstatera att sambandet mellan redovisning och beskattning kommer att diskuteras 
och debatteras även i framtiden, för närvarande pågår förändringar i normgivningen för 
svensk redovisning som eventuellt kommer att förändra redovisningen av pågående arbeten. 

3.6 Föreslagna regler 
 
Bokföringsnämnden har tidigare främst arbetat med att anpassa IASBs regelverk (IAS/IFRS), 
som sedan 1 januari 2005 skall tillämpas av noterade företag vid upprättande av 
koncernredovisning, till mindre och medelstora bolag. I februari 2004 ändrade 
Bokföringsnämnden inriktningen för sin normgivning. Detta innebär att de nu arbetar med att 
ta fram ett regelverk som tillsammans med IAS/IFRS-reglerna skall täcka alla bolag.  
 
Bokföringsnämnden har delat upp företagen i fyra kategorier och arbetar med att ta fram ett 
regelverk för var och en av dessa företagskategorier. 
K1 – Små och enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska personer 
K2 – Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar 
K3 – Större aktiebolag och ekonomiska föreningar som inte omfattas av IFRS reglerna 
K4 – De företag som i sin koncernredovisning skall tillämpa IFRS-reglerna 60. 
 
I skrivandets stund har förslag till regelverk tagits fram för kategori 1- och kategori 2- företag. 
Aktiebolagsgruppen bestående av personer från BFN och Skatteverket som har haft i uppdrag 
att ta fram förslag till förenklingar inom redovisnings och beskattningsområdet för små och 
medelstora företag har i april 2005 lagt fram ett förlag till Bokföringsnämnden 61. Det nya 
regelverket för de mindre företagen kommer att bli transaktionsbaserat, d.v.s. med en 
utgångspunkt i ett historiskt anskaffningsvärde. Detta innebär att realisationsprincipen skall 

                                                 
 
60 Bokföringsnämndens hemsida, 15 november 2005. 
61 Aktiebolagsgruppen, Förenklingsförslag för mindre företag, s. 3 
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tolkas strikt och därigenom skall inga orealiserade värdeökningar redovisas. Dessutom skall 
den juridiska formen ge den ekonomiska innebörden, i motsats till tidigare trend 62. 
 
Regelverket gäller små och medelstora företag som bedrivs i andra företagsformer än enskild 
näringsverksamhet och handelsbolag. För att ett företag skall omfattas av regelverket får det 
endast uppfylla ett av följande kriterier. 
� fler än 50 anställda 
� mer än 25 Mkr i nettotillgångar 
� mer än 50 Mkr i nettoomsättning 

 
Det finns flera orsaker till Aktiebolagsgruppens arbete med förenklade regler för redovisning 
och beskattning. Framförallt vill man samordna redovisning och beskattning samt anpassa 
redovisningen till de intressenter den är avsedd för. 
 
Samordning av redovisning och beskattning 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning är enligt Aktiebolagsgruppen egentligen 
varken starkt eller svagt i Sverige. Vissa beskattningsregler tar sin utgångspunkt i 
redovisningen medan andra inte. Denna skillnad komplicerar företagets arbete med att ta fram 
bokslut och deklaration onödigt mycket. Det är lätt att tro att redovisnings- och 
beskattningsreglerna är närmare varandra än vad de egentligen är delvis beroende på en 
likartad terminologi trots skillnader i betydelse. Dessutom är sambanden inte alltid enkla att 
förstå och tolka. Ett exempel på detta är reglerna om pågående arbeten i IL 17 kap. 
Ytterliggare ett problem är att den ständiga förändringen inom redovisningen leder till 
osäkerhet. Dessa problem skulle kunna undvikas ifall reglerna samordnas, ifall det är möjligt 
eller då detta inte är möjligt, skillnaderna görs mer tydliga. 
 
Intressenter 
 
Syftet med den externa redovisningen är att informera om företagets ekonomi till olika 
användare 63. En av de primära kvalitativa egenskaperna den ekonomiska informationen skall 
inneha är att den skall vara relevant, med det menas att den skall vara användbar för beslut 64 . 
Beroende på företagens storlek, spridning i ägandet och eventuell notering är 
redovisningsintressenternas behov olika. I Sverige har man av tradition försökt tillgodose 
samtliga intressenters behov. För att en stor mängd småföretag inte skall behöva följa 
redovisningsregler som är fler och mer komplicerade än nödvändigt föreslår 
Aktiebolagsgruppen istället att redovisningsreglerna anpassas till storleken på företaget.  
 
I de mindre företagen är det förutom ägaren, borgenärer och Skattemyndigheten, som har 
intresse av redovisningen. I noterade bolag använder sig aktieägarna av den finansiella 
informationen för att ta beslut om de skall köpa, behålla eller sälja sitt aktieinnehav 65, något 
motsvarande detta intresse finns inte i de mindre onoterade bolagen. Borgenärernas intresse är 
att kunna värdera risken och bedöma om gäldenären kommer att kunna fullgöra sina 
åtaganden. Att kunna jämföra ett företag med ett annat innebär enligt aktiebolagsgruppen att 
standarden i sig blir viktigare än vilken standard som etableras. Skatteverkets krav torde inte 
                                                 
 
62 Föreläsning Susanne Weinberg , Föreläsning i Affärsredovisning den 5 oktober 2005 
63 Smith, Redovisningens språk, s 17 
64 Smith, Redovisningens språk, s 24 
65 Smith, Redovisningens språk, s 19 
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skilja sig från borgenärernas utan det viktiga är att minimera risken för missbruk och att göra 
den finansiella informationen enkel att förstå. 
 
För att förhindra att företag som tillhör en kategori rent formellt, men som p.g.a. 
verksamhetens komplexitet borde tillhöra en annan kategori inte använder sig av en för 
”enkel” redovisning finns en lista som förbjuder företag med en viss verksamhet eller typ av 
transaktioner att redovisa enligt reglerna för en lägre kategori. Dessutom får ett företag som 
valt att redovisa enligt regelverket för en lägre kategori inte använda sig av principer som är 
tillåtna för större företag, detta kommer enligt Aktiebolagsgruppen att leda till att företagen 
kommer av eget val att redovisa enligt reglerna för större företag då de inte har något att vinna 
på att använda sig av det förenklade redovisningssystemet. 
 
