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Sammanfattning 

 

Titel: Nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 – en totalundersökning på hur börsnoterade bolag 

påverkas av IFRS 15 

 

Författare: Antony Deng och Xisrav Jurayev 

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak  

 

Bakgrund och problemdiskussion: Inom intäktsredovisning råder det en problematik om när en intäkt 

ska redovisas samt till vilket belopp. Den 1 januari 2018 träder den nya intäktsredovisningsstandarden 

IFRS 15 i kraft och ersätter alla tidigare standarder som behandlade intäkter. IFRS 15 har ett fokus mot 

ett balansorienterat synsätt gentemot de tidigare standarderna som hade ett fokus mot ett 

resultaträkningsorienterat synsätt. 

 

Syfte: Denna studie ämnar sig åt att ge en överblick kring den omfattning bolag påverkas av IFRS 15. 

Syftet med studien är även att undersöka de berörda bolagens intäktsströmmar för att ge en förklaring 

till varför vissa intäktsströmmar påverkas samt inte påverkas. 

 

Metod: Studien har utgått från ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi har samlat in empiriska data från 

börsnoterade bolags finansiella rapporter. Även bolagens analyser kring IFRS 15 betraktades för att 

kunna analysera intäktsströmmarna. I studien har vi använt oss utav variablerna nettoomsättning, 

bruttomarginal och rörelsemarginal för att mäta effekterna av IFRS 15. 

 

Resultat: Studiens resultat visade att majoriteten av bolagen inte kommer att få en kvantifierbar 

påverkan av IFRS 15. Endast en liten del av populationen i studien fick en kvantifierbar påverkan av 

IFRS 15. En stor del av populationen hamnade i bortfall eftersom de inte har hunnit analysera effekterna 

av IFRS 15.   

 

Nyckelord: balansorienterad ansats, IFRS 15, intäktserkänning, kontroll, kritiska händelse, 

periodisering, resultaträkningsorienterad ansats 

  



 

 

Abstract 

 

Title: The new revenue recognition standard IFRS 15 – a total survey on how IFRS 15 affects publicly 

traded companies  

 

Authors: Antony Deng och Xisrav Jurayev 

 

Tutors: Bengt Lindström och Jurek Millak  

 

Background and problem discussion: In revenue recognition, there’s a big problem about when a 

revenue should be recognised and to what amount. The new revenue recognition standard enters into 

force 1 january 2018 and supersedes all the previous standards that treated revenue. IFRS 15 focuses on 

a balance-sheet oriented approach compared to the previous standards that focused on an income-

statement approach. 

 

Purpose: The purpose of this study is to contribute an overview on how companies are affected by 

IFRS 15. This study also aims to investigate the revenue streams of the companies concerned by IFRS 

15 by explaining why a certain revenue streams are affected and not affected.  

 

Method: The study is based on a quantitative approach where we collected empirical data from publicly 

traded companies’ financial reports. We also collected the companies’ analysis of IFRS 15 to analyze 

the revenue streams. In the study, we used the variables net sales, gross margin and operating margin to 

measure the effects of IFRS 15. 

 

Result: The study’s results showed that most the companies wouldn’t have a quantifiable impact by 

IFRS 15. Only a small portion of the population in the study received a quantifiable impact by IFRS 15. 

A large proportion of the population were classified as statistical loss since they haven’t started to 

analyze the effects yet. 

 

Keywords: accrual, balance-sheet approach, control, critical event, IFRS 15, income-statement 

approach, recognition, revenue recognition 

 

 



 

 

Definitionslista 

Big four – De större revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG 

Intäktsström – En intäktskälla för ett företag 

Handelsincitament – Rabatter, lojalitetspoäng och garantier 

Huvudprestation – Den prestation som innehåller störst transaktionsvärde i ett avtal 

Kvantifierbar påverkan – En tillräckligt stor påverkan för att göra omräkningar 

Paketerbjudande – Avtal som inkluderar försäljning och installationer 

Tilläggsprestationer – Avtal som inkluderar försäljning och frakt 

 

Förkortningar 

ESMA - European Securities and Markets Authority 

FASB - Financial Accounting Standards Board  

IAS - International Accounting Standard  

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee  

IFRS - International Financial Reporting Standard  

 

Gränsvärden 

Large cap – Bolag med ett marknadsvärde som överstiger 1 miljard euro 

Mid cap – Bolag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro 

Small cap - Bolag med ett marknadsvärde som understiger 150 miljoner euro 
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1. Inledning 

Inledningen av denna uppsats ger en bakgrundsinformation kring forskningssyftet samt den rådande problematiken som 

existerar inom forskningsområdet. Läsaren får en inblick inom ämnet genom att introduceras till en historisk tillbakablick, 

som sedan gås in på vad intäktsredovisning innebär för att därefter belysa om det aktuella ämnet IFRS 15. Avslutningsvis 

presenteras syftet till studien samt de forskningsfrågorna studien ämnar sig att besvara. 

 

1.1 Bakgrund 

Intäkter utgör ofta den största posten i ett företags finansiella rapport och är en väsentlig del i 

rapporteringen. För intressenter brukar intäktsposten vara av stort intresse eftersom intäktsposterna 

speglar företaget samt dess utveckling över tid. Vid jämförande mellan olika företags utveckling och 

prestationer står även intäkterna oftast i fokus. Emellertid har intäktsredovisningen även skapat mycket 

oreda för företag (Marton, Lundqvist, & Petterson, 2016 s. 278).  

 

Utifrån ett historiskt perspektiv sträcker intäktsredovisning sig ända till 1800-talet. Det 

nettoförmögenhetssynsättet var den dominerande tillämpningen vid den tiden. Ett företags finansiella 

prestationer bestämdes utifrån en ökning på nettoförmögenheten (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, 

& Holmes, 2010 s. 295).  

 

Godfrey et al. (2010 s. 295) hävdar att det nettoförmögenhetssynsättet var en bidragande faktor till den 

stora depressionen i USA. Författarna menar att företag värderade sina tillgångar överoptimistiskt vilket 

skapade stora orealiserade vinster. Efter händelsen fick många redovisningspraktiker kritik efter att ha 

orsakat den stora depressionen, vilket ledde till att de utvecklade en mer konservativ attityd gentemot 

redovisning. Efterföljderna blev att principerna recognition och realisation växte fram, vilket har varit de 

dominerande principerna framöver. Dessa två principer används inte synonymt med varandra vilket 

oftast sker i redovisningslitteraturer (Riahi-Belkaoui, 2004 ss. 179-180).  

 

Inom intäktsredovisning är den kritiska händelsen grundläggande för när erkännande av intäkter ska äga 

rum (Wagenhofer, 2014). Myers (1959) förespråkar om the critical event theory som handlar om när 

den kritiska händelsen uppstår i en transaktion. Författaren menar att den kritiska händelsen vanligtvis 

uppstår när leveransen har ägt rum.  

 

Schipper, Schrand, Shevlin och Wilks (2009) hävdar att ett företags intäktstprocess utgörs av företagets 

affärsmodell, vilket innebär att intäktsredovisning kan ske vid en tidsperiod eller över tid. När kontroll 
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av varor eller tjänster har överförts till köparen redovisas intäkten vid samma tidsperiod. 

Intäktsredovisning över tid tillämpas när ett prestationsåtagande fullgörs över tid, vilket kan vara när en 

kund kontrollerar tillgången samtidigt som ett företag utför prestationer på tillgången (Marton, et al., 

2016 ss. 298, 302). 

 

Vid resultatmätning för intäktsredovisning hos ett företag brukar valet mellan periodiserad redovisning 

och kontantmetoden ställas emot varandra. Periodisering innebär att inkomster och utgifter bokförs på 

de perioder de har genererats samt förbrukats. Därefter görs en tillämpning av matchningsprincipen som 

innebär att utgifter hänförs till den tidsperiod erkännande av intäkter äger rum, vilket sker när 

prestationsåtagandet är utfört (Gröjer, 2011 ss. 106-107; Deegan, 2013 s. 518).  

 

Kontantmetoden ämnar sig åt att rapportera ett företags betalningsströmmar under en viss period, vilket 

innebär att betalningsströmmar redovisas när faktiska kontanter har betalats eller erhållits (Riahi-

Belkaoui, 2004 ss. 280-281; Cecil & King, 2011).  

 

Valet mellan periodiserad redovisning och kontantmetoden avgör tidpunkt för erkännande av intäkter 

och kostnader. Detta kan vara användbart vid skattemässiga skäl där tidpunkt för erkännande av intäkter 

och kostnader spelar roll (Gnanarajah, 2014). 

 

Tidigare tillämpades det huvudsakligen två standarder som berörde hur intäkter ska redovisas vid 

finansiell rapportering. Den ena standarden var IAS 18 Intäkter som berörde fastställandet av intäkter 

vid transaktioner som avsåg försäljning av produkter, utförande av tjänster och utnyttjande av ett 

företags tillgångar som ger upphov till ränta (IFRS, u.å). Vid uppdrag med en längre färdigställande 

period som berörde fysiska objekt hänvisades användaren till IAS 11 Entreprenadavtal. Denna standard 

berörde redovisning kring intäkter och utgifter vid entreprenadavtal (IFRS, u.å).  

 

I samband med IASB och FASB harmoniseringsarbete av redovisningsstandarder framställdes en ny 

intäktsstandard IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som trädde i kraft den första januari 2018 

(Marton, et al., 2016 ss. 278-279). Den nya standarden ersätter de tidigare standarderna IAS 11, IAS 18, 

IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 och SIC 31 (Anjou, 2014). Marton och Wagenhofer (2010) skriver i en 

artikel att den nya standarden är konceptuellt annorlunda gentemot de tidigare standarderna, syftet med 

IFRS 15 är att den ska eliminera internationella olikheter och vara en mer enhetlig standard.  
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Enligt IFRS (u.å) följer IFRS 15 en principbaserad femstegsmodell vid intäktsredovisning. Anjou 

(2014) nämner i Tidningen Balans att IFRS 15 snarare är mer regelbaserad gentemot de tidigare 

standarderna och menar att det har tillkommit mer vägledning. Standarden strävar mot att skapa en mer 

jämförbar samt transparent finansiell rapportering eftersom de tidigare standardernas upplysningskrav 

var bristfälliga ska nu den nya standarden täcka de tidigare oklarheterna.  

 

IFRS 15 innebär att mängden kvalitativa upplysningar kommer att öka i en stor omfattning i de 

finansiella rapporterna (Falkman & Lundqvist, 2016). ESMA (2016) skriver i ett pressmeddelande att de 

förväntar sig att effekterna av implementeringen av IFRS 15 ska bidra till en mer enhetlig standard och 

att det genomsyrar både en kvalitativ och kvantitativ kvalité genom hela finansiella rapporterna. 

  

1.2 Problemformulering 

Intäktsredovisning är en fundamental problematik inom redovisning. Dessvärre är även intäkterna ett 

viktigt analysverktyg för att undersöka ett företags finansiella resultat. Många redovisningsteorier och 

standarder har utvecklats för att bidra med bättre vägledning kring intäktsredovisning i praxis. 

Anledningen till varför intäktsredovisningen blir alltmer komplicerad är för att företags affärsmodeller 

bestående av komplexa kundavtal och prestationer utvecklas i en hög takt (Wagenhofer, 2014). 

Samtidigt brister vägledningen för redovisning av komplexa situationer (Oncioiu & Tănase, 2016).  

 

Syftet med de finansiella rapporterna är att förse information till beslutsfattare och intressenter. 

Intäktsredovisning är ett av det viktigaste måttet för att mäta ett företags finansiella prestationer, 

eftersom information ges om det realiserade bruttoresultatet. Eftersom intäkterna även utgör grunden för 

viktiga nyckeltal är det viktigt att intäktsredovisningen sker korrekt, annars kan intressenter få en 

missvisande bild av företagets finansiella ställning (Wagenhofer, 2014). I en undersökning bestående av 

400 ekonomichefer visade det sig att intäkter var det näst viktigaste måttet för en intressent att mäta ett 

företags finansiella prestation (Graham, Harvey & Rajgopal, 2005).  

 

Redovisning i de finansiella rapporterna utvecklas ständigt, samtidigt som utveckling av 

redovisningsstandarder för intäktsredovisning har stagnerat, vilket ledde till att IASB och FASB 

framställde en ny principbaserad standard för intäktsredovisning (Wagenhofer, 2014).  

 

Enligt Marton et al. (2016 ss. 39, 296-297) har IFRS 15 ett större fokus på det balansorienterade 

synsättet där utgångspunkten är när ett företag ingår ett avtal med en kund. Vid ingåendet av ett avtal 
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skapas en tillgång eftersom företaget har rätt att erhålla en betalning från kunden men samtidigt uppstår 

även en skuld för att företaget är skyldig kunden en prestation. 

  

De tidigare standarderna IAS 18 och IAS 11 fokuserade på flödessynsättet med utgångspunkt i 

resultaträkningen. Detta innebar att intäkter redovisades när de var realiserade, intäkter och kostnader 

matchades med varandra till rätt perioder. Däremot har synsättet har slopats under IFRS 15 (Falkman & 

Lundqvist, 2016).  

 

Dichev (2008) är kritisk gentemot en balansorienterad redovisningsmetod. Han menar att synsättet 

orsakar problem för olika parter som bland annat externa investerare. Författaren hävdar i sin studie hur 

det balansorienterade synsättet anser att ett företags tillgångar och skulder speglar företagets ekonomi, 

vilket han menar är lämpligt för företag som har som mål att anskaffa och lagra tillgångar för att öka 

tillgångarnas värde. Dessvärre består majoriteten av företagen av produktionsverksamhet. Inom de 

företagen används tillgångarna för förbrukning.  

 

En tillämpning av matchningsprincipen vid intäktsredovisning underlättar för betraktaren att göra 

prognoser kring resultatet. En dålig matchning av intäkter och kostnader leder till en hög volatilitet i 

resultatet samt minskar lönsamheten (Dichev & Tang, 2008). Clor-Proell och Nelson (2007) hävdar att 

problemet istället ligger hos producenterna av de finansiella rapporterna. Forskarna menar att 

producenterna inte tillämpar standarden i enlighet vad den syftar till, utan baserar sina tolkningar av 

standarder på tidigare exempel. 

 

Enligt Marton et al. (2016 s. 279) är det inte konkret vilka effekter IFRS 15 kommer att ge. Många 

företag kommer att redovisa intäkterna på ett annorlunda sätt avseende tidpunkt och belopp, medan 

andra företag kommer redovisa som de tidigare har gjort. Det är viktigt att företagen tidigt analyserar 

effekterna av den nya standarden eftersom även områden som beskattning kan få effekt. Även 

affärssystem kan behöva uppdateras (Oncioiu & Tănase, 2016). 

 

De intäktsströmmar som genereras utifrån långvariga kontrakt med flera prestationsåtagande är de 

främsta intäkter som kommer att påverkas under IFRS 15. IFRS 15 ställer helt nya krav för successiv 

vinstavräkning, vilket innebär att de företag som tillämpar successiv vinstavräkning avseende 

entreprenadavtal måste se över sina avtal (Anjou & Malmberg, u.å). Edlund (2016) 

redovisningsspecialist på KPMG hävdar att telekommunikation, bygg-, fastighet- och 

entreprenadverksamhet, kontraktstillverkare av olika slag, licensägare och programvaruverksamhet är 
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några branscher som kommer att påverkas. Även företag som jobbar med komplexa transaktioner med 

flera komponenter kommer att påverkas avseende belopp och tidpunkt för intäktsredovisning (Edlund, 

2016). 

 

Utifrån ovanstående resonemang nämns det hur intäktsredovisning är ett internationellt problem och i 

samband med den rådande problematiken har en ny standard trätt i kraft. IFRS 15 har en helt annan 

ansats än de tidigare standarderna samt att realisation- och matchningsprincipen inte är lika fundamental 

längre. Företag som jobbar med komplexa affärsuppsättningar och långa projekt kommer att få se över 

sina avtal. Frågan är vilken påverkan IFRS 15 med ett tydligt fokus mot balansräkningsansatsen orsakar 

ett företags intäktsposter i resultaträkningen.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vad är kännetecknande för de intäktsströmmar som påverkas respektive inte påverkas av IFRS 

15? 

• I vilken kvantifierbar omfattning påverkas bolagen av IFRS 15? 

 

1.4 Syfte 

Studien strävar åt att bidra med en ökad förståelse kring varför intäktsströmmar påverkas respektive inte 

påverkas under IFRS 15 och ge en helhetsbild över hur företag påverkas av IFRS 15. 

 

1.5 Avgränsning 

För att undersöka studiens forskningsfrågor har vi valt att avgränsa oss till att undersöka börsnoterade 

bolag. Anledningen till varför börsnoterade bolag studeras är för att de måste redovisa i enlighet med 

IFRS samt måste de enligt IAS 34 nämna effekterna av IFRS 15 i sina finansiella rapporter (IFRS, u,å).  
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2. Teori 

I teoriavsnittet redogörs teorier inom intäktsredovisning ingående. Först görs en förklaring kring teorin, därefter lyfts olika 

forskningar kring teorierna där olika forskares perspektiv belyses. 

