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Sammanfattning 

Författare: Abid Juma & Leonardo Sarkar 

 

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Titel: IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard 

         

Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter 

ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna 

intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden 

kommer ge effekt i redovisningen. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för varför intäktsströmmar påverkas 

respektive inte påverkas i och med övergången till IFRS 15. 

Metod: Vi har med utgångspunkt från en kvantitativ forskningsansats samlat in det empiriska 

materialet för denna studie. Detta har gjorts genom att främst utgå från data som finns i 

bolagens årsredovisningar 2017. För vissa bolag har även bokslutskommunikén 2017 använts 

som komplement för årsredovisningarna. Bolag som studerades var samtliga Large Cap bolag 

på Nasdaq Nordic STO. 

 

Empiri: Av totalt 95 bolag visade 19 bolag att de fick en kvantifierbar effekt av den nya 

intäktsstandarden. 75 bolag redovisade att de inte skulle få någon kvantifierbar effekt av den 

nya intäktsstandarden, medan 1 bolag blev bortfall för studien. 

 

Slutsatser: Den nya intäktsstandarden har inneburit att bolagen behövt iaktta ett fokus på 

kontroll vilket bestämmer tidpunkten för intäktsredovisningen. I denna studie går det inte att 

avgöra ifall specifika intäktsströmmars karaktärer varit grunden till den kvantifierbara 

effekten som IFRS 15 givit, utan detta har snarare bestämts av det fördelade 

transaktionspriset på prestationsåtaganden vilket satt kontraktets värde. 

 

Nyckelord: IFRS 15, Periodiserad redovisning, Intäktserkännande, Large Cap, Successiv 

Vinstavräkning, Matchningsprincipen, Realisationsprincipen, Kontrakt, Balansorienterat 

synsätt  



   

 

   

 

 

Abstract 

 

Authors: Abid Juma & Leonardo Sarkar 

 

Mentors: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Title: IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard 

 

Background: The development of a new revenue recognition standard IFRS 15, began after 

a number of scandals that showed problems with the traditional approach of recognizing 

revenues. The comprehensive revenue standard has arisen many discussions of how the 

standard will impact the accounting of enterprises.  

 

Purpose: The purpose of this study is to understand why revenue streams gets affected and 

not gets affected of the transition to IFRS 15.  

 

Method: The data for this study has been collected, through a quantitative research. The data 

has mainly been collected from the company´s annual reports 2017. The Q4 reports for 2017 

has for some companies been used as a complement to the annual report. The study contained 

all Large Cap companies listed at Nasdaq Nordic STO. 

 

Results: Of a total of 95 companies, 19 companies showed that they had a quantifiable effect 

of the new revenue standard. 75 companies reported that they would not have a quantifiable 

effect of the new standard, while one company was a loss for this study. 

 

Conclusions: The new revenue standard has meant that companies need to observe a focus 

on control, which determines the timing of the revenue recognition. In this study, it is not 

possible to assess whether the characteristics of specific revenue streams have been the basis 

of the quantifiable effect that IFRS 15 has given, but this has rather been determined by the 

distributed transaction price on performance commitments, which set the value of the 

contract. 

 



   

 

   

 

Keywords: IFRS 15, Accrual accounting, Revenue Recognition, Large Cap, Completion 

Method, Matching Principle, Realization Principle, Contract, Balance-based Approach. 

 

Förkortningar 

CFO - Chief Financial Officer 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

IAS - International Accounting Standard 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standard 

IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee 

 

Översättningar  

Accrual income - Periodiserat resultat 

Accruals - Periodiseringar 

Cash earnings - Intjänade kassaflöden 

Earnings - Vinst 

Earnings Cycle - Intjäningscykeln 

Cash earnings - Intjänade kassaflöden 
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1. Inledning 

Detta kapitel introduceras med en bakgrund till problemområdet, intäktsredovisning. Detta mynnar ut i en 

problemdiskussion som följs upp av en kort presentation av den nya intäktsstandarden och hur den kommer att 

påverka vissa branscher och dess intäktsströmmar. Slutligen presenteras studiens syfte och valda 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
Inom redovisning har periodisering av resultatet inneburit en ständig problematik för att 

kunna ge en korrekt bild av företagets aktuella välmående och utveckling i den finansiella 

rapporteringen. För att mäta ett företagets tillväxt är kassaflödet och det periodiserade 

resultatet av betydelse, för att få en grund i hur företaget har presterat men också förutspå 

framtida kassaflöden (Ohlson 2014; Sloan 1996; Dechow & Dichev 2002; Penman 2007; 

Bushman, Lerman & Zhang 2016). Sloan (1996) undersökte vinst över tid, det visade att 

periodiseringskomponenten varierar mer jämfört med kassaflödeskomponenten, vilket 

tillsammans resulterar i en vinst. Författaren förespråkar att höga periodiseringar i relation till 

kassaflödet innebär vinster av lägre kvalitet. Dechow och Dichev (2002) menar att 

volatiliteten i det periodiserade resultatet som ett företag väljer att redovisa, förknippas med 

både medvetna och omedvetna felbedömningar av företaget. Volatiliteten mäter kvaliteten av 

det periodiserade redovisade resultatet och vinsten. Författarna Bushman, Lerman & Zhang 

(2016) menar däremot att korrelationen mellan samtida redovisning av operativa kassaflödet 

och periodisering av resultatet på senare tid nästintill försvunnit. En orsak till den minskade 

korrelationen är möjligtvis normgivarnas fokus på balansräkningsorienterade modeller som 

baseras på det verkliga värdet (Penman 2007; Bushman, Lerman & Zhang 2016). Eftersom 

att periodiseringar till stor del påverkas av intäktserkänningsprinciper och metoder för den 

valda redovisningsperioden har det historiskt funnits kryphål för att ge en missvisande bild av 

företaget, vilket resulterat i ett antal skandaler (Schroeder, Clark & Catey 2014, s. 169). 

  

Skandalen i kommunikationsbolaget WorldCom som inträffade år 2002 anses vara en av de 

större redovisningsskandalerna i historien, där överskattningar av vinster framkom i samband 

med att bolaget aktiverade sina utgifter och därmed fick intäkter som innefattade subjektiva 

missbedömningar (Lyke & Jickling 2002). Enrons fall är ett annat exempel på en stor 

skandal. Healy och Palepu (2003) upplyser i sin artikel vilka drivkrafter som låg bakom 

Enrons tillväxt samt vad som orsakade fallet av företaget. Forskarna menar att en 

bakomliggande faktor till skandalen exempelvis var att koncernen byggde enheter med 
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speciella ändamål för att dölja ett antal förluster och rapportera inkomster för att upprätthålla 

ett attraktivt aktievärde (Healy & Palepu 2003). Förutom Enron och Worldcoms fall uppkom 

ett flertal andra skandaler under samma period när den globala ekonomin växte signifikant, 

något som Schroeder, Clark och Cathey (2014) menar berodde på allt fler komplexa 

affärsmodeller, vilket även uppmärksammades av normgivarna FASB och IASB (Schroeder, 

Clark & Cathey 2014, s. 25-27; Wagenhofer 2014). 

  

Den utvecklingen som skedde under 2000-talet visade att redovisningsstandarder halkade 

efter och att det fanns behov för utveckling, inte minst inom intäktsredovisningen 

(Wagenhofer 2014). Detta väckte funderingar hos normgivarna FASB och IASB och 

resulterade i en obligatorisk tillämpning av IFRS från år 2005 inom EU, vilket innebar en 

omfattande förändring i den finansiella informationen för tusentals företag (Weetman 2017). 

Mer än tio år sedan införandet av obligatoriska tillämpningen av IFRS inom EU, har 

implementeringen av den internationella standarden blivit mer komplett. Trots detta anses 

standarden fortfarande vara ofullständig där den nya intäktsredovisningen tagit längre tid att 

införa (Ball 2016). 

  

Till följd av dessa redovisningsskandaler påbörjade normgivarna FASB och IASB år 2002 

utvecklingen av en ny intäktsstandard, nu benämnd IFRS 15, med avsikten att skapa en 

mycket omfattande principbaserad intäktsredovisning som skulle utgå från ett avtal som 

erkänner intäkten när prestationsåtaganden av inblandade parter uppfylls (Rutledge, Karim & 

Kim 2016). Modellen bygger på ett mer balansorienterat synsätt då fokus ligger på 

identifiering av tillgångar och skulder i utformningen av avtalet (Schroeder, Clark & Cathey 

2014, s.163). Med ett balansorienterat synsätt är definitionen av tillgångar och skulder 

centralt då periodiseringen av det redovisade resultatet som uppstått genom utbytet i flödet 

måste fylla kraven för tillgångar och skulder för att redovisas i den finansiella rapporteringen. 

Detta förklaras genom följande citat; “a resource controlled by an entity as a result of past 

events and from which future benefits are expected to flow to the entity. (IASB Framework, 

49(a))” (Whittington 2008). 

  

Wagenhofer (2014) antyder att det balansorienterade synsättet under de senaste decennierna 

prioriterats inom redovisning, detta med anledning av att det visar på mer tillförlitlighet och 

objektivitet till skillnad från det resultatorienterade synsättet där fokus ligger på realisations- 

och matchningsprincipen. Dichev (2008) riktar dock kritik mot det balansorienterade 
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synsättet och menar på att definieringen av tillgångar och skulder inkluderar subjektiva 

bedömningar. Författaren menar på att detta synsätt strider mot den ekonomiska processen, 

som handlar om att ta kostnader för att generera intäkter och det balansorienterade synsättet 

avspeglar inte hur de flesta företag skapar värde, hur de är skötta och hur de faktiskt fungerar. 

1.2 Problemdiskussion & problemformulering 
För att kunna uttrycka finansiell information i form av periodiserad redovisning krävs att det 

sker en kritisk händelse för att en intäktserkänning ska inträffa, vilket grundar sig på när och 

hur mycket av intäkten och kostnaden som ska redovisas (White, Sondhi & Fried 1998, s. 

48). Den kritiska händelsen kan generellt uppfattas inträffa när produkten eller tjänsten sålts, 

men i praktiken har detta varit ett problem eftersom uppfattningen av när erkännandet ska 

förekomma varierar och kopplas till den specifika verksamheten (Schroeder, Clark & Cathey 

2014, ss. 159-169). Traditionellt sett har matchningsprincipen ansetts vara vägen för att mäta 

företagets lönsamhet av hög kvalitet. En matchning inträffar när en utgift redovisas i samband 

när en intäkt erkänns för den aktuella perioden (Jin, Shan & Taylor 2014).  

  

Tidigare forskning har visat att det funnits ett matchningsproblem över tid i samband med att 

volatiliteten i tillväxten ökat samtidigt som den monetära delen av intäkter varit intakt, detta 

anses förklaras av förändringar i redovisningsstandarder (Dichev & Tang 2008). Bernard och 

Stober (1989) menar att de ekonomiska fördelarna med periodiserat redovisat resultat i 

relation till kassaflödet är mer situationsspecifik beroende på bransch, där Donelson, Jennings 

och McInnis (2011) är inne på liknande spår eftersom att sämre matchningskvalitét förklaras 

av kontexten som verksamheten verkar i och inte på grund av redovisningsstandarder. 

 

Det har funnits ett rapporteringsproblem med att redovisa intäkter eftersom att det funnits 

oklarheter i riktlinjer och när dessa ska redovisas, något som lett till att rapportering av 

intäkter inte varit konsekvent (Beatty, Weber & Altamuro 2005). Det har uppkommit 

skillnader mellan olika företag i hur de redovisar intäkter på grund av att kraven varit diffusa. 

Detta har skapat flera diskussioner kring fenomenet och lett utvecklingen av kraven under 

lång tid (Weetman 2017). Tidigare riktlinjer för erkännande av intäkter i US GAAP har till 

exempel varit generella med breda tolkningsmöjligheter, vilket försökts kontrolleras genom 

ett antal modeller för att bolag ska kunna få en viss tydlighet för sin intäktsredovisning 

(Schroeder, Clark & Cathey 2014, s. 160). De traditionella modellerna IAS 18, IAS 11, 
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IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 och SIC 31 har innefattat tvetydighet och förvirring på grund 

av kriteriernas betoning i prestationsförpliktelserna (Biondi, Tsujiyama, Glover, Jenkins, 

Jorgensen, Lacey, & Macve 2014). 

  

Den nya standarden “IFRS 15 - intäkter från avtal med kunder”, innebär att vid erkännandet 

av en intäkt ska inblandade parter utgå från hur avtalet är konstruerat och identifiera vilka 

prestationsåtaganden som lyder i avtalet. Avtalet är centralt för att respektive part ska 

uppfylla sin prestation med tydligt uttalande om förmånerna och förpliktelserna (Rutledge, 

Karim & Kim 2016). Det balansorienterade synsättet kommer till uttryck i den nya 

intäktsstandarden där avtalet mellan två parter fungerar som utgångspunkt och visar de 

kontraktuella skyldigheterna respektive rättigheterna. Erkännandet av intäkter blir 

följdeffekten av tillgångarnas respektive skuldernas förändrade värde. Intäkten erkänns när 

den utlovade tillgången i form av varor eller tjänster överförs, med innebörden att en 

förpliktelse uppfylls. Detta resulterar i en minskning av en skuld eller ökning av en tillgång 

(Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 297). Överföringen definieras enligt IASB när 

kunden erhåller kontroll av varan eller tjänsten, till skillnad från tidigare standarder som 

fokuserar på risker och möjligheter (Wagenhofer 2014; Yeaton 2015). Kontroll i detta 

anseende definieras som när kunden direkt erhåller nyttan och alla väsentliga förmåner från 

varan eller tjänsten samt kan använda den. Kontrollen som överförs från köpare till säljare 

styr vid vilken tidpunkt som intäkten ska redovisas (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 

301). I samband med den nya intäktsstandardens fokus på kontroll påverkas även beloppet på 

intäkten som redovisas för den valda perioden. Prestationsåtagandet uppfylls när kontrollen 

anses ha överförts och vidare kan intäkten förknippad med prestationsåtagandet antingen 

redovisas över tid eller vid en tidpunkt (Deloitte 2016). 