Anledningen till att man inte anser sig kunna använda sig av samma regelverk i kategori 2 
som i kategori 1 är att aktiebolag på grund av sitt skyddade egna kapital har ett behov av en 
större finansiell information med högre precision. Detta då den finansiella informationens 
kvalitet och tillgänglighet är viktigare i ett företag som bedrivs med ett begränsat personligt 
ansvar för ägarna, det s.k. tredjemansskyddet. Aktiebolag måste även följa EGs fjärde 
bolagsrättsliga direktiv med avseende på aktiebolagens årsredovisningar. 
 
Tanken med det nya betydligt förenklade regelverket är att det skall bli kortare och mer 
begripligt. 
 
Hur skall detta genomföras? 
 
För att uppnå ett förenklat regelverk föreslår Aktiebolagsgruppen ett antal olika åtgärder. 
 
� Beskattning och redovisning samordnas ytterligare i materiellt avseende. 
� Reglerna för denna grupp av företag finns nu på flera ställen. Meningen med det nya 

arbetet är att det samlas i ett dokument en s.k. ”one shop stop”. 
� Regelverket skall genom att antalet tillåtna alternativ begränsas förkortas och 

förenklas. 
� Utveckla beloppsmässiga undantagsregler från komplicerade principer baserade på 

väsentlighetsprincipen. 
 
”One shop stop” 
 
Det nya regelverket skall förenkla för företagen genom en förenklad och bättre pedagogik. 
Idag kan ett icke-noterat företag finna regler och normer på flera olika ställen. 
Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR är några av de normgivande organ som 
uttalar sig i redovisningsfrågor. Även den ökande förändringstakten leder till att 
redovisningsreglerna är svårtillämpade för mindre företag. Tanken med det nya regelverket är 
att bolaget skall kunna finna de relevanta reglerna för just sin företagskategori i ett dokument, 
en s.k. ”one shop stop", där normgivningen redovisas tillsammans med de relevanta 
lagreglerna. Det är viktigt att reglerna blir materiellt riktiga, fullständiga men även rimliga i 
omfattning. För att uppnå detta krävs en gemensam syn på att de mer övergripande reglerna 
följs och tillämpas samt att reglerna för de större bolagen inte används som utfyllnad där mer 
specifika regler saknas i det mindre småbolagsreglerna. 
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Begränsning av antalet tillåtna alternativ 
 
Förenklingen skall bl.a. ske genom att man inte kommer att tillåta olika 
redovisningsalternativ. Denna typ av valfrihet som nu är vanlig i normgivningen motverkar 
enligt Aktiebolagsgruppen standardiseringen. En stor valfrihet om hur en post skall redovisas 
leder inte, som man skulle kunna tro, till ett litet antal regler utan snarare tvärt om. Den stora 
valfriheten vid t.ex. redovisning av pågående arbeten på löpande räkning leder till ett antal 
kompletterande regler för hur man skall göra vid byte av regler och när detta får ske. Enligt de 
föreslagna nya reglerna kommer endast en regel att finnas för arbeten på fast räkning 
respektive löpande. 
 
Beloppsmässiga undantagsregler 
 
Ett sätt att förenkla redovisningsreglerna är att reglerna utformas med utgångspunkt från 
väsentlighetsprincipen. Detta skulle leda till att företagen kan inrikta sin tid och kraft på de 
poster som har betydelse för kvalitén på den finansiella informationen. Detta skulle innebära 
att företag kan bortse ifrån ibland mycket komplexa redovisningsregler för de poster som inte 
är väsentliga.  
 
Väsentlighetskriteriet kan uttryckas som att ett företag inte måste redovisa ”rätt” ifall ”felet” 
inte är av sådan omfattning att det saknar betydelse för den intressent som utifrån den 
finansiella informationen fattar beslut.  
 
Aktiebolagsgruppens anser att det viktiga är att det finns en gemensam och operationell 
tillämpning av principen och har föreslagit olika metoder som bygger på faktiska eller relativa 
belopp och som anger konkret vad som gäller inom ett visst område. Reglerna kan utformas 
som en periodisering t.ex. behöver en inkomstpost som uppgår till högst 5 tkr inte 
periodiseras, med begränsningen det totala beloppet av underlåtna periodiseringar motsvarar 
högst 10 procent av företagets egna kapital vid ingången av räkenskapsåret. För vissa poster 
ligger postens sammanlagda värde till grund t.ex. så föreslår Aktiebolagsgruppen att kategori-
2 företag inte behöver redovisa lager som understiger 25 tkr. Även här är standardiseringen 
viktig. 
 
Föreslagna regler för redovisning av pågående arbeten 
 
Aktiebolagsgruppen föreslår i sin rapport att antalet valmöjligheter vid redovisning av 
pågående arbeten begränsas till en regel för fastpris uppdrag och en regel för 
löpanderäkningsuppdrag. Detta innebär att för pågående arbeten till fast pris skall inkomsten 
redovisas som en intäkt om det är fullgjort på balansdagen eller om endast en ringa del 
återstår att utföra. Successiv vinstavräkning kommer alltså inte att tillåtas och det pågående 
arbetet kommer att tas upp till ett historiskt anskaffningsvärde till dess att det är fullgjort. De 
föreslagna reglerna för pågående arbeten på löpande räkning innebär att värdet av till och 
med bokslutsdagen tillhandahållna prestationer för löpande räkningsuppdrag, som inte 
tidigare fakturerats och vinstavräknats, ska tas upp till avtalat pris, d.v.s. inklusive vinst. Detta 
leder till att den s.k. alternativregeln för pågående räkningsuppdrag tas bort ifall de föreslagna 
reglerna antas.  
 
