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Sammandrag 

 

Sedan den 1 januari 2005 ska alla noterade svenska företag följa de internationella 

redovisningsstandarderna IFRS/IAS i sin koncernredovisning. En bransch som har 

påverkats av detta är byggbranschen som i sin redovisning av entreprenader ska använda 

sig av metoden successiv vinstavräkning. När denna metod används beräknas intäkterna 

utifrån entreprenadens färdigställandegrad. Vid fastställandet av färdigställandegraden 

rekommenderas och används en beräkning utifrån produktionskostnader. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om det finns andra beräkningsmetoder som ger ett mer 

rättvisande resultat utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper och grundläggande 

principer. Genom att studera tre projekt utförda av den svenska byggkoncernen NCC och 

beräkna färdigställandegraden hos dessa utifrån tre olika beräkningsmetoder har 

projektens resultat periodiserats och en analys möjliggjorts. Det har även genomförts 

intervjuer med de undersökta projektens affärschef, entreprenadchef och platschef samt 

NCC�s ekonomichef och chefscontroller. Denna undersökning har fastställt att den idag 

använda beräkningsmetoden ger det mest rättvisande resultatet. Det har även framkommit 

att ett procentuellt tak på hur stort resultat som får redovisas i början av ett projekt skulle 

medföra en redovisning som bättre uppfyller redovisningens grundläggande principer. 

 

Nyckelord: Successiv vinstavräkning, färdigställandegrad, entreprenad, beräkningsmetod  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har det skett stora förändringar i både lagstiftning och rekommendationer 

som har påverkat företags externa redovisning. Med redovisning menas mätning av 

ekonomiska händelser samt kommunikation av denna mätnings resultat till en mottagare. 

Externt används redovisning för att förmedla information om ett företags ekonomi. 

Denna information riktas mot företagets intressenter, vilka är ägarna, långivare, 

leverantörer och kunder, konkurrenter, anställda samt stat och kommun.1 

 

I Sverige är de två viktigaste lagarna för reglering av redovisningen Bokföringslagen och 

Årsredovisningslagen. Dessa kompletteras av rekommendationer utgivna av 

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet, där Redovisningsrådets rekommendationer 

gäller för noterade företag.2 Den 1 januari 2005 antog EU en förordning om att alla 

noterade företag inom unionen ska följa de av IASB utgivna standarderna IFRS/IAS i sin 

koncernredovisning. Detta införande benämns ibland som IAS-revolutionen. Förenklat 

beskrivet har redovisningen i Sverige gått från en försiktig värdering av företaget, 

grundat på en tradition där stat och långivare ansågs som de främsta intressenterna, mot 

en värdering till verkligt värde. Tydligt i denna utveckling är att ägarna framträder som 

den främsta av ett företags intressenter, och det är denna grupp som redovisningen främst 

ska förmedla information till. 

 

En av de branscher som har påverkats i och med IAS-revolutionen är företag som 

bedriver entreprenadverksamhet. I Sverige har entreprenader historiskt redovisats enligt 

den så kallade färdigställandemetoden (Completed Contract), vilken innebär att ett 

resultat redovisas först då arbetet är slutfört. Internt har dock företagen redovisat ett 

upparbetat resultat på de pågående arbetena.3 Ett upparbetat resultat beräknas genom att 

det prognostiserade resultatet periodiseras i takt med arbetets genomförande och därmed 

                                                
1 Christer Johansson m.fl., Extern redovisning, (Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2004), s. 4-9. 
2 Johansson, s. 57-65. 
3 Bo Lagerström, Successiv vinstavräkning i entreprenadföretagens externa rapportering?, (Balans 8-9, 
1995). 
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redovisas ett resultat utan att arbetet är slutfört och överlämnat till beställaren. Denna 

metod kallas för successiv vinstavräkning. Redovisningsrådet publicerade 1999 en ny 

rekommendation, Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10), vilken medgav att 

entreprenader redovisades med successiv vinstavräkning. IAS 11 Entreprenadavtal går 

ett steg längre och föreskriver att successiv vinstavräkning ska användas för redovisning 

av entreprenaduppdrag. Följaktligen ska noterade svenska företag i sin 

koncernredovisning redovisa entreprenader enligt ovan nämnda metod. Övergången från 

färdigställandemetoden till successiv vinstavräkning är ett exempel där redovisning gått 

från en försiktig värdering till en värdering där avsikten är att verkligheten ska avbildas. 

 

Det successivt upparbetade resultatet bestäms genom att en färdigställandegrad för 

entreprenaden beräknas. Hur denna beräkning ska genomföras regleras inte i 

bestämmelserna, men i den av Sveriges Byggindustrier utgivna bransch-

rekommendationen Successiv vinstavräkning vid entreprenaduppdrag anges en 

beräkningsmetod utifrån produktionskostnader. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ett upparbetat resultat beräknat enligt successiv vinstavräkning ska vara 

rättvisande krävs det att den färdigställandegrad som beräknats stämmer med det värde 

som skapats i entreprenaden. En felaktigt beräknad färdigställandegrad ger ett resultat 

som inte stämmer med det arbete som utförts.  

 

Frågan är hur bra variabel produktionskostnader är för att beräkna det resultat som skapas 

i en entreprenad. För till exempel en entreprenad där en stor del av produktionskostnaden 

består av underentreprenörers arbete och där dessa underentreprenörers uppdrag inte 

ligger samtidigt i tiden som huvudentreprenörens arbete torde en färdigställandegrad 

beräknat utifrån produktionskostnader ge en missvisande bild av huvudentreprenörens 

värdeskapande. Underentreprenörerna fakturerar huvudentreprenören under arbetets 

utförande. Denna fakturering speglar inte alltid den kostnad de haft för sina arbeten, och 

att då ha med dessa som en grund för att bestämma färdigställandegraden kan bli 

missvisande. 
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Med olika beräkningsmetoder för färdigställandgraden kommer olika resultat att 

redovisas. Successiv vinstavräkning innebär en periodisering av ett resultat som är 

förväntat, det vill säga prognostiserat, och det finns inga regler för hur utfallet av denna 

periodisering ska vara. Med andra ord så finns inga regler för vad som är rätt redovisat 

resultat med denna redovisningsmetod. Redovisningsteorin presenterar dock vissa 

kvalitativa egenskaper som redovisningen ska uppfylla, och utifrån dessa kan en 

vägledning erhållas av vad rätt redovisat resultat innebär. 

 

I detta arbete ska följande frågeställningar undersökas: 

• Hur periodiseras resultatet med olika beräkningsmetoder för färdigställandegraden? 

• Vilken beräkningsmetod ger ett resultat som bäst överensstämmer med 

redovisningens kvalitativa egenskaper och dess grundläggande principer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att med olika beräkningsmetoder för bestämmandet av 

färdigställandegraden visa hur ett resultat periodiseras. Utifrån detta ska vi analysera 

vilken beräkningsmetod som periodiserar resultatet på det mest korrekta sättet utifrån 

redovisningens kvalitativa egenskaper och de grundläggande principer som 

redovisningen ska uppfylla. 
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2 Teori 
 

2.1 Redovisningens syfte 

En grundläggande fråga kring redovisning är varför redovisning behövs. Det enkla svaret 

är att företag måste redovisa sin ekonomiska verksamhet externt enligt både 

aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.4 Men det räcker inte med att enbart ge den 

legala förklaringen. Lagstiftningen har främst tillkommit för att tillvarata långivares, 

kreditgivares och aktieägares intressen,5 men redovisningens syfte är också att förmedla 

information om ett företags ekonomi till olika användare och främst till användare 

utanför företaget. Dessa användare är just ägare och långivare samt även kunder, 

leverantörer och anställda.6  

 

Det finns dock ingen enhetlig redovisningsteori som helt kan förklara innehållet i en 

redovisning utförd enligt bokföringsmässiga grunder. Det finns olika teorier som 

antingen fokuserar på resultaträkningen, resultatorienterade teorier, eller som fokuserar 

på balansräkningen, balansorienterade teorier. Dessa skiljer sig åt i att den förstnämnda är 

orienterad mot ett effektivt beslutsfattande medan den sistnämnda innebär en inriktning 

mot att redovisa en rättvisande bild av verksamheten. Dagens redovisning har påverkats 

av båda dessa orienteringar men det finns ingen enhetligt teori.7 Det har däremot 

utformats olika redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper som redovisningen har 

sin utgångspunkt i och som ligger till grund för hur de redovisningsproblem som uppstår 

kan lösas. 

 

2.2 Redovisningsprinciper 

Vid definierandet av redovisning är det vanligt att innehållet i lagar används som 

utgångspunkt. Det finns en tydlig koppling mellan redovisningens syfte, aktuell 

lagstiftning och redovisningsteori. Inom redovisningen finns det ett antal principer 

formulerade som ska säkerställa en rättvisande och objektiv redovisningsinformation. 

                                                
4 Jan-Erik Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 17. 
5 Gröjer, s. 19-20. 
6 Dag Smith, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 17. 
7 Pär Falkman, Redovisningens teoretiska dilemma, (Balans 6-7, 2000). 
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Dessa är antagande om fortlevnad, realisationsprincipen, matchningsprincipen och 

försiktighetsprincipen.8 Antagande om fortlevnad innebär att utgångspunkten för 

redovisningen ska vara att ett företag kommer att fortsätta sin verksamhet under en 

obestämbar tid framöver. Denna princip är i huvudsak applicerbar på värdering av 

tillgångar och kommer därmed inte att behandlas i detta arbete.  