 

2.1 Definition av intäkter 

White, Sondhi och Fried (1998 ss. 17-18) definierar en intäkt som en periodiserad inkomst bestående av 

en summering av kassaflödet och förändringen i nettotillgångar. Kassaflödet speglar en objektiv bild av 

företagets in- och utbetalningar eftersom de är hänförda till rätta tidsperioder. Författarna menar att 

intäkter är ett bra underlag för att mäta den löpande verksamheten hos ett företag eftersom 

informationen ger en indikation till betraktaren kring företagets nuvarande samt framtida förmåga att 

generera kassaflöden. 

 

2.1.1 IASB:s definition av intäkter 

IASB definierar en intäkt som det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som ett företag erhåller under 

en period från deras ordinarie verksamhet som bidrar med en ökning på företagets egna kapital, men 

med undantag vid ökning som beror på tillskott av aktieägare. Författarna menar att i definitionen är 

bruttoinflödet av de ekonomiska fördelarna centralt, vilket innebär att intäkten ses som en oberoende 

variabel och det egna kapitalet som en beroende variabel. Detta för att det egna kapitalet påverkas av hur 

värdering av intäkter genomförs (IAS 18 punkt 7; Marton, et al., 2016 s. 281).  

 

2.2 Intäktserkänning 

Intäktserkänning är den process där ett företag formellt registrerar eller rapporterar en händelse i deras 

redovisning samt bokslut (Riahi-Belkaoui, 2004 s. 179). Intäkter och inkomster genereras genomgående 

utifrån the operating cycle. The operating cycle är en cykel som illustrerar en generell bild på hur 

företag genererar sina intäkter (Riahi-Belkaoui, 2004 s. 219). 
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Figur 1: Operating Cycle of a Business (Godfrey, et al., 2010 s. 296). 

 

Intäktserkänning består av två sammanhängande beslut. Ett av besluten är när intäkten ska erkännas och 

det andra beslutet är till vilket belopp intäkten ska erkännas till, vilket är en fråga om värdering. Beslut 

för intäktserkänning grundar sig på att en kritisk händelse har ägt rum och det faktum att intäkterna kan 

förse information om att den kritiska händelsen verkligen har ägt rum (Wagenhofer, 2014). 

 

Huvudsakligen används två metoder för intäktserkänning. En av dem är intäktsredovisning vid en 

tidpunkt, som innebär att intäkter redovisas när prestationsåtagandet är tillfredsställt och den andra 

metoden innebär att erkännande av intäkter och kostnader sker i proportion till färdigställandegraden, 

vilket tillämpas vid långvariga avtal (White, Sondhi & Fried, 1998 s. 57).  

 

Beroende på vad det är för intäktsströmmar kan de komma att erkännas vid olika punkter i cykeln. Vid 

punkt fem kan en intäkt erkännas över tid om det handlar om ett långsiktigt entreprenadavtal inom 

byggbranschen. Vid punkt sju ligger ansvaret hos köparen att hämta varorna, i de flesta fallen erkänns 

intäkterna i punkt åtta. Vid punkt nio erkänns intäkter genom vissa yrkesmässiga praxis samt för 

avbetalning av kreditförsäljning (Godfrey, et al., 2010 ss. 296-297).  

 

Myers (1959) påstår att intäkter och vinster är relaterade till särskilda kritiska händelser och att det är 

företagets chef som bedömer när händelserna äger rum. Vinster är realiserade vid tillfällen där företaget 

tar det mest kritiska beslutet eller utför den mest avancerade prestationen i cykeln. Däremot sker den 

kritiska händelsen i olika punkter beroende på vad det är för företag. Den kritiska händelsen för ett 

tillverkningsföretag skiljer sig gentemot ett låneinstitut. 
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2.2.1 Redovisning av intäkter enligt IASB 

Redovisning av intäkter i resultaträkningen enligt IASB:s föreställningsram innebär att transaktionen 

uppfyller kriterierna för definitionen av intäkter och även att intäkterna som hör till transaktionen 

kommer generera framtida ekonomiska fördelar samt att mängden intäkter kan beräknas på ett pålitligt 

sätt (IFRS, u.å). 

 

2.3 Periodiserad redovisning 

Deegan (2013 s. 518) nämner om den periodiserade redovisningen i sin bok. Författaren hävdar att 

metoden innebär att vissa poster redovisas i den finansiella rapporten innan kassaflödets 

betalningsströmmar har ägt rum, även att poster redovisas under en periodiserad basis. Författaren 

menar att syftet med periodiseringsprocessen är att justera tidpunkten för när en kassaflödes inflöden 

och utflöden ska redovisas för att uppnå en matchning gentemot intäkter och kostnader. Periodiseringen 

ska fungera som ett underlag för intressenter att göra prognoser kring framtida kassaflöden (El-sayed 

Ebaid, 2011). 

 

Om redovisning av kassaflöde har ägt rum innan kontanter har erhållits, utbetalats eller att en prestation 

har ägt rum utan att en betalning har erhållits innebär det att företaget måste göra en periodisering av 

intäkter och utgifter (Marton, et al., 2016 s. 288; Deegan, 2013, ss. 518-519). White et al. (1998 ss. 48-

49) hävdar att de in- och utbetalningar som inte har redovisats som intäkter eller kostnader måste tas upp 

i balansräkningen som tillgångar och skulder, vilket till exempel kan vara kundfordringar och 

leverantörsskulder. Tillgångarna värderas utifrån framtida intäkter de genererar, vilket även klassificeras 

som periodiserade inkomster. Deegan (2013 s. 519) hävdar att en periodiserad redovisning snarare är 

subjektiv än objektiv eftersom olika resultat kan uppnås beroende på vilka beslut som har tagits. I 

kontrast till Deegans påstående förespråkar IASB för en periodiserad redovisning (IFRS, 2017).  

 

El-sayed Ebaid (2011) menar istället att tidigare forskning har visat på mixade resultat vid en 

tillämpning av periodiserad redovisning. Dechow och Dichev (2002) hävdar att periodiserade intäkter 

består av antaganden och estimeringar av framtida kassaflöden. Samtidigt menar de att antaganden och 

estimeringar av framtida kassaflöden är en del av periodiseringsprocessen. Spekulationer kring framtida 

ekonomiska fördelar tas med i redovisningen, vilket kan påverka resultatet vid felaktiga antaganden.  
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2.4 Två konkurrerande paradigm inom intäktsredovisning 

Wüstemann och Kierzek (2011) belyser två olika konkurrerande synsätt inom intäktsredovisning i deras 

artikel. Dessa synsätt är det resultaträkningsorienterade synsättet samt balansräkningsorienterade 

synsättet. Enligt Godfrey et al. (2010 s. 164) har det resultatorienterade synsättet varit dominerande 

inom intäktsredovisningen och menar även att synsättet bidrar intressenter med bra underlag för 

beslutsfattande. IASB anser istället att ett balansorienterat synsätt ger en mer objektiv bild gentemot ett 

resultatorienterat synsätt (Wagenhofer, 2014). Detta innebär att normgivande standardsättare tenderar att 

utveckla standarder som riktar sig mot ett balansorienterat synsätt (Dichev, 2008).  

 

2.4.1 Balansräkningsorienterat synsätt 

I det balansorienterade synsättet värderas tillgångar och skulder utifrån hur de påverkar ett företags 

framtida kassaflöden. Eftersom tillgångar och skulder påverkar framtida kassaflöden på olika sätt 

förespråkar IASB att värderingen borde lämpa sig efter svårigheterna för användare att uppskatta ett 

företags nettokassaflöden. Detta leder till att tillgångar värderas efter aktuella marknadspriser vid 

situationer där deras framtida kassaflöden inte är nära kopplade till sina anskaffningsvärden (Carrington, 

et al., 2015 s.111).  

 

Intäkter uppkommer genom att tillgångar ökar eller att skulder som inte påverkar kapitalet minskar. 

Kostnader uppstår genom att tillgångar minskar i värde eller att skulder ökar. Beroende på värderingen 

av tillgångar och skulder kommer det att ge en effekt på intäkterna och kostnaderna, vilket i sin tur 

påverkar resultaträkningen (Marton, et al., 2016 s. 39; Wagenhofer, 2014). 

 

Dichev (2008) och Wüstemann & Kierzek (2005) hävdar att normgivande organ förespråkar för en 

tillämpning av verkligt värde metoden. Power (2010) menar att tillämpningen av verkligt värde har 

medfört en förändring på redovisningsprofessionens traditionella syn, med ett ändrat fokus från 

tillförlitlighet avseende mätning och värdering till relevans och marknadsfokusering. Detta innebär att 

utgångspunkten för metoden grundar sig på att marknaden är perfekt och att all värdering utgår ifrån den 

rådande informationen på marknaden. Författaren hävdar även att verkligt värde metoden inte är 

objektiv utan värderingarna består av uppskattningar av marknadspriser. 

 

Det är problematiskt att värdera tillgångar till marknadsvärde eftersom värdena ständigt förändras vilket 

kan resultera att tillgångarnas verkliga värde på marknaden är för låga gentemot tillgångarnas verkliga 

värde för företaget (Dichev, 2008; Carrington, et al., 2015 s. 123). 
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Penman (2007) bevisade i sin studie att det även finns fördelar med att tillämpa verkligt värde metoden. 

Forskaren till studien hävdar att balansräkningen numera hamnar i fokus utifrån en aktieägares 

perspektiv. Eftersom tillämpningen av verkligt värde metoden ger en mer korrekt återgiven bild av 

företagets förmögenhet, för att tillgångarna är värderade utifrån marknadsvärde samt att värderingen 

reflekterar den rådande informationen på marknaden. 

   

2.4.2 Resultaträkningsorienterat synsätt 

I det resultatorienterade synsättet hamnar intäkter och kostnader i fokus för finansiell rapportering. 

Korrekt fastställning av period samt storlek för intäkter och kostnader genom matchning är principiell 

för ett resultaträkningsorienterat synsätt (Wagenhofer, 2014). Metoden har fått starkt stöd av 

redovisningspraktiker eftersom aktievärden uppstår genom ett företags förmåga att generera ett 

vinstflöde. Därför är det viktigt att den finansiella rapporten visar ett korrekt resultat, vilket en 

resultatorienterad ansats gör (Dichev, 2008). 

 

I ett resultaträkningsorienterat synsätt erkänns en intäkt när den är intjänad och realiserad. Definitionen 

av intjänad innebär att företaget har uppfyllt sina prestationer för att ha rätt till ersättning. Definitionen 

av realiserad innebär att produkter eller tjänster ersätts i pengar och för att en tillgång ska vara 

realiserbar måste det gå att konvertera den till ett identifierbart belopp (Wagenhofer, 2014). Ett 

resultatorienterat synsätt kännetecknas av en konservativ redovisning och tillämpningar av matchnings- 

och realisationsprincipen är grundläggande inom synsättet (Godfrey, et al., 2010 s. 296). 

 

2.4.2.1 Realisationsprincipen 

Realisation är processen där en immateriell tillgång konverteras till likvida medel (Riahi-Belkaoui, 2004 

s.179-180). Vid försäljning menar Riahi-Belkaoui (2004 s. 218) att det måste finnas en inkomst innan 

frågan om realisation uppstår. Ett objekt kan inte erkännas om det inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Tidpunkt för realisation av intäkt sker när kontrollen och riskerna har överförts till den köpande parten, 

kan verifieras på ett tillförlitligt sätt och har ett förutsägbart värde (Deegan, 2013 s. 250; Godfrey, et al., 

2010 s. 297). 

 

Intäkter vid en försäljning realiseras när den kritiska händelsen uppstår och reducerar osäkerheten kring 

erhållen ersättning till en acceptabel grad (Wüstemann & Kierzek, 2005). Riahi-Belkaoui (2004 s. 220) 
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menar att praktiker använder sig utav realisationsprincipen för att identifiera den kritiska händelsen, 

belopp samt fastställa tidpunkten för intäktsredovisning och erkännande av intäkt. 

 

2.4.2.2 Matchningsprincipen 

Inom matchningsprincipen hänförs kostnader till perioden där intäkterna är intjänade (White, et al., 1998 

s. 17). Enligt Zimmerman och Bloom (2016) tillämpas matchningsprincipen för att redovisa vilka 

perioder intäkter och kostnader hör till. Emellertid finns det en problematik inom matchningen av 

kostnader och intäkter. Författarna hävdar att det råder om en komplexitet kring identifiering av 

kopplingen mellan utgifter och de blivande intäkterna.  

 

Det finns tre grundläggande principer som tillämpas för att angripa problemen med matchningen: 

• Identifiera sambandet mellan intäkter och kostnader. 

• Allokering av utgifter under en viss period.  

• Kostnadsföra utgifter som uppstår omedelbart. 

Det ideala tillvägagångssättet vid identifiering av sambandet mellan kostnader och intäkter är när dessa 

kan hänföras till perioden där försäljning har ägt rum. Allokering av utgifter till en viss period sker 

vanligtvis när en tillgång genererar intäkter under en längre period. Här är det viktigt att klargöra en 

livslängd för tillgången eftersom utgifterna matchas med tillgångens livslängd. Kostnadsföring av 

utgifter som uppstår omedelbart tillämpas principiellt när de två första punkterna inte är tillämpbara. 

Detta sker oftast när de framtida intäkterna inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att 

utgifter måste kostnadsföras omedelbart för att sedan hänföras till perioden där intäkterna genereras 

(Kam, 1990 ss. 285-286). 

 

2.5 IFRS 15  

IFRS 15 är den nya intäktsstandarden som trädde i kraft 1 januari 2018. IFRS 15 är den intäktsstandard 

som behandlar alla typer av försäljningar av varor och tjänster och har ett balansorienterat inslag 

(Wagenhofer, 2014). Skillnaden mellan de tidigare standarderna är att IFRS 15 följer en femstegsmodell 

som vägleder användaren från att ingå ett avtal till att redovisa intäkter. För många företag innebär IFRS 

15 att redovisning av intäkter måste uppskjutas eller redovisas vid ett senare tillfälle, vilket påverkar 

deras finansiella rapporter (Marton, et al., 2016 s. 296). 

 



12 

 

2.5.1 Femstegsmodellen 

 

Figur 2: Femstegsmodellen (Anjou, 2014) 

 

Steg 1: Identifiera kontrakt 

Detta steg börjar med ett avtal mellan företag och kunden. Parterna inblandade i avtalet har rättigheter 

och skyldigheter som de kommer överens om. Enligt IFRS 15 är ett krav för att avtalet ska existera är att 

både parterna godkänner det genom att fullfölja sina skyldigheter. Avtalet kan vara överenskommen 

skriftligt, muntligt eller genom sedvanliga affärspraxis (Marton, et al., 2016 s. 299). 

 

Steg 2: Identifiera de olika åtagandena i kontraktet 

De prestationsåtaganden som avtalet innehåller ska identifieras i det här steget. Ett åtagande ses som ett 

löfte. Ett löfte i avtalet kan vara en överföring av tjänster eller varor till en kund. Om varorna eller 

tjänsterna är distinkta ska de redovisas som separata åtaganden, vilket kan innebära att ett avtal kan 

bestå av flera prestationsåtaganden. Detta ses som ett sätt att dela upp en transaktion i olika 

komponenter (Marton, et al., 2016 s. 299). 

Steg 3: Fastställ transaktionspriset 

För att fastställa transaktionspriset är det viktigt att man beaktar alla olika typer av ersättning såsom 

fasta och rörliga. Bedömningar vid förskotts- och efterskottsbetalningar måste också göras om ränta 

erhålls. Utöver detta ska transaktionspriset även inkludera värdet på andra ersättningar som är i annan 

form än pengar. Dessa ersättningar kan vara tillgångar som erhålls eller vara ersättningar i form av ränta 

som företaget måste betala till kunden för att de inte har fullföljt avtalet (Marton, et al., 2016 ss. 299-

300). 

 

Steg 4: Fördela transaktionspriset 

De transaktionspriser som identifierades i föregående steg ska nu fördelas på kontraktets 

prestationsåtgande som identifierades i steg två. Syftet med fördelningen är att hela avtalets 

transaktionspriser hänförs till respektive prestation och att inte till exempel rörliga ersättningar och 

rabatter hänförs till ett enda åtagande. Därefter ska företaget fastställa det friståendebeloppet på 
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respektive prestationsåtagande. I vissa fall kan kunden få en tjänst eller en vara gratis, till exempel vid 

köp av ett abonnemang. Vid sådana situationer måste företaget undersöka det fristående 

försäljningpriset (Marton, et al., 2016 s. 300). 

 

Det fristående försäljningspriset är den ersättning företaget hade fått erhålla vid en försäljning av 

tjänsten eller varan. Om varan eller tjänsten vanligtvis inte säljs separat måste företaget utgå ifrån 

marknadspriset, vilket går att basera på genom konkurrenter eller utifrån tillverkningspris inklusive 

vinstmarginal. Vid undantagsfall där försäljningspriset är svårt att fastställa eftersom det varierar 

mycket, tillämpas residualmetoden som innebär att rabatter eller rörliga ersättningar inte fördelas ut på 

respektive åtagande i kontraktet utan hänförs till ett prestationsåtagande (Marton, et al., 2016 s. 300). 