Ersättningen för löpande räkningsarbeten torde normalt uppkomma successivt i och med att 
kostnader och utgifter läggs ned. Det sätt på vilket ett löpande räkningsuppdrag är avtalat ger 
företaget rätt att debitera uppdragsgivaren för nedlagda kostnader och utgifter inklusive vinst.  
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Avtalsformen i sig innebär dessutom att nedlagda kostnader och utgifter skall kunna urskiljas 
vilket innebär att kraven på nödvändig dokumentation redan torde vara uppfyllda. 
 
Utkastet är inte ett färdigt förslag till ändring av regler och innebär inte heller att någon ny 
god redovisningssed etableras. 
 
En eventuell införande av ett nytt regelverk för mindre företag skulle innebära att man även 
måste ändra reglerna i inkomstskattelagen. Bl.a. skulle de ändrade reglerna för redovisning av 
pågående arbete på löpande räkning innebära en utmönstring av IL 17 kap. 23 - 32 §§ och att 
dessa ersätts av ett samband mellan redovisning och beskattning . Innan man går vidare i detta 
arbete måste man invänta den utredning som pågår rörande sambandet mellan redovisning 
och beskattning. 
 

3.7 SamRoB utredningen 
 
I och med att de internationella redovisningsreglerna alltmer påverkar de svenska 
redovisningsreglerna blir det allt svårare att upprätthålla sambandet mellan redovisningen och 
beskattningen i dess nuvarande form 66. Detta har lett till att regeringen i oktober 2004 gav 
Finansdepartementet i uppdrag att utreda sambandet mellan redovisning och beskattningen 
och föreslå vilken kompletterande skattelagstiftning som behövs med anledningen av 
förslagen i prop. 2004/05:24 om internationell redovisning i svenska företag. Enligt 
propositionen bör både noterade och icke noterade svenska företag även i fortsättningen 
upprätta sina årsredovisningar utifrån svensk skattelagsstiftning men föreslår vissa ändringar 
så att svenska företag ges bättre möjligheter att tillämpa internationella redovisningsprinciper 
inom ramen för svensk lag 67.  Propositionen som numera lett till lagstiftning innebär att vissa 
företag i sin årsredovisning skall kunna värdera materiella och immateriella tillgångar till 
verkligt värde. Enligt reglerna skall värdeuppgångar redovisas som fritt eget kapital vilket 
leder till att det utan några särskilda skatteregler är möjligt att kringgå den ekonomiska 
dubbelbeskattningen. SamRoB utredningen har haft till uppgift att pröva hur sambandet 
mellan redovisning och beskattning kommer att se ut och rekommendera de skatteregler som 
behövs för att försäkra att den ekonomiska dubbelbeskattningen kan bevaras i Sverige. 
Dubbelbeskattningen innebär att vinster i ett aktiebolag skall beskattas två gånger, först på 
bolagsnivå sedan på ägarnivå i samband med utdelning. Uppdraget skall redovisas före slutet 
av juni 2007 68. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
66 SOU 2005:53, s. 71 
67 SOU 2005:53, s.77 
68 SOU 2005:53, sid. 9 
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4 Empiri 

 

I empiriavsnittet presenteras de personer vi intervjuat samt vårt intervjumaterial. Detta följs 
av en sammanställning av vår undersökning av årsredovisningar. 

4.1 Intervjuer 
 
Vi har i vårt arbete intervjuat två revisorer. 
 
- Håkan Andéasson (HA), auktoriserad revisor på Lindebergs Grant Thornton, arbetat som 

revisor i 35 år, arbetar främst med mindre och medelstora företag men även med 
börsnoterade företag 

 
- Mats Jakobsson (MJ), auktoriserad revisor på BDO Nordic AB, arbetat som revisor i sex 

år, arbetar med små och medelstora företag, främst med ägarledda företag 
 
Nedan har vi försökt sammanfatta svaren från våra respondenter så att både de synpunkter 
som sammanfaller och de synpunkter som skiljer sig åt framkommer av sammanfattningen. 
Vi har valt att redovisa svaren under de frågor vi har ställt. 
 
1. Vilken innebörd lägger Du i god redovisningssed? 
 
Svaret på denna fråga är i princip den samma från båda våra respondenter. De säger att god 
redovisningssed finns för att kunna tillämpa lagstiftningen och för att årsredovisningen skall 
ge en rättvisande bild. God redovisningssed består både av lag och normgivning från 
normgivande organ såsom Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och IASB, men även 
praxis, hur de flesta andra företag redovisar, MJ nämner t.ex. att Byggmästarföreningen ger ut 
anvisningar för hur redovisning skall ske i byggföretag. HA tillägger till sist att vad som är 
god redovisningssed avgörs slutligen i domstolen. 
 
2. Kan Du beskriva uttrycket rättvisande bild, gärna med egna ord. Hur skiljer det sig från 

begreppet god redovisningssed? 
 
Här skiljer sig svaren från våra respondenter något åt. HA ser rättvisande bild är nästa steg 
efter god redovisningssed. Vilket innebär att förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, 
balansräkningen, kassaflödesanalysen, noter och redovisningsprinciper tillsammans skall ge 
en rättvisande bild av företagets ställning och att denna information inte får vara 
motsägelsefull. Han anser att rättvisande bild är överordnat god redovisningssed.  
MJ svarar istället att genom att följa god redovisningssed (lag och norm) vid upprättande av 
årsredovisningen ger denna en rättvisande bild. MJ säger att man med rättvisande bild inte 
menar redovisning till marknadsvärde som man kan tro utan att en kunnig betraktare skall 
kunna förstå den finansiella informationen och bilda sig en uppfattning om företagets resultat 
och ställning. 
 
Frågor om värdering av pågående uppdrag på löpande räkning 
 
3. Anser Du att den s.k. alternativregeln för redovisning av pågående arbeten på löpande 

räkning (utformad med ledning av skatteregeln i IL 17 kap. 26 §) som säger att värdet av 
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ett pågående arbete på löpande räkning inte behöver tas upp som en tillgång utan istället 
skall under beskattningsåret fakturerade belopp tas upp som en intäkt, är förenlig med 
Årsredovisningslagens 4 kap 9 § som säger att omsättningstillgångar skall tas upp till det 
lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen? Motivera. 