 

2.2.1 Realisationsprincipen 

Den fråga som realisationsprincipen syftar till att svara på är vid vilken tidpunkt som 

intäkter, kostnader och resultat ska redovisas. Enligt denna princip är försäljning den 

kritiska händelsen och det finns tre kriterier som måste uppfyllas för att en intäkt ska vara 

realiserad. Den första är mätbarhet, som innebär att den monetära påverkan som 

uppkommer kan mätas på ett säkert sätt. Den andra är att det är en inträffad händelse. 

Med detta menas att det ska vara något som har inträffat, exempelvis är ett kontrakt som 

medför att en part ska köpa något av en annan part om två månader inte en inträffad 

händelse. Det tredje och sista kriteriet är att en väsentlig del är utförd i 

intjänandeprocessen, vilket innebär att parterna i ett utbyte har fullgjort sina åtaganden 

på ett sätt som kan mätas och att intäkten kan erhållas.9  

 

2.2.2 Matchningsprincipen 

Principen innebär att de kostnader som har uppstått för att skapa en intäkt ska matchas 

mot intäkten. För ett tillverkande företag innebär detta att de resurser som har gått åt för 

att tillverka och sälja de varor som har sålts under en period måste bestämmas. Med 

matchningsprincipen uppkommer två olika problem, dels matchning över tiden, som 

innebär när en resursförbrukning ska redovisas i förhållande till när den anskaffades samt 

matchning över produkter, som handlar om vilka resurser som har förbrukats för att 

tillverka och sälja de produkter som sålts.10 

 

 

 

                                                
8 Falkman 
9 Lagerström 
10 Smith, s. 81-85. 
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2.2.3 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen har en lång tradition i redovisningen och har haft en stor inverkan 

på dess utveckling. Principen består av tre olika betydelser. Tillgångar ska värderas lågt 

och skulder högt, orealiserade intäkter ska inte redovisas samt att vid en valsituation ska 

alltid det sämsta alternativet väljas. Betydelsen att orealiserade intäkter inte ska redovisas 

kan utvecklas ytterligare genom att vinster enbart ska tas upp då de är helt säkra och 

förluster redan då de befaras. Genom att följa försiktighetsprincipen kommer aldrig en för 

positiv bild av en verksamhet att redovisas. Den leder till stabila förutsättningar för 

redovisningen och kommer inte att överraska olika intressenter på ett negativt sätt.11  

 

2.3 Kvalitativa egenskaper 

För att tillgodose användarnas informationskrav har det utformats vissa kvalitetskrav för 

redovisningen. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.12 

Relevans och tillförlitlighet är de två huvudkraven som båda är sammankopplade med 

kravet på jämförbarhet.13 Begriplighet innebär att redovisningen ska vara lättförståelig. 

Detta arbete undersöker hur ett resultat periodiseras med olika beräkningsmetoder och då 

resultatbegreppet är lättförståligt kommer denna kvalitativa egenskap inte behandlas i 

fortsättningen. 

 

2.3.1 Relevans 

Relevans innebär att information ska vara relevant nog för att påverka ett beslut. Det 

finns två typer av relevans, prognosrelevans och återföringsrelevans. Med 

prognosrelevans menas att redovisningen ska vara relevant i beslutsfattandesituationer för 

investerare och då kunna tillhandahålla information till deras beslutsmodeller. Detta 

ställer krav på att redovisningen måste innefatta eller tillåta prognoser om framtiden. 

Återföringsrelevans innebär att informationen har en viktig roll i att bekräfta eller 

korrigera tidigare prognoser.14 

 
                                                
11 Falkman 
12 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s. 12-15. 
13 Eldon S. Hendriksen & Michael F. van Breda, Accounting Theory, (Boston: The McGraw-Hill 
Companies Inc., 1992), s. 131. 
14 Hendriksen & van Breda, s. 133-136. 
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2.3.2 Tillförlitlighet 

Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet handlar om redovisningens 

avbildningsförmåga, det vill säga dess förmåga att avbilda en ekonomisk verksamhet i ett 

företag. Ju bättre denna �bild� speglar verkligheten desto mer tillförlitlig är 

redovisningen. Tillförlitlighet fångas upp av begreppen validitet och verifierbarhet.  

 

Med validitet menas att de aspekter som ett företag avser att avbilda framkommer i 

redovisningen. Det finns fyra egenskaper för validitet som måste uppfyllas. Dessa är 

neutralitet, substans över form, fullständighet samt väsentlighet. Neutralitet är att 

redovisningen inte ska förfinas för att passa exempelvis en företagslednings intressen. 

Med substans över form menas att den ekonomiska händelsen ska redovisas över den 

juridiska formen. Fullständighet innebär att redovisningen ska innefatta alla väsentliga 

ekonomiska händelser. Detta ska dock vägas mot det sista begreppet, väsentlighet, som är 

att endast väsentlig information ska redovisas.  

 

Verifierbarhet förklaras snävt genom att det ska föreligga någon form av verifikation, 

�bevis�, för att exempelvis en värdering av en tillgång kan godkännas som sann. Ett 

inköpskvitto skulle kunna vara en sådan verifikation. Det är däremot inte alltid så enkelt 

att en värdering kan göras utifrån ett kvitto, vilket har föranlett att begreppet behövt en 

vidare förklaring. Verifierbarhet är således samstämmigheten i bedömningarna mellan 

sinsemellan oberoende bedömare. Ju högre denna samstämmighet är desto högre är 

verifierbarheten.15 

 

2.3.3 Jämförbarhet 

Innebörden av jämförbarhet består av två olika aspekter, jämförbarhet mellan företag 

samt jämförbarhet över tiden för ett och samma företag. Den första aspekten innebär att 

redovisningen måste erbjuda möjlighet att jämföra mellan olika företag. För exempelvis 

en investerare är det väsentligt att kunna jämföra räntabilitetsmått mellan två olika 

företag för att sedan kunna ta beslut om vilket företag denne ska investera i. En mer 

konkret förklaring är att lika händelser ska redovisas på samma sätt. Jämförbarhet över 

                                                
15 Smith, s. 26-29. 
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tiden för ett och samma företag är att samma redovisningsprocedur ska gälla över tiden, 

exempelvis om ett företag har valt att skriva av en maskin linjärt så får de inte byta 

avskrivningsmetod för att på så vis kunna �polera� resultatet.16 

 

2.3.4 Nytta och kostnad 

Det finns både en intäkts- och kostnadssida i att producera redovisningsinformation. 

Intäkten är möjligheten till att fatta bättre beslut som är baserade på mer korrekt 

information enligt redovisningsprinciperna medan kostnaden uppstår i just kostnaden i att 

framställa denna. Innan en förändring av hur redovisningen produceras måste en kalkyl 

göras där nytta ställs mot kostnader. Är kostnaderna större än nyttan finns det ingen 

anledning till att göra en förändring. Denna diskussion är enkel att föra i allmänna termer 

men mycket svårare att konkretisera. Det finns inga enkla mått på hur stor nyttan kommer 

att bli av en mer relevant, tillförlitlig och jämförbar redovisning och det går framför allt 

inte att återge detta i monetära termer utan det som får styra är mera intuitiva grunder.17 

 

2.4 Successiv vinstavräkning i entreprenader 

En entreprenad är ett uppdrag som pågår under längre tid och är vanligtvis olika typer av 

byggprojekt. Uppdraget följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser 

produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende 

av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.18 Det 

problem som uppstår vid redovisning av dessa är hur inkomster och utgifter ska 

periodiseras under den period som arbetet pågår, det vill säga när intäkter och kostnader 

ska redovisas.19 Innan Redovisningsrådets rekommendation RR 10 Entreprenader och 

liknande uppdrag trädde ikraft i början av år 2001 var det praxis bland svenska 

byggföretag att redovisa enligt färdigställandemetoden, där intäkter inte redovisas förrän 

uppdraget är slutfört.20 Lösningen på periodiseringsproblemet och den metod som ska 

användas i koncernredovisningen är successiv vinstavräkning där uppdragsinkomsten och 

                                                
16 Smith, s. 30-31. 
17 Smith, s. 32. 
18 IAS 11, p. 3. 
19 IAS 11 
20 Sveriges Byggindustrier, Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag, (Stockholm, 2000), s. 9-10. 
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de uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget redovisas som intäkt respektive 

kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.21  

 

2.4.1 Beräkning av färdigställandegraden 

Eftersom intäkterna för ett entreprenadprojekt inte uppstår förrän vid projektets 

slutförande måste intäkterna uppskattas för de olika perioder som ett resultat ska framtas. 

Kostnaderna är givna då dessa uppstår under hela processen men intäkterna måste 

beräknas genom någon form av uppskattning. Lösningen på detta problem är att 

bestämma projektets färdigställandegrad vid den tidpunkt som resultatet ska mätas och 

sedan använda denna för att beräkna periodens intäkter. Det finns inga reglerade metoder 

för hur färdigställandegraden i en entreprenad ska beräknas. Den metod som 

rekommenderas och således används innebär att färdigställandegraden bestäms utifrån 

kostnader. Vid bestämmandet av vilket mått som ska användas har utgångspunkten varit 

att det ska kunna beräknas på ett enkelt och konsekvent sätt för alla typer av projekt.22 

 

Färdigställandegraden har därför valts att beräknas genom att de nedlagda kostnaderna 

som finns under den period som avses att mäta divideras med de totala kostnaderna för 

projektet. Vi förklarar detta med ett exempel. AB X ingår i början av år 2006 ett kontrakt 

om ett byggprojekt där kontraktet är värt 9 000 Mkr. De totala kostnaderna beräknas till 8 

050 Mkr. Vid år 2006 bokslut var kostnaderna 2 093 Mkr, vilket ger oss en 

färdigställandegrad på 2 093 Mkr / 8 050 Mkr = 26 %. Årets upparbetade intäkter 

beräknas till 26 % av den totala uppdragsintäkten, det vill säga 26 % * 9 000 Mkr = 2 340 

Mkr. Resultatet för projektet år 2006 blir enligt dessa uträkningar 2 340 Mkr � 2 093 Mkr 

= +247 Mkr.23  

 

2.4.2 Alternativa beräkningsmetoder 

Istället för ovanstående metod finns alternativa variabler för bestämmandet av 

färdigställandegraden, till exempel utfört arbete på basis av genomförd besiktning eller 

                                                
21 IAS 11, p. 22. 
22 Sveriges Byggindustrier, s. 16. 
23 Sveriges Byggindustrier, s. 13. 
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fysisk färdigställandegrad för uppdraget.24 Andra tänkbara metoder är att utifrån 

fakturering matcha kostnader, nedlagda arbetstimmar och produktionskostnad exklusive 

UE-kostnad. 