 

Den nya standarden ska ge en omfattande redovisningsmodell för intäktsredovisning och ska 

fungera som en ram för att hantera intäkter (Yeaton 2015). Den nya intäktsstandarden ger en 

modell för intäktsredovisningen som kategoriseras i fem steg och fungerar som en 

utgångspunkt för alla företag oavsett bransch för fastställandet av när en intäkt ska erkännas 

(Yeaton 2015). Femstegsmodellen utgörs av komponenterna: identifiera vilket avtal som 

finns med kunden: identifiera vilka prestationsåtaganden som föreligger och är förknippade 

med varje kontrakt: fastställa transaktionspriset: fördela transaktionspriset till tillhörande 

åtagande som råder enligt avtalet; intäkten redovisas när respektive åtagande uppfyllts (PWC 

2014). 
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Genom IFRS 15 är syftet att bidra till en tillförlitlig och transparent finansiell rapportering 

genom att framföra ett antal principer för intäktsredovisningen (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016, s. 296).  Normgivarna FASB och IASB vill att den nya standarden ska bidra 

till ytterligare objektivitet genom att företagen ska ge tydligare information till sina 

intressenter om sin verksamhets intäktsströmmar. Förändringarna är ämnade att ge fler 

upplysningar, förbättrad jämförbarhet över enheter, industrier och kapitalmarknader samt 

eliminering av otydligheter från tidigare intäktsstandarder. FASB och IASB förespråkar att 

den nya standarden kommer att bidra till positiva effekter. Standardens omfattning innebär att 

en rad aspekter i bolagets redovisning och finansiella rapportering kommer att påverkas 

(Pitman, Campell & Martin 2017). 

 

   

Detta omdebatterade ämne är aktuellt där flera ledare för sina verksamheter antyder att den 

nya intäktsstandarden i samband med upplysningskraven inte kommer innebära stora 

förändringar för verksamheten (Falkman & Lundqvist 2016). KPMG skriver att alla företag 

som tillämpar IFRS kommer att påverkas men att företag inom särskilda branscher kommer 

påverkas mer väsentligt (KPMG 2016). Vissa branscher och därmed företag kommer att 

uppleva betydande förändringar i sin intäktsredovisning vilket kommer resultera i att de 

behöver se över sina egna processer genom exempelvis se över hur kontrakt ska hanteras och 

hur de befintliga kontrakten hanteras (Yeaton 2015). Branscher som har intäktsströmmar 

bestående av långvariga projekt som innefattar successiva vinstavräkningar, erbjudanden i 

form av varor och tjänster som ej går att särskilja i dess prestationsåtaganden, tjänsteuppdrag, 

rörliga ersättningar, garantier och återköpsklausuler kan komma att påverkas i större 

utsträckning. Detta med anledning av att implementeringen av den nya standarden påverkar 

tidpunkten och beloppet för intäktsredovisningen förknippade till dessa intäktsströmmar i mer 

detaljerad form (PWC 2014; KPMG 2017). PWC menar att de specifika branscher som kan 

kommas att påverkas mer av den nya intäktsstandarden inkluderar; flyg- och försvarsindustri, 

fordonsindustri, teknik- och konstruktion, sjukvård, försäkring, läkemedel, detaljhandel, 

konsument, verktyg, kapitalförvaltning, kommunikation, underhållning, tillverkning, 

gruvdrift, fastigheter samt teknik (PWC 2014). Kontrakt inom ramen för andra IFRS- 

standarder gäller inte för IFRS 15. Dessa innefattar leasingavtal, försäkringsavtal, avtal om 

finansiering, finansiella instrument, garantier men inte produktgarantier samt icke monetära 

byten inom samma bransch för underlättande av försäljning av tredjepartsprodukter (CFO 
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World 2015). Oavsett påverkan måste alla bolag, till skillnad från tidigare, redovisa sina 

bedömningar vid överväganden i timingen i intäkten och det allokerade transaktionspriset 

utifrån sina prestationsförpliktelser (Rutledge, Karim & Kim 2016). 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för varför intäktsströmmar påverkas respektive inte 

påverkas i och med övergången till IFRS 15. 

1.4 Forskningsfrågor 
Vilka intäktsströmmars karaktärer påverkas vid övergången till IFRS 15? 

Vad kännetecknar effekten av intäktsströmmar vid övergången till IFRS 15? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de utvalda teorierna som tillämpas i studien. Den teoretiska referensramen används 

som verktyg för att analysera det empiriska materialet.  

2.1 Periodiserad redovisning 
White, Sondhi och Fried (1998) menar att en intäkt beskrivs som det periodiserade resultatet 

som inkluderar summan av kassaflödet och förändringar i nettotillgångar. Författarna 

förklarar att finansiell rapportering grundar sig på redovisningsregler och principer som i sin 

tur bestämmer när och vilka kassaflöden som inkluderas i det periodiserade resultatet. Vidare 

vilka tillgångsvärden som inkluderas i det periodiserade resultatet och mätningen av när och 

hur tillgångens värde förändras (s. 40). 

  

Vid periodiserad redovisning kan vissa poster i den finansiella rapporteringen redovisas utan 

att det sker samtidigt som kassaflödets inbetalningar. Metoden innebär en genomgående 

periodiseringsprocess i verksamheten genom att justera när olika inbetalningar och 

utbetalningar ska redovisas i företaget för att matcha intäkter och kostnader. Inom denna 

process kan det vara svårt för företag att förhålla sig objektiva på grund av att företagens 

olika val kan påverka resultaten vid den aktuella perioden (Deegan 2013, ss. 518-519). 

  

Processen vid en periodisering påbörjas när inkomsten registreras och detta sker oftast när ett 

företag fakturerar medan utgiften redovisas i resultatet under tiden den förbrukas. Processen 

brukar delas upp i två steg som handlar om icke monetära delen som definierar själva 

prestationen och den monetära delen (Toma, Carp & Robu 2015). 

  

Icke monetära delen handlar om själva produkterna eller tjänsterna som har avtalats mellan 

de berörda parterna, det säljande och det köpande. Det sker en åtgärd mellan dessa två parter 

vilket resulterar i en förändring gällande struktur och värde i företagens kapital vilket 

innefattar subjektiva bedömningar (Deegan 2013, s. 130). Den monetära delen behandlar 

kontobalanserna i likviderna och består av faktiska in och utbetalningar. Dessa in- och 

utbetalningar orsakas av en fordran eller en skuld som företaget får i relationen med sin 

motpart. Dessa aktiviteter bestämmer kassaflödet under en period (Toma, Carp & Robu 

2015). 
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Ohlson (2014) belyser fenomenet från grunden i sin artikel “Accruals: an overview” genom 

komponenten “accruals” i ekvationen, “Cash Earnings + Accrual = Earnings” där “cash 

earnings” beskriver förändringen i kassan och “accrual” förändringen i andra icke monetära 

tillgångar- och skulder under en viss period. Författaren nämner osäkerheten som förknippas 

med de icke-monetära tillgångarna/skulderna i praktiken eftersom att dessa är baserade på 

värden och är svåra att matcha med deras marknadsvärden, då det inte heller finns krav på att 

dessa ska matchas enligt några specifika värderingsprinciper som exempelvis verkligt värde 

eller marknadsvärde. Dechow och Dichev (2002) belyser i sin artikel “The Quality of 

Accruals and Earnings: The e Role of Accrual Estimation Errors”. Författarna belyser också 

att periodiseringar kontinuerligt baseras på uppskattningar och antaganden som får 

konsekvenser i framtida periodiseringar. Eftersom att denna icke monetära delen fått allt 

större betydelse i intäkternas erkännande har det uppkommit ett värderingsproblem i 

redovisningssammanhang. 

  

Denna teori belyser tidigare processer för hur resultatet periodiseras och är relevant ur ett 

perspektiv då vi ska analysera förändringen i empirin kopplat till respektive verksamhet och 

dess intäktsströmmar. Verksamheterna kommer att påverkas olika av den nya 

intäktsstandarden som nämnts i problemdiskussionen och teorin belyser värderings- och 

bedömningsaspekten som tillåtits av viss subjektivitet (Falkman & Lundqvist 2016; KPMG 

2016; PWC 2014). Därför kommer vi att använda teorin som verktyg i analysen i förhållande 

till företagens intäktsströmmar.  

2.2 Intäktserkännande  
Det har tidigare funnits en misstolkning och förvirring i betydelsen av erkännande och 

realisering vilket behöver klargöras. Erkännandet behandlar den formella processen i 

rapportering av en transaktion eller händelse i bolagets finansiella information, medan 

realisering behandlar processen då icke monetära tillgångar konverteras till kassaflöden som 

till exempel fordringar (Schroeder, Clark & Cathey 2014, s. 158). Hendriksen och Van Breda 

(1992) menar att definitionen av erkännande innebär att objektet är mätbart, relevant och 

tillförlitligt. Vid den aktuella tidpunkten ska en intäkt erkännas när objektet anses vara en del 

av organisationen som kan mätas, har ett förutsägbart värde och kan verifieras tillförlitligt (s. 

359). För att erkänna intäkten måste denna alltså vara mätbar, där mätbarheten verifieras av 

en marknadstransaktion och när en kritisk händelse inträffat. Den kritiska händelsen som 
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erkänner intäkten bestämmer transaktionens värde som givit ett resultat i den finansiella 

rapporteringen, vilket är skillnaden mellan kostnaden för produktion och försäljningspriset. 

Detta erkännande kan mätas på olika sätt (Schroeder, Clark & Cathey 2014, s. 159). 

  

För precisa intäktserkännanden måste bolaget hela tiden bedöma när denna ska registreras 

och det finns flera aspekter att ta hänsyn till beroende på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs. Ur ett ekonomiskt perspektiv sker intjäning av intäkter i en genomgående process 

vilket kan illustreras av figuren nedan (figur 2.1). Med detta menas att intäkter egentligen bör 

erkännas kontinuerligt under hela produktcykeln vilket blir ett procentuellt färdigställande 

under processens gång. Detta innebär dock ett mycket omfattande och kostsamt arbete i 

praktiken. Med anledning av detta har flera principer försökts utformas genom åren. Istället 

har företag försökt identifiera särskilda tidpunkter för att kunna avgöra när intäkten blivit 

fullbordad vilket försökts definiera genom olika ekonomiska aktiviteter.  För att rapportera 

intäkter bör det alltså finnas en kritisk händelse som avgör erkännandet av intäkten för att 

eliminera osäkerheter (Hendriksen & Van Breda 1992 ss. 359-361). 
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Figur 2.1 Rörelseverksamhetscykeln (Godfrey 2010, s. 296) 

  

Wagenhofer (2014) menar på att erkännandet av en intäkt är beroende av/grundar sig på två 

olika beslut. Dels när intäkten ska erkännas men också det väsentliga beloppet för den/de 

inträffade åtagandena som ska erkännas. Författaren har en genomgång av “earnings cycle” 

för att belysa de konceptuella punkterna för intäktserkännandet. Modellen visar ekonomiska 

livscykeln för olika aktiviteter i verksamheten och dess förhållande till olika risker, 

kassaflöden, redovisning i finansiell rapportering och poster kopplat till balansräkningen. 
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 Tabell 2.1 Risker förknippade med intäktsprocessen 

 
 

(Wagenhofer 2014, s. 358)  

 

När intäkten har erkänts betyder det att en kritisk händelse redan har skett. Beroende på när 

intäkten har erkänts förknippas detta med en osäkerhet och timing. Ett tidigt erkännande, 

menar Wagenhofer (2014) är mer riskabelt men att ett sent intäktserkännande har sämre 

timing. Därför är det viktigt att intäktsprocessen identifierar de olika stegen som kan innefatta 

överenskommelse i kontraktet som följs av produktion, leverans och betalning. Vidare 

diskuterar författaren kring hur principerna kring detta erkännande utformas för respektive 

företag då “earnings cycle” innebär ett antal möjligheter för den kritiska händelsen för 

intäktserkännande. Detta kan kopplas till den problematiken principbaserad redovisning 

medfört med diffusa riktlinjer och komplexa verksamheter som behövt ta hänsyn till flera 

redovisningsprinciper (Beatty, Weber & Altamuro 2005; Weetman 2017; Biondi et al. 

2014).         
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Detta avsnitt ger en insyn i och skapar förståelse för hur processen av intäktserkännandet 

fungerar för att vidare undersöka vilka effekter det kommer leda till av en ny standard. Den 

nya standarden kommer att påverka företagens mätbarhet i intäktserkännandet och därför är 

det relevant att gå igenom och beskriva processen bakom. Teorin påvisar uppkommande 

problematik som intjäningsprocessen resulterar i, för att mäta intäkten beroende på 

verksamhet, som även belysts av ett antal författare i problemdiskussionen (Schroeder, Clark 

& Cathey 2014; Donelson, Jennings & McInnis 2011; Bernard & Stober 1989). För att 

analysera effekterna är det också viktigt att förstå vilka krav som lyder när en intäkt ska 

redovisas och varför en intäkt bör erkännas genom hela rörelseverksamhetscykeln och när 

den blir fullbordad. Vidare kommer vi att ta upp utvecklingen i redovisningen från det 

traditionella synsättet på grund av dess problematik (Beatty, Weber & Altamuro 2005; 

Weetman 2017). Detta har inneburit ett avsteg ifrån den periodiserade redovisning och 

matchningsprincipen (Jin, Shan & Taylor 2014; Dichev & Tang 2008), i samband med 

normgivarnas (FASB & IASB) fokus på prestationsförpliktelser och balansräkningen 

(Whittington 2008; Wüstemann & Kierzek 2005). 

2.3 Paradigmskifte inom redovisning 
Det har funnits en ständig diskussion kring två paradigm inom redovisningen som inkluderar 

ett balansorienterat och resultatorienterat synsätt. Tidigare definitioner av IASB har beskrivit 

relationen mellan tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen som information om 

företagets finansiella position och välmående, men relationen mellan intäkter och kostnader 

som mått av företagets utveckling och prestanda (aktiviteter)edovisningen har haft skilda 

definitioner beroende på vad som vill uppnås med denna. Om målet är att mäta företagets 

finansiella prestanda i form av periodiserad redovisning, definieras intäkter och kostnader 

främst i dess verksamhetsaktiviteter och uppskjutna aktiviteter som beroende på den 

periodiserade redovisningen (resultatorienterat). Om det å andra sidan läggs fokus på 

företagets tillgångar och skulder, i detta sammanhang även benämnt resurser och 

förpliktelser, innebär det att intäkter och kostnader är indirekta förändringar i tillgångar och 

skulder (balansorienterat) (Wüstemann & Kierzek 2005). 