 
Båda menar att ifall man endast jämför ordalydelsen i de två reglerna med varandra kan det 
diskuteras ifall de är förenliga. Årsredovisningslagen skall dock fyllas ut med god 
redovisningssed. Bokföringsnämnden är en av de normgivare som etablerar god 
redovisningssed och BFNAR 2003:3s alternativregel för pågående arbeten på löpande räkning 
godkänner detta redovisningssätt vilket torde innebära att det överensstämmer med god 
redovisningssed. 
MJ tillägger att redovisningen i Sverige till stor del styrs av skatterätten. Ifall man tittar i bl.a. 
Redovisningsrådets rekommendationer kan man se att det finns undantag för juridiska 
personer, dessa har gjorts av skatteskäl. Det finns enligt honom många exempel i 
normgivningen på att skatterätten styr redovisningen. 
 
 
4. Du ska i din revisionsberättelse uttala Dig om årsredovisningen är upprättad enligt 

årsredovisningslagen. Enligt Årsredovisningslagens 2 kap. 3 § skall balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat. Anser Du att en årsredovisning där pågående arbeten på 
löpande räkning redovisats i enlighet med den s.k. alternativregeln kan anses ge en 
rättvisande bild?  

 
HA anser att i och med att information lämnas i not om storleken på utförda men ej 
fakturerade tjänsteuppdrag kan årsredovisningen som helhet sägas ge en rättvisande bild.  
 
För de allra minsta bolagen behöver dessa inte uppge storleken på utförda men ej fakturerade 
tjänsteuppdrag i sina årsredovisningar, detta torde kunna innebära att årsredovisningen 
egentligen inte ger en rättvisande bild. Enligt BFNAR 2003:3 måste dessa endast lämna 
upplysning om värdet på utförda men icke fakturerade tjänsteuppdrag om värdet är betydligt 
lägre vid årets slut än vid årets början. Detta är ett uttryck för den s.k. försiktighetsprincipen. 
 
Då MJ anser att god redovisningssed leder till en rättvisande bild och att alternativregeln kan 
anses vara i enlighet med god redovisningssed, så leder detta i sin tur till att en årsredovisning 
där pågående arbeten på löpande räkning redovisats i enlighet med alternativregeln ger en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat.  
 
5. Tycker Du användandet av alternativregeln för löpande räkningsuppdrag 

överensstämmer med god redovisningssed? 
 
Ja, i och med att Bokföringsnämnden i och med införandet av BFNAR 2003:3 har fastställt 
god redovisningssed. HJ tillägger att den goda redovisningsseden dock kan förändras. 
 
6. De nya föreslagna reglerna från Aktiebolagsgruppen säger att ”Värdet av till och med 

balansdagen tillhandahållna prestationer för löpande räkningsuppdrag, som inte tidigare 
fakturerats och vinstavräknats, skall tas upp till avtalat pris, d.v.s. inklusive vinst”. Detta 
innebär att den s.k. alternativregeln försvinner. Kan Du se några redovisningsproblem i 
detta? 
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Ingen av våra respondenter kan se några redovisningsproblem i detta. 
 
7. Innebär ändrade regler att många av dina klienter kommer att bli tvungna att byta 

redovisningssätt? 
 
Båda respondenter svarar att eftersom de flesta använder sig av alternativregeln nu kommer 
de bli tvungna att byta redovisningssätt, framförallt alla små konsultföretag. 
 
8. Kan Du se att det innebär några praktiska problem? 
 
HA kan inte se några större problem i och med att företaget ändå måste hålla reda på antal 
timmar i någon form av tidredovisningssystem för att kunna fakturera. Han anser att det 
egentligen är krångligare nu. MJ svarar att han inte kan se några problem i och med att denna 
kategori av företag normalt upprättar sina bokslut sent lär de inte innebära några problem att 
fånga upp alla fakturor efter bokslutet. 
 
 
9. Tror Du att skillnaden i redovisningen är materiell? 
 
HA kan inte svara hur det ser ut hos hans egna kunder p.g.a. tystnadsplikt, men generellt sätt 
tror han att skillnaden är materiell. MJ påpekar att metoden endast innebär en förskjutning i 
redovisningen av intäkterna, fortfarande redovisas tolv månaders fakturering. En eventuell 
ändring av reglerna skulle ge en engångseffekt, oftast innebär det att en månads fakturering 
kommer att redovisas tidigare än med nuvarande metod. I revisions- och advokatbyråer är 
eftersläpningen i faktureringen längre (upp till 3-4 månader) men de är inte så representativa 
för konsultföretag i allmänhet. Hur stor skillnaden är beror enligt HA på om det är hög- eller 
lågkonjunktur.  
 
10. Tycker Du att förslaget är bra? 
 
HA tycker att föreslaget är bra i och med att det ger en bättre rättvisande bild. MJ väljer 
däremot att inte uttala sig i och med att det bara är ett förslag och mycket kan hända. Han 
tycker dock inte att förslaget innebär den förenkling som var meningen med 
Bokföringsnämndens arbete med de nya föreslagna reglerna. 
 
11. Tycker Du att det föreslagna redovisningssättet bättre överensstämmer med begreppet 

rättvisande bild? 
 
HA anser att det ger en bättre rättvisande bild. MJ anser att god redovisningssed leder till 
rättvisande bild, ifall man ändrar normgivningen kommer den rättvisande bilden även att 
ändras. Ifall man ser det ur en rent teoretisk synvinkel ger det en bättre rättvisande bild i och 
med att matchning sker mellan intäkter och kostnader. Viktigaste är, tycker dock MJ, att man 
kan jämföra mellan åren. 
 