 

Eftersom det inte är reglerat hur beräkningen ska göras räcker det att färdigställandgraden 

uppfyller sitt syfte, det vill fastställa en periods intäkter. I vår undersökning har vi använt 

oss av tre beräkningsmetoder för bestämmandet av färdigställandegraden. En av 

beräkningsmetoderna är den idag använda, produktionskostnad i förhållande till 

projektkostnad, och kommer i fortsättningen att benämnas beräkningsmetod 1. Den andra 

beräkningsmetoden utförs på samma sätt som beräkningsmetod 1 men med skillnaden att 

periodens produktionskostnader och de totala produktionskostnaderna subtraheras med 

underentreprenörskostnader. Denna metod kommer att benämnas beräkningsmetod 2. 

Med en underentreprenör menas en entreprenör som utför en entreprenad åt 

entreprenören. Den senare blir då underentreprenörens beställare.25 De kostnader som är 

hänförliga underentreprenörer kommer hädanefter att benämnas UE-kostnad. Den tredje 

metoden bygger på en beräkning utifrån entreprenörens egna yrkesarbetares nedlagda 

arbetstimmar och benämns beräkningsmetod 3. Med denna metod beräknas 

färdigställandegraden genom att periodens nedlagda arbetstimmar divideras med 

projektets totala arbetstimmar.  

 

2.4.3 Successiv vinstavräkning och redovisningsprinciperna 

De tre redovisningsprinciperna uppfylls till en varierande grad vid användandet av en 

redovisning enligt successiv vinstavräkning. Realisationsprincipens kriterier uppfylls då 

både mätbarheten och inträffad händelse säkerställs via kontrakt samt väsentlig del 

utförts i intjänandeprocessen genom löpande redovisning. Även matchningsprincipen 

följs på ett mer tillfredställande sätt genom successiv vinstavräkning. Det är i princip en 

obefintlig matchning vid färdigställandemetoden där intäkter redovisas endast vid slutfört 

uppdrag medan vid successiv vinstavräkning matchas intäkter mot de kostnader som 

uppstått för de resurser som använts för att skapa intäkterna. Här ses dock inte till ett 

                                                
24 IAS 11, p. 30. 
25 Lars Otto Liman, Entreprenad ock konsulträtt, (Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2005), s. 14. 
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slutfört projekt utan endast till det arbete som utförts under en viss period och skillnaden 

från det normala förfarandet är att kostnaderna är utgångspunkten för matchningen. Den 

princip som inte helt tillgodoses är försiktighetsprincipen i och med att vinster kommer 

anteciperas, men principen följs då eventuella förluster redovisas när de befaras.26 Detta 

görs genom att när det är sannolikt att de totala uppdragskostnaderna kommer att 

överstiga de totala uppdragsintäkterna så redovisas förlusten omgående som en kostnad.27 

Det finns ytterligare en aspekt på hur försiktighetsprincipen följs vid successiv 

vinstavräkning och det är vid nollavräkning. Nollavräkning innebär att när ett projekt inte 

kan fastställa sina intäkter och kostnader på ett tillförlitligt sätt ska ett nollresultat 

redovisas. Projektets intäkter redovisas till samma storlek som de upparbetade kostnader 

vilket gör att resultatet tas upp till noll kronor. När det väl är möjligt att bestämma 

intäkterna och kostnaderna på ett tillförlitligt sätt ska projektet redovisas som vanligt 

enligt successiv vinstavräkning.28 

 

Den kritiska delen vid användandet av successiv vinstavräkning är beräknandet av 

färdigställandegraden. När denna beräknas är tillförlitlighet inte bara ett nyckelord utan 

även ett krav. Projektintäkt och projektkostnad ska kunna storleksbestämmas på ett 

tillförlitligt sätt och färdigställandegraden ska fastställas på ett sätt som är relevant med 

avseende på just tillförlitlighet. Detta förutsätter att entreprenadföretagen har väl 

utvecklade och fungerande system för kalkylering, prognosframställning samt intäkts- 

och kostnadsrapportering. 29 

 

2.4.4 Första kronans princip 

Successiv vinstavräkning ska ske enligt första kronans princip. Med detta menas att 

intjänandet ska ske i takt med upparbetningen av respektive projekt och intäkter ska 

redovisas från den tidpunkt då projektet inleds för att sedan pågå enligt samma villkor till 

dess att projektet avslutas. Detta används för att en effektiv styrning av verksamheten ska 

                                                
26 Lagerström 
27 IAS 11, p. 36. 
28 Sveriges Byggindustrier, s. 16. 
29 Sveriges Byggindustrier, s. 14 



 16

vara möjlig och att det förväntade utfallet ska kunna utläsas vid aktuell tidpunkt enligt de 

rådande förutsättningarna.30 

 

2.4.5 Fakturering 

I takt med att arbetet pågår och intäkter redovisas uppstår en fordran från 

entreprenadföretag på beställaren. Vanligtvis fakturerar entreprenadföretaget beställaren 

enligt en fastställd plan så att den fordran som skapats i och med intäkterna ersätts med 

en juridisk fordran och sedan av likvida medel då beställaren betalar. Detta innebär att 

fordran minskas i takt med att beställaren faktureras och om faktureringen är större än de 

intäkter som redovisats uppstår en skuld. De benämningar som används för dessa två 

situationer är upparbetad men ej fakturerad intäkt för en fordran och fakturerad men ej 

upparbetad intäkt för en skuld.31 

 

                                                
30 Sveriges Byggindustrier, s. 15. 
31 Smith, s. 142-145. 
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3 Metod 
 

3.1 Metodbakgrund 

Vi har i denna uppsats valt att genomföra en fallstudie på den svenska byggkoncernen 

NCC. Anledningen till att vi valde detta företag var för det första att NCC är en av de 

största byggkoncernerna i Sverige vars kärnverksamhet består av entreprenaduppdrag (76 

% av omsättningen 2006)32. I sin redovisning av dessa entreprenader tillämpar NCC som 

alla andra noterade byggkoncerner i Sverige successiv vinstavräkning. För det andra är en 

av författarna anställd inom företaget vilket möjliggjort enklare tillgång till den 

information som behövts för att göra fallstudien. 

 

En fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks, exempelvis ett företag, för att få en 

djupare förståelse för det som studeras. Det är inte alltid möjligt att undersöka många fall 

utifrån ett slumpmässigt urval och det är i vissa fall mer lämpligt att använda sig av en 

fallstudie för att på ett tillfredställande sätt utföra sin undersökning.33 Denna typ av 

angreppssätt hör till kategorin kvalitativa undersökningsmetoder. Som tidigare nämnts är 

syftet med detta att få en djupare och mer fullständig förståelse av det som ska 

undersökas, och detta görs bäst genom en studie inifrån.34 För att utreda hur 

färdigställandegraden kan beräknas på det mest rättvisande sättet anser vi att egna 

beräkningar på entreprenadprojekt samt intervjuer är det mest passande angreppssättet. 

Den teori som vi har använt oss av är dels de grundläggande kvalitativa egenskaperna hos 

redovisning, redovisningens grundläggande principer samt successiv vinstavräkning. Det 

är med de kvalitativa egenskaperna och redovisningsprinciperna som vi kan fastställa 

vilken beräkningsmetod för färdigställandegraden som ger det mest rättvisande resultatet. 

  

 

 

                                                
32 www.ncc.se, 2007-04-05. 
33 Lars Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (Malmö: Liber 
Ekonomi, 2001), s. 102-107. 
34 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik � Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 92. 
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3.2 Urval 

Det finns många typer av entreprenader, exempelvis anläggnings-, bostads- och 

husentreprenader. Inom samma typ av entreprenad finns även stora skillnader, bland 

annat när det gäller tid, teknik, beställare och entreprenadform. I detta arbete kommer 

bostadsentreprenader att undersökas. Anledningen till att bostadsentreprenader valts är att 

dessa präglas av en relativt hög prognostillförlitlighet. Vår avsikt är att studera projekt 

utan större prognosavvikelser för att kringgå dess effekt på beräknat resultat. Genom att 

välja bostadsentreprenader kunde vi välja projekt med små prognosavvikelser utan att 

riskera att detta urval inte var representativt med denna typ av entreprenad. Endast 

bostadsentreprenader med positivt resultat valdes då förväntade förluster redovisas direkt 

och följaktligen ingen periodisering görs. 

 

Undersökningen genomfördes på projekt tillhörande NCC Construction, region 

Stockholm/Mälardalen, avdelning Uppsala. Vi har haft en av affärscheferna på denna 

avdelning som kontaktperson och genom honom fick vi tillgång till tio bostadsprojekt. 

När dessa granskats valde vi att undersöka tre. De sju övriga valdes bort av följande 

anledningar. Två var inte avslutade, två hade producerats i etapper med följden att 

kostnaderna inte alltid gick att särskilja mellan de båda projekten. På ett av projekten gick 

det inte att få tillgång till nedlagda arbetstimmar, på grund av att det låg för långt tillbaka 

i tiden, ett av dem hade en ojämn kostnadsfördelning över tiden på grund av att arbetet 

hade legat nere en tid för att sedan återupptas samt på ett projekt fanns ingen tidplan 

tillgänglig. 