 

Steg 5: Uppfyll åtagandena och intäktsredovisa 

Vid sista steget redovisar företaget intäkt för respektive åtagande i samband med att åtagande utförs, 

vilket innebär att kontrollen har överförts till kunden. Kontroll innebär förmågan att styra användningen 

av en tillgång samt utnyttja fördelarna av tillgången. Beroende på hur avtalet ser ut och hur långt 

uppdraget är kan intäkten komma att redovisas på två olika sätt. Antingen vid en viss tidpunkt eller över 

tid. För att redovisa vid en viss tidpunkt eller över tid måste några kriterier att uppfyllas, vilket nämns i 

avsnittet kriterier (Marton, et al., 2016 s. 302).  

 

Det är i detta steg bedömningen görs av vilken tidpunkt intäkten ska redovisas, eftersom 

intäktsredovisningen styrs av när kontrollen överförs till köparen vilket kan ske när kontrollen och 

riskerna har överförts till köparen. Detta innebär att intäkterna redovisas vid en tidpunkt. Det andra 

sättet är att företaget redovisar intäkterna över tid, vilket till exempel kan vara att kunden erhåller 

kontrollen över tillgången samtidigt som prestationer utförs på tillgången. Det är i detta steg varje 

prestationsåtagande behandlas individuellt, vilket innebär att varje prestationsåtagande i ett kontrakt kan 

intäktsredovisas på olika sätt (Marton, et al., 2016 ss. 301-302). 

 

2.5.2 Kriterier för intäktsredovisning över tid 

Vid intäktsredovisning över tid måste ett av tre kriterier uppfyllas. Kriterierna ser ut på följande: 

• Kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt som säljaren utför åtagandet.  

• Kunden tillhandahåller en tillgång samtidigt som säljaren utvecklar eller producerar den.  

• Företagets prestation inte skapar en tillgång utan producerar något utifrån beställning (Marton, et 

al., 2016 s. 302).  
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Om inte ett av tre kriterier uppfylls för att redovisa intäkter över tid måste företaget redovisa intäkten 

vid en viss tidpunkt. Tidpunkten för intäktsredovisning blir när kunden får kontroll över varan eller 

tjänsten. Några indikatorer på att kontrollen har överförts till kunden är när företaget har rätt till att 

erhålla en betalning från kunden och att kunden har legal äganderätt över tillgången (Marton, et al., 

2016 s. 303). 

 

2.6 Tidigare intäktsredovisningsstandarder 

De tidigare standarderna som berörde intäkter innan IFRS 15 trädde i kraft var IAS 18 som tillämpades 

vid försäljning av varor och tjänster och IAS 11 som tillämpades vid entreprenadavtal (Marton, et al., 

2016 s. 277). IAS 18 hade ett blandat fokus mot både ett balansorienterat synsätt samt ett 

resultatorienterat synsätt. Medan IAS 11 för entreprenadavtal hade ett riktat fokus mot ett 

resultaträkningsorienterat synsätt. Största orsaken till varför dessa standarder ersattes av IFRS 15 var för 

att de försåg användare med bristande vägledning vid intäktsredovisning av komplexa avtal 

(Wagenhofer, 2014).  

 

2.6.1 IAS 18 Intäkter 

IAS 18 var den standard som tillämpades vid försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster, 

räntor, royalty och utdelningar. Intäkterna redovisas alltid till verkliga värdet av den erhållna 

ersättningen. IAS 18 behandlar intäkter som härrör transaktioner och händelser från företagets 

verksamhet (IAS Plus, u.å).  

 

2.6.1.1 Försäljning av varor 

Vid redovisning av intäkter i samband med försäljning av varor måste följande kriterier vara uppfyllda.  

• Säljaren har överlåtit de betydande riskerna till köparen. 

• Säljaren behåller varken ägande eller kontroll över de varor som säljs. 

• Mängden intäkter kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• De ekonomiska fördelarna kommer med säkerhet att tillhandahålla säljaren. 

• Kostnader som uppkommit eller har uppkommit i samband med transaktionen mellan parterna 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt. (IAS Plus, u.å; Marton, et al., 2016 s. 285)  

 

Vissa problem kunde uppstå vid fastställandet av överföring av väsentliga risker och förmåner som är 

förknippade med ägandet. Beroende på olika omständigheter kunde tidpunkten för övergången variera 
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eftersom det råder om civilrättsliga skillnader i olika länder beträffande när risker och förmåner har 

lämnat köparen och övergått till säljaren (Marton, et al., 2016 s. 284). Ett exempel är vid försäljning av 

varor med rätt till returnering. Företaget kunde redovisa intäkten även om inte kriterierna för 

redovisning av intäkter uppfylldes. Men det förutsatte att de kunde uppskatta returneringsmängden 

utifrån tidigare erfarenheter (Marton, et al., 2016 s. 285). 

 

2.6.1.2 Tillhandahållande av tjänsteuppdrag 

Ett tjänsteuppdrag definieras av att ett företag och en kund har ingått i ett överenskommet 

tjänsteuppdrag inom en bestämd tid. Vanligtvis löper uppdraget i flera år och kan intäktsredovisas under 

flera redovisningsperioder. Det finns några kriterier som måste uppfyllas för att en intäkt ska kunna 

redovisas som tillhandahållande av tjänsteuppdrag (Marton, et al., 2016 s. 286).  

 

I IAS 18 punkt 20 beskrivs kriterierna på följande sätt: 

• Intäkterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Det är troligt att företaget kommer erhålla de ekonomiska fördelarna. 

• Färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Kostnader som uppkommit eller har uppkommit i samband med transaktionen mellan parterna 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Om kriterierna inte uppfylls ska intäkten som härrör från tjänsteuppdraget istället endast redovisas i den 

utsträckning av de redovisade kostnaderna som är återvinningsbara (IAS 18 punkt 26). Vid situationer 

där ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att det inte är sannolikt att uppkomna 

uppdragsutgifter kommer att ersättas av beställaren ska intäktsredovisning inte göras. Uppkomna 

utgifter som härrör från uppdraget ska redovisas som kostnader (Marton, et al., 2016 ss. 285-286). 

 

2.6.2 IAS 11 Entreprenadavtal 

IAS 11 behandlar entreprenadavtal, fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning (IAS 11 punkt 3). 

Standarden ämnar sig åt att vägleda hur intäkter och utgifter ska hanteras i redovisningen. Intäkterna och 

utgifterna kommer vara underlag för periodisering under de redovisningsperioder uppdraget sker. 

Entreprenadavtal är ett avtal som specifikt har förhandlats för byggandet av en tillgång eller en grupp av 

sammanhängande tillgångar (IAS 11 punkt 3). Kännetecknande för entreprenadavtal är uppdrag som 

sträcker sig under en redovisningsperiod eller över flera perioder och berör fysiska objekt som 

exempelvis bygg- eller vägprojekt. Vid redovisning av entreprenadavtal tillämpas IAS 11 (Marton, et 
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al., 2016 s. 286). Vid entreprenadavtal som omfattas av två eller fler tillgångar ska byggandet av 

tillgångarna redovisas separat om:  

• Separata förslag lämnades för varje tillgång. 

• Varje del av kontraktet relaterat till att varje tillgång förhandlades separat. 

• Kostnader och intäkter av varje tillgång kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

Uppfylls inte kriterierna redovisas kontraktet i sin helhet (IAS 11 punkt 8). 

 

Enligt Marton et al. (2016 ss. 288-289) kan företag vid redovisning av intäkter till fast pris tillämpa två 

redovisningsalternativ. Det första redovisningsalternativet är vinstavräkning vid färdigställandet och det 

innebär att intäkter inte redovisas löpande utan redovisas först när prestationen är fullföljd. Det andra 

redovisningsalternativet är successiv vinstavräkning och innebär att företaget redovisar intäkter i 

samband med färdigställandet. Författarna hävdar att metoden redovisar intäkter i den period som 

arbetet har utförts. Det är viktigt att fastprisuppdraget och utfallet av uppdraget kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt, IAS 11 hänvisar till IAS punkt 23-24 för vägledning av tillförlitlig beräkning. För att 

beräkna fastprisuppdrag tillförlitligt måste nedanstående kriterier uppfyllas: 

• Den totala uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Det är sannolikt att företaget erhåller de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

kontraktet. 

• De totala utgifterna för att slutföra uppdraget samt utgifterna vid färdigställandegraden kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt vid balansdagen. 

• De uppdragsutgifter som är kopplade till uppdraget kan mätas och identifieras på ett tillförlitligt 

sätt, för att faktiska uppdragsutgifter ska kunna jämföras med tidigare uppskattade beräkningar. 

(IAS 11 punkt 23) 

 

2.7 Tidigare analyser av Big four 

De större revisionsbyråerna inom Big four har gjort analyser för att ge intressenter en inblick på hur 

IFRS 15 kommer att påverka olika branscher. Enligt Deloitte (2016) kommer redovisning av 

intäktsströmmar som omfattas av IFRS 15 att påverkas avseende belopp och tidpunkt. Detta kan 

medföra med positiva samt negativa förändringar på intäkterna. 

 

2.7.1 Intäktsströmmar som får en kvantifierbar påverkan under IFRS 15 

Enligt PWC:s undersökning visade det sig att kontraktändringar och tillägg av kontrakt kommer att 

påverka bolagens intäktsredovisning under IFRS 15 (Anjou & Rahmn, 2018). Intäktsströmmar där 
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återköp ingår innebär för företag att intäktsredovisningen senareläggs. Eftersom redovisning av en 

försäljning med ett återköpsåtagande baseras på kundens ekonomiska incitament till att tillämpa 

återköpet (Anjou & Rahmn, 2018).  

 

Omklassificeringar från agent eller huvudman kommer att bidra med en påverkan för bolagen under 

IFRS 15. Däremot kommer inte IFRS 15 orsaka en omräkningseffekt för bolagen, utan de kommer få en 

viss påverkan på nyckeltalen. Aktörer som omfattas av denna omklassificering är företag som har 

kontrakt med återförsäljare (Anjou & Rahmn, 2018).  

 

Tidigare med IAS 18 agerade ett företag som huvudman om följande kriterier uppfylldes: 

• Företaget bär på lagerrisken före eller efter kundordern och under frakt och retur. 

• Företaget har befogenhet att fastställa priser direkt eller indirekt, genom att leverera ytterligare 

varor eller tjänster. 

• Företaget bär på kreditrisken.  

Uppfyllde inte företaget ovanstående kriterier agerade de som agent (IAS Plus, 2007). 

 

Under IFRS 15 görs bedömningar huruvida företaget agerar som agent eller huvudman utifrån 

kontrollen av tillgången. Kreditrisken anses inte längre vara en indikation på kontroll av en tillgång (IAS 

Plus, 2016). Skillnaden mellan dem är att företaget bruttoredovisar en intäkt som huvudman och 

nettoredovisar en intäkt som agent. IFRS 15 kräver fler bedömningar för att avgöra om företaget agerar 

som agent eller huvudman, vilket innebär att företagen måste undersöka sina avtal för att se om man 

agerar som agent eller huvudman. Vid en övergång från agent eller huvudman kommer företagets 

omsättningsgrad och kostnader att påverkas (Anjou & Rahmn, 2018). 

 

Ett annat område som kan ge effekter för bolagen är gränsdragningen mellan leasingintäkter och intäkter 

från kunder. Vid uthyrningar där tjänster ingår i form av service innebär det att intäkterna redovisas 

enligt IFRS 15 (Anjou & Rahmn, 2018). 

Vid övergång av tillgångar från kunder måste företaget bedöma om de har fått kontroll över den erhållna 

tillgången. Därefter måste en tillämpning av verkligt värde göras om tillgången kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Enligt IFRS 15 måste företaget avgöra om intäkten ska redovisas eller om intäkten ska 

uppskjutas. Detta påverkar tidpunkten för redovisning av intäkter (KPMG, 2017). 
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Kontrakt bestående av flera prestationsåtagande i form av ett paket av varor och tjänster kommer att 

påverka intäktsredovisningen under IFRS 15. För bolag innebär detta att de kommer att få bryta upp 

försäljningen i flera olika delar jämfört med idag. Däremot kommer uppdelningen bidra med en mindre 

effekt. Till exempel avtal med tilläggsprestationer i form av frakt kommer att redovisas tidigare än vad 

de har gjort innan (Anjou & Rahmn, 2018; IAS Plus, 2016).  

 

Telekombranschen är en bransch som omfattas av den nya uppdelningen av försäljningar. Uppdelningen 

av prestationer innebär för telekombolag att en förskjutning i tidpunkt för intäktsredovisning sker. 

Eftersom de tidigare redovisade intäkterna som en serviceintäkt över kontraktstiden blir det en 

omställning där de istället måste redovisa en stor andel av intäkter vid leverans av produkt vilket oftast 

sker vid inledningen av kontraktsperioden. Detta medför emellertid inte en stor påverkan för bolagen 

(Anjou & Rahmn, 2018). 

 

Under IFRS 15:s nya upplysningskrav innebär det en förändring avseende klassificering och 

periodiseringar av rabatter för bolagen (Anjou & Rahmn, 2018). Dessa variabler kallas för 

handelsincitament och omfattas av rabatter, volymrabatter, gratis, tjänster samt kundlojalitetsprogram. 

Med de tidigare standarderna redovisades handelsincitamenten som en kostnad eller som en separat 

leverans. IFRS 15 behandlar handelsincitament som rörliga ersättningar vilket ingår i transaktionspriset 

enligt bolagets bästa uppskattning. De rörliga ersättningarna ingår i transaktionspriset tills det är högst 

sannolik att det inte kommer att bli någon återföring av hela intäkten (transaktionspriset), tills 

osäkerheten är löst betyder det för företag att de måste ta hänsyn till handelsincitament och analysera 

deras inverkan på transaktionspriset. Konsumtionsvaru-, dryck och matsektorn är några sektorer som 

omfattas av handelsincitament (KPMG, 2017).  

 

Entreprenadavtal och tjänsteföretag som tillämpar successiv vinstavräkning är några företag som 

kommer att få en väsentlig påverkan. Eftersom att IFRS 15 har nya krav på kontrollöverföring gentemot 

IAS 18 och 11 innebär det att redovisning vid en tidpunkt eller redovisning över tid får en förändring 

avseende tidpunkt för redovisning. Vanligast är det bolag som tillämpar successiv vinstavräkning som 

får störst påverkan eftersom att IFRS 15:s nya krav för successiv vinstavräkning innebär för många 

bolag att de nya kraven inte uppfylls. Detta innebär att bolagen får invänta en viss tidpunkt för att 

redovisa intäkterna, vilket kan ske vid slutförande/slutleverans av hela produkten/tjänsten. 

Omställningen kan innebära att intäkterna för perioden får en negativ påverkan (Anjou & Rahmn, 2018; 

KPMG, 2017). 
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Inom fastighetsbranschen redovisar bolag intäkten vid kontraktstidpunkten vid en tillämpning av IAS 

18. Enligt IFRS 15 överförs kontroll först vid tillträdesdagen, vilket innebär att intäkten måste redovisas 

vid ett senare skede (Anjou & Rahmn, 2018). 

 

2.7.2 Intäktsströmmar som inte får en kvantifierbar påverkan under IFRS 15 

Produktförsäljning för detaljhandelsbranschen kommer inte få en märkvärdig påverkan eftersom 

tidpunkten för kontrollöverföring enligt IFRS 15 fungerar som IAS 18 “risker och förmånsövergång”. 

Ett exempel kan vara en klädbutik där en försäljning av produkter äger rum. Enligt IAS 18 realiseras 

intäkten när kunden har fått produkterna och företaget har erhållit en betalning. Samma kriterier gäller 

för IFRS 15 vilket innebär att tidpunkten för intäktsredovisning är densamma, vilket innebär att det inte 

ger en stor påverkan för detaljhandeln. (Anjou & Rahmn, 2018) 
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3. Metod 

I metodavsnittet redogörs val av olika tillvägagångssätt samt förklaringar kring användning av respektive tillvägagångssätt. 

Utförandet av studien baseras på de val vi har valt i metodavsnittet. 

 

3.1 Totalundersökning 

En totalundersökning strävar mot att undersöka en hel population. Fördelen med att göra en 

totalundersökning är att undersökningen ger ett tillförlitligt resultat över hela populationen (Eliasson, 

2013 s.44). En totalundersökning för denna studie innebar att vi fick ett tillförlitligt resultat över 

populationen som studerades, vilket innebar att vi med precision kunde förklara vilka effekter IFRS 15 

gav vår population och varför (Djufeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018 s. 102).  

 

3.2 Val av område 

Vi har valt att göra en totalundersökning på alla börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Nordic inom 

segmenten large cap, mid cap och small cap. Nasdaq OMX Nordic ägs av Nasdaq OMX Group Inc och 

har som uppgift att samla in alla börsbolag i en gemensam nordisk finansmarknad. De länder som ingår i 

Nasdaq OMX Nordic är Sverige, Finland, Danmark och Island (Nasdaq, u.å).  

 

På börsen delas företagen in utifrån deras marknadsvärde. För att ingå i large cap segmentet krävs det att 

företaget har ett marknadsvärde som överstiger 1 miljard euro, för att ingå i mid cap krävs det att 

företaget har ett marknadsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och för att ingå i small cap krävs 

det att företaget har ett marknadsvärde som understiger 150 miljoner euro (Nasdaq, u.å). 