12. I punkt 45 i BFNAR 2003:3 står det att företag som redovisas intäkter enligt 

alternativregeln vid löpande räkning, ska lämna tilläggsupplysning om storleken på 
utförda men ej fakturerade tjänsteuppdrag vid årets början respektive årets slut. Denna 
upplysning behöver bara lämnas ifall det skulle ha blivit en väsentlig skillnad ifall 
huvudregeln istället används. Hur skulle du definiera begreppet väsentligt? 
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Båda respondenter svarar med en definition som i princip lyder att om det finns ett fel i 
årsredovisningen och detta fel gör att en extern betraktare av årsredovisningen fattar ett 
felaktigt beslut med denna som grund, t ex en bank som lånar ut pengar, är felet att betrakta 
som väsentligt.  
 
MJ tillägger att det beror på vilket företag man betraktar. Man måste väga in parametrar som 
omsättning, balansomslutning och eget kapital. Som exempel gav MJ, för en revisionsbyrå 
som har 3-4 månader ofakturerat arbete i reserv kan beloppet anses vara väsentligt, medan ett 
företag som endast har en månads fakturering i reserv är det inte väsentligt, man måste dock 
betrakta ifall faktureringen är onormal eller skiljer sig mellan åren.  
 

4.2 Genomgång av årsredovisningar 
 
För att försöka göra oss en bild av hur redovisningen av pågående arbeten ser ut i de företag 
som fakturerar tjänster på löpande räkning gick vi igenom årsredovisningen för 52 
revisionsbyråer. Vi kunde då konstatera att 32 av dessa vid vår granskningstidpunkt inte hade 
inkommit till Bolagsverket med en årsredovisning för räkenskapsår som startar 1 januari, 
2004 och senare och därför ännu inte behövde följa BFNAR 2003:3. Av de 20 kvarvarande 
företagen, som skulle ha använt sig av BFNAR 2003:3 i sin årsredovisning, framgick det att 
fyra stycken använde sig av den så kallade huvudregeln och vinstavräknade därigenom 
successivt. Endast för sex stycken av de 20 framgick det klart att alternativregeln användes 
och av dessa hade fyra stycken klart redovisat hur stor reserv de hade vid ingången och 
utgången av räkenskapsåret, den genomsnittliga reserven av upparbetade ej fakturerade 
arbeten vid årets slut för dessa företag var ca 12 % av den totala faktureringen. För tio stycken 
framgår det ej klart vilken metod som används.  
 



Pågående arbeten – ger nya regler en mer rättvisande bild? 32 (43) 
 

5 Analys 
 
I denna del har analyserat empirin utifrån det teoretiska ramverket. 

5.1 Analys av intervjuer med revisorer 

God redovisningssed och rättvisande bild 

Båda respondenter ser den goda redovisningsseden som lag och normgivning från 
normgivande organ såsom Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och IASB men även 
praxis, hur de flesta andra företag redovisar. Detta överensstämmer med den definition som 
man kan finna i förarbetena till 1976 års bokföringslag som lyder, ”vad som är god 
redovisningssed, torde med utgångspunkt i olika uttalanden i frågan, kunna beskrivas genom 
en hänvisning till att det bör röra sig om en faktisk förekommande praxis hos en kvalitativ 
representativ bokföringsskyldiga. Olika branschers förhållanden kan föra med sig vad som är 
god redovisningssed ibland får bestämmas branschvis.” 

Här skiljer sig svaren från våra respondenter något åt. HA ser rättvisande bild som en 
komplettering till god redovisningssed. Han menar att förvaltningsberättelsen, 
resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, noter och redovisningsprinciper 
tillsammans skall ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Han anser att 
rättvisande bild är överordnat god redovisningssed. MJ däremot anser att god redovisningssed 
och rättvisande bild är två sidor av samma mynt, genom att följa god redovisningssed (lag och 
norm) vid upprättande av årsredovisningen ger denna en rättvisande bild. Begreppet 
rättvisande bild saknar så vitt vi erfarit en fast definition i lagen. 

Överensstämmer alternativregeln med god redovisningssed och rättvisande bild 

I frågan om en eventuell konflikt mellan ÅRL och alternativregeln anser våra respondenter att 
det egentligen inte föreligger någon konflikt längre. Då ÅRL är en ramlag som skall fyllas ut 
med god redovisningssed menar HA att i och med att BFN etablerar god redovisningssed och 
godkänner detta redovisningssätt kan man säga att alternativregeln är förenlig med god 
redovisningssed. 
 
För att användandet av alternativregeln kan sägas ge en rättvisande bild av företagets resultat 
och ställning menar våra respondenter att kompletterande upplysningar måste lämnas i not om 
vilken princip som tillämpats för intäktsredovisning och storleken på utförda men icke 
fakturerade tjänsteuppdrag vid redovisningsperiodens början respektive slut. Informationen 
om framförallt redovisningsprinciper är dock något som är eftersatt i de onoterade företagen 
69. Kravet på kompletterande upplysning saknas även i normgivningen för de allra minsta 
bolagen som inte behöver uppge detta om inte värdet i slutet av året är betydligt lägre än vid 
årets början. 
 
 
 

                                                 
 
69 Bengtsson, Framtidens redovisningsregler för onoterade företag 
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De nya reglerna 
 
HA anser att de nya föreslagna reglerna ger en bättre rättvisande bild av företagets resultat 
och ställning. I och med att den nya föreslagna metoden innebär att arbetet vinstavräknas 
successivt i takt med utförandet leder metoden till resultatet visar värdeskapandet i företaget 
under hela redovisningsperioden i motsats till alternativregeln där intäkterna inte motsvarar 
nedlagt arbete under redovisningsperioden och matchning inte heller sker mellan intäkter och 
kostnader. 
 
Båda våra respondenter tror att införandet av de nya reglerna innebär att en majoritet av de 
framförallt små företagen kommer att bli tvungna att byta redovisningssätt i och med att de nu 
använder sig av alternativregeln. Förändringen kommer enligt MJ dock endas ge en 
engångseffekt i och med att en månads (oftast) fakturering kommer att redovisas tidigare än 
med nuvarande metod. HA anser att hur stor skillnaden kommer att bli beror på om det är 
hög- eller lågkonjunktur. 