 

3.3 Insamling av sekundärdata 

För att få de uppgifter vi behövde i beräkningsmetod 1 och 2 fick vi tillgång till 

programmet E-analys. I detta program bokförs nedlagda kostnader samt redovisas 

prognostiserat projektintäkt samt projektkostnad.   

 

För att kunna beräkna enligt metod 3 fick vi från personalavdelningen uppgifter om 

nedlagda arbetstimmar, fördelat månadsvis. Från de undersökta projektens 

entreprenadchef fick vi tillgång till kalkylerade arbetstimmar, vilket är de arbetstimmar 
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som förväntas förbrukas av yrkesarbetarna. Denna uppgift tas fram innan projektet är 

erhållet som en del i kalkylering av total produktionskostnad. Detta sker oftast i samband 

med att anbud ska lämnas men kan variera beroende på entreprenadform. Med de tre 

olika beräkningsmetoderna beräknades resultatet enligt successiv vinstavräkning sista 

kalenderdagen i varje månad. 

 

Den litteratur som har använts i denna uppsats har framtagits genom informationssökning 

i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS och i Uppsala Universitet biblioteks databas 

DISA. Vid sökandet av relevant information och litteratur användes nyckelorden 

successiv vinstavräkning, färdigställandegrad, redovisningsteori och kvalitativa 

egenskaper. De artiklar som refereras till har hämtats från FAR Kompletts databas där en 

stor mängd litteratur inom ämnet redovisning finns samlat. Som nyckelord användes de 

som är nämnda ovan. 

 

Vi har även sökt efter examensarbeten med liknande inriktning som detta arbete. Vi fick 

ett antal träffar på arbeten om successiv vinstavräkning men inget som behandlade vårt 

område, vilket vi ser som något positivt. 

 

3.4 Insamling av primärdata 

Våra primärdata inskaffades genom att vi intervjuade ett antal personer på NCC, vilket 

kommer att redovisas för nedan. 

 

För att kunna analysera de beräknade resultaten med hänsyn till den kvalitativa 

egenskapen tillförlitlighet genomfördes personliga intervjuer med projektens affärschef, 

entreprenadchef samt platschef. Affärschefen är den högsta representanten inom ett 

geografiskt område, med ansvar för marknadsföring och kundkontakter samt personal 

inom området. Entreprenadchefen styr produktionen på en övergripande nivå och är 

kundansvarig samt ekonomiskt ansvarig i pågående projekt. Platschefen ansvarar för 

produktionens genomförande samt är kostnadsansvarig i ett projekt. 
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Upplägget från början var att de intervjuade skulle få tillgång till projektets slutresultat 

samt tidplan. Utifrån dessa uppgifter skulle den intervjuade periodisera ut slutresultatet 

sista kalenderdagen i varje månad. Ett medelvärde var sedan tänkt att beräknas av 

platschefens, entreprenadchefens samt affärschefens periodisering. Detta medelvärde 

skulle jämföras med de av oss beräknade periodiseringar så att den beräkningsmetod som 

bäst stämde med medelvärdet kunde fastställas. För att testa detta upplägg genomfördes 

en intervju med platschefen i ett av projekten som inte ingick i vårt slutliga urval. Vid 

denna intervju blev det uppenbart att upplägget inte var det bästa. Platschefen resonerade 

mycket kring vad som fakturerats i förhållande till de kostnader som nedlagts, och istället 

för en periodisering blev resultatet fördelat på enstaka månader. 

 

Med denna erfarenhet valdes ett annat upplägg. Vi gjorde våra egna beräkningar i ett 

första led, där diagram togs fram över dels varje månads resultat samt det upparbetade 

resultatet. Utifrån dessa fick de intervjuade välja de diagram som ansågs bäst spegla det 

skapade resultatet i projekten. Vid vår första intervju framgick det vidare att 

resultatbegreppet måste förklaras så att den intervjuade bortser från vad som fakturerats i 

olika perioder. Då mycket värdefullt kan komma fram då de intervjuade resonerar kring 

diagrammen valde vi att endast använda två av de tre undersökta projekten i denna del av 

undersökningen. Anledningen är att dessa två projekt hade samma platschef, 

entreprenadchef samt affärschef. Vi kunde därmed lägga mycket tid på att förklara 

begrepp samt ställa följdfrågor vid intervjuerna. Det tredje undersökta projektet ligger 

dock tillsammans med de två ovan nämnda till grund för arbetets analys och slutsatser 

och vi upplever detta inte som något problem då alla tre projekt uppvisar samma 

utveckling. 

 

Intervjuer har även genomförts med NCC´s ekonomichef samt chefscontroller. 

Utgångspunkten i dessa intervjuer är det frågeformulär (bilaga 1) som vi framställt för att 

kunna göra en analys utifrån den restriktion som anges i de kvalitativa egenskaperna hos 

redovisning, det vill säga kostnad i förhållande till nytta. Formuläret skickades med e-

post och svaren erhölls på samma sätt. Detta gjordes med anledning av att ovan nämnda 

personer arbetar på NCC´s huvudkontor i Solna och detta upplägg sparade tid. Det ska 
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dock poängteras att vi haft möjlighet till kontinuerlig kontakt under arbetets utförande, 

något som vi sett som positivt.   

 

3.5 Metodproblem 

En nackdel är att den information som vi har använt oss av för att beräkna alternativa 

färdigställandegrader kommer direkt från själva undersökningsobjektet, det vill säga 

NCC. Vi kan själva styra vilken typ av projekt som ska undersökas men inte vilka och det 

är något som är värt att ha i åtanke när resultatet presenteras. Problemet hade dock varit 

större om vi undersökt projekt med negativa resultat. I dessa fall kan samarbetsviljan 

antas vara lägre. Vårt urval bestod av projekt med små prognosavvikelser samt med 

positivt resultat, projekt som anses som framgångsrika. Av denna anledning kunde en 

mer tillmötesgående inställning väntas. 

 

Intervjusituationen med affärs-, entreprenad- och platschefen ställde oss inför 

metodologiska problem. Det gäller att låta den intervjuade få påverka samtalets 

utveckling, med andra ord är den kvalitativa intervjun den metod som rekommenderas 

och det är där den minsta styrningen utövas av den som intervjuar.35 Den som intervjuas 

måste känna att vi som utför undersökningen lyssnar till honom/henne för att på så sätt 

uppnå tillit. Alltså ställs det krav på oss som intervjuar och det ska även upplevas av den 

som intervjuas att situationen är frivillig.36 Kravet på oss innebar att vi var tvungna att 

vara väl förberedda samt objektivt och aktivt leda intervjun. Frivilligheten upplevde inte 

som något problem då NCC själva såg möjligheter i resultatet från uppsatsen och de 

kunde avstå från att delta. 

 

Att intervjuerna med ekonomichefen och chefscontrollern genomfördes via e-post är en 

svaghet då vi inte kunna notera reaktioner och kroppsspråk, men då möjlighet funnits till 

kontinuerlig kontakt anser vi ändå att vi fått den information vi sökt. 

 

 

                                                
35 Holme & Solvang, s. 99.  
36 Holme & Solvang, s. 105. 
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3.6 Källkritik 

Syftet med källkritik är att klargöra om källan mäter det den utger sig för att mäta, om 

den är väsentlig för frågeställningen och om den är fri från systematiska felvariationer. 

Det finns kriterier uppsatta för att bedöma olika källor och de viktigaste är samtidskrav, 

tendenskritik, beroendekritik och äkthet.37  

 

Samtidskravet innebär att den information som inhämtas är aktuell. Detta har vi försökt 

att uppfylla genom att den litteratur som har använts kommer från olika källor, inte är 

utgiven tidigare än 1990-talet och att de senaste upplagorna av det som utgivits är det 

som använts. Vad det gäller våra intervjuer innebär inte detta kriterium något problem då 

de var gjorda under den tid som uppsatsen skrevs och personerna som intervjuades 

innehar aktuella och relevanta positioner. 

 

Tendenskritik handlar om vilka intressen som uppgiftslämnaren kan ha i den frågan som 

han eller hon uttalar sig om. För att uppfylla detta kriterium har vi intervjuat flera olika 

personer på olika nivåer.  

 

Beroendekritik innebär en kontroll av om de källor som används är beroende av varandra, 

exempelvis om de hämtat sin information från samma källa. Inte heller detta kriterium ser 

vi som något problem då vi utför en fallstudie där vi undersöker ett och samma företag 

och på så sätt kommer informationen från samma källa.  

 

Äktheten hos en källa är något som är mycket viktigt att bekräfta och inte helt 

problemfritt. Vi har använt oss av litteratur som är skriven av erkända författare inom 

ämnet företagsekonomi och metodik för att på så sätt uppfylla kriteriet. Vad det gäller 

våra intervjuobjekt var deras befattningar och arbetsuppgifter kända och även här 

uppfylls äkthetskriteriet. 

 

                                                
37 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s. 150-154. 
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4 Empiri 
 

4.1 Beräkningsmetoderna 

För att våra beräkningar skulle kunna jämföras med varandra var vi tvungna att göra vissa 

förenklingar. På de undersökta projekten hade det redan bokförts kostnader i några 

månader när första månaden för nedlagd arbetstid noterats. Det bortsåg vi ifrån och i alla 

tre beräkningsmetoder startade vi i samma månad vilket alltså var första månaden som 

det registrerats arbetstimmar på. Det ska poängteras att de kostnader som bokförts innan 

första månaden för registrerad arbetstid var en liten andel av respektive projekts totala 

produktionskostnad, mellan 0,6 och 0,9 %. 