 

I segmentet large cap ingår det 161 börsnoterade bolag, i mid cap ingår det 212 börsnoterade bolag och i 

small cap ingår det 204 börsnoterade bolag. Anledningen till varför alla tre segmenten studerades är för 

att vi ville få en helhetsbild över vilka effekter en tillämpning av IFRS 15 kommer att bidra med. 

 

3.2.1 Bortfall 

Av den totala populationen utgjordes totalt 112 bolag som bortfall. Anledningar till bortfallen är för att  

många av bolagen inte tillämpade IFRS och att de inte har redovisat information gällande effekter av 

IFRS 15. Även bolag tillhörande banksektorn klassificerades som bortfall eftersom de redovisar enligt 

EBA (European Banking Authority) utöver IFRS, vilket innebär att deras rapporteringskrav skiljer sig 

gentemot de andra börsnoterade bolagen (Finansinspektionen, 2011).  
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3.3 Variabler 

Enligt Bryman och Bell (2013 ss. 64-65) är en variabel något som varierar när den tillämpas vid olika 

fall. Om ett attribut inte förändras vid tillämpning av olika fall klassas det som en konstant. Det finns 

huvudsakligen två olika typer av variabler. Den ena är den oberoende variabeln som innebär att 

variabeln orsakar en kausal påverkan på de andra variablerna och den andra är den beroende variabeln 

som innebär att variabeln får en effekt på grund av andra variabler. I denna studie studerades variablerna 

nettoomsättning och bruttomarginal, rörelsemarginal.  

 

Nettoomsättning är den variabel som är grundläggande för alla nyckeltal som är kopplade till intäkter. 

Nettoomsättning består huvudsakligen av intäkter för sålda varor samt intäkter för utförd tjänst och 

brukar även vara det mått intressenter använder sig utav för att utvärdera ett företags prestation 

(Wolters, 2016 s. 89). Denna variabel var viktig för studien för att vi ämnade oss åt att mäta de 

kvantifierbara effekterna på intäkterna, vilket nettoomsättningen till stor del består av. 

Nettoomsättningen har en egen post i resultaträkningen vilket innebar att vi själva inte behövde räkna 

fram den.  

 

Variablerna bruttomarginal och rörelsemarginal klassificeras som vinstmarginaler. Vinstmarginaler mäts 

på olika sätt, det mest använda sättet är genom att man utgår från olika vinstmått som divideras med 

försäljningsintäkter (Lönnqvist, 2011 s. 263).  

 

Bruttomarginalen är det nyckeltal som påvisar överskottet på varuförsäljningen inom bolaget, vilket är 

den principiella vinsten inom ett handelsföretag. Nyckeltalet påverkas av den prissättning och 

inköpspriserna företaget har. Nettoomsättningen hos ett bolag är grundläggande för bruttomarginalen för 

att den visar alla intäkter ett företag har genererat (Wolters, 2016 ss. 28, 131). Bruttomarginalen är 

viktig för studien eftersom nyckeltalet tar hänsyn till ett bolags materialkostnader, vilket är relevant för 

studien för att det ingick många industribolag i undersökningen. 

 

Rörelsemarginalen hjälper bolaget att identifiera det procentuella överskottet som varje omsatt krona ger 

efter rörelsens avdragna kostnader där avskrivningar ingår. Det är detta överskott som täcker över 

företagets räntekostnader och skatt för rörelsens kostnader samt ger en acceptabel vinst. Nyckeltalet 

visar bolagets lönsamhet (Wolters, 2016 s. 107). Eftersom det ingick många tjänstebolag i studien var 

detta nyckeltal relevant att använda sig utav för att nyckeltalet tar hänsyn till övriga kostnader, vilket är 

de huvudsakliga kostnaderna som ett tjänstebolag har. 
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I denna studie hade variablerna en stark koppling till intäktsströmmarna och beroende på vilka effekter 

intäktsströmmarna fick av IFRS 15 speglade det även förändringarna i variablerna. Därför ansågs 

intäktsströmmarna vara en oberoende variabel. Nettoomsättning, bruttomarginal och rörelsemarginal 

ansågs vara beroende variabler i studien eftersom de påverkades av intäktsströmmarna. 

 

3.4 Kvantitativ forskningsmetod 

Studien använde sig av en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ forskning ämnar sig åt att lägga 

tyngd på kvantifiering av data som sedan ska analyseras. Inom kvantitativ forskningsmetod finns det tre 

olika tillvägagångssätt att analysera insamlat data. De tre analytiska metoderna är univariat analys, 

bivariat analys och multivariat analys (Bryman & Bell, 2013 ss. 348-350).  

 

Univariat analys innebär att en variabel analyseras i taget. Bivariat analys handlar om att två variabler 

analyseras för att påvisa hur de två är relaterade till varandra. Multivariat analys används för att mäta 

relationen mellan tre eller fler variabler (Olsson & Sörensen, 2011 s. 192). 

 

I studien använde vi oss utav information från bolagens finansiella rapporter bestående av siffror, som 

därefter bearbetades var för sig för att få fram de utvalda nyckeltalen. En univariat analys ansågs därför 

vara användbar för studien, eftersom vi genomförde en totalundersökning på alla bolag i Nasdaq OMX 

Nordic och mätte de kvantifierbara effekterna med hjälp av variablerna nettoomsättning, bruttomarginal 

och rörelsemarginal gav det oss underlag för att göra en bedömning huruvida bolagen fick en 

kvantifierbar effekt vid en tillämpning av IFRS 15 eller inte. 

 

Fördelar med en kvantitativ studie är att stora volymer av kvantitativa data kan bearbetas snabbt och 

effektivt, vilket i senare skede även erbjuder ett koncist och effektivt sätt att presentera resultatet 

(Denscombe, 2009 s. 364). Andra fördelar med en kvantitativ studie är att vi fick en möjlighet att 

undersöka kausala samband mellan variablerna som användes i studien (Bryman, 2016 s. 198). 

  

Eftersom vi utförde en totalundersökning är det mest effektivt att utgå ifrån en kvantitativ studie. Detta 

ledde till att vi kunde presentera resultatet av studien på ett koncist och effektivt sätt samt undersöka det 

kausala sambandet mellan variablerna i en stor utsträckning. Vi fick även ett tillförlitligt resultat för att 

vi studerade hela populationen. 
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3.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär huruvida resultatet från en undersökning blir likartat om undersökningen gjordes om 

vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013 ss. 62-65). I denna studie samlades data in från bolagens 

finansiella rapporter, vilket innebär att reliabiliteten anses vara hög eftersom inga modifieringar av 

siffror får göras efter publicering av rapporterna. Detta innebär att en replikering av studien vid ett annat 

tillfälle skulle med stor sannolikhet få samma resultat oberoende av vilka forskare som utför 

undersökningen på nytt. Vi har även dokumenterat tillvägagångssättet vid datainsamling och 

bearbetning på ett tydligt sätt för att förstärka studiens reliabilitet. Eftersom det kan förekomma fel vid 

datainsamlingen har vi varit noggranna med insamlingen av data. Även räknefel kan förekomma, vilket 

gjorde att vi kontrollräknade beräkningarna. 

 

Inom validitet finns det extern validitet och intern validitet. Den externa validiteten innebär huruvida 

resultaten från studien tillämpas i en annan kontext (Bryman & Bell, 2013 s. 64). Eftersom vi studerade 

alla börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Nordic och studerade utvalda nyckeltal som är specifikt 

kopplade till intäkter kan studiens resultat vara irrelevanta för studier som till exempel vill mäta effekter 

på nyckeltal som inte är specifikt kopplade till intäkter. Därför anses studiens externa validitet vara 

svag. 

  

Intern validitet handlar om huruvida ett resultat rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller fler 

variabler är giltiga eller inte (Bryman, 2016 s. 73). Eftersom intäktsströmmarna påverkade variablerna vi 

studerade kunde vi med stor säkerhet säga att intäktsströmmarna svarade för variationen, vilket innebär 

att den interna validiteten anses vara hög. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Med ett intresse inom området intäktsredovisning valde vi att läsa ett flertal artiklar om 

intäktsredovisning på PWC, KPMG, EY och Deloittes webbsidor. Det som fångade vårt intresse var den 

nya standarden IFRS 15 som trädde i kraft i år, som även innebär en helt ny logik inom 

intäktsredovisning. Efter att ha läst mer djupgående kring den nya standarden gav det även upphov till 

de frågeställningarna studien behandlar. 

 

För att samla in teorier till referensramen studerades vetenskapliga artiklar och kurslitteraturer som 

använts under studietiden. Med hjälp av Google scholar och SöderScholar användes nyckelorden: 

accrual, balance-sheet approach, control, critical event, IFRS 15, income-statement approach, 
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recognition, revenue recognition för att få fram relevanta teorier och vetenskapliga artiklar kring 

fenomenet studien avhandlade.  

 

En deduktiv ansats innebär att det empiriska resultatet analyseras med stöd av teorin (Bryman & Bell, 

2013 ss. 31-32). Studien som utfördes kännetecknas av ett deduktivt inslag. Detta för att vi belyste hur 

bolag påverkades vid en tillämpning av IFRS 15, genom att använda teorin som stöd för att förklara 

varför vissa intäktsströmmar påverkas samt inte påverkas. 

 

3.6.1 Datainsamling och databearbetning 

Vid datainsamlingen har vi primärt utgått ifrån Q4-rapporter och årsrapporter för 2017 från Nasdaq 

OMX Nordics databas. Vid tillfällen där vi inte kunde samla in data från Q4-rapporten och årsrapporten, 

kompletterade vi genom att samla in data från Q1-rapporten för 2018. Bolagen som studerades valdes 

från segmenten small cap, mid cap och large cap på Nasdaq OMX Nordics lista (Nasdaq, u.å). Vid de 

fall där bolagets finansiella rapporter saknades i Nasdaqs databas googlades de upp istället. Anledningen 

till varför vi studerade bolagens finansiella rapporter är för att bolagen är skyldiga att informera 

förändringar av IFRS 15 i de finansiella rapporterna (IAS 34, u.å).  

 

Många företag har redovisat förändringar av IFRS 15 för helåret 2017 genom att göra beräkningar i Q4-

rapporten eller årsredovisningen enligt IAS 18 och IAS 11 och sedan gjort omräkningar i enlighet med 

IFRS 15 i resultaträkningen för att redovisa förändringarna (Nasdaq Stockholm, 2017). Vid tillfällen där 

bolag inte har hunnit redovisa effekter av IFRS 15 för år 2017 har vi kompletterat genom att undersöka 

deras Q1-rapporter för 2018 och räknat effekterna från jämförelseåret 2017. Eftersom vi studerade 

effekterna av en tillämpning av IFRS 15 samlades kvantitativa data in från både beräkning utifrån 

tidigare IAS 18 och 11 samt beräkning från IFRS 15. 

 

Kvalitativ information beträffande intäktsströmmars avvikelser gentemot IFRS 15 samlades även in i 

empirin. Eftersom det är förändringen i tillvägagångssätten att redovisa intäktsströmmarna som ger 

upphov till förändringarna i nyckeltalen. Det är även intäktsströmmarna som förklarar företagens 

förändringar i nyckeltalen och var även anledningen till varför dessa analyserades. 

 

I studien valde vi att endast behandla resultaträkningen, för att den är grundläggande för de nyckeltalen 

vi studerade. Detta innebar att vi inte behandlade bolag som endast påverkades i balansräkningen. Det 

var även bolag som hade kostnadsslagsindelade resultaträkningar, vilket innebär att de inte redovisar ett 
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bruttoresultat (Gröjer, 2011 ss. 116-117). För studien innebar det att vi inte har kunnat beräkna de 

bolagens bruttomarginal. Anledningen till varför vi utgick från Nasdaq OMX Nordics lista är för att 

listan uppdateras varje år vilket gör att nya börsnoterade bolag får möjlighet att vara med i studien. 

 

3.6.2 Exempelberäkningar på förändring i variabler 

Nettoomsättningen var den variabel vi inte behövde räkna fram eftersom den redan finns med i 

resultaträkningen. Många bolag redovisar omräkningseffekter från IFRS 15 i en egen resultaträkning. 

För att beräkna förändringen i nettoomsättning tog vi nettoomsättningen beräknad i enlighet med IFRS 

15 och dividerade det med nettoomsättningen beräknad i enlighet med IAS 18 och 11. 

 

Vid beräkning av bruttomarginal utgick vi ifrån denna formel Bruttomarginal =
𝐁𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐭

𝐍𝐞𝐭𝐭𝐨𝐨𝐦𝐬ä𝐭𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠
. Vi 

började med att beräkna bruttomarginalen i enlighet med IFRS 15, genom att utgå ifrån bolagens 

bruttovinst och nettoomsättning omräknade i enlighet med IFRS 15. Därefter beräknade vi 

bruttomarginalen i enlighet med IAS 18 och 11 genom att utgå ifrån bruttovinst och nettoomsättning 

som var beräknade i enlighet med IAS 18 och 11. Eftersom vi studerar den procentuella förändringen i 

bruttomarginal tog vi bruttomarginalen beräknad enligt IFRS 15 och dividerade den med 

bruttomarginalen beräknad enligt IAS 18 och 11.  

 

För att beräkna rörelsemarginalen tillämpade vi denna formel Rörelsemarginal =
𝐑ö𝐫𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭

𝐍𝐞𝐭𝐭𝐨𝐨𝐦𝐬ä𝐭𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠
. Detta 

steg tillämpades på samma sätt som steget för bruttomarginal. Vi utgick ifrån det omräknade 

rörelseresultatet och nettoomsättningen för att beräkna rörelsemarginalen enligt IFRS 15. Därefter 

utgick vi ifrån rörelseresultatet och nettoomsättningen som var beräknade enligt IAS 18 och 11 för att 

beräkna rörelsemarginal enligt IAS 18 och 11. För att räkna den procentuella förändringen tog vid 

rörelsemarginal beräknad enligt IFRS 15 och dividerade det med rörelsemarginal beräknad enligt IAS 

18 och 11. 

 

De insamlade data som beräknade variablerna nettoomsättning, bruttomarginal och rörelsemarginal 

bearbetades separat i ett Excelblad i bokstavsordning samt delades in i large cap, mid cap och small cap 

(se bilaga 1). De bolag som inte påverkades strukturerades upp i andra tabeller och delades in efter 

branscher de tillhörde, vilket även var en del av empirin. 
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3.7 Presentation av resultat 

Vid sammanställningen av resultatet valde författarna att inte jämföra bolagens effekter gentemot 

varandra eftersom det råder skillnader mellan bolagens storlek, vilket kan vara vilseledande på grund av 

omsättningsvariationer mellan bolagen. 

 

Vid presentation av resultatet gjordes ett stapeldiagram för bolagen som fick en kvantifierbar påverkan 

för att illustrera förändringarna i procent. Presentation av resultatet för bolag som inte fick en 

kvantifierbar påverkan av IFRS 15 gjordes i en tabell där bolagen delades in i respektive bransch utifrån 

Nasdaqs klassificeringar. Syftet med denna uppställning vid presentation av resultatet var att ge en 

helhetsbild kring effekterna av den nya standarden. Anledningen till varför vi valde att presentera 

resultatet i stapeldiagram är för att de är lätta att tolka och ger en tydlig helhetsbild på resultatet 

(Bryman & Bell, 2013 s. 350). En sammanställning i form av en tabell gjordes för att presentera de 

kvalitativa informationerna avseende intäktsströmmar (se tabell 6). 

 

3.8 Metodkritik 

I studien har vi gjort en kvantitativ dataanalys, vilket innebär att metoden kräver mycket data vid 

sammanställningen. Detta löpte en risk att det blev fel i bearbetningen eftersom vi behandlade en stor 

mängd data, vilket ses som en nackdel med denna typ av metod. Vid beräkning av variablerna som 

användes i studien räknades variablerna i decimalform och omvandlades sedan till procentform. Detta 

kunde medföra en risk att omvandlingen kan ha gjorts på ett felaktigt sätt. Många bolag valde även att 

redovisa effekterna utifrån ett kvalitativt sätt som till exempel kan vara att de istället för att redovisa 

omräkningar i tabeller har de skrivit i kvalitativ text vilka poster som påverkas, vilket innebar att vi fick 

kvantifiera informationen. Även där löpte det en risk att kvantifieringen av data kan ha gjorts på ett 

felaktigt sätt. En annan kritik som kan ges till studien är att vi inte kunde ställa frågor till bolagen som 

studerades vid oklarheter avseende effekter av IFRS 15, vilket hade varit möjligt om vi utförde en 

kvalitativ studie.  

 

En till kritik som kan ges till studien är att IFRS 15 trädde i kraft i år, vilket innebär att företag endast 

har tillämpat den nya standarden i några månader. Det kan vara svårt att mäta IFRS 15 effekter eftersom 

vissa bolag inte har hunnit redovisa effekterna. Detta var även orsaken till det stora bortfallet av bolag.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt sammanställs data som har samlats in från de finansiella rapporter vi har studerat. Datan presenteras i form 

av diagram som illustrerar den procentuella förändringen i variablerna. Empirin delas upp i storleksordning utifrån 

procentuell påverkan. 