5.2 Analys av uppgifter i årsredovisningar 
 
Då vårt urval varit så pass begränsat kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån det. Vi 
kan dock konstatera att det för en extern betraktare inte är helt enkelt att av årsredovisningen 
få en klar bild av företagets resultat och ställning. De revisorer som vi intervjuade ansåg att 
för att en årsredovisning skall anses ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning 
skall man väga in både resultat och balansräkning liksom redovisningsprinciper och noter. 
Det är alltså viktigt att det klart framgår hur redovisningen skett och att kompletterande 
uppgifter ges i not. Aktiebolagsgruppen skriver i sin rapport om Förenklingsförslag för 
mindre aktiebolag om vikten av en samordnad standard för att kunna jämföra ett företag med 
ett annat, minimera risken för missbruk och för att göra den finansiella informationen enkel 
att förstå.  
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6 Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats är att försöka besvara frågan om den nuvarande alternativregeln är 
förenlig med god redovisningssed och om den ger en rättvisande bild samt ifall de nya 
föreslagna reglerna för de mindre företagen kan sägas leda till en bättre rättvisande bild av 
företagens resultat och ställning. Vi vill också belysa ifall det nya förslaget kommer att 
innebära materiella förändringar för de bolag som nu använder sig av alternativregeln samt 
ifall det nya regelverket kommer att innebära några problem. 
 
Frågan om den nuvarande alternativregeln kan sägas vara förenlig med god redovisningssed 
torde vara klargjord för närvarande i och med att Bokföringsnämnden tillåter metoden i sitt 
allmänna råd BFNAR 2003:3. Frågan ifall metoden kan sägas leda till en rättvisande bild 
förutsätter enligt vår uppfattning att kompletterande uppgifter lämnas i årsredovisningen om 
redovisningsmetod och storleken på utförda men ej fakturerade arbeten. Vi har vid vår 
genomgång av årsredovisningarna sett en tendens på att många företag inte till fullo uppfyller 
kraven på uppgifter om redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar. Detta leder enligt vår 
uppfattning till att för en extern betraktare kan vara svårt att tolka den finansiella 
rapporteringen. Metoden är dock enkel att tillämpa och överensstämmer med de 
skattemässiga reglerna vilket lett till att Bokföringsnämnden godkänt tillvägagångssättet trots 
att det leder till en sämre redovisning. 
 
Enligt vår och våra respondenters uppfattning kommer de nya reglerna för redovisning av 
pågående arbeten på löpande räkning leda till att företagens årsredovisning kommer att ge en 
bättre rättvisande bild. Anledningen till detta är att matchning sker mellan intäkter och 
kostnader samt att periodens intäkter motsvarar det nedlagda arbetet under perioden i motsats 
till den nuvarande alternativregeln där eftersläpning sker i intäktsredovisningen.  
 
Vår ambition att genom vårt arbete försöka belysa ifall en eventuell förändring i reglerna 
skulle leda till en materiell förändring har visat sig svårt då vårt urval blivit så pass begränsat 
så vi ej kunnat dra några generella slutsatser utifrån det. Från våra intervjuer kan vi dock 
konstatera att en stor del av konsultföretagen kommer att påverkas av en eventuell förändring 
av reglerna i och med att majoriteten av konsultföretagen använder sig av alternativregeln vid 
redovisning av pågående arbeten på löpande räkning. Förändringen innebär dock endast en 
förskjutning i redovisningen av intäkterna, fortfarande redovisas tolv månaders fakturering. 
En eventuell ändring av reglerna skulle ge en engångseffekt, oftast innebär det att en månads 
fakturering kommer att redovisas tidigare än med nuvarande metod. Man kan inte se några 
praktiska problem i en eventuell förändring i och med att avtalsformen för löpande 
räkningsuppdrag kräver att företaget har ett tidredovisningssystem där man kan urskilja hur 
mycket tid som lagts ned på uppdraget.   
 
Det nya regelverket för de mindre företagen kommer att innebära att för pågående arbeten till 
fast pris skall intäkten redovisas först då uppdraget är fullgjort. Detta innebär att det pågående 
arbetet därigenom kommer att tas upp till ett historiskt anskaffningsvärde i enlighet med 
lägsta värdets princip. För arbeten på löpande räkning innebär däremot de nya reglerna att 
pågående arbeten skall tas upp till nedlagd tid upptagen till avtalat pris. Detta innebär att 
bolaget skall redovisa intäkten inklusive vinst när arbetet läggs ned, alltså innan fakturering 
sker. Detta skulle kunna tolkas som att värdering i och med detta sker till ett framtida 
försäljningsvärde istället för till ett historiskt anskaffningsvärde. Frågan är då ifall metoden 
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överensstämmer med Aktiebolagsgruppens linje i resten av rapporten där man i huvudsak 
utgår ifrån ett historiskt anskaffningsvärde i enlighet med den kontinentala 
redovisningstraditionen. Bokföringsnämnden anser dock att vid jobb på löpande räkning är 
priset per arbetad timme (och sålt material) redan bestämt. Företaget kan enligt 
Bokföringsnämnden därför beräkna sitt resultat löpande i och med att risk och förmån i 
normalfallet kan sägas "löpande övergå från säljare till köpare".  
 