 

En andra förenkling vi gjorde var i beräkningsmetoden arbetstimmar. De nedlagda 

arbetstimmarna ska relateras till en prognostiserad total arbetstid. Denna prognostiserade, 

egentligen kalkylerade, arbetstid visade sig avvika från den nedlagda arbetstiden. I ett av 

projekten var de kalkylerade timmarna för få och i två projekt för många. I första fallet 

fås en för långsam upparbetningstakt och i de två sista blir det motsatt effekt, det vill säga 

en för snabb upparbetningstakt. I båda fallen stämmer då inte redovisat resultat med 

upparbetningen i projektet. Med detta faktum valde vi att beräkna färdigställandegraden 

genom att dividera nedlagda arbetstimmar med de totala nedlagda arbetstimmarna. 

 

Anledningen till att inga siffror redovisas och således ingenting på y-axeln i figurerna är 

att detta var ett krav från NCC för att vi skulle få tillgång till projektens redovisning. 

 

4.2 Projekt A 

Entreprenaden omfattade nyproduktion av 142 bostadslägenheter fördelat på fyra 

huskroppar och 11 trapphus. Våningshöjden är fyra respektive fem plan. 

 

De upparbetade kostnaderna med och utan UE-kostnader följer samma utveckling (figur 

4.1). Upparbetningen sker i stort sett linjärt fram till och med maj 2005 då kurvan avtar, 

dock med en fortsatt linjär utveckling. 
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Aug-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Nov-05 Feb-06 May-06

Period

Upp. kostnader
Upp. kostn. exkl. UE

 
Figur 4.1 � Upparbetade kostnader projekt A 

 

Timmarna upparbetas i princip linjärt med tre olika lutningar på linjen, alltså tre olika 

upparbetningstakter (figur 4.2). Den högsta sker mellan augusti 2004 och juli 2005, den 

näst högsta mellan projektets start och juli 2004. Lägst upparbetningstakt sker mellan 

augusti 2005 till projektets slut. Det kan vara värt att notera att linjen är i princip 

horisontell mellan juli och augusti, både 2004 och 2005. 

 

Aug-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Nov-05 Feb-06 May-06

Period

Upp. timmar

 
Figur 4. 2 � Upparbetade timmar projekt A 
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4.2.1 Resultat 

De tre olika beräkningsmetoderna ger olika resultatfördelning (figur 4.3). Metod 1 ger 

enbart positiva resultat förutom en månad, januari 2006 och det högsta resultat noteras 

september 2004. Metod 2 ger både positiva och negativa resultat. Av 27 månader visar 14 

ett negativt resultat, det vill säga hälften av resultaten är negativa. Högst resultat noteras 

april 2004 och lägst april 2005 där skillnaden mellan dessa är 155 %. Även metod 3 ger 

positiva och negativa resultat. Av 27 resultat är tolv negativa där det högsta resultatet 

noteras december 2004 och det lägsta augusti 2004. Skillnaden mellan dessa är 143 %.  
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Figur 4.3 � Resultat projekt A 

 

4.2.2 Upparbetat resultat 

Resultatet beräknat med metod 1 upparbetas linjärt, där upparbetningstakten blir lägre i 

maj 2005, dock med en fortsatt linjär upparbetning (figur 4.4). Med beräkningsmetod 2 

ligger det upparbetade resultatet nära noll fram till och med mars 2004 och därefter sker 

en kraftig utveckling där resultatet ökar. Högsta punkten är mars 2005 och efter denna 

månad sker en nedgång med undantag för december 2005. Toppnoteringen av det 

upparbetade resultatet mars 2004 är 118 % större än det slutliga resultatet för projektet. 
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Med beräkningsmetod 3 har det upparbetade resultatet en neråtgående lutning fram till 

och med september 2004, vilket innebär att det upparbetade resultat sjunker kontinuerligt, 

med undantag för juli 2004 då en tillfällig ökning sker. Det upparbetade resultatet börjar 

öka september 2004 för att bli positivt för första gången april 2005. 
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Figur 4.4 � Upparbetat resultat projekt A 

 

4.2.3 Färdigställandegrad 

Färdigställandegraden beräknad med metod 1 följer samma utveckling som det 

upparbetade resultatet beräknat med samma metod och är i princip linjär med brytpunkt i 

juni 2005 då lutningen minskar men är fortsatt linjär (figur 4.5). Färdigställandegraden 

beräknad med metod 2 sker efter en i princip konkav linje, vilket innebär att den ökar i en 

avtagande takt. Med metod 3 visar färdigställandegraden en konvex utveckling fram till 

augusti 2004 då utvecklingen sker linjärt. Juli 2005 avtar färdigställandgradens 

utvecklingstakt men är fortsatt linjär. 
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Det bör noteras att färdigställandegraden beräknad med metod 1 ligger konstant under 

den beräknad med metod 2 men konstant över den beräknad med metod 3. 
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Figur 4.5 � Färdigställandegrad projekt A 

 

4.3 Projekt B 

Entreprenaden omfattade nyproduktion av 72 bostadslägenheter. Dessa var samlade i en 

huskropp och fördelade på sju trapphus. Huset har fem våningsplan. 

 

De upparbetade kostnaderna med och utan UE-kostnader följer samma utveckling (figur 

4.6). Upparbetningstakten är linjär med två olika lutningar, där den brantaste är mellan 

projektets start och juni 2002. Därefter är lutningen fortsatt linjär men flackare, det vill 

säga upparbetningen av kostnaderna sker i en lägre takt. Denna linjära upparbetning bryts 

i april 2003 där den därefter sker efter en konkav kurva. 
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Figur 4.6 � Upparbetade kostnader projekt B 

 

Upparbetningen av timmar sker först efter i princip tre olika linjära linjer, och alltså tre 

olika upparbetningstakter (figur 4.7). Den högsta är mellan augusti 2002 och december 

2002, den näst högsta mellan projektets start och juli 2002 och den lägsta är mellan 

december 2002 och april 2003. Därefter sker en konkav upparbetning till och med juli 

2003, vilken är långsam och avtagande. Mot slutet av projektet är upparbetningen i 

princip är noll. 
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Figur 4.7 � Upparbetade timmar projekt B 
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4.3.1 Resultat 

Även i detta projekt ger de olika beräkningsmetoderna mycket olika resultatfördelning 

(figur 4.8). Med beräkningsmetod 1 fås endast positiva resultat förutom sista månaden då 

ett marginellt negativt resultat redovisas. Det högsta resultatet redovisas februari 2003 

och därefter minskar resultatet konstant. Beräkningsmetod 2 ger både positiva och 

negativa resultat. Det högsta resultatet noteras april 2003 och det lägsta månaden efter där 

skillnaden mellan dessa båda är 112 %. På 21 månader redovisas tolv positiva och nio 

negativa resultat. Även beräkningsmetod 3 ger positiva och negativa resultat. Av 21 är 

elva negativa. Det högsta resultatet noteras november 2002 och det lägsta augusti 2002 

där skillnaden mellan dessa två är 213 %. 
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Figur 4.8 � Resultat projekt B 

 

4.3.2 Upparbetat resultat 

Upparbetningen av resultatet beräknat med metod 1 sker relativt linjärt fram till och med 

mars 2003 då en konkav utveckling sker (figur 4.9). Det upparbetade resultatet beräknat 

med metod 2 ökar ända fram till september 2002 då det börjar avta fram till och med 
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februari 2003. Efter denna månad sker en ojämn utveckling av densamma. Det högsta 

upparbetade resultatet noteras september 2002. Detta resultat är 62 % större än det 

slutliga resultatet för projektet och det sjunker från projektets start till och med augusti 

2002 med en tillfällig ökning juli 2002. Med metod 3 sjunker det upparbetade resultatet 

från projektets start. Resultatet är hela tiden negativt och det är först i november 2002 det 

blir positivt. Efter december 2002 fluktuerar det och det är värt att notera att i juni 2003 

redovisas ett upparbetat resultat som är större än det slutliga resultatet för projektet, en 

skillnad på åtta procent.   
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Figur 4.9 � Upparbetat resultat projekt B 

 

4.3.3 Färdigställandegrad 

Utvecklingen av färdigställandegraden beräknad med metod 1 följer utvecklingen av det 

upparbetade resultatet, det vill säga en linjär utveckling som avslutas konkavt (figur 

4.10). Med beräkningsmetod 2 utvecklas färdigställandegraden linjärt till och med april 

2003. Därefter sker en konkav utveckling. Färdigställandegraden beräknad med metod 3 

upparbetas från projektets start till juli 2002 konvext. Mellan juli och augusti är kurvan i 
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princip horisontell, det vill säga att ingen upparbetning sker och därefter sker 

upparbetningen linjärt fram till december 2002. I denna period sker upparbetningen i 

högst takt. Mot slutet av projektet är upparbetningen fortfarande linjär men med en lägre 

takt. Efter maj 2003 sker den i låg takt och konkavt, det vill säga avtagande. Även i detta 

projekt ligger färdigställandegraden beräknat med metod 1 i princip konstant mellan 

färdigställandegraden beräknat med metod 2 och 3. 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Sep-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Nov-02 Feb-03 May-03 Aug-03 Dec-03

Period

Metod 1
Metod 2
Metod 3

 
Figur 4.10 � Färdigställandegrad projekt B 

 

4.4 Projekt C 

Projekt C är ett ombyggnadsprojekt där merparten av arbetena bestod av att byta husets 

vatten- och avloppsstammar. 