  

I denna studie är det viktigt att vi förklarar dessa två centrala och fundamentala synsätt för att 

förstå problematiken inom redovisningen. Genom förklaringar från paradigmskiftet som skett 
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påvisar detta utvecklingen av normgivare som försökt skapa tydligare standarder och 

riktlinjer som lett till en ny intäktsmodell. 

2.3.1 Resultatorienterat synsätt 
Resultatorienterat synsätt utgår från att intäkter ska erkännas om den är intjänad, realiserad 

eller realiserbara (Schroeder, Clark & Cathey 2014, s. 158). Med detta menas att företaget har 

utfört de prestationer som ska utföras och att intäkterna är realiserade när kassaflödet har 

kommit in. Med detta synsätt är syftet att mäta verksamhetens värdeutveckling genom dess 

effektivitet och genom att jämfört med tidigare period kunna bevisa förändringen i 

effektiviteten (Wüstemann & Kierzek 2005). 

  

Bestämmandet av inkomsterna över en period sätter grund för intäktserkännandet. 

Bestämmandet innefattar olika principer för själva intäktsredovisningen. Man antar att 

beloppet över alla erkända intäkter över en viss period är likvärdiga med beloppen av 

inbetalningarna, från kontraktet över hela verksamhetscykeln. Intäkten är en del av 

kassaflödet (inbetalningarna) som är realiserat för perioden och kostnaderna är kassaflödet 

(utbetalningarna) som är associerade/förknippade med intäkten (Wagenhofer 2014). 

2.3.2 Realisations- och matchningsprincipen: 
Realisationsprincipen innebär att en intäkt ska redovisas när den är realiserad (Skatteverket 

2017). Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) förklarar att realisationsprincipen innebär att 

försäljningshändelsen är avgörande och att intäkten ska rapporteras när försäljningen har 

inträffat (s. 158). 

  

Matchningsprincipen förklarar att utifrån sina intäkter fastställer vilka kostnader som ska 

associeras/matchas och rapporteras med de intäkter som uppkommit under samma period 

(Hendriksen & Van Breda 1992, s. 376; White, Sondhi & Fried 1998, s. 17). Principen 

innebär att företagen ska fastställa vilka kostnader som hafts för att erhålla intäkter och 

därmed redovisa dessa hänförliga kostnader till samma period då intäkterna redovisas 

(Skatteverket 2017). Både matchningsprincipen och realisationsprincipen är relevant när en 

intäkt ska erkännas och har stora inslag i den resultatorienterade redovisningen (Wagenhofer 

2014). 
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2.3.3 Fokus på balansorienterat synsätt 
IFRS går mer mot ett balansorienterat synsätt vilket innebär att fokus ligger på att värdera 

tillgångar och skulder. Implementeringen av den nya intäktsstandarden riktar sig mer mot ett 

balansorienterat synsätt (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 39). För att användaren ska 

bilda en uppfattning av intäkterna som redovisas i resultaträkningen ska fler upplysningar 

göras om vilken relation dessa intäkter har till de redovisade tillgångar och skulder i 

balansräkningen (Tidningen Balans 2016). 

  

Wüstemann och Kierzek (2005) belyser att redovisningen med utgångspunkt av ett 

balansorienterat synsätt, fokuseras det på företagets välmående som innefattar 

huvudindikatorerna tillgångar och skulder. Dessa huvudindikatorer översätts till företagets 

resurser och förpliktelser som beskriver företagets välmående. Det balansorienterade 

synsättet innebär fokus på tillgångar och skulder som mäter avgörandet och förändringen av 

nettotillgången (eget kapital) på balansdagen. Med fokus på balansräkningen skildras och 

bestäms värdet av respektive tillgång och skuld utifrån ett avtal. I samband med kontraktets 

löptid innebär detta förändringar i tillgångar och skulder. Det är förändringarna som 

resulterar erkännande av intäkter, kostnader och inkomster. Därför är avtalet/kontraktet 

väsentligt för fastställande av tillgång och skuld som i sin tur mäter när intäkten ska erkännas 

(Wagenhofer 2014). Med denna ansats uppstår och erkänns intäkten oftast i samband med att 

en fordring förekommer och erkänns. 

 

Genom att beskriva effekten av den nya standarden men också tankegångar hos normgivare 

vid bildande av en intkätsstandarden skapar en förståelse för varför redovisningen går mot ett 

mer balansorienterat synsätt. Detta kan vi analysera genom att vi också förstår hur den har 

påverkat företagen och vilka nackdelar det finns med att vi går mot en balansorienterad 

redovisning, som också kan diskuteras. 

2.4 Normgivare och IAS 18 & IAS 11 

Innan den retroaktiva tillämpningen och införandet av IFRS 15 har IAS 18 och IAS 11 

tillämpats av alla Large Cap bolag på NASDAQ Nordic som tillämpat IFRS. För att kunna 

förstå förändringen i riktlinjerna är det relevant och användbart för oss att beskriva dessa 

tidigare standarder för att senare förstå skillnaden i riktlinjerna mellan IAS 18 och IAS 11 

och IFRS 15 och dess påverkan i verksamheterna. 
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IASB:s ramverk och deras standarder har innehållit inslag av både resultatorienterat och 

balansorienterat synsätt. Standarder för intäkter har innefattat IAS 18 och IAS 11 som senast 

uppdaterades år 1993 (Wüstemann & Kierzek 2005; Ball 2016). IAS 18:s syfte är att ange hur 

intäkter ska redovisas genom dess uppkomna transaktioner och händelser med en 

utgångspunkt av att en intäkt ska redovisas i rapporten när det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dess fördelar kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Standarden tillämpas genom följande typ av händelser och transaktioner: 

  

• Försäljning av varor 

• Utförande av tjänsteuppdrag  

• Annans utnyttjande av ett företags tillgångar, som ger upphov till ränta, royalty eller 

utdelning.  

 

Tjänsteuppdrag sker under en period eller sträcker sig genom flera perioder, där ett 

överenskommet uppdrag sker enligt avtal inom en överenskommen tid. Inkomsten som är 

hänförlig till uppdraget redovisas som en intäkt när det ekonomiska utfallet av ett 

tjänsteuppdrag som utförs av företag, kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta ekonomiska 

utfall är hänförligt till färdigställandegraden vid rapportperiodens slut (IFRS -Volymen 2015, 

ss. 336-339). 

 

IAS 18 hänvisar vidare till IAS 11 Entreprenadavtal (IFRS -Volymen 2015, s. 289). IAS 11 

Entreprenadavtal är en standard som anger hur inkomster och utgifter ska hanteras i 

redovisningen och denna standard kännetecknar intäkter av företag som utför entreprenad 

eller liknande uppdrag. Intäkterna fokuseras på prestationer/aktiviteterna som förekommer i 

samband med periodiseringar då aktiviteterna påbörjas och slutförs i skilda 

redovisningsperioder (Ibid, s. 331). 

  

Wagenhofer (2014) menar att IAS 11 Entreprenadavtal kännetecknas av det 

resultatorienterade synsättet, men att IAS 18 innehåller inslag av både resultat- och 

balansorienterat synsätt. Detta i samband med att IAS 18 och framförallt IAS 11 använt sig 

av periodiserings och matchningsprincipen som verktyg vilket kännetecknas av resultat och 

aktivitetsbaserat synsätt som tidigare nämnts. 
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2.5 Framtagandet av IFRS 15 & dess innebörd 
Problem med IAS 18 och IAS 11 har varit att riktlinjerna inte varit tillräckligt tydliga för 

komplexa verksamheter och svåra att applicera på företag med speciella intäktsströmmar 

(Wagenhofer 2014). Det var också detta som drev utvecklingen av den nya intäktsstandarden 

för att kunna applicera standarden internationellt och minska kontrasten för olika specifika 

verksamheter och situationens uppkommande i praktiken (Wagenhofer 2014; Rutledge, 

Karim & Kim 2016). FASB och IASB övervägde till början en modell som baseras på det 

“verkliga värdet”, men på grund av praktisk problematik och osäkerhet avslogs denna. Istället 

gick normgivarna mot “The Customer Consideration Model” där värdet av prestationer 

fastställs vid avtalets början (Wüstemann & Kierzek 2005). 

  

“The Customer Consideration Model” utgår från ett balansorienterat synsätt. Kontraktet visar 

rättigheterna för respektive part vid dess utformning och den totala ersättningen för det 

omfattande avtalet allokeras till de individuella prestationsförpliktelserna. Skillnaden i denna 

modell från “The Measurement Model” ligger framförallt i hur kontraktets värde mäts och 

redovisas. I “The Measurement Model” mäts prestationsåtagandena i kontraktets början, 

utifrån hur en tredje part skulle värdera dessa (försäljningspriset), och ifall detta understiger 

kundens verkliga värde kan en intäkt erkännas redan innan intjäningsprocessen. Att intäkten 

kan erkännas innan intjäningsprocessen har varit en stor faktor till att modellen var 

problematisk (Schipper, Schrand, Shevlin & Wilks 2009). 

  

I “The Customer Consideration Model” utformas dock kontraktet med stor vikt för att inte 

erkänna tillgången eller skulden i förtid eftersom att de enskilda prestationsförpliktelserna 

utgör värdet av den totala ersättningen för kontraktet. Detta utgör en förändring i 

redovisningen eftersom att de återstående prestationsförpliktelserna rapporteras i förhållande 

till den totala ersättningen för kontraktet som utformats vid dess början. De enskilda 

prestationsförpliktelserna erkänns som intäkter när de har fullgjorts beroende på kontraktets 

utformning. I “The Measurement Model” mäts försäljningspriset istället om, vid varje 

rapporteringstillfälle till det nuvarande försäljningspriset och därför kan priset skilja sig vilket 

också lett till att denna modell avslagits (Schipper et al. 2009). 

 

Efter många överväganden presenterades den slutliga standarden IFRS 15 med tillämpning 1 

januari år 2018 och ersätter tidigare standarder IAS 11 och IAS 18. Standarden ger en 
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omfattande redovisningsmodell som kategoriseras i fem steg och fungerar som en 

utgångspunkt för att ta itu med intäkter och när en intäkt ska erkännas (Yeaton 2015). Nedan 

presenteras en ingående förklaring av de olika stegens innebörd som tillsammans utgör IFRS 

15: 

 

Identifiera avtalet med kunden 

Den första fasen handlar om att företaget ska identifiera vilket avtal som finns med kunden. 

Avtalet har inga krav på utformning och kan därför både vara muntliga och skriftliga. Det 

väsentliga kravet från IFRS 15 gällande avtalets existens och för att ett avtal ska existera är 

ett godkännande av båda parter som ingår i avtalet där båda parterna har åtagit sig ett antal 

skyldigheter att utföra. I fall där paketavtal förhandlats fram det vill säga ett paket som 

innefattar flera olika avtal som på ett eller annat sätt har en stark anknytning till varandra och 

tillsammans integreras till kund, ska sammanslås och ses som ett avtal under vissa villkor. 

 

Identifiera prestationsåtagandena i avtalet 

Nästa steg är att identifiera de prestationsåtagandena som föreligger och är förknippade med 

varje kontrakt. Dessa förpliktelser är löften som företaget har valt att ge kunden i form av att 

överföra varor eller tjänster. Överföringarna kan också vara en serie av varor och tjänster. Det 

primära handlar om att den är distinkt, vilket menas att varan eller tjänsten är separat 

identifierad i avtalet och ska kunna nyttjas av kund enskilt som produkten är eller 

tillsammans med andra resurser. 

 

Fastställande av transaktionspris 

Det tredje steget handlar om att fastställandet av transaktionspriset. Transaktionspriset 

grundar sig på den ersättning som företaget förväntas ha rätt till för att de har utfört 

prestationsåtaganden som framgår i kontraktet. Företaget har rätt till att erhålla ett utbyte för 

den överföring av tjänst/vara som de har presterat till kund i form av varor eller tjänster. 

Dessa ska företaget i utbyte erhålla någon form av ersättning. Baseras transaktionspriset på en 

fast ersättning ska detta framgå tydligt i kontraktet. I de omständigheter där det råder en rörlig 

ersättning ska det av företaget fastställas hur den rörliga ersättningens storlek kommer att se 

ut. Vid fastställandet av transaktionspriset måste det även tas till hänsyn om i vilket tidsvärde 

pengarna har, om det råder en icke-kontant ersättning, om det har ingått eventuella rabatter 

till kund samt huruvida prestationsåtagandet innefattar en finansieringskomponent. 
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Fördela transaktionspriset på de olika åtagandena i avtalet 

I detta steg ska de fastställda transaktionspriserna fördelas på respektive åtagande som 

framgår i det kontrakt som är upprättat med kund. Fördelningen ska göras i förhållande till 

deras oberoende försäljningspriser. 

 

Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 

När en tjänst eller vara är överförd till kund innebär det att företaget har uppfyllt sitt 

prestationsåtagande och kan därmed redovisa intäkten. Vad innebär då innebörden av att den 

är varan eller tjänsten är överförd till kund? Jo, tjänsten eller varan anses vara överförd när 

motparten det vill säga kunden har kontroll över tjänsten eller varan. Det som är viktigt att 

understryka är att överföring av kontroll ska särskiljas från överföring av risker och förmåner. 

När en kund betraktas ha kontroll över en vara eller en tjänst är när den direkt kan utnyttja, 

använda och har den till sitt förfogande (PWC, 2014). 

2.5.1 Kriterier för kontroll 

För att en intäkt ska redovisas över tid i samband med det förknippade prestationsåtagandet 

ska minst ett av följande kriterier uppfyllas: I samband med erhållandet av nyttan kan kunden 

konsumera denna i takt med företagets prestationer, kunden kontrollerar en tillgång som 

företaget skapar eller förbättrar, att företaget hittills utfört prestationer med rätt till betalning 

för dessa eller att denna tillgång inte har någon alternativ användning för företaget. Med 

innebörden av att kunden inte har någon alternativ användning för tillgången menas med att 

kunden är begränsad enligt avtalet och kan inte utnyttja denna i ett annat syfte än vad som 

kommit överens om. 