 

4.1 Bolag med kvantifierbara effekter under IFRS 15 

 

 

Figur 3: Bolag med en positiv effekt i nettoomsättning 

 

Utifrån den totala undersökningen som gjordes visade det sig att 55 bolag fick en kvantifierbar påverkan 

i nettoomsättning vid en tillämpning av IFRS 15. Av 55 bolag som påverkades fick 18 bolag en positiv 

förändring och 37 fick en negativ förändring. De 18 bolag som fick en positiv förändring i 

nettoomsättning har sammanställts i tabellen under. 

 

Tabell 1: Positiva procentuella effekter i nettoomsättning 

Rovio Amer 

Sports 

Terverystalo QPR Aspo Wihlborgs 

Fastigheter 

Empir 

Group 

Monh. & 

Thor. 

Oriflame Aspocomp 

Group 

+55% +20% +16,2% +11,76% +9,83% +9,80% +5,40% +5,39% +4,77% +4,36% 

Eniro Ica 

gruppen 

Ericsson RockWool SAAB Orion Tieto Net 

Insight 

+3,50% +2,81% +2,02% +1,5% +0,86% +0,68% +0,13% +0,06% 
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Figur 4: Bolag med en negativ effekt i nettoomsättning 

 

Tabell 2: Negativa procentuella effeker i nettoomsättning 

Swedish 

match 

HØjgaard 

Holding 

Sim Corp Gennmab Neste Valmet Nobina Carlsberg Viking Line Digia 

-27% -11,08% -8,5% -6,4% -6,05% -3,2% -2,4% -1,87% -1,76% -1,4% 

NNIT Vaisala Electrolux Tele 2 Mips Enea Volvo Tobii Tethys oil Lassila & 

Tikanoja 

-1,4% -1,2% -1,15% -0,95% -0,8% -0,65% -0,6% -0,55% -0,5% -0,5% 

Peab Proact IT 

Group 

Finnair NCC Alfa 

Laval 

Atlas 

Copco 

Xvivo 

Perfusion 

Loomis Endomines Icelandair 

-0,48% -0,46% -0,34% -0,3% -0,2% -0,18% -0,16% -0,15% -0,13% -0,13% 

Telia Sandvik F-secure Nobia Poolia SRV 

Yhiot 

Hexagon 

-0,13% -0,08% -0,05% -0,04% -0,01 -0,01 -0,01 
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Figur 5: Bolag med en kvantifierbar effekt i bruttomarginal 

 

I studien påverkades 25 bolag i bruttomarginal. Av 25 bolag fick 9 bolag en positiv påverkan och 

resterande 16 fick en negativ påverkan vid införandet av IFRS 15. Tabellen under illustrerar de 

procentuella förändringarna i bruttomarginalen. 

Tabell 3: Procentuella effekter i bruttomarginal 

Icelandair Swedish 

match 

F-secure Ericsson Oriflame Valmet TobII Tele 2 SAAB Hexagon 

+49% +36,95% +12,94% +5,43% +5,33% +4,55% +1,43% +0,98% +0,42% -0,01% 

Proact IT 

Group 

Net 

Insight 

Tieto Telia 

Company 

Electrolux  Alfa Laval Volvo Eniro Atlas 

Copco 

Amer 

Sports 

-0,1% -0,17% -0,2% -0,26% -0,27% -0,3% -0,42% -0,48% -0,65% -0,68% 

Carlsberg Aspo SimCorp Wihlborgs 

Fastigheter 

Terveystalo 

-1,96% -3,7% -4,92% -8,3% -13,8% 
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Figur 6: Bolag med en kvantifierbar effekt i rörelsemarginal 

 

Undersökningen visade att 27 bolag fick en påverkan i rörelsemarginal av IFRS 15. Av 27 bolag som 

påverkades i rörelsemarginal fick 16 bolag en positiv påverkan och resterande 11 fick en negativ 

påverkan i rörelsemarginal vid tillämpning av IFRS 15. Tabellen under illustrerar de procentuella 

förändringarna i rörelsemarginal. 

 

Tabell 4: Procentuella effekter i rörelsemarginal 

Icelandair Swedish 

match 

Net 

Insight 

Eniro Ericsson Oriflame Tobii Aspo SAAB Telia 

+49% +34,5% +20% +20% +10,5% +9,51% +6% +3,37% +2,89% +2,89% 

Amer 

Sports 

Monb. & 

Thor. 

Carlsberg Tele 2 Digia Peab Alfa Laval Proact IT Tieto Hexagon 

+2,8% +2,22% +2,1% +1,8% +1,04% +0,62% -0,07% -0,2% -0,2% -0,4% 

Valmet Volvo Orion NNIT F-secure NCC SimCorp 

-0,7% -1,1% -1,85% -3,38% -3,39% -13% -26,9% 

 

4.1.1 Branschindelning på bolag med kvantifierbar effekt 

Tabell 5: Branschöversikt på bolag med kvantifierbar effekt 

Consumer 

Goods 

Consumer 

Services 

Financials Heath 

Care 

Industrials Materials Oil & Gas Technology Telecom 

8 5 1 4 19 1 2 13 2 

 

Av de 55 bolag (se bilaga 2) som fick en kvantifierbar påverkan, kunde vi konstatera att majoriteten av 

dem ingår i industribranschen och endast ett bolag ingår i material- respektive finansbranschen. 
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4.1.2 Påverkande intäktsströmmar under IFRS 15 

Tabell 6: Påverkande intäktsströmmar för varje bransch 

Branscher   → 

Intäktsströmmar ↓ 

Consumer 

Goods 

Consumer 

Services 

Financials Health 

Care 

Industrials Materials Oil & gas Technology Telecom 

Tjänsteuppdrag 1   3 1   3  

Paketerbjudande 2 2   3  2 5 1 

Omklassificeringar 5 2 1 1 2 1  2 1 

Tilläggsprestationer     2     

Successiv 

vinstavräkning 

    6   2  

Handelsincitament  1   4   1  

Returrätt     1     

 

Tabellen ovanför illustrerar de 55 bolags (se bilaga 2) intäktsströmmar som påverkas av IFRS 15. 

Bolagen har delats in i respektive bransch de ingår i. Uppdelningen ger en generell bild kring vilken 

påverkande intäktsström som är kännetecknande för branschen. 

 

4.2 Bolag med en väsentlig påverkan under IFRS 15 

I studien var det fem bolag som påverkades i en större omfattning. Bolagen består av Rovio, Amer 

Sports, Swedish Match, Icelandair och Simcorp. I de följande underrubrikerna presenteras 

intäktsströmmar för bolagen med större kvantifierbar påverkan mer djupgående. 

 

4.2.1 Rovio 

Rovio är verksamma inom försäljning av spel och intäkterna består principiellt av förbrukningsmaterial 

och varaktiga varor. Varaktiga varor var den intäktsström som fick en väsentlig påverkan. 

Intäktsredovisningen sker både under en viss tidpunkt samt över tid, där försäljning av spel sker online och i 

spelet kan man prenumerera för extra förmåner månadsvis. 

 

4.2.2 Swedish Match 

Swedish Match är sysselsatta inom tobaksindustrin samt distribution. Intäktsströmmar härrörs 

huvudsakligen från distribution och försäljning av tobaksprodukter, vilket även är de områden som får 

en väsentlig påverkan under IFRS 15. Försäljningen och distributionen hanteras av återförsäljare.  
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4.2.3 Amer Sports 

Amer Sports är verksamma inom försäljning av sportutrustning. Intäkter hänförda från frakt och 

installationstjänster är en stor del av intäktskällan. Det är även dessa två intäktsströmmar som får en 

väsentlig påverkan under IFRS 15 hos Amer Sports. 

 

4.2.4 Icelandair 

Icelandair fick en väsentlig påverkan i både bruttomarginal och rörelsemarginal. Icelandairs 

intäktsströmmar består av konsumtionstjänster i form av paketerbjudanden där service och flygtjänster 

ingår. Intäktsredovisningen för Icelandair sker både vid en tidpunkt och över tid. Det är även detta 

område som får en väsentlig påverkan under IFRS 15.  

 

4.2.5 Simcorp 

Simcorp var det bolag som fick störst negativ förändring i rörelsemarginal. Simcorps intäkter intjänas 

huvudsakligen från försäljning av mjukvaror i form av licensavtal. Licensavtalen utformas som ett 

paketerbjudande eftersom flera prestationsåtagande som leverans av varor och service ingår i avtalet. 

Detta var det område som berördes av IFRS 15. 

 

4.3 Branschindelning på bolag som inte får en kvantifierbar effekt av IFRS 15 

I studien var det 410 (se bilaga 3) bolag som inte fick några kvantifierbara effekter av IFRS 15. Dessa 

omfattas av bolag som fått en mindre påverkan, men inte tillräckligt stora för att ha en större inverkan på 

nettoomsättningen i resultaträkningen för att göra omräkningar. Även bolag som explicit nämner att 

IFRS 15 inte kommer tillföra en påverkan ingår i listan. Tabellen under illustrerar en översikt på de 410 

bolag som inte får en kvantifierbar effekt av IFRS 15. Bolagen delas in i respektive bransch de ingår i. 

 

Tabell 7: Branschöversikt på bolag som inte påverkas 

Telekom Energi Olja & 

Gas 

Material Teknologi Konsumtionsvaror Konsumtionstjänster Hälsovård Finansiella Industri 

3 5 8 19 38 43 51 59 68 116 

 

4.4 Intäktsströmmar som inte påverkas under IFRS 15 

Utifrån insamlat data från bolagens finansiella rapporter var det intäktsströmmar bestående av 

tjänsteuppdrag, paketerbjudanden, försäljning, returrätt och successiv vinstavräkning som inte orsakade 

någon kvantifierbar påverkan för bolagen. 
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5. Analys 

I analysavsnittet analyseras studiens empiriska resultat genom att koppla den teoretiska referensramen gentemot studiens 

empiriska resultat. Intäktsströmmar är det som kommer att analyseras eftersom de är grunden för förändringarna i 

nyckeltalen. 

 

5.1 Varför påverkas bolag och intäktsströmmar under IFRS 15 

Det empiriska resultatet kan kopplas till teorin The operating cycle of business. Godfrey et al. (2010 s. 

296) hävdar att bolagets bransch har en stor inverkan på när den kritiska händelsen uppstår, vilket även 

Myers (1959) nämner i sin studie. Vårt empiriska resultat visade att utformningen av bolagens kontrakt 

påverkar när intäkter ska redovisas. Kontraktet utformas utifrån vilken bransch bolaget verkar inom. 

Riahi-Belkaoui (2004 s. 220) menar att praktiker använder sig utav realisationsprincipen för att 

identifiera den kritiska händelsen, för att fastställa tidpunkten för intäktsredovisning och erkännande av 

intäkt. I vår studie kunde vi konstatera att bolag fortfarande tillämpar realisationsprincipen, vilket 

kommer att förklaras mer djupgående i de avsnitten under. 

 

Wagenhofer (2014) hävdar att IFRS 15 ska vägleda användare till att besvara de två grundfrågorna inom 

intäktsredovisningen vilket är när intäkten ska erkännas och till vilket belopp intäkten ska erkännas till. 

Wagenhofer (2014) nämner även att det råder om allt fler komplexa kontrakt med flera prestationer 

vilket innebär att det kan uppstå flera kritiska händelser i ett kontrakt. Även detta kan kopplas till vår 

studie där utformningen av kontrakt avgör när intäkter redovisas avseende tidpunkt och belopp, vilket 

innebär att fullföljandet av ett kontrakt kan intäktsredovisas i flera punkter i Godfrey et al. (2010 s. 296) 

The operating cycle of buisiness. I vår studie visade det sig att bolag som fick bryta upp 

intäktsredovisningen i flera delar fick intäktsredovisa en del av intäkterna vid ett tidigare skede 

gentemot gamla standarderna, vilket medförde en omräkningseffekt. Anjou och Rahmn (2018) nämnde 

även i sin analys att många bolag kommer att få behöva redovisa intäkter vid ett tidigare skede under 

IFRS 15.  

 

Anjou och Rahmn (2018) kom fram till slutsatsen i deras analys att många bolag kommer att få behöva 

redovisa intäkter vid ett senare skede, vilket kommer att orsaka omräkningseffekter på intäkterna samt 

påverka kostnaderna eftersom det råder om en matchning mellan intäkter och kostnader. Även i vår 

studie visade sig att intäktsredovisning vid ett senare skede orsakade omräkningseffekter. 
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5.1.1 Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag 

Utifrån det empiriska resultatet visade det sig att ett bolag verksamma inom konsumtionsvaror, tre bolag 

inom hälsovården, ett bolag inom industribranschen och tre bolag inom teknologibranschen fick en 

påverkan av IFRS 15. Kännetecknande för dessa intäktsströmmar är att de oftast genereras från 

långvariga kontrakt.  

 

Tidigare med IAS 18 redovisade bolagen intäkter över tid under flera redovisningsperioder om följande 

kriterier uppfylldes:  

• Intäkterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Det är troligt att företaget kommer erhålla de ekonomiska fördelarna. 

• Färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Kostnader som uppkommit eller har uppkommit i samband med transaktionen mellan parterna 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 18 punkt 20). 

 

Metoden är kännetecknande för en periodiserad redovisning, vilket innebär att det görs en justering av 

tidpunkt för när en kassaflödes inflöden och utflöden ska redovisas för att uppnå en matchning gentemot 

intäkter och kostnader (Deegan, 2013 s. 518). Kam (1990 ss. 285-286) hävdar att matchningsprincipen 

är principiell inom den periodiserade redovisningen och förespråkar om de tre grundläggande 

principerna inom matchningsprincipen varav en av dem lyder följande: “allokering av utgifter under en 

viss period”. Denna princip tillämpas huvudsakligen när en tillgång genererar intäkter under en längre 

period, vilket även sker i detta fall hos de bolagen inom de nämnda branscherna.  

 

Enligt Marton et al. (2016 s.302) måste ett av tre kriterier uppfyllas för att redovisa intäkter över tid 

under IFRS 15.  

• Kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt som säljaren utför åtagandet.  

• Kunden tillhandahåller en tillgång samtidigt som säljaren utvecklar eller producerar den.  

• Företagets prestation inte skapar en tillgång utan producerar något utifrån beställning.  

 

Enligt vår studie uppfyllde några teknologibolag, telekombolag och industribolag kraven för 

intäktsredovisning över tid under IFRS 15, vilket är i enlighet med Godfrey et al. (2010 s. 296) the 

operating cycle, där författarna hävdar att intäkter redovisas över tid vid steg fem. Vid 

intäktsredovisning över tid uppstår en periodiserad inkomst eftersom den ouppfyllda prestationen 

bokförs som en tillgång och värderas utifrån tillgångens förmåga att generera framtida kassaflöden 

(White, et al., 1998 s.134). Värderingsprocessen kan kopplas till Dechow och Dichev (2002) påstående, 
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där de nämnde att periodiseringar består av estimeringar av framtida kassaflöden. Tillvägagångssättet 

kännetecknas av det balansorienterade synsättet, vilket även är det dominerande synsättet inom IFRS 15 

(Wagenhofer, 2014).  

 

Studien visade att även om bolagen får redovisa intäkter över tid både med IAS 18 och IFRS 15, medför 

ändå standarderna en omräkningsskillnad för bolagen. Anledningen till varför bolagens 

intäktsredovisning påverkas under IFRS 15 är för att femstegsmodellen fokuserar på den enskilda 

prestationen. Enligt femstegsmodellen identifieras varje prestation och är distinkt. För varje prestation 

som uppfylls intäktsredovisas de omedelbart om kunden anses erhålla kontroll över tillgången eller 

tjänsten (Marton, et al., 2016 ss. 299-301).  

 

De teknologibolag och telekombolag som påverkades av IFRS 15 nämnde att i flera av deras kontrakt 

finns det ett prestationsåtagande där det ingår en överföring av en tillgång till en kund, vilket till 

exempel kan vara en mobiltelefon. Det är i steg fyra i femstegsmodellen den enskilda prestationens 

transaktionsvärde värderas för att sedan intäktsredovisas när prestationen är uppfylld (Marton, et al., 

2016 s. 300).  

 

Prestationsåtagandet uppfylls oftast vid början av kontraktet. Detta innebär när leverans av tillgången till 

kunden har skett anses den kritiska händelsen ha ägt rum, vilket även överensstämmer med Myers 

(1959) critical event theory. Det är vid detta tillfälle kunden anses erhålla kontroll över tillgången och 

innebär att en del av intäkterna redovisas vid ett tidigare skede gentemot hur intäkterna redovisades 

enligt IAS 18.  

 

Anjou och Rahmn (2018) uppmärksammade om denna typ av uppdelning av kontrakt i deras analys. De 

hävdade att bolag som omfattades av denna övergång kommer att få dela upp kontraktet utifrån två 

prestationsåtagande där intäktsredovisning sker vid början av kontraktet eftersom det är vid den tidpunkt 

kontrollen av varan överförs till kunden. Detta förklarar de positiva förändringarna i nettoomsättning för 

vissa teknologibolag och telekombolag. 