 

De upparbetade kostnaderna med och utan UE-kostnader sker i detta projekt konstant 

linjärt (figur 4.11). Detta gäller även för de upparbetade timmarna (figur 4.12). 
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Figur 4.11 � Upparbetade kostnader projekt C 
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Figur 4.12 � Upparbetade timmar projekt C 

 

4.4.1 Resultat 

Med beräkningsmetod 1 blir alla resultat positiva (figur 4.13). Det högsta noteras 

september 2004 och det lägsta januari 2005. Skillnaden mellan dessa är 87 %. Med 

beräkningsmetod 2 redovisas både positiva och negativa resultat, av tio resultat är fyra 
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negativa. Det högsta resultatet noteras oktober 2004 och det lägsta februari 2005 där 

skillnaden mellan dessa är 200 %. Beräkningsmetod 3 ger fyra negativa resultat. Det 

högsta noteras oktober 2004 och det lägsta noteras första månaden, vilket är augusti 

2004, med en skillnad på 290 %. 
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Figur 4.13 � Resultat projekt C 

 

4.4.2 Upparbetat resultat 

Upparbetningen av resultatet beräknat med metod 1 sker konstant linjärt (figur 4.14). 

Beräknat med metod 2 upparbetas resultatet relativt linjärt från projektets start fram till 

december 2004 då den högsta noteringen med denna metod görs. Det upparbetade 

resultatet denna månad är 153 % större än projektets slutliga resultat. Efter december 

2004 sjunker det till februari 2005 för att därefter stiga månaden efter och slutligen 

sjunka de sista två månaderna. Med metod 3 sjunker det upparbetade resultatet fram till 

september 2004 för att därefter stiga. December 2004 är den första månaden som det 

upparbetade resultatet är positivt. Därefter är resultatet konstant positivt förutom februari 

2005 då det återigen är negativt. 
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Figur 4.14 � Upparbetat resultat projekt C 

 

4.4.3 Färdigställandegrad 

Beräkningsmetod 1 ger en färdigställandegrad som i princip konstant ligger mellan de 

färdigställandegrader som metod 2 och 3 ger, där färdigställandegraden beräknat med 

metod 2 hela tiden är högst (figur 4.15). 
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Figur 4.15 � Färdigställandegrad projekt C 
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4.5 Intervju platschef/entreprenadchef/affärschef 

Vid intervjun med platschefen framkom att beräkningsmetod 1 och beräkningsmetod 3 

var att föredra. Anledningen var att i ett tidigt skede av en entreprenad är osäkerheten stor 

huruvida det prognostiserade resultatet kommer att uppfyllas. Han talade i termer om risk 

och att denna är stor i början av entreprenaden. Denna risk avtar med tiden då 

prognoserna kan göras med en större säkerhet. Beräkningsmetod 2 upparbetar tidigt ett 

högt resultat, vilket inte överensstämmer med entreprenadens risk för att det slutliga 

resultatet kan komma att avvika från det prognostiserade.  Av beräkningsmetod 1 och 3 

valde han sedan den förstnämnda vilken gav ett resultat som bäst återspeglade 

entreprenadens upparbetade resultat. Det som var avgörande för detta val var den 

�fladdriga� kurva som det upparbetade resultatet uppvisade i metod 3. I detta läge 

föredrogs den jämna upparbetning av resultatet som metod 1 medförde. 

 

Även entreprenadchefen ansåg att beräkningsmetod 1 var att föredra. Anledningen var 

den jämna upparbetningen av resultatet. Problemet med de två andra metoderna är de 

felaktiga förväntningar som det upparbetade resultatet skapar. Med metod 2 fås 

uppfattningen att entreprenaden går ekonomiskt dålig trots att ett positivt resultat 

förväntas och med metod 3 att den går ekonomiskt bättre än vad som egentligen 

förväntas. 

 

Vid intervjun med affärschefen valdes beräkningsmetod 2 bort i ett första steg. 

Huvudskälet är att med den typen av upparbetning, där ett stort upparbetat resultat skapas 

tidigt i entreprenaden, kan det endast bli en negativ avslutning av projektet. Vid valet 

mellan metod 1 och metod 3 fördes ett resonemang utifrån hans egna erfarenheter.  

 
Först och främst så är inte periodisering intressant för honom, utan enbart det slutliga 

resultatet. Periodiseringen görs av företagets ekonomer, i och för sig på affärschefens 

bedömning av det slutliga resultatet. Som svar på frågan vilken beräkningsmetod som är 

den mest rättvisande redogör han för när NCC tjänar pengar i en bostadsentreprenad. Det 

som då är kritiskt är de kalkylerade timmarna, vilka antingen kan överstiga eller 

understiga det förväntade. Med andra ord är utfallet av det egna arbetet av stor betydelse 
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för om entreprenaden kommer att gå med vinst eller förlust. Han anser vidare att det 

generellt är så att stora vinster görs i stomskedet, vilken är den period då byggnadens 

stomme produceras. Samtidigt är det så att en stor del av vinsten skapas i en bra 

planering, vilken görs innan entreprenaden startat. �Byggare är procentare�, säger han 

vidare, vi tjänar pengar på all verksamhet, inte enbart på de egna arbetena. Med detta 

menar han att NCC lämnar oftast ett anbud för att erhålla ett uppdrag. Detta anbud 

grundas på alla de kalkylerade kostnaderna, inklusive UE-kostnader, med ett procentuellt 

påslag som bland annat innefattar vinsten. Han anser att för att få en säkrare redovisning 

bör en försiktighet finnas med att redovisa vinster tidigt i entreprenaden. Desto längre tid 

som går desto säkrare blir prognoserna. Utifrån detta är det då bättre att vänta med att 

redovisa vinster. En metod för att uppnå detta är att i tidiga skeden ha ett tak för hur stor 

andel av det prognostiserade resultat som får redovisas, till exempel i form av ett 

procenttal av det prognostiserade resultatet. 

 
Utifrån ovanstående tankegång valdes slutligen beräkningsmetod 1. En invändning mot 

metod 3 var att det skickar fel signaler att redovisa förluster, vilket görs med denna 

metod. 

 

4.6 Intervju ekonomichef/chefscontroller 

I intervjun framkom att den idag använda beräkningsmetoden för färdigställandegraden 

upplevdes som förhållandevis bra. Fördelarna med denna metod ansågs vara att 

beräkning med kostnad som grund är lätt att hantera i och med att de finns tillgängliga i 

de system som används. Vidare ger metoden ett resultat som är relativt rättvisande. I 

avseendet rättvisande resultat poängterades möjligheten att nollavräkna projekt där det 

slutliga resultatet är osäkert. Ett stort företag måste ha en beräkningsmetod som enkelt 

går att beräkna maskinellt. Med denna förutsättning ansågs nuvarande beräkningsmetod 

vara den mest rättvisande. Det är också viktigt att den beräkningsmetod som används är 

lätt att förstå utåt i organisationen. Ytterligare en fördel med den använda 

beräkningsmetoden är att alla företag i branschen använder den. 
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Eventuella nackdelar med den nuvarande metoden är att underentreprenörer kan släpa 

efter med faktureringen. Detta innebär att färdigställandegraden blir för låg, då 

kostnaderna inte motsvarar utfört arbete. Samtidigt kan det vara så att större inköp blir 

mellanlagrade på arbetsplatsen innan materialet används och detta ger en motsatt effekt. 

 

De två alternativa beräkningsmetoder som undersöks i detta arbete ansågs som svåra att 

införa. När det gäller beräkningsmetoden baserad på arbetstimmar förklarades att 

arbetstimmar inte styr upparbetningstakten i alla projekt. På anläggningssidan är det till 

exempel ofta maskintimmar som gör det istället. Vidare kan det vara svårt att få tag i 

uppgifter om nedlagda arbetstimmar samt att de prognostiserade arbetstimmarna ofta är 

fel. I projekt där timmarna överstiger de prognostiserade fås en för snabb 

upparbetningstakt. Detta innebär att resultat snabbt upparbetas samtidigt som projektet 

löper en större risk att slutligen redovisa ett sämre resultat än prognostiserat. 

 

Invändningen mot beräkningsmetoden där UE-kostnader exkluderas från kostnaderna var 

bland annat att projekt där NCC mestadels är byggledare, och alltså merparten av 

kostnaderna kommer från underentreprenörer, finns risken att metoden ger en felaktig 

färdigställandegrad. 

 

Om det skulle visa sig att en annan beräkningsmetod för färdigställandegraden skulle ge 

en bättre periodisering av resultatet och det skulle finnas anledning till att byta metod 

skulle det vara tvunget att använda bägge parallellt under något år för att se hur de båda 

slår i olika lägen. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer resultaten av de tre beräkningsmetoderna att utvärderas. Vidare 

kommer resultaten att ställas mot redovisningsprinciperna samt de kvalitativa 

egenskaperna. De redovisningsprinciper vi kommer att grunda analysen på är 

matchnings- och försiktighetsprincipen. Realisationsprincipen är av stor betydelse när 

diskussion om successiv vinstavräkning som redovisningsmetod förs. I detta arbete 

undersöks den tekniska beräkningen vid denna redovisningsmetod. Metoden tas dock för 

given och därmed bortfaller realisationsprincipen som analysunderlag. Av de kvalitativa 

egenskaperna är det tillförlitlighet samt restriktionen kostnad i förhållande till nytta som 

kommer att användas. Resultatbegreppet i sig har hög relevans. Det som har betydelse för 

relevansen är då hur resultatet beräknas. Både prognosrelevans, återföringsrelevans samt 

jämförbarhet kan kopplas till att företag beräknar resultat efter samma metod. Successiv 

vinstavräkning beräknas av samtliga företag enligt beräkningsmetod 1. Detta faktum ska 

inte missgynna de två andra beräkningsmetoderna i utvärderingen. Om de ovan nämnda 

kvalitativa egenskaperna används konservativt kommer utvecklingen av redovisningen 

försvåras. Eftersom det finns en metod som i dagsläget används av alla byggföretag 

uppfylls som redan nämnts både jämförbarheten och relevansen till hög grad. Då detta 

arbete syftar till att undersöka om det finns alternativa beräkningsmetoder som bättre 

uppfyller redovisningens syfte skulle dessa egenskapers höga uppfyllningsgrad förhindra 

en diskussion till möjligheten att byta metod. Följaktligen används inte de båda 

kvalitativa egenskaperna relevans och jämförbarhet i den fortsatta analysen men de finns 

med som underlag för slutsatserna. 