 

Om inget av ovanstående kriterier uppnås redovisas intäkten vid en tidpunkt och ska då ej 

redovisas över tid. I detta fall ska bedömningen göras på ett antal andra indikatorer. 

Tillsammans med indikatorn gällande risk och förmåner kan bedömningen även göras på om 

företaget överfört den fysiska besittningen av varan eller tjänsten, om företaget har rätt till att 

erhålla betalning, om kunden har fått legalt äganderätt av varan eller tjänsten och om denne 

har godkänt varan eller tjänsten (PWC 2014; Deloitte 2016).  
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2.5.2 Överväganden gällande huvudman eller agent 

Med IFRS 15 krävs det att företag utvärderar sina enheter för att klargöra ifall dessa enheter 

kontrollerar varan eller tjänsten innan det ska levereras till kund. Detta bestämmer i sin tur 

ifall enheten agerar huvudman eller agent. Det finns ett antal indikatorer för att bedöma och 

avgöra om enheten agerar huvudman eller agent. Enheten agerar huvudman om exempelvis 

denne har ansvar att uppfylla och överföra den utlovade varan eller tjänsten, innehar lagerrisk 

samt har en handlingsfrihet att sätta priserna på varan eller tjänsten. Dessa indikatorer 

används som hjälpmedel vid svåra bedömningar för att avgöra enhetens kontroll över varan 

eller tjänsten innan överföring till kund. Dessa indikatorer bör ses som riktlinjer, hjälpmedel 

och tillägg utöver appliceringen av kontrollen och dess principer i och med implementeringen 

av IFRS 15 (Deloitte 2016).  

2.6 Utvärdering av påverkande Intäktsströmmar i och med IFRS 15 

2.6.1 Långvariga projekt  

Bolag innefattande entreprenadavtal som tillämpar successiva vinstavräkningar kommer att få 

en påverkan i tidpunkten för redovisningen. Detta som tidigare nämnts eftersom att den nya 

intäktsstandarden ger nya kriterier för intäktsredovisningen över tid som grundar sig i ett 

mera fokus på kontroll och skiljer sig delvis från befintliga standarder IAS 18 och IAS 11. 

Detta resulterar i att bolag som har kontrakt som tillämpar successiva vinstavräkningar inte 

uppfyller alla kriterier enligt IFRS 15 och får därmed vänta med att redovisa intäkterna till en 

senare tidpunkt och även göra en omprövning av deras kontrakt gällande om 

intäktsredovisningen ska ske när kontraktet är färdigställt eller i takt med färdigställandet 

enligt kontrakt. Intäktsströmmar för redan färdigställda enheter innan kunden ingått avtal, är 

det mer sannolikt att intäkten redovisas vid en tidpunkt och inte över tid i linje med 

tillämpandet av successiva vinstavräkningar (PWC 2014; KPMG 2017). 

2.6.2 Paketavtal 

IFRS ger nya och detaljerade kriterier gällande hur de olika prestationsåtagandena i ett 

kontrakt ska identifieras, fördelas med olika transaktionspriser och vidare hur de ska 

intäktsredovisas. Ett prestationsåtagande som är definierat i kontraktet är ett löfte att överföra 

en vara eller tjänst till kunden. Intäktsströmmar innehållande av varor eller tjänster ska 

bestämmas ifall de är urskiljbara eller inte. Är varorna eller tjänsterna som ska överföras till 
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kund urskiljbara ska dessa intäktsredovisas som separata prestationsåtagande. Är varorna inte 

urskiljbara ska de sammanslås som ett paket och tillsammans med de andra sammankopplade 

icke urskiljbara varorna eller tjänsterna, redovisas tillsammans som ett enda 

prestationsåtagande. För att avgöra om en vara eller tjänst är urskiljbar ska varan eller 

tjänsten inte tillhandahålla en integreringstjänst med andra varor eller tjänster i kontraktet. 

Vidare ska varan eller tjänsten inte vara beroende eller sammankopplad med en annan vara 

eller tjänst som framgår i kontraktet. Slutgiltigen ska varan eller tjänsten inte vara 

kundanpassad eller modifierad av en annan vara eller tjänst som framgår i kontraktet. 

Sammanfattningsvis ska varorna eller tjänsterna slås samman i ett paket om de är 

sammankopplade till varandra, inte går att urskilja och företaget ska integrera dessa varor och 

tjänster till kund. 

 

Dessa nya kriterier gällande om varor eller tjänster ska redovisas som separata 

prestationsåtaganden eller i ett paket, kommer att ge påverkan hos ett antal företag då dessa 

behöver se över hur deras kontrakt är utformade och göra väsentliga bedömningar när de ska 

tillämpa de nya kriterierna gällande varornas eller tjänsternas karaktär (PWC 2014; Deloitte 

2016; KPMG 2017). 

2.6.3 Rörlig ersättning  

Rörliga ersättningar innefattar handelsincitament som rabatter, avdrag på olika varor och 

tjänster, återbäringar, returrätter, krediteringar samt incitamentsprogram. Beroende på vilket 

typ av incitament som kunden har, redovisas detta för nuvarande som en reducering av 

intäkten, kostnad eller helt separat. Med IFRS 15 redovisas dessa istället i den omfattning 

som är högst sannolik att inte ersättas vid eventuella beslutande prisosäkerheter (KPMG 

2017; Deloitte 2016) 

 

PWC (2014) antyder att rörliga ersättningar varit av särskild diskussion i sammanhang med 

standardens införande. Sedan tidigare har företag varit vana att redovisa relaterade intäkter 

när förknippade osäkerheter kring rörliga ersättningar upphört. Med den nya standarden ska 

den rörliga ersättningen numera redovisas endast i den utsträckning som är sannolikt att inte 

en väsentlig del av intäkten behövs återföras i framtiden. Historisk data och prognoser kan 

vara behjälpliga vid en sådan bedömning. Detta kan påverka storleken samt tidpunkten för 

när intäkten ska redovisas (Deloitte 2016). 
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2.6.4 Garantier 

Den nya intäktsstandarden skiljer mellan två garantier, där ifall kunden tillhandahåller 

garantin separat från produkten eller en tjänst utöver de överenskomna specifikationerna, ska 

företaget redovisa garantin som ett separat prestationsåtagande i enlighet med den nya 

intäktsstandarden. Om garantin å andra sidan täcker produkten i form av en försäkring för att 

uppfylla de överenskomna specifikationerna redovisas detta inte som ett separat 

prestationsåtagande (Deloitte 2016; KPMG 2017).  

 

Garantier med lagkrav som avser att skydda kunden från felaktiga produkter visar på ett icke 

separat prestationsåtagande. Det är större sannolikt att garantin är ett eget separat 

prestationsåtagande utöver den utlovade varan eller tjänsten, ifall garantin löper under en 

längre tidsperiod. Om det finns generella krav för ett företag att ge garantier till kund med 

syfte att säkerställa produktens överenskomna specifikationer, är tjänsterna sannolikt inte ett 

separat prestationsåtagande utöver den utlovade varan (CFO World 2015). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras och behandlas tillvägagångssättet för insamlingen av den empiriska data som gjorts 

för att uppnå studiens syfte. Kapitlet behandlar vilken population som definieras i studien, valet av att göra en 

totalundersökning, hur empirin presenteras, studiens tillförlitlighet samt hur data har bearbetats.  

3.1 Forskningsmetod/forskningsstrategi 
Forskningsmetoden för denna studie var en tvärsnittsdesign då studien ämnade sig att 

undersöka effekter av en ny standard vilket inneburit förändringar i redovisningen för de 

olika bolagen som ingår i populationen (Bryman & Bell 2017, s. 81; Denk 2002, s. 55). Det 

var inte möjligt att utifrån ett längre tidsintervall studera effekten av standarden med tanke på 

att införandet av den nya standarden påbörjades tillämpas med i retroaktiv bemärkelse under 

året 2017. Detta tillstyrks också av Stockholmsbörsens övervakningsenhet kommunicerat ut 

att slutgiltiga kvantitativa övergångseffekter ska beskrivas och presenteras senast i 

bokslutskommuniké för 2017 (PWC 2017). 

  

I en tvärsnittsdesign samlas data in exempelvis under ett kort tidsintervall från flera fall där 

data ska vara kvantifierbar för att kunna upptäcka olika slags sambandsmönster (Bryman & 

Bell 2017, s. 81). Då vi utgick ifrån endast en rapport per bolag vid ett fåtal tillfällen inom ett 

kort tidsintervall kan vi styrka på vad tidigare författare antyder gällande tvärsnittsdesign. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att det finns en problematik i 

tvärsnittsundersökningar när det kommer till att hitta samband ur sin empiri då det teoretiskt 

sett kan finnas samband mellan två variabler, men att orsaksrelationen är oklar. I 

longitudinella undersökningar påvisas och tydliggörs dock ett dubbelriktat samband eftersom 

att hänsyn till tiden tas vilket styrker sambandet (s. 139). På grund av detta kan denna studie 

anses vara mindre tillförlitlig men kan försvaras med att det är en ny standard där 

uppskattning av övergångseffekterna kopplat till vad som är känt för bolaget ska 

sammanställas i delårsrapporten (PWC 2017). 

  

Undersökningen möjliggjordes genom en kvantitativ strategi för att kunna sammanställa en 

större mängd rådata och utifrån dessa analysera effekterna av införandet av den nya 

standarden (Eggeby & Söderberg 1999, s. 20). Rådata inhämtades ur årsredovisningar och 

bokslutskommunikéer för år 2017. Data som var relevant för studien hämtades ur specifika 

avsnitt där det framgick hur bolaget påverkas av den nya standarden men också vilka 

intäktsströmmar som respektive bolag omfattas av. Denscombe (2016) belyser att för en 
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forskare ska uppnå objektivitet är det av relevans att behandla data på ett rättvist och opartiskt 

sätt (s. 379). Genom denna studie förhöll vi oss opartiska till informationen och kunde inte 

påverka den genom subjektiva bedömningar med anledning av att data endast speglar 

bolagets prestationer och värdering endast lagts för att välja relevanta övergångsaspekter med 

tillämpning av den nya standarden. 

3.2 Population & valet av en totalundersökning 
Populationen för denna studie utgjorde alla noterade bolag på Nasdaq Nordic STO inom 

Large Cap, som tillämpar IFRS. Motivering till valet av population, är att Large Cap bolagen 

har ett större ekonomiskt intresse (Bolagsverket 2012).  

 

Innebörden av en totalundersökning är att studera samtliga analysenheter som utgör hela 

populationen som definieras (Esaisson, Giljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 

171).  Författarna menar på att studera alla enheter i en population är en av de bästa formerna 

att basera sina resultat på. I denna studie utfördes en totalundersökning av samtliga bolag 

inom Large Cap på Nasdaq NORDIC STO. Eftersom att alla enheter (bolag) i den definierade 

populationen undersöktes, fick vi inte några felmarginaler och kan därför hålla med tidigare 

författare. Det kan dock vara svårt att utföra totalundersökningar på grund av att de är 

opraktiska, tids- och resurskrävande samt dyra att genomföra (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 101). För denna undersökning gjordes bedömningen att populationen var 

möjlig att undersöka utifrån dess kvantitet och att det ej var resurskrävande då informationen 

finns på internet via databaser och bolagens hemsidor, vilket gjort att åtkomsten till empirin 

för samtliga enheter är lättillgängliga. 

3.2.1 Bortfall 

Large Cap bolag som är noterade på Nasdaq NORDIC STO men som inte omfattas av IFRS 

låg utanför populationen och blev bortfall i studien. Detta med anledning av att de då heller 

inte hade någon effekt av den nya intäktsstandarden. Följande Large Cap bolag blev bortfall 

för denna studie: Autoliv. 
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3.3 Val av litteratur & vetenskapliga artiklar 
Litteratur och vetenskapliga artiklar samlades in via sökmotorerna Google Scholar och 

Söderscholar, men också på Södertörnsbibliotek där vi fick tillgång till den tryckta 

litteraturen som behandlats i studien. De vetenskapliga artiklar som användes i studien togs 

fram genom ett antal sökord. Följande sökord användes vid flest tillfällen; “revenue 

recognition” (intäktserkännande), “accounting revenues” (intäktsredovisning), “accrual” 

(periodiseringar), “accrual income” (periodiserat resultat), “accrual accounting” 

(periodiserad redovisning), “cash flow” (kassaflöde), “fair value” (verkligt värde), “earnings 

quality” (vinstkvalité), “FASB och IASB” och “matching principle” (matchningsprincipen), 

“balance-based approach” (balansorienterat synsätt). 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Denscombe (2016) belyser att dokument som inhämtas från internet bör granskas noggrant 

för att vidare undersöka om dokumenten är trovärdiga. För denna undersökning kunde det 

konstateras att dokumenten (årsredovisningar & kvartalsrapporter) som hämtades, lagts upp 

offentligt via respektive bolags hemsida. Detta påvisar en ökad trovärdighet för denna studie 

eftersom dokumenten ej hämtades från en sekundärkälla. Denscombe (2016) menar på att 

anledningen till att det behövs göra en kvalitetsgranskning av dokumenten är för att det råder 

få restriktioner på internet vilket kan leda till att trovärdigheten i dokumentet tenderar till att 

vara låg. Författaren menar, för att uppfylla en trovärdighet i dokumentet är det relevant att 

ställa sig två motfrågor: 

  

•  Är innehållet riktigt? 

• Är det fritt från förutfattade meningar och fel? 

  

(ss. 326-328) 

  

Författaren belyser även att validiteten i kvantitativ data hänvisar till noggrannhet och 

precision i data. Den grundläggande frågan handlar om huruvida data mäts på ett korrekt sätt 

och om data är av rätt typ för det valda ämnet (Denscombe 2016, s. 377). Eftersom att 

årsredovisningar innehåller bestämmelser enligt lag 2 kap. 2 § i Årsredovisningslagen (SFS 

1995: 1554) om att ge en rättvisande bild i enlighet med god redovisningssed, visar detta på 

att dokumenten som behandlades i denna studie kan visa på tillförlitlighet. Dessvärre finns 
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inget krav på att delårsrapporten ska granskas av en revisor, men att det ska framgå om den 

inte blivit granskad av en revisor i rapporten (Kap 9, 6 § Lag (2007:367)). Bolag som 

tillämpar av IFRS ska också ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöden. Dessa bolag ska redovisa information angående 

redovisningsprinciper som ger relevant, tillförlitlig, jämförbar och begriplig information. 