 

5.1.1.1 Intäktsredovisning vid avvikande kriterier för redovisning över tid 

Anledningen till varför bolagen fick kvantifierbara effekter i undersökningen är för att de avviker från 

kriterierna till att redovisa intäkter över tid under IFRS 15. Uppfylls inte kriterierna för 

intäktsredovisning över tid redovisas intäkterna vid en tidpunkt (Marton, et al., 2016 s. 303). Detta 
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innebär att prestationerna i bolagens kontrakt klassificeras som ett prestationsåtagande, vilket innebär att 

intäktsredovisning sker när prestationsåtagandet är uppfyllt och kunden anses erhålla kontroll över varan 

eller produkten. Detta går i enlighet med Myers (1959) critical event theory som innebär att intäkter och 

vinster realiseras när leverans av produkt eller tjänst har ägt rum. 

 

5.1.2 Intäktsredovisning av paketerbjudande med installation 

Utifrån studiens empiriska resultat fick tolv bolag en påverkan på intäktsströmmar hänförda från 

paketerbjudanden i studien. Av de tolv bolagen bestod två av bolagen från konsumtionsvarubranschen, 

två bolag från kundservicebranschen, tre bolag från industribranschen, två bolag från olje- och 

gasindustrin, fem bolag inom teknologibranschen och ett bolag inom telekonbranschen. 

 

Wagenhofer (2014) hävdar att intäktserkänning består av två sammanhängande beslut. Ett av besluten är 

när intäkten ska erkännas och det andra beslutet är till vilket belopp intäkten ska erkännas till. Tidigare 

under IAS 18 erkändes intäkter som härrördes från paketerbjudande när leverans av varor hade ägt rum, 

vilket är i linje med Wagenhofers (2014) syn på intäktserkänning. Eftersom leveransen besvarar frågan 

kring när intäkten ska redovisas och transaktionsvärdet av leveransen besvarar till vilket belopp 

prestationen ska redovisas till.   

 

Enligt IFRS 15 är den enskilda prestationen i fokus och intäktsredovisas när kunden anses erhålla 

kontroll över tillgången (Marton, et al., 2016 ss. 301-302). Vid teknologibolagens och industribolagens 

fall klassificerar IFRS 15 bolagens paketerbjudande i form av leverans och installation som ett 

prestationsåtagande. Enligt Marton et al. (2016 s. 303-304) definition av kontrollsbegreppet inom IFRS 

15 innebär det att kunden kan utnyttja fördelarna samt styra användningen av tillgången, vilket skiljer 

sig gentemot IAS 18 som såg leveransen som den kritiska händelsen. 

 

Många bolag nämnde att kontrollbegreppet inom IFRS 15 orsakade en omställning för deras 

intäktsredovisning. Den tidigare standarden IAS 18 gick i linje med Myers (1959) critical event theory 

som innebär att den kritiska händelsen uppstår när leverans sker. Grunden för intäktsredovisning under 

IFRS 15 baseras på kundens förmåga att utnyttja en tillgångs fördelar. Kunden kan inte styra 

användningen av tillgången samt utnyttja tillgångens fördelar om installationen inte har ägt rum. I 

studien visade det sig att bolag som hanterade dessa typer av kontrakt fick intäktsredovisa vid ett senare 

skede, vilket gav en negativ förändring i nettoomsättning. 
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5.1.3 Intäktsredovisning från omklassificeringar av kontrakt 

Studiens resultat visade att övergången från huvudman eller agent medförde en kvantifierbar effekt för 

totalt 15 bolag i studien. Av de 15 bolagen var det fem konsumtionsvarubolag, två kundservicebolag, ett 

finansbolag, ett hälsovårdsbolag, två industribolag, ett bolag verksamt inom material, två teknologibolag 

och ett telekombolag.  

 

Skillnaden är att agerar företaget som huvudman redovisar bolaget intäkter brutto och agerar företaget 

som agent redovisar bolaget intäkter netto (Anjou & Rahmn, 2018; KPMG 2016). Under IAS 18 

definieras en intäkt som det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som ett företag erhåller under en 

period från deras ordinarie verksamhet (Marton, et al., 2016 s. 283). Detta innebär att företag som agerar 

som agent går emot IAS 18:s definition av intäkter eftersom företag som agerar som agent redovisar 

intäkter netto. 

 

Många bolag som fick en kvantifierbar påverkan i vår studie nämnde att de omfattades av de nya kraven 

för omklassificering. Kännetecknande för gränsdragningen mellan huvudman och agent är huruvida 

företaget eller återförsäljaren erhåller kontroll över varan eller tjänsten som säljs.  

 

Tidigare med IAS 18 agerade ett företag som huvudman om följande kriterier uppfylldes: 

• Företaget bär på lagerrisken före eller efter kundordern och under frakt och retur. 

• Företaget har befogenhet att fastställa priser direkt eller indirekt, genom att leverera ytterligare 

varor eller tjänster. 

• Företaget bär på kreditrisken.  

Uppfyller inte företaget ovanstående kriterier agerar de som agent (IAS Plus, 2007). 

 

Gränsdragningen enligt IFRS 15 för att fastställa om företaget agerar som huvudman eller agent handlar 

om kontrollen företaget erhåller över tillgångarna enligt IFRS 15 (IAS Plus, 2016). Utifrån Marton et al. 

(2016 s. 303-304) definition av kontroll avseende IFRS 15, handlar det om ett företags förmåga till att 

utnyttja fördelarna av en tillgång samt förmågan att styra användningen av en tillgång.  

 

Eftersom IFRS 15 inte längre indikerar kreditrisk som kontroll görs bedömningar vid steg fem i 

femstegsmodellen för att fastställa om bolaget erhåller kontrollen över en tillgång. Många bolag 

uppfyller inte de nya kriterierna för kontroll vilket innebär att de övergår till agent eller huvudman (IAS 

Plus, 2016). Detta är även förklaringen till de procentuella förändringarna i variablerna. 
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Enligt Anjou och Rahmns (2018) analys skulle den nya gränsdragningen mellan huvudman eller agent 

orsaka en mindre påverkan för bolagen som omfattas av denna gränsdragning. Detta antagandet 

överensstämde inte med vår studie. Amer Sports, Swedish Match, Wihlborgs Fastigheter och QPR 

Software var några bolag som fick stora kvantifierbara förändringar i nettoomsättning i vår studie på 

grund av den nya gränsdragningen mellan agent och huvudman. Förklaringen till detta är för att stora 

delar av deras intäkter omfattas av den nya gränsdragningen. 

 

5.1.4 Intäktsredovisning av tilläggsprestationer i form av frakt och distribution 

Enligt studiens resultat påverkades intäktsströmmar som härrörs från tilläggsprestationer under IFRS 15. 

Emellertid var det endast två bolag inom industribranschen som fick kvantifierbara effekter av IFRS 15 i 

studien. 

 

Tidigare med IAS 18 intäktsredovisades en tilläggsprestation som en enhetlig prestation tillsammans 

med varan eller tjänsten (Marton, et al., 2016 s. 281). Under IFRS 15 ligger fokuset på kontroll samt att 

varje prestation är distinkt och redovisas när tilläggsprestationen är uppfylld, vilket bolaget bedömer vid 

steg fem i femstegsmodellen (Marton, et al., 2016 s. 301).  

 

Enligt IFRS (u,å) definieras kontroll avseende frakt och distribution när dessa händelser har ägt rum, 

vilket även förklarar varför bolag som omfattas av denna typ av intäktsström har fått en positiv 

förändring i nettoomsättning. Tilläggsprestationerna oftast uppfylls vid ett tidigt skede under kontraktet, 

vilket även innebär en tidigareläggning av intäktsredovisning gentemot IAS 18. 

 

5.1.5 Intäktsredovisning av successiv vinstavräkning 

I studien var det totalt åtta bolag som fick en kvantifierbar effekt av de nya kraven för successiv 

vinstavräkning. Av de åtta bolagen var sex industribolag och två teknologibolag.  

 

Tidigare med IAS 11 tillämpandes successiv vinstavräkning om följande kriterier uppfylldes: 

• Den totala uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Det är sannolikt att företaget erhåller de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

kontraktet. 

• De totala utgifterna för att slutföra uppdraget samt utgifterna vid färdigställandegraden kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt vid balansdagen. 
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• De uppdragsutgifter som är kopplade till uppdraget kan mätas och identifieras på ett tillförlitligt 

sätt, för att faktiska uppdragsutgifter ska kunna jämföras med tidigare uppskattade beräkningar 

(IAS 11 punkt 23). 

Vid successiv vinstavräkning tillämpas en periodiserad redovisning vilket innebär att bolagen justerar 

tidpunkten för när en kassaflödes inflöden och utflöden ska redovisas för att uppnå en matchning 

gentemot intäkter och kostnader (Deegan, 2013 s. 518). 

 

Enligt IFRS 15 måste ett av tre kriterier för successiv vinstavräkning uppfyllas  

• Kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt som säljaren utför åtagandet.  

• Kunden tillhandahåller en tillgång samtidigt som säljaren utvecklar eller producerar den.  

• Företagets prestation inte skapar en tillgång utan producerar något utifrån beställning (Marton, et 

al., 2016 s. 302).  

 

Anledningen till de kvantifierbara effekterna är för att bolagen inte uppfyller de nya kraven för 

successiv vinstavräkning, eftersom IFRS 15 fokuserar på kontrollöverföring till kund. Detta innebär att 

intäktsredovisning sker vid en annan tidpunkt. Vid entreprenadavtal under IFRS 15 uppstår tillgångar 

och skulder som måste värderas, eftersom företaget har rätt att erhålla en betalning från kunden och 

samtidigt har en skuld att utföra en prestation till kunden (Marton, et al., 2016 ss. 296-297). 

Tillgångarna värderas utifrån de framtida intäkterna de genererar (White, et al., 1998 s. 40). Power 

(2010) nämnde även att redovisningsproffessionens syn på redovisning har övergått till en 

marknadsfokuseradredovisning, vilket vi även kan observera i denna studie eftersom skulderna och 

tillgångarna som uppstår vid ouppfyllda prestationer värderas utifrån bolagens antaganden. 

 

5.1.6 Intäktsredovisning av försäljning med handelsincitament 

Utifrån studiens resultat visade det sig att intäktsströmmar bestående av handelsincitament fick en 

påverkan under IFRS 15. I studien var det emellertid totalt åtta bolag som fick en kvantifierbar påverkan 

av IFRS 15 nya intäktsredovisningskrav avseende handelsincitament. Av de åtta bolagen var det fyra 

industribolag, ett kundservicebolag och ett teknologibolag. 

 

I denna studie visade det sig att bolagen som påverkades av denna omställning fick en mindre 

kvantifierbar påverkan, vilket även överensstämmer med Anjous och Rahmns (2018) analys. KPMG 

(2017) nämnde även att detta var ett område bolagen borde analysera innan IFRS 15 trädde i kraft 

eftersom en större volym av handelsincitamenten skulle innebära större påverkan. Förklaringen till 
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varför de åtta bolagen fick en mindre påverkan i studien är för att deras handelsincitament omfattas av 

en mindre del av deras nettoomsättning. 

 

5.1.7 Intäktsredovisning av försäljning med returrätt 

I studien var det endast ett industribolag som påverkades av IFRS 15 nya redovisningskrav gällande 

returrätt. Tidigare med IAS 18 kunde intäktsredovisning ske om företaget kunde estimera 

returneringsmängden, vilket gjordes genom att utgå ifrån tidigare erfarenheter (Marton, et al., 2016 s. 

284). Detta gick emot IASB:s föreställningsram eftersom intäkterna som härrör från transaktionen kan 

endast redovisas om transaktionen kommer att generera framtida ekonomiska fördelar (IFRS, u.å). 

Bolagens estimeringar på returneringsmängden kan inte säkerhetsställa att transaktionenerna kommer att 

generera framtida ekonomiska fördelar vilket gör att IAS 18 går emot IASB:s föreställningsram. 

 

Enligt IFRS 15 baseras intäktsredovisningen av försäljning med returrätt på kundens ekonomiska 

incitament till att tillämpa returrätten. Vid situationer där det ingår returrätt i kontraktet måste bolaget 

fullfölja hela kontraktet för att redovisa intäkten under IFRS 15 (Anjou & Rahmn, 2018). Detta går i 

enlighet med IASB:s föreställningsram eftersom intäkter redovisas när bolaget med säkerhet vet att 

transaktionen kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. I Anjou och Rahmns (2018) analys 

förekom det även att detta område skulle medföra en påverkan. 

 

5.2 Varför får bolag väsentliga kvantifierbara effekter under IFRS 15 

Utifrån det empiriska resultatet fick fem bolag en större kvantifierbar påverkan gentemot de andra 

bolagen i studien. Marton et al. (2016 s. 279) antyder att de största orsakerna till varför bolagen kommer få 

en kvantifierbar påverkan är för att de antingen måste redovisa intäkten annorlunda avseende tidpunkt samt 

till ett annat belopp. Dessa orsaker kunde vi även beakta från de fem bolagens årsrapporter.  

 

Anledningen till varför de fem bolagen får en större kvantifierbar påverkan under IFRS 15 kan förklaras 

utifrån steg fyra och steg fem i femstegsmodellen. I steg fyra måste transaktionspriset allokeras till 

respektive prestationsåtagande. Vid steg fem redovisas intäkter när prestation är utförd och kunden anses 

erhålla kontroll över tillgången eller tjänsten (Marton, et al., 2016 ss. 300-302). Detta innebär i praktiken 

för bolagen att de i steg fyra allokerar ett transaktionspris till varje enskild prestation i kontraktet. 

Huvudsakligen i kontrakten finns det alltid en ”huvudprestation” som omfattar störst transaktionspris, 

eftersom det är den prestationen som står för största delen av bolagets intäkter. Kännetecknande för 

bolagen med en större kvantifierbar påverkan kan förklaras utifrån att ”huvudprestationen” redovisas vid 
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ett annat skede vid steg fem under IFRS 15, vilket förklarar de stora positiva samt negativa 

förändringarna. 

 

5.2.1 Rovio 

Rovios intäktsredovisning består huvudsakligen av både redovisning av intäkter vid en viss tidpunkt 

samt över tid, eftersom Rovios intäktsströmmar genereras av förbrukningsmaterial samt varaktiga varor. 

Förklaringen till den väsentliga omräkningseffekt Rovio får under IFRS 15 kan förklaras utifrån 

Godfrey et al. (2010 s. 296) the operating cycle of business. Genom att de under IFRS 15 redovisar varje 

prestationsåtagande enskilt om de är distinkta, vilket identifieras vid steg 2 i femstegsmodellen (Marton, 

et al., 2016 s.299).  

 

För Rovio innebär det att antalet prestationsåtagande som redovisas vid en viss tidpunkt ökar eftersom 

varje prestationsåtagande redovisas enskilt, vilket innebär att en prestation intäktsredovisas när 

kontrollöverföring till kund har ägt rum. Anledningen till varför Rovio fick en väsentlig förändring är 

för att Rovios huvudprestation är distinkt och redovisas enskilt under IFRS 15. Detta innebär att 

kontrollöverföring av huvudprestationen sker vid början av ett kontrakt, vilket leder till en väsentlig 

positiv förändring i nettoomsättning för Rovio. Genom att en stor mängd intäkter redovisas vid ett 

tidigare skede gentemot de tidigare standarderna IAS 18 och 11. 

 

5.2.2 Swedish Match 

Swedish Matchs intäkter intjänas huvudsakligen från försäljning av tobaksprodukter samt distribution. 

Försäljning och distribution sker genom en tredjepart, vilket till exempel är en återförsäljare. IFRS 15 

ställer nya krav avseende agerande som huvudman eller agent (IAS Plus, 2016). Anledning till varför 

Swedish Match får en väsentlig omräkningseffekt, är för att de omfattas av den nya gränsdragningen 

mellan huvudman och agent.  

 

Under IFRS 15 anses inte kreditrisken vara en indikation på kontroll längre, vilket gjordes under IAS 18 

(IAS Plus, 2016). En stor del av Swedish Matchs huvudprestationer berörs av denna omställningen. Detta 

innebär att de berörda huvudprestationerna måste nettoredovisas under IFRS 15. Eftersom de agerar som 

agent istället för huvudman i de flesta av kontrakten, vilket är orsaken till den väsentliga 

omräkningseffekten hos Swedish Match. Den nya omklassificeringen innebär att de redovisar lägre 

intäkter för år 2017. Däremot får Swedish Match en väsentlig ökning i bruttomarginal, för att Swedish 
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Match inte redovisar distributionsavgifter som kostnader eftersom de agerar som agent. Detta innebär att 

Swedish Match får ett högre bruttoresultat eftersom stora delar av kostnader minskar. 

 

5.2.3 Amer Sports 

Amer Sports är verksamma inom försäljning av sportutrustningar. I Amer Sports kundavtal ingår även 

installationer samt distribution av produkter. Dessa prestationer utförs av ett tredjepartsföretag. Den nya 

gränsdragningen mellan huvudman och agent orsakar Amer Sports förändring i nettoomsättning. 

Eftersom kreditrisken inte anses vara en indikation på kontroll, innebär det att de tredjepartsföretagen 

Amer Sports anlitar agerar som agenter under IFRS 15 och att Amer Sports övergår till huvudman. 