 

5.1 Beräkningsmetod 1 

Denna beräkningsmetod ger i alla tre projekt enbart positiva resultat, undantaget är 

januari 2006 i projekt A. Det ackumulerade resultatet är som högst sista månaden i 

projektet i alla tre projekt, förutom en månad i projekt A där det högsta resultatet 

redovisas två månader innan projektets slut, vilket är december 2005. Detta är månaden 

innan det negativa resultatet noteras och däri ligger förklaringen att det upparbetade 
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resultatet därefter sjunker. Detta upparbetade resultat är dock endast 0,9 procent högre än 

det slutliga resultatet för projektet och något vi bortser ifrån i vår fortsatta analys. 

 

Vid jämförelse mellan kurvorna för upparbetat resultat och upparbetade kostnader 

framgår det att dessa i princip är identiska (bilaga 2). Detta är naturligt då intäkten 

bestäms utifrån kostnaden. Att intäkten bestäms utifrån kostnaden får till följd att resultat 

blir en funktion av kostnad och därav är kurvorna identiska. Ytterligare en följd av detta 

är att det slutliga resultat uppnås först då projektet är avslutat. Kurvorna för det 

upparbetade resultatet beräknat med denna beräkningsmetod i de tre projekten följer 

samma utveckling. 

 

5.1.1 Redovisningsprinciperna 

Eftersom intäkten, kontraktssumman, i ett entreprenaduppdrag oftast är ett procentuellt 

påslag på den kalkylerade kostnaden och då denna metod beräknar intäkten som en 

funktion av kostnaden blir matchningen mycket bra. Som framkom under intervjun med 

affärschefen är byggentreprenörer �procentare�, och då motsvarar intäkten ett 

procentuellt påslag på kostnaden. 

 

Försiktighetsprincipen följs också tillfredställande. Det upparbetade resultatet nås först 

när projektet är avslutat och därmed redovisas aldrig en för positiv bild av verksamheten.  

 

5.1.2 Tillförlitlighet 

Beräkningsmetoden har hög tillförlitlighet, då både validiteten och verifierbarheten 

uppfylls. Det som avses att avbildas är en periodisering av ett positivt resultat. Avsikten 

är alltså att fördela ut ett positivt slutresultat till flera positiva delresultat. Som framgått 

ger metoden en jämn periodisering, och i princip enbart positiva delresultat. Metoden 

avbildar därmed vad som avses och har följaktligen en hög validitet. 

 

Metoden har även hög verifierbarhet. Samtliga som intervjuades med avsikten att 

fastställa verifierbarheten, det vill säga platschefen, entreprenadchefen samt affärschefen, 

anser att denna beräkningsmetod är den som på bästa sätt återger verkligheten. Det 
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framkom dock att det kan finnas ett behov av att i tidiga skeden vara försiktig med att 

redovisa positiva resultat då osäkerheten fortfarande är stor om entreprenadens 

ekonomiska utveckling. Med anledning av detta ansåg affärschefen att ett procentuellt tak 

på hur stora resultat som inledningsvis får redovisas skulle kunna vara en lösning. 

  

5.2 Beräkningsmetod 2 

Beräkningsmetod 2 ger i alla tre projekt både positiva och negativa resultat. Detta är 

anmärkningsvärt då projektens slutresultat är positivt. När de upparbetade resultaten 

beräknade med denna metod jämförs uppenbaras tydliga likheter. De tre projektens 

kurvor ökar stadigt för att nå en högsta notering ungefär mitt i projektet och därefter 

fluktuera både upp och ner. Den högsta noteringen ligger mycket över det slutliga 

resultatet i de tre projekten (bilaga 3). 

 

Förklaringen ligger i att färdigställandegraden är hög i förhållande till 

produktionskostnaderna. Färdigställandegraden har beräknats genom att UE-kostnader 

exkluderats. När UE-kostnader exkluderas återstår endast kostnader hänförliga NCC. I 

projekt A och projekt B är kurvan för de upparbetade kostnaderna exklusive UE-

kostnader brantast tidigt i projektet. Detta innebär att upparbetningen av dessa kostnader 

sker i hög takt och därmed även färdigställandegraden. Det är i detta skede som husens 

stomme produceras och då som NCC har stora delar av sin produktionskostnad. Den 

snabba upparbetningen av färdigställandegraden medför höga intäkter tidigt i projektet. 

Resultat beräknas fortfarande med hela produktionskostnaden, inklusive UE-kostnader, 

och i en senare del av produktionen är dessa en stor del av produktionskostnaden 

samtidigt som det då redovisas lägre intäkter. Konsekvensen blir att i tidiga skeden 

redovisas mestadels höga positiva resultat och mot slutet av projekten mestadels negativa 

resultat. Att UE-kostnader är en stor del av produktionskostnaden i senare skeden 

framgår i diagrammen med upparbetade kostnader och upparbetade kostnader exklusive 

UE-kostnader. Avståndet mellan dessa kurvor ökar med tiden och det är detta avstånd 

som är UE-kostnaderna. 
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Projekt C har en jämn upparbetning av kostnader och uppvisar ingen tydlig brantare 

lutning i början av projektet. Detta är ett ombyggnadsprojekt och följaktligen finns inget 

stomskede. Trots det visar även detta projekt samma utveckling av det upparbetade 

resultatet som de två övriga projekten. Förklaring ligger dock fortfarande i skillnaden 

mellan NCC´s kostnader och UE-kostnader. I diagrammet kan utläsas att andelen UE-

kostnader ökar. Följden blir densamma som i projekt A och B där intäkten minskar och 

kostnaden ökar längre fram i projektet vilket medför att det upparbetade resultatet 

minskar efter en toppnotering. Slutsatsen är att kurvorna för det upparbetade resultatet 

beräknat med beräkningsmetod 2 är giltiga för alla projekt som uppvisar en ökning av 

andelen UE-kostnader under projektets fortskridande. 

 

Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan NCC�s kostnader och UE-kostnader. 

NCC�s kostnader bokförs när de uppstår och underentreprenörerna fakturerar i sin tur 

sina nedlagda kostnader. När fakturan är bokförd uppstår kostnaden. Att andelen UE-

kostnader ökar med tiden kan då förklaras på två sätt, dels genom att 

underentreprenörerna verkligen har större kostnader och dels att de fakturerar sent. I 

bostadsprojekt är det den sistnämnda som är huvudförklaring då underentreprenörerna 

har mer arbeten än byggentreprenören i de avslutande perioderna av ett projekt. 

 

5.2.1 Redovisningsprinciperna 

Matchningsprincipen följs även med denna beräkningsmetod då intäkter matchas mot 

kostnader.  Dock är matchningen annorlunda än med beräkningsmetod 1 och intäkterna 

blir inte här en funktion av kostnaderna. Det framgår inte att intäkten är ett procentuellt 

påslag på produktionskostnaden och matchning är därmed sämre än med metod 1. 

 

Försiktighetsprincipen följs inte med denna metod. Väldigt snabbt upparbetas ett resultat 

som tidigt ligger mycket över det slutliga resultatet och i denna period uppvisas en för 

positiv bild av entreprenadens ekonomiska tillstånd. 
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5.2.2 Tillförlitlighet 

Beräkningsmetoden har låg tillförlitlighet. Att redovisa negativa resultat när avsikten är 

att periodisera ett positivt resultat ger en låg validitet då metoden redovisar resultat som 

inte överensstämmer med som avses. 

 

Metoden har även låg verifierbarhet. Ingen av de intervjuade anser att denna 

beräkningsmetod på ett bra sätt återger det verkliga resultatskapandet. 

 

5.3 Beräkningsmetod 3 

Precis som beräkningsmetod 2 ger beräkningsmetod 3 både positiva och negativa resultat. 

Kurvorna för upparbetat resultat skiljer dock och även i denna beräkningsmetod går stora 

likheter att urskilja i de tre projekten (bilaga 4). Det upparbetade resultat går konstant 

nedåt för att sedan öka till en punkt då det fluktuerar fram till projektets avslutande. Även 

med denna beräkningsmetod ligger naturligtvis förklaringen i färdigställandegrad och 

kostnader. I projekt A och B finns en del av förklaringen återigen i stomskedet. I detta 

skede återfinns alltså stora kostnader. Samtidigt används förhållandevis få yrkesarbetare, 

jämfört med i senare skeden av produktionen. Det som kostar i stomskedet är följaktligen 

materialet. De upparbetade timmarna för projekt A och B visar denna utveckling tydligt. 

Brantast lutning på kurvorna uppstår då det upparbetade resultatet stiger, där den brantare 

lutningen medför att färdigställandegraden ökar och därmed även intäkterna. I 

stomskedet är lutningen för de upparbetade timmarna flackare och då redovisas lägre 

intäkter samtidigt som entreprenaden har höga materialkostnader.  Följden är att det i 

detta skede redovisas negativa resultat. 

 

Projekt C visar samma utveckling och därmed ligger inte hela förklaringen i stomskedet. 

Förklaringen till utvecklingen av upparbetat resultat måste kompletteras med att en stor 

del av kostnaderna i tidigt skede är frikopplat från det egna arbetet. Sådana kostnader är 

bland annat etableringskostnader, UE-kostnader och konsultkostnader. 