Den konsultverksamhet som bedrivs i t.ex. advokatbyråer, reklambyråer och revisionsbyråer 
kan i huvudsak sägas vara löpande räkningsuppdrag då det grundar sig på ett på förhand 
bestämt arvode per tidsenhet. Vad vi förstått är det dock ganska vanligt förekommande att 
kunden i efterhand kan komma med synpunkter på tidsåtgången på ett uppdrag och att vissa 
justeringar sker på den slutgiltiga fakturan så att man inte kan tillgodoräkna sig hela vinsten 
på uppdraget. Att som i de föreslagna reglerna redovisa de pågående arbetena på löpande 
räkning till nedlagd tid värderat till överenskommet pris, alltså inklusive vinst kan innebära att 
det finns risk för att posten blir för högt värderad. Det kan därför diskuteras ifall 
tillvägagångssättet överensstämmer med lägsta värdets princip (försiktighetsprincipen) då 
värdering sker till ett beräknat framtida försäljningsvärde istället för ett historiskt 
anskaffningsvärde. 
�

Diskussionen om vad är god redovisningssed och rättvisande bild kommer troligtvis att 
fortsätta lång tid framåt. De olika intressenterna som Skattemyndigheter och Näringslivet har 
alla olika synpunkter på när en intäkt skall erkännas och hur den skall värderas. Vi anser dock 
att det viktigaste är att den finansiella informationen i sig är relevant och användbar för beslut. 
Vi håller därför med Aktiebolagsgruppen om att en enhetlig standard för de mindre företagen 
är viktigare än hur denna standard utformas. Redovisningsreglerna för de små företagen är i 
nuläget både onödigt komplicerade och för omfattande och en förändring är därför nödvändig. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vårt arbete med uppsatsen har vi kunnat konstatera att redovisningen i Sverige är inne i 
en period av stora förändringar. Det har för oss varit omöjligt att i vårt arbete täcka in alla 
aspekter av detta förändringsarbete.  
 
Det förändringsförslag som Bokföringsnämnden arbetar med för de mindre företagen kommer 
ifall det går igenom inte att kunna färdigställas förrän utredningen av sambandet mellan 
redovisning och beskattning är klart, vilket är planerat till 2007. Frågan om och hur det nya 
regelverket kommer att förändra den goda redovisningsseden kvarstår fortfarande. Likaså 
diskuteras fortfarande frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning.  
 
De föreslagna reglerna för redovisning av pågående arbeten på löpande räkning kommer leda 
till en bättre rättvisande bild men till en försämring för bolagen sett ur ett skattmässigt 
perspektiv. Detta är en fråga av mer politisk art som skulle kunna utredas ytterligare.  
 
Vi frågar oss även hur den trend man kan se inom god redovisningssed av en separering av 
regelverket för de stora och små bolagen kommer att påverka revisionen i Sverige. Kommer 
revisionsplikten för de mindre bolagen att försvinna helt eller kommer revisionskåren kanske 
att delas upp på en del som specialiserar sig på regelverken för de stora bolagen och en som 
specialiserar sig på regelverket på de mindre företagen? 
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Svenska Akademiens ordbok på nätet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 18 december 2005 
 
Muntliga källor 
 
Andréasson, Håkan, Auktoriserad revisor, Lindebergs Grant Thornton, personlig intervju den 
13 december 2005 
 
Mats Jacobsson, Auktoriserad revisor, BDO Nordic AB, personlig intervju den 19 december 
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Figurförteckning 
 
Figur 1 Kretslopp ”from cash to cash” i ett tillverkande företag  15 
Figur 2 Kongruensprincipen  15 
Figur 3 Intäkts- och kostnadsredovisning för alternativmetoden 20 
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8 Bilagor 
 

8.1 Frågor till revisorer 
 
 
Inledande frågor 
 
13. Namn. 
 
14. Hur många år har Du arbetat som revisor? 
 
15. Arbetar Du främst med små eller stora företag? 
 
Allmänna frågor 
 
16. Vilken innebörd lägger Du i god redovisningssed. 
 
17. Kan Du beskriva uttrycket rättvisande bild, gärna med egna ord. Hur skiljer det sig från 

begreppet god redovisningssed? 
 
Frågor om värdering av pågående uppdrag på löpande räkning 
 
18. Anser Du att den s.k. alternativregeln för redovisning av pågående arbeten på löpande 

räkning (utformad med ledning av skatteregeln i IL 17 kap. 26 §) som säger att värdet av 
ett pågående arbete på löpande räkning inte behöver tas upp som en tillgång utan istället 
skall under beskattningsåret fakturerade belopp tas upp som en intäkt, är förenlig med 
Årsredovisningslagens 4 kap 9 § som säger att omsättningstillgångar skall tas upp till det 
lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen? Motivera. 

 
19. Du ska i din revisionsberättelse uttala Dig om årsredovisningen är upprättad enligt 

årsredovisningslagen. Enligt Årsredovisningslagens 2 kap. 3 § skall balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat. Anser Du att en årsredovisning där pågående arbeten på 
löpande räkning redovisats i enlighet med ������	��
����
���������kan anses ge en 
rättvisande bild?  

 
20. Tycker Du användandet av alternativregeln för löpande räkningsuppdrag överensstämmer 

med god redovisningssed? 
 
21. De nya föreslagna reglerna från Aktiebolagsgruppen säger att ”Värdet av till och med 

balansdagen tillhandahållna prestationer för löpande räkningsuppdrag, som inte tidigare 
fakturerats och vinstavräknats, skall tas upp till avtalat pris, d.v.s. inklusive vinst”. Detta 
innebär att den s.k. alternativregeln försvinner. Kan Du se några redovisningsproblem i 
detta? 

 
22. Innebär ändrade regler att många av dina klienter kommer att bli tvungna att byta 

redovisningssätt? 
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23. Kan Du se att det innebär några praktiska problem? 
 
24. Tror Du att skillnaden i redovisningen är materiell? 
 
25. Tycker Du att förslaget är bra? 
 
26. Tycker Du att det föreslagna redovisningssättet bättre överensstämmer med begreppet 

rättvisande bild? 
 
27. I punkt 45 i BFNAR 2003:3 står det att företag som redovisar intäkter enligt 

alternativregeln vid uppdrag på löpande räkning, skall lämna tilläggsupplysning om 
storleken på utförda men ej fakturerade tjänsteuppdrag vid årets början respektive slut. 
Denna upplysning behöver bara lämnas ifall det skulle blivit en väsentlig skillnad ifall 
huvudregeln istället använts. Hur skulle du definiera begreppet väsentligt? 
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8.2 Intervju med Catarina Pramhäll 
 
Intervju med Catarina Pramhäll på Bokföringsnämnden via mail 18 januari 2006. 
För att förenkla presenterar vi frågor och svar i samma dokument. 
 