Detta innebär att Amer Sports bruttoredovisar intäkterna för de berörda prestationerna, vilket förklarar 

den positiva förändringen. 

 

Anledningen till varför Amer Sports får en väsentlig påverkan av denna omställning är för att de 

prestationsåtaganden som omfattas av den nya gränsdragningen består av en stor del av 

nettoomsättningen.  

 

5.2.4 Icelandair 

Icelandair erbjuder sina kunder flygresor samt service i form av ett paketerbjudande. Den prestation som 

påverkas under IFRS 15 är servicetjänster. Anledningen till den stora förändringen i bruttomarginal och 

rörelsemarginal för Icelandair kan förklaras utifrån steg två och fem i femstegsmodellen inom IFRS 15 

och matchningsprincipen. Tidigare redovisade Icelandair intäkter hänförda från servicetjänster när 

bokning av flygbiljett hade ägt rum. Under IFRS 15 ska varje prestationsåtagande redovisas separat om 

det anses vara distinkt och att kunden erhåller kontroll över tillgången eller tjänsten (Marton, et al., 2016 

ss. 299-302).  

 

Det innebär att serviceintäkterna redovisas när flygresan har ägt rum eftersom det är då kunden erhåller 

kontroll över servicen. Eftersom intäkterna redovisas vid ett senare skede innebär det även att kostnader 

som har uppstått vid samband med utförandet av servicen hänförs till perioden intäkterna redovisas, 

eftersom att det råder om en matchningsprincip. Vid Icelandairs fall uppkommer höga kostnader i 

samband med utförande av servicen, vilket även innebär att kostnaderna redovisas vid ett senare skede. 

Detta förklarar de positiva förändringarna i bruttomarginal och rörelsemarginal. 
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5.2.5 Simcorp 

Simcorp är verksamma inom försäljning av mjukvaror, där intäkterna huvudsakligen genereras från 

sålda licensavgifter. En stor del av försäljningarna omfattas av ett paketerbjudande där flera 

prestationsåtagande ingår för att fullfölja ett licensavtal. Tidigare enligt IAS 18 redovisades denna typ 

av intäktsström som ”tillhandahållande av tjänsteuppdrag”. Detta innebar att intäkterna redovisades 

under flera redovisningsperioder eftersom att de framtida intäkterna kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt, genom att Simcorp hade avtalat om att de ska erhålla de framtida intäkterna i utbyte mot deras 

prestationer (Marton, et al., 2016 s. 286; IAS 18 punkt 20). Tillvägagångssättet strider mot 

realisationsprincipen eftersom tidpunkt för realisation av intäkt sker när kontrollen och riskerna har 

överförts till den köpande parten, vilket inte efterföljs vid Simcorps situation eftersom estimeringar av 

framtida intäkter redovisas (Deegan, 2013 s. 250; Godfrey, et al., 2010 s. 297). 

 

Under IFRS 15 delas varje prestationsåtagande upp om åtagandet anses distinkt och redovisas separat, 

vilket går i enlighet med realisationsprincipen (Marton, et al., 2016 ss. 299-301). Eftersom Simcorps 

avtal är utformat som ett paketerbjudande där de distinkta prestationsåtagandena, leverans av varor och 

service ingår innebär detta att kunden inte erhåller kontroll över tillgångarna, vilket innebär att Simcorp 

redovisar intäkter vid en viss tidpunkt (Marton, et al., 2016 s. 302). Detta innebär även att de tidiga höga 

kostnaderna hänförs till den period intäkterna redovisas, vilket sker efter varje utförd prestation enligt 

matchningsprincipen (Kam, 1990 ss. 285-286). Konsekvensen av IFRS 15 innebär en negativ 

procentuell förändring i rörelsemarginal för Simcorp. 

 

Dichev (2008) hävdade att IASB tenderar att utveckla standarder som riktar sig mot ett balansorienterat 

synsätt. Utifrån Simcorps tillvägagångssätt att redovisa enligt IFRS 15 kan vi konstatera att den nya 

standarden fortfarande har inslag av det resultaträkningsorienterade synsättet eftersom redovisning av 

intäkter går i enlighet med Deegan (2013) och Zimmerman & Bloom (2016) definitioner av realisations- 

samt matchningsprincipen. 

 

5.3 Varför påverkas inte bolag och intäktsströmmar under IFRS 15 

Utifrån vårt empiriska resultat visade det sig att majoriteten av bolag inte påverkas av IFRS 15. Detta 

kan delvis förklaras utifrån deras affärsmodeller där varje prestation är anpassad till kontrollöverföring 

till kunden, vilket innebär att kontrakten redan är utformade i enlighet med IFRS 15. Myers (1959) 

förklarar i sin artikel hur intäktserkänning är kopplade till den kritiska händelsen, som sker när företaget 

tar det mest kritiska beslutet samt utför den mest avancerade prestationen. I vår studie kunde vi även 



44 

 

konstatera att den kritiska händelsen vid en tillämpning av IAS 18 och 11 äger rum vid samma tillfälle 

under IFRS 15 för många intäktsströmmar, vilket även är förklaringen till varför de inte får en 

kvantifierbar effekt.  

 

5.3.2 Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag 

I vår studie visade det sig att många bolag inom olja- och gasindustrin, telekombranschen, 

hälsovårdsbranschen samt teknologibranschen inte påverkades av IFRS 15. Detta kan förklaras utifrån 

deras affärsmodell avseende tjänsteuppdrag, till exempel inom hälsovårdsbranschen redovisades en 

intäkt när ett läkarbesök hade ägt rum. Enligt IFRS 15 redovisas detta på samma sätt eftersom patienten 

anses ha erhållit kontrollen över tjänsten efter besöket.   

 

Tidigare under IAS 18 redovisade bolagen tjänsteuppdrag över kontraktstiden. Under IFRS 15 uppfyller 

bolagen fortfarande kriterierna för intäktsredovisning över tid, vilket i praktiken innebär att de redovisar 

på samma sätt och får därmed ingen påverkan i nettoomsättningen.  

 

5.3.3 Intäktsredovisning av paketerbjudande med installation 

Många av de bolag vi undersökte fick ingen kvantifierbar effekt av de nya kraven för paketerbjudanden. 

Bolagen nämner att de tidigare redovisade intäkter när installation var genomförd, vilket även sker 

under IFRS 15. Detta kan kopplas till deras affärsmodell där utformningen av kontrakten är anpassad till 

kontrollöverföring.  

 

5.3.4 Intäktsredovisning vid försäljning 

Det empiriska resultatet visade även att många bolag som är verksamma inom försäljning inte fick 

någon påverkan av IFRS 15. Dessa bolag ingår i industribranschen, konsumtionsvarubranschen, 

konsumtionsservicebranschen och metallbaranschen. Enligt de flesta bolagen redovisades intäkter när 

leverans hade ägt rum under IAS 18, vilket även är kännetecknande för det resultaträkningsorienterade 

synsättet där realisationsprincipen är grundläggande (Wagenhofer, 2014). 

 

Under IFRS 15 ses en försäljning som ett prestationsåtagande och redovisas när prestationen är 

tillfredsställd (Marton, et al., 2016 s. 301). Wüstemann och Kierzek (2005) hävdar att en intäkt kan 

realiseras när en kritisk händelse har uppstått och reducerar osäkerheten kring erhållen ersättning. 

Eftersom den kritiska händelsen sker vid samma tidpunkt mellan IFRS 15 och IAS 18, innebär det att 

bolag som är verksamma inom försäljning inte påverkas. Detta var även ett område Anjou och Rahmn 
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(2018) belyste om i sin analys och kom fram till samma slutsats som denna studie. Wagenhofer (2014) 

hävdade att realisationsprincipen kommer att slopas undan under IFRS 15. Vår studie visar att 

realisationsprincipen fortfarande tillämpas. 

 

5.3.5 Intäktsredovisning av försäljning med returrätt  

Många bolag nämnde att de under IAS 18 redovisade försäljningar med returrätt som skulder i 

balansräkningen tills returrätten löpt ut, för att sedan intäktsredovisa hela beloppet. Under IFRS 15 anses 

den säljande parten ha utfört sitt prestationsåtagande när returrätten har löpt ut, vilket är tillfället 

intäktsredovisning äger rum (Marton, et al., 2016 s.301). Även om intäktsredovisning av returrätt skiljer 

sig mellan IAS 18 och IFRS 15 är det många bolag som inte har påverkats av detta, vilket kan förklaras 

utifrån Anjou & Rahmns (2018) analys. De hävdar att försäljning med korta returrätt inte kommer att 

påverka bolagen eftersom intäktsredovisningen sker när öppet köp-perioden har löpt ut, vilket oftast sker 

i samma period som försäljningen.  

 

5.3.6 Intäktsredovisning av successiv vinstavräkning 

De bolag som inte påverkades av de nya kraven för successiv vinstavräkning under IFRS 15 i vår studie 

var bolag inom finansbranschen och hälsovårdsbranschen. De flesta bolag inom de branscherna nämner 

att prestationer utförs på kundens mark, prestationer utförs på en tillgång som kunden erhåller kontroll 

över eller att en tillgång tillverkas utifrån önskemål. Dessa är även kraven för att redovisa intäkter 

successivt enligt IFRS 15, vilket de flesta bolag redan uppfyller (Marton, et al., 2016 s. 302). Detta kan 

återigen kopplas till utformningen av bolagens kontrakt där de redan är anpassade till kontrollöverföring 

vilket inte bidrar till några kvantifierbara effekter vid en övergång till IFRS 15. 

 

White et al. (1998 s. 55-57) nämner om två huvudsakliga metoder för intäktsredovisning där ena 

metoden handlar om att intäkter och kostnader redovisas i proportion till färdigställandegraden. 

Successiv vinstavräkning kan kopplas till denna metod där även intäkter och kostnader redovisas i 

proportion till färdigställandegraden. Dichev (2008) nämner att matchningsprincipen är principiell vid 

en periodiserad redovisning, vilket kan kopplas till successiv vinstavräkning. I vår studie kan vi se att 

bolag fortfarande tillämpar matchningsprincipen vilket går emot Wagenhofer (2014) som hävdade att 

matchningsprincipen inte kommer att tillämpas under IFRS 15. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt sammanfattar vi det tidigare avsnittet genom att presentera studiens slutsatser samt besvara studiens 

forskningsfrågor. 

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur börsnoterade bolag påverkas av den nya 

intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 samt undersöka vilka intäktsströmmar som påverkas respektive 

inte påverkas av IFRS 15. För att uppfylla syftet formulerades två forskningsfrågor som lyder: 

• Vad är kännetecknande för de intäktsströmmar som påverkas respektive inte påverkas av 

IFRS 15? 

• I vilken kvantifierbar omfattning påverkas bolagen av IFRS 15? 

I denna studie kunde vi identifiera intäktsströmmar som härrör från tjänsteuppdrag, paketerbjudande 

med installation, tilläggsprestationer i form av frakt och distribution, försäljning med handelsincitament, 

rabatter eller lojalitetspoäng, försäljning med returrätt, omklassificeringar av kontrakt och 

entreprenadavtal få en kvantifierbar påverkan av IFRS 15. Förklaringen till detta kan kopplas till 

bolagets affärsmodell där deras kontrakt inte har varit anpassade till kontrollöverföring, vilket har 

inneburit att prestationer i kontraktet har fått intäktsredovisas vid ett tidigare skede eller ett senare skede. 

Det finns inte heller något svar kring vilken intäktsström som får en störst kvantifierbar påverkan under 

IFRS 15 eftersom den kvantifierbara omfattningen bolaget påverkas av, speglas utifrån 

transaktionsvärdet på de berörda prestationerna, vilket skiljer sig beroende på vilken bransch bolaget 

ingår inom.  

 

Vi kunde i denna studie identifiera några intäktsströmmar som inte påverkas av IFRS 15. Dessa är 

intäktsströmmar som härrörs från tjänsteuppdrag, paketerbjudande med installation, försäljning, 

försäljning med returrätt och successiv vinstavräkning. Anledningen till varför intäktsströmmar som 

härrör från de nämnda prestationerna inte får någon kvantifierbar påverkan under IFRS 15 är för att 

bolagens affärsmodell är anpassade till kontrollöverföring vilket innebär att intäktsredovisningen inte 

skiljer sig avseende tidpunkt vare sig om de redovisar enligt IAS 18 och 11 eller IFRS 15. En annan 

anledning till varför bolagen inte får en kvantifierbar effekt är för att de prestationerna som påverkas av 

IFRS 15 har ett väldigt lågt transaktionspris i förhållande till kontraktets värde, vilket innebär att bolaget 

inte får en kvantifierbar effekt. 

  

Utifrån studiens resultat kom vi fram till slutsatsen att IFRS 15 inte orsakar någon kvantifierbar 

påverkan för majoriteten av populationen i denna studie. Majoriteten av de bolag som fick en 

kvantifierbar effekt av IFRS 15 fick endast en liten påverkan. Anledningen till varför endast ett fåtal 
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bolag fick en större kvantifierbar påverkan av IFRS 15 är för att en större del av deras intäktsströmmar 

berörs av IFRS 15 avseende tidpunkt för intäktsredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatens och analysens bidragande till området som studeras. Därefter ges förslag till fortsatta 

studier kring samma område denna studie har behandlat. 

 

Denna studie har gett en översiktlig bild kring hur börsnoterade bolag inom segmenten small cap, mid 

cap och large cap har påverkats av IFRS 15. Studiens resultat kan vara användbart för normgivande 

organ, eftersom majoriteten av börsnoterade bolag inte fick någon påverkan av IFRS 15 kan utgången av 

införandet av den nya standarden diskuteras huruvida IFRS 15 uppfyller de presumtiva funktionerna. 

Analysen i studien kan vara intressant för kontraktstillverkare av olika slag, eftersom i studien har vi 

förklarat varför intäktsströmmar påverkas respektive inte påverkas. Detta kan vara användbart att förstå 

innan utformning av kontrakt äger rum. 

 

7.2 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier inom ämnet som skulle kunna ge ett intressant utfall är intervjuer med 

ekonomichefer inom börsnoterade bolag. Under intervjun skulle forskarna till studien kunna få ett 

tydligare svar på hur den nya intäktsredovisningen har påverkat deras sätt att redovisa och eventuella 

effekterna på de variablerna. Med hjälp av en kvalitativ undersökning skulle författarna kunna koppla 

intervjuerna för att få en mer konkret bild av effekterna som den nya intäktredovisningsstandarden har 

gett respektive bolagen. 

 

Ett annat förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att forskare studerar huruvida IFRS 15 har 

medfört med transparens och harmonisering i de finansiella rapporterna. Detta genom att intervjua 

intressenter som investerar på börsnoterade bolag för att få deras åsikter huruvida IFRS 15 har bidragit 

med en objektivare bild på de finansiella rapporterna. 
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Bilaga 1: Bolag som har gjort omräkningar 

Bolag Nettoomsättning 
2017 

Bruttomarginal 2017 i 
procent 

Rörelsemarginal 2017 i 
procent 

LARGE CAP IAS 18, 11 IFRS 15 IAS 18,11 IFRS 15 IAS 18, 11 IFRS 15 

Alfa Laval 35 314  35 240  33,8 33,7 12,99 12,98 

Amer Sports 803,1 819,8  44,3 44 10,7 11 

Atlas Copco 116 421  116 203  41,5 41,23 bortfall bortfall 

Carlsberg 61 808  60 655  51 50 14,3 14,6 

Electrolux 112 060  120 771 79,06 78,84 bortfall bortfall 

Ericsson 201 303  205 378  22,1 23,3 -19 -17 

Finnair 2568,4  2559,7  bortfall bortfall bortfall bortfall 

Genmab 2365,436  2214,436  bortfall bortfall bortfall bortfall 

Hexagon 3448,4  3448,1  61,51 61,45 22,1 22 

Ica Gruppen 106 455 109 455 bortfall bortfall bortfall bortfall 

Loomis 17 228 17 201 bortfall bortfall bortfall bortfall 

NCC 54 608 
 

54 441 
 

Bortfall bortfall 2,3 2 

Nobia 12 744 
 

12 739 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Neste 13 21b 12 417 bortfall bortfall bortfall bortfall 

Orion 1084,6 
 

1077,2 bortfall bortfall 27 26,5 

Oriflame 1 363,111 1428,211 
 

72,96 76,85 11,66 12,77 

Peab 50 090 
 

49 845 
 

bortfall bortfall 4,8 4,83 

Rockwool 2374 
 

2409,61 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Sandvik 90 905 90 830 bortfall bortfall bortfall bortfall 

SAAB 31 394 
 

31 666 
 

23,7 23,8 6,9 7,1 

SimCorp 343,405 
 

314,190 
 

61 58 26 19 

Swedish 
Match 

16 101 
 

11 750 
 

46 63 29 39 

Terveystalo 593,3 
 

689,5 
 

61,5 53 bortfall bortfall 

Tele 2 25 024 
 

24 784 
 

40,5 40,9 14,2 14,46 

Telia 79 900 
 

79 800 
 

38,4 38,3 17,1 17,3 



 

 