 

Den horisontella delen av kurvan i färdigställandegraden för projekt A och B beror på att 

det under dessa perioder är semester och således redovisas inga arbetstimmar. Därmed 
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sker ingen upparbetning. Projekt C sträcker sig inte över semesterperioden och därför 

uppvisas inte denna horisontella del av kurvan. 

 

5.3.1 Redovisningsprinciperna 

Matchningsprincipen uppfylls även med denna metod då intäkter matchas mot kostnader. 

Dock är denna matchning väsentligt annorlunda än den matchning som metod 1 och 2 ger 

och är precis som i metod 2 låg. Även här visas inte att intäkterna är ett procentuellt 

påslag på kostnaderna.  

 

Försiktighetsprincipen uppfylls dock bättre. Här bör poängteras att det inte ska kopplas 

ihop med det negativa upparbetade resultat som redovisas i början av entreprenaderna, 

utan på att upparbetningen sker i en sen del av projektet. Anledningen till att 

försiktighetsprincipen inte kan anses uppfyllas helt är att beräkningsmetoden i projekt B 

redovisar ett upparbetat resultat innan projektet är avslutat som överstiger det slutliga 

resultatet. Denna skillnad är dock liten. 

 

5.3.2 Tillförlitlighet 

Beräkningsmetoden har låg tillförlitlighet, dock högre än metod 2. Anledningen till att 

metoden har låg tillförlitlighet är för det första den låga validiteten, vilken beror på att 

negativa resultat redovisas vilket inte avsikten är. Även verifierbarheten är låg, dock är 

den högre än för beräkningsmetod 2. Vid intervjuerna ansågs denna metod spegla 

verkligheten bättre än vad metod 2 visade, men sämre än vad metod 1 visade. Både 

platschefen och affärschefen ansåg att det var bra att metoden i ett senare skede började 

upparbeta resultatet då denna utveckling överensstämmer med den lägre risken och de 

säkrare prognoser som då gäller. Nackdelen med metoden var de negativa resultat som 

redovisades, något som inte gav en korrekt bild av verkligheten. 

 

5.4 Kostnad och nytta 

För att det ska vara försvarbart att byta beräkningsmetod måste den eventuella nyttan av 

en bättre redovisning överstiga den kostnad ett byte medför. Nyttan utgår från den 

eventuella intäkt som skapas med en bättre information. Denna nytta har analyserats 
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utifrån de kvalitativa egenskaperna samt redovisningsprinciperna. I denna del bedöms 

kostnadssidan, om det är så att beräkningsmetod 2 eller 3 skulle vara mer rättvisande. 

Kostnaden bedöms inte i monetära termer utan i möjligheter att byta beräkningsmetod. 

Denna bedömning görs utifrån intervjun med ekonomichef och chefscontroller samt den 

erfarenhet vi själva fått under arbetets gång. 

 

I programmet E-analys särskiljs kostnadsslag åt i olika grupperingar. Två av dessa är 

installationsentreprenader och underentreprenader. Prognoser utförs även på dessa 

kostnadsslag. Följaktligen finns all nödvändig information till beräkningsmetod 2 i de 

system som används idag och därmed är kostnaden för att byta metod låg. 

 

I beräkningsmetod 3 gjordes en förenkling då nedlagda arbetstimmar relaterades till de 

faktiskt nedlagda i projektet. Denna beräkningsmetod är därmed rent hypotetisk i och 

med att det under ett projekts gång naturligtvis inte är känt hur mycket de totala 

arbetstimmarna kommer att bli. En praktiskt användbar beräkningsmetod med 

arbetstimmar som beräkningsvariabel för färdigställandegraden ska istället relatera 

nedlagda timmar med kalkylerade timmar. I de projekt vi undersökte avvek dessa mycket 

från de faktiskt nedlagda, något som i våra intervjuer bekräftats som vanligt 

förekommande. Följden blir då en felaktig färdigställandegrad. Lösningen är att 

arbetstimmar justeras efterhand som projektet fortskrider. Idag görs prognoser endast på 

kostnader vilket innebär att denna beräkningsmetod 3 kräver att nya rutiner införs. Vidare 

är en bedömning på ett projekts totala arbetstid svårt att göra, där många faktorer spelar 

in. Följaktligen görs bedömningen att kostnaden för att byta till beräkningsmetod 3 är 

hög.   
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6 Slutsatser 
 

Detta arbete har undersökt tre metoder för beräkning av färdigställandegraden. 

Metodernas periodisering av resultatet i tre olika projekt har analyserats utifrån 

redovisningens kvalitativa egenskaper samt redovisningsprinciperna. Undersökningen ger 

ett klart svar på vilken beräkningsmetod som ger det mest rättvisande resultat, vilken är 

beräkningsmetod 1.  

 

Beräkningsmetod 1 är den som används idag, där färdigställandegraden bestäms utifrån 

produktionskostnad. Metoden uppfyller redovisningsprinciperna och har hög 

tillförlitlighet. I analysen bortsåg vi från att metoden har den stora fördelen av att vara 

allmänt accepterad, men detta faktum är av största vikt när redovisning diskuteras utifrån 

termerna relevans och jämförbarhet. För att en alternativ beräkningsmetod skulle kunna 

föreslås hade denna varit tvungen att uppvisa ett överläge i de övriga kvalitativa 

egenskaperna. Detta var inte fallet i denna undersökning. 

 

Trots detta finns möjligheter att förbättra redovisning enligt successiv vinstavräkning. 

Som konstaterats är försiktighetsprincipen den princip som till minst grad uppfylls med 

successiv vinstavräkning och detta arbete har funnit en möjlighet att förbättra detta. De 

prognoser som görs tidigt i en entreprenad är ofta osäkra, detta gäller framförallt 

entreprenader som sträcker sig över lång tid, och då kan en lösning vara att införa en 

gräns av hur stort resultat som får redovisas i tidiga skeden. Denna gräns kan vara ett 

visst procenttal och beloppsgränsen beräknas på den prognostiserade vinsten. Detta bör 

endast tillämpas på entreprenader som sträcker sig över en längre tidsperiod och där det 

prognostiserade resultatet är högt. Det är osannolikt att det i övriga entreprenader skulle 

tillföra en nytta som överstiger den kostnad som ovan nämnda redovisning skulle 

medföra. 

 

Det är viktigt att poängtera att undersökningen bara bedrivits på bostadsentreprenader 

och därmed borde ovanstående slutsatser endast vara giltiga för denna typ av entreprenad. 

Trots detta finner vi det osannolikt att det finns en alternativ beräkningsmetod för 
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färdigställandegraden som bättre uppfyller redovisningens kvalitativa egenskaper samt de 

grundläggande principerna, och anser därmed att denna undersöknings slutsatser är 

giltiga för samtliga typer av entreprenader. Anledningen är för det första att då hela 

branschen använder samma metod kommer en alternativ metod aldrig att uppnå högre 

relevans och jämförbarhet. För det andra så bestäms intäkten, kontraktssumman, oftast 

som ett procentuellt påslag på produktionskostnaden och det är detta som den idag 

använda beräkningsmetoden visar. 

 

6.1 Förslag till vidare studier 

Prognostillförlitlighet har stor betydelse vid successiv vinstavräkning. Då det resultat som 

periodiseras ut baseras på prognoser är det av största vikt att dessa ligger så nära 

sanningen som möjligt. Det är även viktigt att det tidigt ges signaler om avvikelser 

förväntas. Därmed skulle det vara intressant att se undersökningar gjorda inom detta 

område. 
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Bilaga 1: Frågemall ekonomichef/chefscontroller 
 

Idag resultatredovisas entreprenader utifrån en färdigställandegrad beräknad med 

produktionskostnader. 

 

• Anser ni att detta är en bra beräkningsmetod för bestämmande av 

färdigställandegraden? 

 

• Om ni anser att det är en bra beräkningsmetod, vad i så fall är det som är fördelen 

med den? 

 

• Anser ni att beräkningsmetoden ger ett rättvisande resultat? 

 

• Anser ni att det finns några nackdelar med metoden? 

 

I vår undersökning beräknar vi färdigställandegraden med två andra beräkningsmetoder, 

dels med arbetstimmar och dels med kostnader exklusive UE-kostnader? 

 

• Vad anser ni om dessa båda beräkningsmetoder? 

 

• Vad tror ni om möjligheten att byta beräkningsmetod till någon av dessa två? 

 

• Om det skulle visa sig att någon av våra beräkningsmetoder ger ett mer rättvisande 

resultat, anser ni att det skulle vara värdefull att byta metod? 
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Bilaga 2: Upparbetat resultat metod 1 
 

Aug-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Nov-05 Feb-06 May-06

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt A 
 

Projekt B, metod 1

Sep-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Nov-02 Feb-03 May-03 Aug-03 Dec-03

Period

Upp.resultat

 
Upparbetat resultat projekt B 
 

Projekt C, metod 1

Jun-04 Aug-04 Oct-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 Apr-05 Jun-05

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt C 
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Bilaga 3: Upparbetat resultat metod 2 
 

Aug-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Nov-05 Feb-06 May-06

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt A 
 

Projekt B, metod 2

Sep-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Nov-02 Feb-03 May-03 Aug-03 Dec-03

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt B 
 

Projekt C, metod 2

Jun-04 Aug-04 Oct-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 Apr-05 Jun-05

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt C 
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Bilaga 4: Upparbetat resultat metod 3 
 

Aug-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Nov-05 Feb-06 May-06

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt A 
 

Projekt B, metod 3

Sep-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Nov-02 Feb-03 May-03 Aug-03 Dec-03

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt B 
 

Projekt C, metod 3

Jun-04 Aug-04 Oct-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 Apr-05 Jun-05

Period

Upp. resultat

 
Upparbetat resultat projekt C 