Detta tolkar vi innefattar principer inom den nya intäktsredovisningen. 

  

För att identifiera vilka bolag som tillämpar IFRS, beskrivs enligt not 14 att bolag måste 

utföra ett uttryckligt uttalande vid följande av IFRS i noterna. De bolag som inte tillämpar 

IFRS samtliga krav får inte beskriva att de tillämpar IFRS (European Commission 2009, s. 

3). 

  

Olsson och Sörensen (2011) förklarar reliabilitetsmåttet som graden av överensstämmelse. 

Måttet förklarar ifall samma resultat skulle erhållas vid upprepande mätningar (s. 123). 

Denscombe (2016) håller med angående detta och förklarar att tillförlitligheten i metoderna 

handlar om huruvida forskningsinstrumenten är neutrala och konsekventa utifall att de 

användas eller upprepas vid en rad olika tillfällen (s. 378). Denna studie kan anses ha en god 

reliabilitet då vi undersökte effekter i kvantifierbara data, alltså siffror. Dessa siffror 

förändras ej över tid vilket tyder på att samma resultat skulle erhållas om undersökningen 

genomfördes vid ett annat tillfälle. 

  

Vid genomgång av empirin märkte vi dock att det segmentet i rapporterna som innefattar 

effekten vid införandet av den nya intäktsstandarden varit otydligt framställd i den 

kvantifierbara data i ett flertal bokslutskommunikéer. Från en början hade vi tron om att det 

skulle vara framställd i tabellform för en mer begriplig förändring utifrån en intressent eller 

läsares perspektiv på grund av en mycket omfattande ny standard. Detta framkom dock inte 

av alla, utan siffrorna var i flera bolag inbakade i en text vilket försvårade insamlingen av 

empirin, och noggranna överväganden för att inte missuppfatta siffrornas betydelse, om det 

exempelvis var en minskning eller ökning men också specifikt vilken post som påverkades. 

Den data i form av kvalitativ beskrivning av effekten i kontrast till kvantitativ data ansåg vi 

också otydlig. Eftersom att mer precis data förespråkades framför större mängd empiri, blev 

empirin tunnare då upplysningarna i ett flertal rapporter inte varit tillfredsställande för 

undersökningens behov, som å andra sidan inneburit mer tillförlitliga och korrekta värden. 
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På grund av att vi ville samla in korrekt data och öka tillförlitlighet valde vi att använda oss 

av aktuell information genom att utgå från årsredovisningarna. Under insamlingen upptäckte 

vi dessutom att en del siffror skiljde sig mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen 

för vissa bolag. Detta är aningen underligt, då informationen utgår från samma balansdag och 

rapporteringsperiod. Denna information bör därför inte skilja sig och därför ifrågasattes 

tillförlitligheten i delårsrapporten vilket också var motivering till att vi valde att använda oss 

av årsredovisningen som utgångspunkt. En annan motivering till valet av att vi utgick från 

årsredovisningar är att dessa måste granskas av en extern revisor. 

3.5 Tillvägagångssätt 
För att uppfylla studiens syfte och genomförande krävdes det tillgång till den finansiella 

information som framgick i respektive bolags årsredovisningar för året 2017. Ett antal bolag 

kompletterades med bokslutskommunikéer för år 2017. För bolagen Sandvik och Oriflame 

Holding framkom det inte kvantifierbara data i årsredovisningarna år 2017 för de relevanta 

posterna vi har studerat vilket förklarar bokslutskommunikéernas komplement. Detta för att 

ge en fullständig bild av de kvantifierbara förändringarna som uppkommit i samband med 

den nya intäktsstandarden. 

  

Primärt har vi utgått ifrån årsredovisningar för att finna den kvantifierbara data som utgör vår 

empiri. Eftersom att det saknats information i vissa bolags årsredovisningar gällande de 

undersökningsposterna vi valt att undersöka, har vi stämt av i respektive bolags 

bokslutskommuniké för att se om denna data istället framkommit i denna rapport. 

  

Bolagen som visar på kvantifierbar effekt tillämpar IFRS 15 i retroaktiv bemärkelse vilket 

menas med att bolagen utgår ifrån att standarden alltid tillämpas. Därefter beskriver bolagen 

ifall IFRS 15 givit väsentliga effekter eller inte. Vidare beskriver bolagen kvantifierbara data 

som vi sedan räknar på för att visa på effekten i de påverkade posterna. 

  

Vi behövde inte göra några omräkningar för att ta reda på ifall bolaget har en väsentlig effekt 

eller inte. Detta eftersom att de bolag som visar på en väsentlig effekt, också redovisar ett 

omräknat värde under det specifika avsnittet där bolagen ger en introduktion och beskrivning 

av införandet av den nya intäktsstandarden. Det som blev underlaget för empirin var det 

omräknade värdet. Detta för att i nästa steg kunna räkna om värdet som reflekterar nya 
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intäktsstandardens effekt och vidare undersöka om det uppstod en skillnad eller inte. Alltså 

för att identifiera hur stor skillnaden blev tog vi det omräknade värdet och använde 

koncernens balans- och resultaträkning som komplement för att mäta effekt i de valda 

undersökningsposterna; Nettoomsättning och rörelseresultat. 

  

Nasdaq NORDIC STO elektroniska databas användes som verktyg för att identifiera vilka 

bolag som ingick i populationen och även inom vilken sektor dessa bolag är verksamma i. 

Årsredovisningarna hämtades ur respektive bolags hemsidor genom en manuell sökning på 

internet. Förteckningen speglar den faktiska populationen. Eftersom att det gjordes en 

totalundersökning på samtliga Large Cap Bolag på Nasdaq NORDIC STO utesluts risken att 

någon enhet utelämnas och därmed är förteckningen fullt tillförlitlig.   

3.5.1 Presentation av empiri 

Empirin introducerades med en sammanställning av effekten på samtliga bolag genom två 

tabeller för respektive undersökningspost. Trenden i tabellerna är av en fallande karaktär med 

innebörden att bolag med högst positiv påverkan, rangordnades först i tabellen medan de med 

mest negativ påverkan, längst ner. I samband med presentationen av tabellerna visas två 

diagram som illustrerar en sammanställning av den procentuella förändringen i de valda 

undersökningsposterna, i alla bolag som visar på kvantifierbar effekt av den nya 

intäktsstandarden. 

  

Dispositionen genom empirin delades upp per bolag där de bolag som tillhör samma sektor 

presenteras till följd efter varandra. I varje bolagsavsnitt presenterades en tabell som 

illustrerar den kvantifierbara effekten av standarden i de poster som vi valt att undersöka. Till 

följd av tabellen presenterades den information som bolaget uppgett gällande hur den nya 

standarden gett effekt på bolaget och dess intäktsströmmar. Insamlingen av data har 

inhämtats från respektive bolags årsredovisning för året 2017.  

 

Uppdelningen per bolag gjordes för att kunna analysera på ett effektivare sätt. Detta var 

också väsentligt för att kunna analysera bolagets kvantifierbara effekt och förstå varför 

effekten möjligtvis var större för ett antal bolag. En annan aspekt som togs i beaktande vid 

uppdelning av empirin per bolag var på grund av en lättöverskådlighet och för att om läsaren 
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vill ha information om ett specifikt bolag snabbt och enkelt kunna söka upp det. Nedan 

illustreras en exempeltabell som presenteras i varje bolagsavsnitt:  

 

Tabell 3.1 Exempeltabell 

MSEK* Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettoomsättning 
    

Rörelseresultat 
    

*Omräknat från rapporteringsvaluta till MSEK. 

  

Med den not som framgår under ovanstående tabell, förklaras ifall någon åtgärd gjordes vid 

sammanställningen av empirin för respektive bolag. Den enda åtgärden som behövde göras 

var en omräkning till MSEK om bolaget har använt sig av en annan rapporteringsvaluta än 

svenska kronor. Detta för att få en enhetlig bild av sammanställningen som framgår i början 

av empirin.  

3.5.2 Databearbetning 

För att räkna ut den kvantifierbara effekten av den nya intäktsstandarden på nettoomsättning 

och rörelseresultatet, användes programmet Excel som verktyg. Strukturen var upplagd 

genom att dela upp Excelboken i två blad där varje blad benämndes i den post som skulle 

räknas ut (nettoomsättning & rörelseresultat). Vi räknade på alla bolag som hade en 

kvantifierbar verkan och dessa radades upp efter varandra vertikalt per blad. De bolag som 

inte uppgav en kvantifierbar effekt inkluderades inte med i Excelboken med anledning av att 

det inte gick att beräkna på något. För att illustrera detta visas nedanstående figur;

 

 Figur 3.1 Excelboken uppdelat i två blad. 

För varje bolag lades det upp fyra stycken kolumner (kolumn B, C, D & E) som rubricerades 

enligt följande; ursprungligt värde, förändring, omräknat värde, procentuell förändring. Detta 

gjordes konsekvent på samma sätt i de två Excelbladen för att beräkna effekten de 
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undersökningsposter som valts i studien. Kolumn A i de två bladen innefattade de olika 

bolagsnamnen. För att beräkna förändringen för respektive bolag (kolumn A) utformade vi en 

systematik för beräkningarna. Detta för att minska risken att räkna fel och för att effektivisera 

processen för beräkning. 

 

 

Figur 3.2 Respektive kolumn A, B, C, D & E lodrätt från vänster 

 

För att inte manuellt behöva göra beräkningar för varje bolag utformades formler för 

kolumnerna “omräknat värde” och “procentuell förändring”, med hjälp av Excels 

funktioner. Genom att systematiskt gå igenom alla bolags bokslutskommunikéer med 

kvantifierbar effekt och skriva in siffrorna för ursprungliga värdet (kolumn B) och 

förändringen (kolumn C) beräknade Excel förändringen och förändringen i procent. De 

formler som tillämpades var följande; 

  

• Ursprungligt värde + förändring = omräknat värde (kolumn D) 

• Omräknat värde/Ursprungligt värde * 100 = procentuell förändring (kolumn E) 

  

De bolag som uppgav kvantifierbar effekt i en av två poster inkluderades i Excelarket. Dessa 

bolag inkluderas i sammanställningen som framgår i början på empirin, där en kommentar 

finns som lyder, information saknas. För den undersökningspost där information saknades om 

kvantifierbar effekt nollades företaget i beräkningen på Excel. Detta för att inte få 

uppkommande problem vid konstruktion av formlerna. De bolag som uppgav kvantifierbar 

effekt men hade en annan rapporteringsvaluta än svenska kronor beräknades först om till 

svenska kronor för att sedan tillämpa ovanstående formler för att beräkna effekter i 

nettoomsättningen och rörelseresultatet. Enligt dagskursmetoden, omräknas poster som ingår 

i balansräkningen till balansdagenskurs medan poster som ingår i resultaträkningen omräknas 

till genomsnittskursen för aktuella året (Carlsson & Sandell 2018, s. 157). Genomsnittskursen 

för året 2017 hämtades från Riksbankens hemsida för att räkna om rapporteringsvalutan till 

svenska kronor (Riksbanken 2018). 
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Tabell 3.2 Struktur för beräkning av data 

Bolag (bolag med 

kvantifierbar effekt) 

Ursprungligt 

värde (MSEK) 

Förändring 

(MSEK) 

Omräknat 

värde (MSEK) 

Procentuell 

förändring (%) 

Atlas Copco 
  

  

Electrolux 
    

Ericsson 
    

Hexagon (EUR) 
    

NCC 
    

Oriflame Holding 

(EUR) 

    

Peab 
    

Saab 
    

Sandvik 
    

Securitas 
    

Swedish Match 
    

Tele2 
    

Telia 
    

Volvo Group 
    

Nobia 
    

Ica Gruppen 
    

Alfa Laval 
    

SEB 
    



   

 

31 

 

Whilborgs 

Fastigheter 

        

  

De bolag som redovisade sina siffror med en annan rapporteringsvaluta än svenska kronor 

tydliggörs i ovanstående tabell med en parentes innehållande en förkortning av angiven 

rapporteringsvaluta.  

 

Avslutningsvis presenterades en sammanställning av de 74 bolag som ej visar en 

kvantifierbar effekt i varken deras årsredovisningar eller bokslutskommunikéer för år 2017, i 

de poster som vi har valt att undersöka. 

3.6 Motivering till valet av undersökningsposter 

En motivering till valet av undersökningsposter är att utifall att bolag väljer att vänta med 

intäktsredovisningen resulterar det i direkta förändringar i nettoomsättningen vilket i sin tur 

ger effekt på rörelseresultatet. Detta då bolagen väntar med att ta sina utgifter först än de har 

erkänt intäkterna. Efter en genomsökning av alla de bolag som ingår i den definierade 

populationen och som visade på en kvantifierbar effekt, kunde vi konstatera att dessa bolag 

redovisat en förändring i minst en av dessa två poster. Med denna motivering gjorde vi 

bedömningen att det är relevant för studiens syfte var att undersöka nettoomsättningen och 

rörelseresultatet. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den datainsamling som har inhämtats. Kapitlet introduceras med en sammanställning 

av den nya intäktsstandardens påverkan på de olika bolagen som ingår i undersökningen. Sammanställningen 

visar en procentuell förändring i de utvalda undersökningsposterna, nettoomsättning och rörelseresultat. Till 

följd av sammanställningen är empirin uppdelad per bolag. 