1. På en av föreläsningarna i Affärsredovisning på Stockholms Universitet berättade vår 

lärare Susanne Weinberg om det nya regelverket, hon sa då bl.a. att det skulle vara 
transaktionsbaserat och utgå ifrån historiska anskaffningsvärden d.v.s. en återgång till 
den traditionella kontinentala redovisningen ifall jag inte missminner mig. 

 
 Enligt Aktiebolagsgruppens rapport om förenklingsförslag för mindre aktiebolag (från 

BFNs hemsida) skall för pågående arbeten till fast pris inkomsten av ett uppdrag 
redovisas som intäkt om det är fullgjort på balansdagen eller om endast en ringa del 
återstår att utföra. Så vitt jag förstår överensstämmer detta tillvägagångssätt i princip 
med BFNAR 2003:3 alternativregel för pågående arbeten till fast pris, stämmer det? 
Detta innebär att de pågående arbeten tas upp enligt lägsta värdets princip alltså till ett 
historiskt anskaffningsvärde. Enligt de föreslagna reglerna för pågående arbeten på 
löpande räkning gäller däremot att "Värdet av till och med balansdagen tillhandahållna 
prestationer för löpande räkningsuppdrag, som inte tidigare fakturerats och 
vinstavräknats, skall tas upp till avtalat pris, d.v.s. inklusive vinst". Detta innebär att 
posten tas upp till ett framtida försäljningsvärde istället för till ett historiskt 
anskaffningsvärde, hur har Bokföringsnämnden resonerat här? 

 
Svar: Det är korrekt att den metod som står i Aktiebolagsgruppens rapport stämmer överens 
med alternativregeln för pågående arbeten till fast pris som den formuleras i BFNAR 2003:3. 
Det du skriver om löpande arbeten är också korrekt. 
 
Exakt hur aktiebolagsgruppen resonerade kan vi inte svara på (se dock den beskrivning som 
finns på sid 34-41 och sid 47-48). Vi har däremot sett det som ett sätt att redovisa intäkten då 
risker och förmåner har övergått. Ett fastprisarbete kännetecknas bland annat av att den som  
säljer något inte vet det exakta resultatet före det att jobbet är slutfört. Risken finns kvar hos 
det säljande företaget fram till dess att arbetet är slutfört. En redovisning av intäkten före 
bokslutsdagen kan då leda till ett för högt resultat det året. 
 
Vid jobb på löpande räkning är priset per arbetad timme (och sålt material) redan bestämt. 
Företaget kan därför beräkna sitt resultat löpande. Risk och förmån kan i normalfallet sägas 
"löpande övergå från säljare till köpare". 
 
2. Hur går en sådan här beslutsprocess till, vad skall ske innan reglerna träder ikraft? 
 
Svar: 
- Bokföringsnämndens kansli utarbetar ett utkast. 
- Bokföringsnämnden beslutar om att ett utkast går på remiss (med ändringar i kansliets 

utkast). 
- En rad remissinstanser inbjuds att svara på remissen. Remissen läggs också på hemsidan 

och vem som helst kan svara på remissen. 
- Bokföringsnämndens kansli gör en remissammanställning med svaren och utarbetar ett nytt 

utkast som presenteras för nämnden. 
- Bokföringsnämnden beslutar om allmänna råd (med vägledning). 
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- Ibland kan ett ärende omarbetas ytterligare - och då krävs förstås flera nämndmöten (och 

ibland ytterligare remissomgång). 
 
3. När beräknas reglerna träda ikraft, ifall de går igenom? 
 
Svar: 
Från BFNs hemsida (www.bfn.se) 
 
1.  Kommer förslagen i principskissen att genomföras? 
 
I oktober 2004 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om sambandet mellan 
redovisning och beskattning (FI 2004:19). Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 juli 
2007. Innan utredningen lägger fram sitt förslag kommer det inte ske några lagändringar av 
det slag  
som arbetsgruppen föreslog i sin rapport. BFN måste därför avvakta utredningens betänkande 
för att kunna gå vidare med det förslag arbetsgruppen presenterade. 
 
Vad gör BFN nu? 
 
I väntan på förslagen från utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning har 
BFN beslutat att ta fram ett förslag till allmänt råd inom nuvarande lagstiftning som ska gälla 
för mindre aktiebolag (ny definition enligt föreslagen lagstiftning). Inriktningen på arbetet 
med  
detta allmänna råd är: 
· att samla alla nu gällande regler i ett allmänt råd  
· att komplettera med regler inom de områden där det idag saknas regler  
· att förenkla språket i reglerna  
· att presentera reglerna på ett pedagogiskt sätt. 
 
Reglerna kommer att bygga på försiktighetsprincipen. 
 
De företag som ingår i kategorin kommer att ha möjlighet att tillämpa det allmänna rådet men 
de kommer inte att vara tvingade att följa det eftersom nuvarande normgivning kommer att 
finnas kvar under en övergångsperiod och vara möjlig att tillämpa istället. Ett företag kan inte 
välja att tillämpa det allmänna rådet om inte alla företag i koncernen tillämpar det. Väljer ett 
företag att tillämpa det allmänna rådet så måste det tillämpa samliga regler och det får inte på 
ett visst område tillämpa nuvarande normgivning. Finns inte någon uttrycklig reglering i det 
allmänna rådet så får frågan lösas inom ramen för de allmänna principerna i det allmänna 
rådet.  
 
När kommer ett förslag från BFN och när kan reglerna träda i kraft? 
 
BFN har för avsikt att förslaget till allmänt råd ska remissbehandlas under första halvåret 
2006 och reglerna kan förväntas träda i kraft från och med 1 januari 2007. 
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4. Tror ni att regeln för pågående arbeten på löpande räkning kommer att antas i den 

utformningen som ni föreslagit. 
 
Svar: 
Just de reglerna har diskuterats vid nämndsammanträdena. Det är i dags läget inte klart hur 
reglerna kommer att se ut. Frågan är inte möjlig att besvara. 
 
 
 
 
 
 
 