Tieto 1543,2 
 

1543,4 
 

84,77 84,75 9,02 9 

Valmet 3159 
 

3058 
 

22 23 56 55,6 

Volvo 334 748 
 

332 738 
 

24 23,9 9 8,9 

Wihlborg 
Fastigheter 

2275 
 

2335 
 

75,5 73,5 bortfall bortfall 

MID CAP -------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 

Aspo 4,57404 
 

5,02360 
 

27 26 44,5 46 

F- Secure 169,8 
 

169,7 
 

85 96 6,77 6,54 

Højgaard 
Holding 

7648,1 
 

6800 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Icelandair 
Group 

222,372 
 

222,075 
 

-7,3 -4,5 -7,3 -4,5 

Lassila & 
Tikanoja 

712,1 
 

708,55 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Net Insight 426,746 
 

427,023 
 

58 57,9 -2,2 -1,76 

NNIT 2981,9 
 

2851,4 
 

bortfall bortfall 14,8 14,3 

Nobina 2325 
 

2270 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Rovio 
Enteraiment 

19,1704 
 

29,7158 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

SRV 
Yhtiot 

111,6129 
 

111,4429 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Tobii 1084,3 
 

1078,3 
 

70 71 17 18 

Tethys oil 119,9 119,3 bortfall bortfall bortfall bortfall 

Vaisala 332,6 
 

328,6 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Viking 
Line 

522,7 
 

513,5 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Xvivo 
Perfusion 

123,345 
 

123,145 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

SMALL CAP -------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 

Aspocomp 
Group 

22,955 
 

23,955 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Digia 96,221 
 

94,875 
 

bortfall bortfall 1,92 1,94 

Enea 152,7 
 

151,7 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 



 

 

Eniro 1595 
 

1650 
 

-4,2 -4,18 bortfall bortfall 

Endomines 121,009 
 

120,851 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Empir 
Group 

156,474 
 

164,899 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Mips 125,602 
 

124,602 
 

bortfall bortfall bortfall bortfall 

Monb.& Thor.  7600 8010 bortfall bortfall 6,75 6,90 

Poolia 771,5 771,4 bortfall bortfall bortfall bortfall 

Proact IT Group 3,258 3,243 23,2 23,18 4,82 4,81 

QPR Software 9,502 8,502 bortfall bortfall bortfall bortfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Branschöversikt på bolag med kvantifierbar effekt 

Materials 
Endomines        

Financials 
Wihlborg 
Fastigheter        

Telecom 
Tele 2 Telia       

Oil & Gas 
Neste Tethys oil       

Health Care 
Genmab Orion Terveystalo Xvivo 

Perfusion 
    

Consumer Services 
Finnair Ica Gruppen Icelandair 

Group 
Viking 
Line 

Eniro    

Consumer Goods 
Amer Sports Carlsberg Electrolux Oriflame Swedish 

Match 
Rovio 
Enteraiment 

Mips Nobia 

Technology 
Ericsson Hexagon SimCorp Tieto F- Secure Net Insight NNIT Tobii 

Digia Enea Empir 
Group 

Proact IT 
Group 

QPR 
Software 

   

Industrials 
Alfa Laval Atlas Copco NCC Rockwool SAAB Valmet Volvo Aspo 

HØjgaard 
Holding 

Lassila & 
Tikanoja 

Nobina SRV 
Yhtiot 

Vaisala Aspocomp 
Group 

Poolia Sandvik 

Peab Loomis Monb. & 
Thor. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Branschöversikt på bolag utan kvantifierbar effekt 

Telecom 
A3 
Allmänna  
IT- och 
Telekom. 

ComHem 
Holding 

Elisa Oyj 
 

       

Utilities 
Arise Athena  

Invest-
ments 

Etrion Fortum 
Oyj 

Ørsted      

Oil & Gas 
Africa Oil Atlantic 

Petro-
leum 

BlackPearl 
Resources 
SDB 

EnQuest 
PLC 

Eolus Vind  Lundin 
Petroleum  

Nordic 
Ship-
holding 

Skel-
jungur 

  

Materials 
Afarak 
Group Oyj 

Ahlstrom
munksjö 
Oyj 

Arctic 
Paper 

BE Group Bergs 
Timber  

Billerud-
Korsnäs 

Boliden  
AB 

Hexpol 
AB 

Holmen 
AB 

Kemira Oyj 

Lucara 
Diamond  

Lundin 
Gold 

Metsä 
Board Oyj  

Outokum
pu Oyj 

Profil 
gruppen  

Rottneros SP Group SSAB AB Stora 
Enso 

 

Technology 
Addnode 
Group  

Anoto 
Group 

Axis AB B3IT 
Manage
ment 

Basware 
Oyj 

Bittium Oyj CBRAIN CLX 
Com-
municati
ons 

Colum-
bus 

Digitalist 
Group Oyj 

DORO Edge-
ware 

FormPipe 
Software 

G5 
Entertain
-ment 

Hexatronic 
Group 

HiQ Interna-
tional 

HMS 
Networks 

I.A.R 
Systems  

Innofac-
tor Plc 

Invisio 
Commu-
nications 

Invuo 
Technolo-
gies 

Knowit Micro 
Systema-
tion  

MultiQ 
Internati-
onal 

NOVOTEK  Prevas  Qt Group 
Oyj 

RTX Siili 
Solu-
tions Oyj 

Softronic  

Soprano  
Oyj 

Starb-
reeze  

Stockwik 
Förvalt-
ning 

Tecno-
tree Oyj 

Teleste 
Oyj 

Trainers´ 
House Oyj 

Vitec 
Software  

Zeta 
Display 

  

Consumer Goods 
AAK AB Agro-

mino 
Altia Oyj Apetit 

Oyj 
Atria Oyj  Bang & 

Olufsen 
Bulten Cloetta  Dometic 

Group  
AB 

Duni 

EGETÆP-
PER 

Essity AB Fenix 
Outdoor  
Internatio-
nal  

First-
Farms 

Fiskars Oyj 
Abp 

Gabriel 
Holding 

Gränges Haldex Harboes 
Bryggeri  

Honkara-
kenne Oyj  

Husq-
varna AB 

IC Group KABE  Lamm-
hults 
Design 
Group 

Marime-
kko Oyj 

Martela Oyj  Midsona  Nilörn-
gruppen  

Nokian 
Renkaat 
Oyj 

Odd Molly 
Internati-
onal 

Raisio Oyj 
Vaih-
toosake 

Rapala 
VMC Oyj 

Royal 
UNIBREW 

Saga Furs 
Oyj  

SCA, 
Svenska 
Cellulosa  

Scandi 
Standard 

Strax Suomi-
nen Oyj 

TCM 
Group 

Thule 
Group 

Trention United 
Int. 
Enter-
prises 

VBG 
GROUP  

       

Consumer Services 
AaB Acade-

Media 
Actic 
Group 

AGF  Alma 
Media Oyj 

Andersen & 
Martini 

Axfood 
AB 

Betsson 
AB 

Bilia  Boozt 

Brøndby 
IF 

Byggmax 
Group 

Catena 
Media 

Cherry  Clas 
Ohlson  

Dustin 
Group 

Electra 
Gruppen 

Euro-
investor.
com 

Evolu-
tion 
Gaming  

Gyldendal  

Hagar H & M 
AB 

Interna-
tionella 
Engelska 
Skola 

Kamux 
Oyj 

KappAhl Kesko  
Oyj  

Kindred 
Group 

Koti-
pizza 
Group  

Modern 
Times 
Group  

MQ 
Holding 



 

 

Mr Green 
& Co 

N1 NetEnt AB  North  
Media 

PARKEN 
Sport & 
Entertain
ment 

Pohjois-
Karjalan 
Kirjapaino 

Qliro 
Group 

Resta-
max Oyj 

Rezidor 
Hotel 
Group 

RNB 
RETAIL 
AND 
BRANDS 

Sanoma 
Oyj 

Scandic 
Hotels 
Group 

Silke- 
borg IF 
Invest 

SkiStar  Sporta-
more 

Stockmann 
Oyj Abp  

Swedol  Tivoli 
A/S 

Tok-
manni 
Group  

Trade-
Doubler 

Venue 
Retail 
Group 

         

Health Care 
AddLife ALK-

Abello 
Alligator 
Bioscience 

Ambea Ambu Arjo AB Attendo Bacti-
guard 
Holding 

Bavarian 
Nordic 

BioArctic  

BioGaia  Biohit 
Oyj  

BioInvent 
Interna-
tional 

BioPorto Biotage BONESUP-
PORT 
HOLDING 

Boule 
Diagnos-
tics 

Camurus Capio CellaVision 

Chemo-
Metec 

Chr. 
Hansen 
Holding 

Coloplast  Dedicare  Elos  
Medtech  

Episurf  Feelgood 
svenska 

Getinge  
AB 

GHP 
Specialty 
Care 

GN Store 
Nord 

Handicare 
Group 

Hansa 
Medical 

Humana Immu-
novia 

Karo 
Pharma 

Karolinska 
Develop-
ment 

Lundbeck Medi-
cover  

Medivir  Moberg 
Pharma 

Neuro-
Vive 
Pharma-
ceutical 

Novo 
nordisk 

Novozy-
mes  

Orexo Orpha-
zyme 

Ortivus  Pihlaja-
linna  
Oyj 

Probi Ray-
Search 
Labo-
ratories 

Recipharm 

Revenio 
Group Oyj 

Saniona Silmäa-
sema Oyj 

Swedish 
Orphan 
Biovitrum  

Veloxis 
Pharma-
ceuticals 

Wilson 
Thera-
peutics 

Vitrolife Zealand 
Pharma 

Össur  

Financials 
Asiakas-
tieto  
Group Oyj 

Atrium 
Ljung-
berg  
AB 

Besqab Bonava  
AB 

Bure 
Equity 

CapMan 
 Oyj 

Castellu
m AB 

Catena Cemat Citycon  
Oyj 

Copen-
hagen 
Capital 
Stam 

Corem  
Property  

Creades  D. 
Carnegie  
& Co  

Diös 
Fastig-
heter 

eQ Oyj Evli 
Pankki 
Oyj 

Fabege  
AB 

Fast  
Ejendom 
Dan-
mark 

Fast 
 Partner 

Fastighets 
AB Balder 

German  
High 
Street  
Proper-
ties 

Havsfrun 
Invest-
ment  

HEBA  Hemfosa 
Fastig-
heter 

Hoist  
Finance 

Hufvud- 
staden 
AB 

Intrum- 
Justita 
AB 

Investor  
AB 

Investors  
House  
Oyj 

Klövern 
AB 

Kungs- 
leden 

Invest-
ment  
AB Latour 

L E 
Lundberg 
företagen 
AB 

Midway  NAXS Newcap 
Holding 

NGS 
Group 

NP3 
Fastig-
heter 

Orava 
Asunto-
rahasto Oyj 

OscarPro-
perties 
Holding 

Pandox 
AB 

Panostaja 
Oyj 

Park 
 Street  
Nordicom  

Platzer 
Fastig-
heter 
Holding  

Prime Office Ratos AB Reginn Reitir 
fasteig-
nafélag 

Resurs  
Holding 

Sagax AB Sampo  
Oyj  

Scandi-
navian 
Tobacco 
Group 

Sievi 
Capital 
Oyj 

Sjóvá-
Almennar 
tryggingar 

Sparekassen 
Sjælland 
Fyn 

Sten-
dörren 
Fastig-
heter 

Suomen  
Hoiva-
tilat  
Oyj 

Svolder  Taaleri  
Oyj 

Techno-
polis Oyj 

Traction  Tryg Wallenst
am AB 

Vátryggin-
gafélag 
Íslands 

Victoria  
Park  

Vostok 
New 
Ventures 

Öresund   

Industrials 
A.P. 
Møller - 
Mærsk A 

Addtech  Ahlsell Alimak  
Group 

AQ Group Assa  
Abloy  
AB 

Beijer 
Alma  

Beijer  
Elec-
tronics  
Group 

Beijer 
Ref 

Bergman & 
Beving 

Bufab Cargotec  
Oyj 

Caverion 
Oyj 

Cavotec Christian 
Berner  
Tech Trade  

Compo-
nenta 
 Oyj 

Concordia 
Maritime  

Con-
silium  

Consti  
Yhtiöt  
Oyj 

Coor 
Service 
Manage-
ment Hold. 



 

 

Cramo  
Oyj 

CTT  
Systems 

D/S 
Norden 

DFDS DLH Dovre  
Group  
Oyj 

DSV Duroc  Efore  
Oyj 

Eimskipafé
-lag Íslands 

Elanders  Eltel Etteplan 
Oyj 

eWork  
Group 

Exel  
Composi-
tes Oyj 

F.E. Bording  Fagerhult Ferro-
nordic 
Machi-
nes 

Finger-
print 
Cards AB 

FLSmidth  
& Co. 

Flügger  FM Mat 
-tsson  
Mora 
Group 

Garo Glaston 
Oyj  

Glunz & 
Jensen 
Holding 

Gunnebo H+H 
Interna-
tional 

ICTA Image 
Systems 

Incap 
 Oyj 

Indutrade 
 AB 

Instalco 
Intres-
senter 

InterMail Inwido ITAB Shop 
Concept  

Kesla Oyj  KONE Oyj Konec-
ranes  
Oyj 

Køben-
havns 
Luft-
havne 

Lagercrantz 
Group  

Lehto 
Group  
Oyj 

Lifco AB  Lindab 
Interna-
tional 

Malm-
bergs  
Elektriska  

Metso Oyj Migatronic Momen-
tum 
Group 

Mun-
ters 
Group 
AB 

Mycronic Nederman  
Holding 

Neo 
Industrial 
Oyj 

Nibe  
Indus-
trier 
 AB 

Nilfisk 
Holding 

NKT Nolato  Nordic 
Water-
proofing 
Holding 

NOTE NTR  
Hol-
ding  

Nurmi-
nen 
Logistics  
Oyj 

OEM  
Interna-
tional  

Opus 
Group 

Per 
 Aarsleff  
Holding  

Plc 
Uutechnic 
Group Oyj 

Ponsse 
Oyj 

Precise 
Biometrics 

Pricer Pöyry  
Oyj 

Rail-
care  
Group 

Ramirent 
Oyj 

Raute  
Oyj  

Rias  Robit Oyj Roblon  Rovsing Santa Fe 
Group 

Schouw  
& Co. 

Semcon Sensys  
Gatso 
 Group 

Serneke 
Group  

SinterCast 

SKAKO SKF AB Solar  Sweco  
AB 

Svedbergs  Systemair Trelleborg 
AB 

Tulikivi 
Oyj  

Uniflex  Uponor 
 Oyj 

Wise 
Group 

Volati Xano 
Industri 

YIT Oyj Yleisele-
ktroniikka 
Oyj 

ÅF AB     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Bortfall bolag 
 

Avanza 
Bank 
Holding 

Aktia Bank 
Abp 

Arkil Holding ABB 

 
Alm.Brand Autoliv SDB AstraZeneca Acando 

Active 
Biotech 

Admiral 
Capital 

A3 Allmänna 
IT- och 
Telekom 

Bank-
Nordik 

Balco Group Blue Vision Björn Borg Bygg- 
hemma  
Group 
First 

Collec-
tor Bank 

Concentric C-RAD Cherry Catella Danske 
Andelskassers Bank 

Djurslands Bank Danske 
Bank 

Dantax DNA Oyj Eastnine Eik fasteig-
nafélag 

Elecster Oyj Fynske Bank Hvidbjerg Bank Handels-
banken 

Huhta-
mäki 

HB Grandi HKScan Oyj G4S plc Industrivärden ISS Ilkka-Yhtymä Immuni-
cum 

Jyske 
Bank 

Jutlander 
Bank 

Jeudan Kreditban-
ken 

Keskisuoma-
lainen 

Lån og Spar Bank Lollands Bank Lundin 
Mining  

LeoVe-
gas 

Luxor Møns Bank Marel Mekonomen Millicom 
International 
Cellular SDB 

Matas MedCap 

Nordea 
Bank 

Nordjyske 
Bank 

Nordfyns Bank Nokia Oyj NGEx 
Resources 

NeuroSearch Oriola Olvi 

Outotec Oncopeptides Oasmia 
Pharmaceutical 

Onxeo Origo Pandora Ringkjøbing 
Landbobank 

SEB 

Swed-
bank 

Spar Nord 
Bank 

Sydbank Skjern 
Bank 

Scanfil Sanistål SSH 
Communications 
Security 

Studsvik 
 

SAS SECTRA Semafo Síminn SSM Holding Scandinavian Brake 
Systems 

Small Cap 
Danmark 

Solteq 
Oyj 

Sotkamo 
Silver 

Strategic 
Investments 

Scandinavian 
Private Equity 

Sýn Securitas Skanska TF Bank Totalban-
ken 

Tikkurila TORM Troax Group TK 
Develop-
ment 

Topdanmark Tryggingamiðstöðin TDC Group Vestjysk 
Bank 

Vestas 
Wind 
Systems 

Valoe Oyj Victoria 
Properties 

Viking 
Supply 
Ships 

William 
Demant 
Holding 

Wulff-Yhtiöt Wärtsilä Oyj 
Abp 

Østjydsk 
Bank 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

       

 

  

 

         