4.1 Sammanställning av empirin 

Tabell 4.1 Förändring i nettoomsättning 

Företag (MSEK) Nettoomsättning Förändring Omräknad nettooms Procentuell förändring % Sektor 

Ica Gruppen 106 455 3 000 109 455 2,8181 Konsumentvaror 

Whilborgs Fastigheter 2 296 60 2 356 2,6132 Finansiell 

Ericsson 201 303 4 075 205 478 2,0243 Teknologi 

SAAB 31 394 272 31 122 0,8664 Industri 

NCC - - -  - Industri 

Securitas - - -  - Industri 

Hexagon  33 217 -3 33 214 -0,0087 Teknologi 

Nobia 12 744 −5 12 739 −0,0392 Konsumentvaror 

Sandvik 90 905 -75 90 830 -0,0825 Industri 

SEB 45 609 −47 45 562 −0,1030 Finansiell 

Telia Company 79 867 -100 79 767 -0,1252 Telekom 

Atlas Copco 116 421 -218 116 203 -0,1873 Industri 

Alfa Laval 35 314 −74 35 440 −0,2095 Industri 

Peab 50 090 -245 49 845 -0,4891 Industri 

Volvo Group 334 748 -2 010 332 738 -0,6005 Industri 

Tele2 25 024 -240 24 784 -0,9591 Telekom 

Electrolux 112 060 -1 289 120 771 -1,1503 Konsumentvaror 

Oriflame Holding  13 130 -627 12 503 -4,7758 Konsumentvaror 

Swedish Match 16 101 -4 351 11 750 -27,0232 Konsumentvaror 
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Figur 4.1 Procentuell förändring i nettoomsättning 

 

 

Tabell 4.2 Förändring i rörelseresultat 

Företag (MSEK) Rörelseresultat Förändring Omräknat rörelseres Procentuell förändring % Sektor 

Ericsson -38 126 3 372 -34 754 8,8443 Telekom 

SAAB 2 155 95 2 250 4,4084 Industri 

Telia Company 13 700 100 100 0,7299 Telekom 

Tele2 3 564 22 3 586 0,6173 Telekom 

Securitas 4 677 20 4 697 0,4276 Industri 

Peab 2 405 2 2 407 0,0832 Industri 

Whilborgs Fastigheter - - - - Finansiell 

Electrolux - - - - Konsumentvaror 

Swedish Match - - - - Konsumentvaror 

Nobia - - - - Konsumentvaror 

Ica Gruppen - - - - Konsumentvaror 

Sandvik - - - - Industri 

Alfa Laval - - - - Industri 

SEB - - - - Finansiell 

Atlas Copco 24 200 -30 24 170 -0,1240 Industri 

Hexagon  7 341 -24 7 317 -0,3280 Teknologi 

Volvo Group 30 327 -650 29 677 -2,1433 Industri 

NCC 1 242 -168 1 074 -13,5266 Industri 

Oriflame Holding  1 532 -225 1 307 -14,7142 Konsumentvaror 
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Figur 4.2 Procentuell förändring i rörelseresultat 

4.2 Nasdaq Nordic STO 

4.2.1 Atlas Copco  

Tabell 4.3 Atlas Copco  

MSEK Ursprungligt 

värde  

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 116 421 -218 116 203 -0,1873  

Rörelseresultat 24 200 -30 24 170 -0,1240 

 

Ett flertal kontrakt inom Atlas Copco redovisas övertid innehållande kundanpassad utrustning 

som även innebär installation och driftsättning. Denna intäktsström påverkas då alla krav inte 

uppfylls enligt IFRS 15. Bedömningen har gjorts att när det gäller kontrakt gällande 

försäljning av varor, överförs kontrollen vid tidpunkten då hela prestationsåtagandet har 

uppfyllts. 

 

Intäktsströmmar innefattande av utförande av tjänster erbjuds installation, driftsättning, 

förlängd garantitid och andra tjänster för viss utrustning. Detta segment påverkas av kraven 

angående fördelning av transaktionspriset på respektive identifierat prestationsåtagande med 

en tydligare uppdelning i fastställande av varor eller tjänster. 
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Kontrakt med rörlig ersättning menar bolaget innefatta returrätt, mängdrabatt eller rörliga 

priser beroende på några faktorer. Rörlig ersättning uppskattas med begränsad grad för att 

iaktta försiktighet, då denna ersättning endast får ingå i transaktionspriset fördelat på 

prestationsåtaganden (Atlas Copco 2017). 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 

4.2.2 NCC 

Tabell 4.4 NCC 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms - - - - 

Rörelseresultat 1 242 -168 1 074 -13,5266 

 

De intäktsströmmar som för NCC kommer att påverkas av IFRS 15 innefattar intäkter från 

entreprenadavtal där dessa avtal tillämpar successiv vinstavräkning.  

 

NCC anser att de ska fortsätta redovisa intäkter enligt successiv vinstavräkning som för 

bolaget innebär skapande av en tillgång i takt med färdigställandet av och ökande kontroll av 

tillgången. Den del som påverkas är avtalsändringar relaterade till ändrings- och 

tilläggsarbeten samt ersättning för brister i anbudsförutsättningarna och liknande som enligt 

IAS 11 Entreprenadavtal redovisas som intäkt när kunden sannolikt kommer godkänna dessa. 

NCC nämner att IFRS 15 kan tillåta en avtalsändring fast än om parterna tvistar om 

omfattningen och/eller priset för förändringen och ska därför redovisa den del av intäkterna 

som sannolikt inte återförs vid överenskommelse mellan parterna (NCC 2017). 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 
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4.2.3 Peab 

Tabell 4.5 Peab 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 50 090 -245 49 845 -0,4891 

Rörelseresultat 2 405 2 2 407 0,0832 

 

Peab upprättar vissa kontrakt enligt IAS 18 och uppger att de inte får någon väsentlig 

kvantifierbar effekt då IFRS 15 tillåter bolaget att tillämpa som de tidigare gjort med 

anledning av att vinstavräkningen sker först efter överlämnandet till kund. IFRIC 15 och IAS 

18 har tillämpats i bolagets redovisning, i två områden. IFRS 15 suddar ut dessa områden och 

ersätter tidigare standarder vilket medför en mindre effekt. 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 

4.2.4 Sandvik 

Tabell 4.6 Sandvik 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 90 905 -75 90 830 -0,0825 

Rörelseresultat - - - - 

 

För Sandvik har effekten bedömts att främst påverka vissa kontrakt och förlängda garantier, 

då kontrollen erhålls vid ett senare tillfälle. Om ett kontrakt innehåller en återköpsklausul på 

begäran av kund och att det finns ett ekonomiskt incitament att utöva denna rätt, anses 

kontrollen inte överförd. I detta fall redovisas transaktionen i enlighet med IAS 17 Leasing, 

annars i enlighet med principerna för IFRS 15 varureturer.  

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 
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4.2.5 Alfa Laval 

Tabell 4.7 Alfa1 Laval 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 35 314 -74 35 440 -0,2095 

Rörelseresultat - - - - 

 

Alfa Lavals intäktsredovisning har utgått från IAS 18 och IAS 11 Entreprenadavtal. 

Koncernen bedömer att effekten i nettoomsättning huvudsakligen avser installation- och 

igångsättning samt intäkter som redovisas över tid (Alfa Laval 2017). 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 

4.2.6 Volvo Group 

Tabell 4.8 Volvo Group 

 

MSEK 

Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 334 748 -2 010 332 738 -0,6005 

Rörelseresultat 30 327 -650 29 677 -2,1433 

 

Volvo Group har bedömt att största förändringen av införandet av IFRS 15 innefattar 

försäljning av fordon på grund av olika återköpsantaganden och bedömningen på 

kontrollöverföring från Volvokoncernen till kund. 

 

Volvo erbjuder i en del fall flera sammansatta prestationer i ett paket och har kontrakt som 

innefattar återköp, service och garantier. Om kunden inte har tillräckligt med ekonomiskt 

incitament för att sälja tillbaka fordonet sker försäljning i enlighet med nya 

intäktsredovisningen. Om kunden å andra sidan har ekonomiskt incitament för att sälja 

tillbaka fordonet ska intäkten redovisas enligt reglerna för IAS 17, Operationell Leasing 

(Volvo 2017). 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 
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4.2.7 Securitas 

Tabell 4.9 Securitas 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms - - - - 

Rörelseresultat 4 677 20 4 697 0,4276 

 

Tjänster som utförs av Securitas till deras kunder innefattar endast ett prestationsåtagande. 

Securitas prestationsåtaganden består av tjänster och bolaget anser att inga materiella effekter 

sker vid identifieringen av prestationsåtagande, fördelning av transaktionspris och tidpunkt 

för redovisning av intäkter vid uppfyllande av prestationsförpliktelser. Å andra sidan har 

Securitas valt att fokusera på att analysera aktivering av kostnader för erhållande av kontrakt 

vilket gett effekt i rörelseresultatet (Securitas 2017). 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 

4.2.8 Saab 

Tabell 4.10 Saab 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 31 394 272 31 122 0,8664 

Rörelseresultat 2 155 95 2 250 4,4084 

 

Saabs intäkter och resultat består till stor del av långa kundkontrakt som löper under flera 

redovisningsperioder med både utveckling och tillverkning av komplexa system, där 

successiv vinstavräkning tillämpas. För ett fåtal kundkontrakt kommer metod för redovisning 

att justeras då rätten för betalning inklusive vinst för nedlagt arbete inte uppfylls. Dessa 

kundkontrakt innehåller oftast en väsentlig kundanpassning till varor och tjänster då 

prestationsåtaganden har identifierats, men förknippas också med tekniska och affärsmässiga 

risker. Om ytterligare prestationsåtaganden utöver utveckling och tillverkning identifieras 

som exempelvis support beskriver Saab att detta sker i enlighet med nuvarande standard. 
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Flera projekt tillämpar successiv vinstavräkning i intäktsredovisningen och Saab beskriver att 

resultatavräkningen baseras på ledningens uppskattningar och även vid mätning av 

färdigställandegrad. Saab nämner att risken i den finansiella rapporteringen är att intäkter och 

resultatavräkningen upparbetning i långa kontrakten ger en felmarginal vilket inte speglar 

Saabs intäkter på ett korrekt sätt (Saab 2017). 

 

Sektor: Industri (Nasdaq 2018) 

4.2.9 Electrolux 

Tabell 4.11 Electrolux 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 122 060 -1 289 120 771 -1,1503 

Rörelseresultat - - - - 

 

Electroluxs nettoomsättning påverkades negativt med anledning av att bolaget gjorde en 

omprövning av deras kontrakt i och med fokus på kontroll enligt IFRS 15. Bolaget 

identifierade kontrakt för att bedöma om Electrolux är agent eller huvudman, vilket innebär 

om bolaget är agent innehar inte bolaget de ekonomiska riskerna eller enligt den nya 

intäktsredovisningen fokus på kontroll. Slutsatsen har lett till att bolaget har för ett begränsat 

antal kontrakt visat sig vara agent snarare än huvudman. Omprövningseffekterna visade på en 

minskning av nettoomsättning och lika stor minskning av kostnaden för ett av bolagets 

affärsområde (Electrolux 2017). 

 

Sektor: Konsumentvaror (Nasdaq 2018) 
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4.2.10 Nobia 

Tabell 4.12 Nobia 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 12 744 -5 12 739 -0,0392 

Rörelseresultat - - - - 

 

För Nobia ersätter IFRS 15 tillämpandet av IAS 18, IAS 11 entreprenadavtal och IFRIC 13 

Kundlojalitetsprogram. Intäktsredovisningen påverkar intäktsströmmarna som kommer från 

försäljning av kök då det sker under IAS 18. Viss projektförsäljning inkluderar installation av 

kök och intäktsredovisningen påverkas eftersom att intäkten för ett visst antal enheter 

redovisades tidigare än installation. Med IFRS 15 ska köksprodukter redovisas separat vid 

leverans, då kunden har kontroll på varorna samt för när installationen är genomförd. Dock är 

tiden mellan leverans och installation mycket kort, med kundorderstyrda leveranser (Nobia 

2017). 

 

Sektor: Konsumentvaror (Nasdaq 2018) 

4.1.11 Oriflame Holding  

Tabell 4.13 Oriflame Holding 

MSEK* Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 13 130 -627 12 503 -4,7758 

Rörelseresultat 1 532 -225 1 307 -14,7142 

*Omräknat från euro till MSEK 

 

Oriflames affärsmodell består av en direktförsäljnings-modell som sker i en digital miljö. 

Operationaliseringen sker inte via fysiska butiker utan genom 3,1 miljoner självständiga 

konsulter som rekommenderar och säljer produkter via de digitala verktygen. 

 

Koncernen bedömde att inledande implementeringen av IFRS 15 kommer att påverka 

omsättningen och beror på en kontrollmetod till skillnad från tidigare risk- och 
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belöningsmetod. Detta kommer även leda till en uppskjuten resultatredovisning på grund av 

de samtliga åtaganden som måste beaktas. Omsättningen och bruttomarginalen påverkas 

också genom omklassificering av kostnader, dessa som för närvarande presenterats i 

“försäljning- och marknadsföringskostnader” (Oriflame Holding 2017). 

 

Sektor: Konsumentvaror (Nasdaq 2018) 

4.2.12 Swedish Match 

Tabell 4.14 Swedish match 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 16 101 -4 351 11 750 -27,0232 

Rörelseresultat - - - - 

 

Effekten av IFRS 15 har för Swedish Match inneburit att segmentet Övrig verksamhet inte 

längre kan redovisas som rörelsesegment vilket innebär en betydligt lägre redovisad 

nettoomsättning. Vid analys av Swedish Match övriga verksamhet, däribland 

distributionsfunktionen, har det bedömts att de snarare agerar som agent än huvudman. Enligt 

IAS 18 har detta inneburit att den svenska distributionsfunktionen agerat som huvudman i 

alla transaktioner. Detta på grund av en avsaknad kontroll vid utförande av tjänsten till 

leverans till detaljhandel.  

 

Den svenska distributionsfunktionen utför logistiktjänster i tredjepart till den svenska 

marknaden vad det gäller tobaksprodukter. Dessa tjänster innefattar bland annat transporter 

av varor till detaljhandeln och sker i enlighet med IAS 18. Att funktionen agerar huvudman 

innebär denna tar över det juridiska ansvaret för produkterna och även står för kreditrisken 

under väntan att produkterna levereras till detaljhandel. I och med att bolaget numera är 

agent, redovisas distributionsavgiften snarare än det belopp som faktureras vilket kommer ge 

en negativ effekt i Swedish Match nettoomsättning (Swedish Match 2017). 

 

Sektor: Konsumentvaror (Nasdaq 2018) 
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4.2.13 Ica Gruppen 

Tabell 4.15 Ica Gruppen 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 106 455 3 000 109 455 2,8181 

Rörelseresultat - - - - 

 

Ica gruppens huvudsakliga intäkter sker via försäljning av varor där prestationsåtaganden är 

tydligt urskiljbara i samband med kontrollöverföring av varan och betalning. Ett fåtal avtal 

innebär enligt IFRS 15 att ICA Gruppen har en roll som huvudman än agent, vilket har en 

effekt på nettoomsättningen men oförändrat rörelseresultat (Ica Gruppen 2017). 

 

Sektor: Konsumentvaror (Nasdaq 2018) 

4.2.14 Ericsson 

Tabell 4.16 Ericsson 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 201 303 4 075 205 478 2,0243 

Rörelseresultat -38 126 3 372 -34 754 8,8443 

 

Ericssons rabatter i kontraktet kommer att påverkas på grund av en striktare definition då 

merparten har bestått av ett ramavtal. Under tidigare standarder har det funnits utrymme för 

ytterligare tolkning av ramavtalen, men under IFRS 15 kommer löptiden för ramavtalen ligga 

på en längre tidshorisont då framtida förväntade inköp tidigare inkluderats. Därför ska 

rabatter redovisas tidigare som en reducering av intäkterna.  

 

Intäkter vid kundanpassade lösningar ska redovisas när vissa kriterier uppnåtts. Metoden för 

mätning av genomförandegrad kvarstår som tidigare, dock kommer vissa kontraktsintäkter att 

senareläggas på grund av den nya intäktsstandardens begränsningar. 
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Koncernen har identifierat kontrakt där överföringen av kontroll avviker från tidigare 

slutsatser om överföring av risker och möjligheter vilket leder till en senare intäktsföring av 

dessa kontrakt.  

 

Sektor: Teknologi (Nasdaq 2018) 

4.2.15 Hexagon 

Tabell 4.17 Hexagon 

MSEK*  Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 33 217 -3 33 214 -0,0087 

Rörelseresultat 7 341 -24 7 317 -0,3280 

*Omräknat från euro till MSEK 

 

IFRS 15 övergången har för Hexagon inneburit att vissa kontrakt som tillämpats av successiv 

vinstavräkning inte längre kan tillämpas och påverkar tidpunkten för erkännandet av intäkten. 

Bolaget beskriver att IFRS 15 inneburit mindre justeringar genom aktivering av 

försäljningskommissioner (Hexagon 2017). 

 

Sektor: Teknologi (Nasdaq 2018) 

4.2.16 Tele2 

Tabell 4.18 Tele2 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 25 024 -240 24 784 -0,9591 

Rörelseresultat 3 564 22 3 586 0,6173 

 

 Tele2 har bedömt att deras nuvarande intäktsredovisning är anpassad till IFRS 15 med 

paketerade erbjudanden och allokering av ersättning mellan utrustning och tjänster. 

Intäktsredovisningen har justerats något för att uppfylla kraven enligt den nya standarden. 

Förändringar har skett främst i viss försäljning av hårdvara via återförsäljare där Tele2 anses 
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vara ombud (agent). Utgifter som hänförs vid ingående av kundavtal som innefattar 

återförsäljarprovision och säljbonusar aktiveras och periodiseras över avtalstiden om de är 

återvinningsbara. Dessa utgifter har tidigare kostnadsförts löpande. Den nya 

intäktsstandarden innebär några förändringar i allokering av intäkter mellan utrustning och 

tjänster då intäkten erkänns vid en annan tidpunkt. 

 

Inom data- och informationstjänster agerar Tele2 i vissa fall som agent för en annan 

leverantör. I detta fall redovisas intäkten netto, med innebörden att endast den del av intäkt 

som tillfaller Tele2, redovisas som intäkt (Tele2 2017). 

 

Sektor: Telekom (Nasdaq 2018) 

4.2.17 Telia Company 

Tabell 4.19 Telia Company 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 79 867 -100 79 767 -0,1252 

Rörelseresultat 13 700 100 13 600 0,7299 

 

Telia bedömer att deras nuvarande intäktsredovisning är anpassad till IFRS 15 med 

paketerade erbjudanden och fördelning av ersättning mellan utrustning och tjänster, och att 

nuvarande modell har justerats lite för vissa typer av avtal. Standarden påverkar 

huvudsakligen aktivering av kostnader förknippade med erhållning av specifika avtal. Avtal 

innehållande försäljningsprovisioner och subventioner av utrustning som ska aktiveras och 

periodiseras över tjänster och förväntas tillhandahållas till kund. Finansieringen påverkas inte 

väsentligt, dock måste det tas hänsyn till ifall betalning sker ett år efter försäljning då Telia 

för nuvarande diskonterar koncernens genomsnittliga låneränta (Telia Company 2017). 

 

Sektor: Telekom (Nasdaq 2018) 
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4.2.18 SEB 

Tabell 4.20 SEB 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 45 609 -47 45 562 -0,1030 

Rörelseresultat - - - - 

 

SEB bedömer att konsekvensen av IFRS 15 kommer att resultera effekt i nettoomsättningen 

på grund av en mindre del av aktiverade anskaffningsvärden inom livverksamheten 

(avtalsutgifter). Detta ger effekt i balansräkningen samt i resultaträkningen då 

provisionsnettot räknas om och resulterar i en minskning av intäkter (SEB 2017). 

 

Sektor: Finansiell (Nasdaq 2018) 

4.2.19 Whilborgs Fastigheter 

Tabell 4.21 Whilborgs Fastigheter 

MSEK Ursprungligt 

värde 

Förändring Omräknat 

värde 

Procentuell 

förändring (%) 

Nettooms 2 275 60 2 335 2,6373 

Rörelseresultat - - - - 

 

Whilborgs Fastigheter har kommit fram till att effekten av den nya intäktsstandarden 

inneburit att koncernens intäkter bör delas in i hyresintäkter respektive serviceintäkter. Vidare 

bedömning har Whilborgs Fastigheter valt att undersöka ifall koncernen agerar huvudman 

eller agent, då de kommit fram till att de huvudsakligen är huvudman. De har identifierat 

serviceintäkter i Danmark som istället kommer bruttoredovisas till skillnad från tidigare som 

nettoredovisats (Wihlborgs Fastigheter 2017). 

 

Sektor: Finansiell (Nasdaq 2018) 
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4.3 Large Cap bolag Nasdaq NORDIC STO som inte visar på kvantifierbar effekt 

Tabell 4.22 Bolag som inte uppvisat en kvantifierbar effekt 

 

 

  

Teknologi Telekom Industri Konsumentvaror Material Finansiell Olja & gas Vård 

Axis Com Hem ABB Aak Ahlström-Munksjö Atrium Lundin Petroleum Arjo 

Tieto Oyj Millicom Int. Cellular Ahlsell Dometic Group Billerud Korsnäs Avanza Bank   Astra Zeneca 

    Assa Abloy Essity Boliden Bonava   Attendo 

    Bravida Holding Husqvarna Hexpol Castellum   Elekta 

    Fingerprint Cards SCA Holmen Collector   Getinge 

    Indutrade Thule Group Lundin Mining Fabege   Sobi 

    Lifco Axfood SSAB Fast. Balder   

Swedish Orphan 

Biovitrum 

    Loomis Betsson Stora Enso Hemfosa     

    Munters Group Evolution Gaming Group   Hufvudstaden     

    Skanska Kindred Group   Industrivärden     

    SKF Modern times group   Intrum     

    Sweco Netent   Investor     

    Trelleborg Hennes & Mauritz   Jm      

    ÅF Leo Vegas   Kinnevik     

    Nibe Industrier     klövern     

          Kungsleden     

          Latour     

          Lundbergföretagen     

          Nordea Bank     

          Ratos     

          Resurs Holding     

          Sagax     

          Sv. Handelsbanken     

          Swedbank     

          Wallenstam     

          Pandox     
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som samlats in. Analysen presenteras i olika avsnitt, där 

respektive avsnitt innehåller hur de olika bolagens intäktsströmmar påverkas av den nya intäktsstandarden. 

Detta för att sedan sammankoppla och analysera dess data, med hjälp av den teoretiska referensramen som 

tagits fram. 

5.1 Val av tematisering 

Analysen har presenterats genom en tematisering som innehåller olika intäktströmmar av 

liknande karaktär. Dessa intäktströmmar som utlästs från empirin påverkades på liknande sätt 

av IFRS 15 och därför gjorde vi antagandet att dela in analysen enligt nedanstående 

tematisering samt med stöd från den teoretiska referensramen. Dessa teman fungerade som 

gemensamma faktorer för att analysera de olika bolagen. Tematiseringen bidrog till att 

analysen fick en tydligare struktur eftersom att det blev enklare att sammanställa bolagen 

under respektive tema. Detta ansågs vara en lämplig grund för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

5.2 Långvariga projekt  

IAS 11 inkluderar tillämpning av successiv vinstavräkning som förknippas med periodiserad 

redovisning, där intäkten är det periodiserade resultatet som inkluderar summan av 

kassaflödet och förändring i nettotillgångar (White, Sondhi & Fried 1998, s. 40). Wagenhofer 

(2014) förklarar att IAS 11 Entreprenadavtal framförallt tillämpar matchningsprincipen och 

detta kännetecknas av ett resultatorienterat synsätt. Successiva vinstavräkningar handlar 

främst om långvariga projekt där fokus ligger på aktiviteter som förekommer i samband med 

periodiseringar, då aktiviteterna påbörjas och slutförs i skilda redovisningsperioder (IFRS -

Volymen 2015, s. 331). Bolag som tillämpar successiva vinstavräkningar kommer att 

påverkas i tidpunkten för redovisningen av intäkter på grund av nya kriterier enligt IFRS 15 

(PWC 2014; KPMG 2017). Bolag som i sina långvariga projekt tillämpar successiva 

vinstavräkningar i denna studie är industribolagen NCC, Peab och Saab. Hexagon tillämpar 

också successiv vinstavräkning i vissa specifika kontrakt, men är verksamma inom sektorn 

teknologi. Bolagen NCC och Saab påverkades avsevärt mer medan Hexagon och Peab inte 

visade på en särskild hög procentuell effekt i rörelseresultat. Tre av fyra bolag verkar inom 

industrisektorn vilket är en indikator på att dessa bolags intäktsströmmar till större del 

grundar sig på IAS 11 Entreprenadavtal då effekten är större i rörelseresultatet än för andra 

intäktsströmmar. Effekten varierar dock relativt mycket mellan bolagen.  
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Effekten i Hexagons nettoomsättning innebär en minskning på -0,0087 % och vad det 

gäller rörelseresultatet -0,3280 %. Bolaget påverkas dock förhållandevis lite i jämförelse med 

bolagen NCC och Saab. Detta kan förklaras med att intäktsstandarden för Hexagon enbart 

inneburit mindre justeringar genom en aktivering av försäljningskommissioner. Likt Hexagon 

visar inte heller Peab någon väsentlig kvantifierbar följdeffekt av den nya intäktsstandardens 

implementering. Peabs analys visar på den procentuella förändringen -0,4891 % i 

nettoomsättningen och 0,0832 % i rörelseresultatet.  

 

Som skrivet ovan visade både NCC och Saab en förhållandevis stor procentuell förändring i 

rörelseresultatet i jämförelse med Hexagon och Peab. Wagenhofer (2014) menar på att IAS 

11 är starkt förknippat till matchnings- och realisationsprincipen som förklarar att en intäkt 

ska erkännas när den är realiserad och att kostnader som uppstår i samband med intäkten ska 

redovisas för samma period. NCC påverkas inom avtalsändringar, relaterade till ändrings- 

och tilläggsarbeten. Detta eftersom företaget, enligt IAS 11, tidigare kunde redovisa intäkten 

när det bedömts att denna sannolikt kommer godkännas av kunden. Detta kan liknas med 

matchningsprincipen som Hendriksen och Van Breda (1992) samt White, Sondhi och Fried 

(1998) beskriver innebära de kostnader som matchas och rapporteras under samma period 

som intäkter. Detta innebär en osäkerhet som också kan förknippas med Ohlssons (2014) 

beskrivning gällande osäkerheten i periodiseringar av icke monetära tillgångar och skulder, 

då dessa är baserade på värden och där det tidigare inte funnits krav på specifika 

värderingsprinciper. Dechow och Dichev (2002) instämmer att den icke monetära delen i 

periodiseringar fått större inflytande i intäktserkännandet som i sin tur har lett till 

värderingsproblematik i redovisningssammanhang.  

 

För NCCs entreprenadavtal sker redovisning av intäkter i och med IFRS 15 över tid, vilket 

grunder sig i tre kriterier som förespråkar fokus på kontroll. Kriterierna som nu behöver 

uppfyllas är att i samband med erhållandet av nyttan kan kunden konsumera denna i takt med 

företagets prestationer, kunden kontrollerar en tillgång som företaget skapar eller förbättrar, 

eller att företaget hittills utfört prestationer med rätt till betalning för dessa samt att denna 

tillgång inte har någon alternativ användning för företaget (PWC 2014; Deloitte 2016). 

Konsekvensen av dessa kriterier leder till att NCC tillsammans med de övriga bolagen 

behöver göra en omprövning av deras kontrakt angående ifall bolagen ska redovisa intäkten i 
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samband med färdigställning (vid en tidpunkt) eller i takt med färdigställandet (över tid) 

(PWC 2014; KPMG 2016).  

 

IFRS 15 innebär dock för NCC att avtalsändring tillåts även om parterna tvistat om 

omfattningen och/eller priset för förändringen, där intäkter ska redovisas till den del som 

sannolikt inte väsentligt kommer återföras av motparten vid överenskommelse. Detta kan 

också kopplas till IASB:s definition av överföring av en vara eller tjänst, då fokus ligger på 

kontroll av tillgången, till skillnad från tidigare standarder som fokuserar på risker och 

möjligheter (Wagenhofer 2014; Yeaton 2015). Avtal enligt IFRS 15 menar PWC (2014) 

innebär väsentliga krav av att båda parter ska godkänna de skyldigheter respektive part har 

åtagit, men också att tidigare avtal ska sammanslås till ett enda avtal under vissa villkor som 

för NCC innebär en negativ effekt på -13,5266 % vad det gäller rörelseresultatet. 

 

PWC (2014) antyder även att flyg- och försvarsindustrin kan komma att påverkas mer än 

andra. I relation till andra bolag inom industrisektorn påverkas Saab signifikant främst i 

rörelseresultatet. Koncernens intäkter och resultat benämndes till stor del innefatta långa 

kundkontrakt under flera redovisningsperioder av komplexa system, med tillämpning av 

successiva vinstavräkningar. Wagenhofer (2014) beskriver också att tidigare standarder IAS 

18 och IAS 11 Entreprenadavtal inte varit tillräckligt tydliga för komplexa verksamheter och 

företag med speciella intäktsströmmar som är i linje med Saabs beskrivning, vilket kan 

instämma i den väsentliga förändringen i Saabs rörelseresultat på 4,4084 %. Saab antyder 

också att flera projekt baseras på ledningens uppskattningar och mäts av 

färdigställandegraden vilket möjligtvis försvårar identifiering av den kritiska händelsen för 

intäktserkännandet (Hendriksen & Van Breda ss. 359-361). Koncernen beskriver att det finns 

en risk i de upparbetade kontrakten vilket möjligtvis kan ge en felaktig bild av bolaget i dess 

intäkter och en följdeffekt i resultatet. 

 

Hendriksen och Van Breda (1992) indikerar att upparbetningen av kontrakt innebär ett 

kostsamt och omfattande arbete samt att flera principer försökts utformas genom åren för att 

eliminera osäkerheter kring den specifika verksamheten och intjäningsprocessen. Deegan 

(2013) antyder att periodiseringsprocessen för bolag är svår att förhålla sig objektiv till och 

att olika val kan påverka resultaten för den aktuella perioden (ss. 518-519). På grund av 

väsentlig kundanpassning menar Saab att deras långa kundkontrakt förknippas med tekniska 

och affärsmässiga risker. Dessa risker som Saab benämner kan förknippas med Tabell 2.1 
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som förklarar risker som uppkommer genom intäktsprocessen, där tekniska och affärsmässiga 

risker, antyds kopplas till aktiviteterna utveckling, forskning, investering, produktion och den 

slutliga transaktionen (Wagenhofer 2014, s. 358). 

 

Implementeringen av IFRS 15 innebär för alla bolag en mer transparent redovisning genom 

tydligare och fler upplysningar. Med detta kommer bolagen vara tvungna att, till skillnad från 

tidigare redovisningsprinciper, redovisa sina överväganden i timingen av vad det 

gäller intäkten och det allokerade transaktionspriset utifrån de fastställda 

prestationsförpliktelserna (Rutledge, Karim & Kim 2016; Pitman, Campell & Martin 2017; 

Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 296). Kontrakt som tillämpar successiv 

vinstavräkning handlar om projekt som löper över minst två redovisningsperioder vilket ger 

upphov till periodisering av resultatet som kan inkludera en viss problematik. Det kan vara 

svårt att förhålla sig objektiv eftersom att bolagen kan påverka resultatet vid den aktuella 

perioden (Deegan 2013, ss. 518-519). Å andra sidan benämner bolag som tillämpar 

successiva vinstavräkningar att de kan redovisa intäkter som tidigare och detta kan bero på en 

anpassad affärsmodell som är i linje med kontrollöverföringen och påverkar inte tidpunkten 

för redovisningen av intäkter särskilt. 

5.3 Tjänsteuppdrag  

Tjänsteuppdrag sker under IAS 18 och denna standard beskriver uppdragen som en 

överenskommelse enligt avtal under en överenskommen tid. Uppdragen kan ske under en 

period eller sträcka sig över flera perioder där ekonomiska utfallet bestäms av en 

färdigställandegrad, hänförligt till rapportperiodens slut (IFRS -Volymen 2015, ss. 336-339). 

Toma, Carp & Robu (2015) beskriver processen för periodiseringen genom en avtalad tjänst 

mellan säljare och köpare som innebär subjektiva bedömningar främst i den icke monetära 

delen. Författarna förklarar vidare att aktiviteterna mellan parterna bestämmer kassaflödet 

under en period i den icke monetära delen. Inom IAS 18 ska tjänsteuppdrag periodiseras och 

utgår från matchningsprincipen vilket fastställer kostnader som hänförs till de erhållna 

intäkterna som redovisats under samma period (Skatteverket 2017). Detta kan kopplas till 

Hendriksen och Van Breda (1992) som menar på att precisa intäktserkännande innefattar 

bedömningar för när registrering ska ske, då flera aspekter bör tas hänsyn till beroende på 

vilken typ av verksamhet som bedrivs. Författarna beskriver vidare att processen för 

intäktserkännande bör ske kontinuerligt och kan liknas med ett procentuellt färdigställande 
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över hela processen för produktcykeln. IAS 18 definierar mätning av intäkten i stora drag 

genom att den ska redovisas i rapporten när de ekonomiska fördelar sannolikt tillfaller 

företaget och fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Oriflame Holding påverkades förhållandevis mycket och deras försäljning sker över en 

digital plattform och de har 3,1 miljoner konsulter som rekommenderar och säljer produkter 

via digitala verktyg. Koncernens effekt är utmärkande och går att hänföras till krav på 

definition av deras prestationsåtaganden som beskrivs resultera i en uppskjuten redovisning 

av resultatet. En omfattande plattform för Oriflame Holding kan liknas med problematik i 

principbaserad redovisning med diffusa riktlinjer samt komplexa verksamheter (Beatty, 

Weber & Altamuro 2005; Weetman 2017; Biondi et al. 2014). Yeaton (2015) menar att 

betydande förändringar kommer att resultera i att bolag behöver se över sina egna processer, 

detta kan ställas i relation till Oriflame Holdings plattform med 3,1 miljoner självständiga 

konsulter.  

 

Securitas redovisar att de inte kommer få någon väsentlig effekt av IFRS 15 när det gäller 

identifieringen av prestationsåtagande. Detta eftersom att bolagets tjänster endast innefattar 

ett enskilt prestationsåtagande vilket inte ger en förändring gällande de nya tjänsternas 

karaktär då dessa tjänster inte behöver sammanslås i ett paket (PWC 2014; Deloitte 2016; 

KPMG 2017). Securitas behöver inte göra några ändringar gällande fördelning av 

transaktionspriset på respektive prestationsåtagande, och tidpunkten för uppfyllandet av 

prestationsåtagandet samt redovisning av intäkter. Detta med anledning av att deras 

nuvarande standarder uppfyller kraven för IFRS 15 och dess identifiering av 

prestationsåtaganden (PWC 2014). Bolaget förmedlar dock att aktivering av kostnader för 

erhållandet av kontrakt givit effekt i rörelseresultatet på 0,4276 %. 
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5.4 Paketavtal 

Med ett balansorienterat synsätt menar Wüstemann och Kierzek (2005) att redovisningen 

fokuserar på tillgångar och skulder som i sin tur påverkar företagets välmående. Wagenhofer 

(2014) antyder att avtalet är väsentligt för att fastställa dess tillgångar och skulder som i sin 

tur sätter grund för intäktserkännandet. Bolag vars intäktsströmmar som innehåller 

paketerbjudanden påverkades i fastställandet av kontraktet genom krav på tydligare definition 

av enskilda prestationsförpliktelser och dess tillhörande transaktionspriser. Bolag behöver 

beakta hur deras kontrakt har utformats med hänsyn till varornas eller tjänsternas karaktär. 

Detta för att sedan bedöma om prestationsåtagandena ska redovisas separat eller tillsammans 

i ett paket med andra sammanhängande varor och tjänster. Dessa är i detta fall ej urskiljbara 

och redovisas därför som ett eget prestationsåtagande (PWC 2014; Deloitte 2016; KPMG 

2017). Bolag som berördes av detta var Atlas Copco, Sandvik, Alfa Laval, Volvo Group, 

Nobia, Telia Company och Tele2.  

 

Schroeder, Clark och Cathey (2014) beskriver erkännandet som den formella processen i 

rapporteringen som uppstått genom en transaktion eller händelse (s. 158). För att erkänna 

intäkten menar Hendriksen och Van Breda (1992) att den måste vara mätbar, detta verifieras 

av en marknadstransaktion och när en kritisk händelse inträffat. Wagenhofer (2014) antyder 

också att intäktserkännandet förknippas med osäkerhet och timing, detta eftersom tidigt 

erkännande är riskabelt och sent erkännande innebär sämre timing. Denna problematik har 

funnits i principbaserad redovisning på grund av dess diffusa riktlinjer och anpassning för 

komplexa verksamheter i samband med iakttagelser av olika redovisningsprinciper (Beatty, 

Weber & Altamuro 2005; Weetman 2017; Biondi et al. 2014). IFRS 15 ger nya kriterier för 

att identifiera olika prestationåtaganden i kontraktet, hur allokering av transaktionspriset ska 

ske och fördelas på respektive prestationsåtagande. Varje prestationsåtagande handlar om ett 

löfte om att överföra vara eller tjänst och bolagen måste definiera ifall varor och tjänster i 

kontrakten är urskiljbara eller inte, vilket påverkar tidpunkten för erkännandet av 

intäkten(PWC 2014; Deloitte 2016; KPMG 2017). 

 

Bolagen Atlas Copco, Alfa Laval, Nobia, Volvo Group, Tele2 och Telia Company innefattar 

intäktsströmmar förknippade med flera enskilda prestationer där det funnits en viss osäkerhet 

i timingen på grund av flera aktiviteter inblandade i intjäningsprocessen. Fåtal av dessa bolag 

innefattar i stora drag beställning, leverans, installation, utbildning och eftermarknad vilket 
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liknas i Figur 2.1 (Godfrey 2010, s. 296). Dessa aktiviteter kan kategoriseras som icke 

urskiljbara då de är beroende eller sammankopplade med andra tjänster och varor i kontraktet 

när de integreras till kund (PWC 2014; Deloitte 2016; KPMG 2017). Ur ett ekonomiskt 

perspektiv argumenterar Hendriksen och Van Breda (1992) att intäkter bör erkännas 

kontinuerligt genom hela produktcykeln, men författarna antyder att detta skulle inneburit ett 

mycket omfattande samt kostsamt arbete i praktiken. Det som författarna också belyser är att 

flera principer försökts utformas för att identifiera olika tidpunkter för att avgöra intäkternas 

fullgörelse. Detta kan förknippas till Ericsson som påverkas i flera kontrakt, i samband med 

intäkter vid kundanpassade lösningar där kontraktsintäkter senareläggs. Dessa lösningar är 

inte urskiljbara prestationsåtaganden eftersom att de är kundanpassade (PWC 2014; Deloitte 

2016; KPMG 2017). Ericsson påverkas också i deras hårdvaru- och mjukvaruförsäljning 

(varor och tjänster) där prestationsåtaganden måste definieras tydligare i 

kontrollöverföringen, som i sin tur leder till en senare intäktsföring då koncernens 

identifiering av kontroll avvikit.  

 

Tidigare intäktsstandarder IAS 18 menar Wüstemann & Kierzek (2005) och Ball (2016) har 

blivit en äldre standard med behov av uppdatering.  Syftet med IAS 18 är att genom 

uppkomna transaktioner och händelser rapportera när intäkter sannolikt kan ge framtida 

ekonomiska fördelar och dessa fördelar ska kunna beräknas på tillförlitligt sätt. Detta har 

inneburit inslag av både ett resultatorienterat och balansorienterat synsätt (Wagenhofer 2014). 

Kontrasten i IFRS 15 är att prestationsåtaganden och prestationsförpliktelser definieras i 

början av kontraktet vilket PWC (2014) hävdar påverka paketavtal där parterna kommer 

överens om aktiviteterna vid kontraktets utformning. Paketavtal har istället förhandlats fram 

till ett enda avtal till skillnad från tidigare, där paketet innefattat flera olika avtal där de olika 

avtalen haft koppling till varandra (PWC 2014).  
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5.5 Rörliga ersättningar och garantier 

Volvo Group och Sandvik påverkades i prestationsförpliktelserna i den delen av kontraktet 

som definierar om kunden har ett ekonomiskt incitament för att sälja tillbaka varan/produkten 

vilket gett en klassificeringseffekt, ifall det ska redovisas som en intäkt enligt IFRS 15 eller 

IAS 17 Operationell Leasing. Detta ger en effekt för Sandvik genom en minskning 

i nettoomsättningen på -0,0825 % och minskning i rörelseresultatet på -0,4144 %. Volvo 

Group visar på en minskning i nettoomsättning -0,6005 % däremot en positiv effekt i 

rörelseresultatet, 2,1433 %. Effekten kan kopplas till Wagenhofers (2014) beskrivning av IAS 

18 som han menar kännetecknas av både resultatorienterat och balansorienterat synsätt. I 

samband med IFRS 15 går synsättet helt mot ett balansorienterat synsätt utifrån det 

överenskomna kontraktet som bestämmer när intäkten ska redovisas. Med ett 

resultatorienterat synsätt påpekar Schroeder, Clark & Cathey (2014) att intäkter erkänns när 

den är intjänad eller realiserad (s. 158), nu måste parterna redan vid ingående avtal utforma 

förmåner och förpliktelser vilket kan förklara effekten (Rutledge, Karim & Kim 2016). 

Wagenhofer (2014) antyder också att balansorienterat synsätt är mer tillförlitligt och objektivt 

i förhållande till resultatorienterat synsätt. 

 

Under tidigare standarder har företag redovisat intäkter relaterade till rörliga ersättningar när 

de förknippade osäkerheterna upphört, men med IFRS 15 redovisas rörliga ersättningen i den 

utsträckning av intäkten som väsentligen sannolikt inte kommer återföras. Handelsincitament 

som rabatter, avdrag på olika varor och tjänster, återbäringar, returrätter, krediteringar samt 

incitamentsprogram är alla olika slag av rörliga ersättningar. Volvo Group nämner att störst 

påverkan av den nya intäktsstandarden innefattar olika typer av återköpsantaganden vid 

försäljning av fordon. Bolaget förklarar att försäljningen sker enligt IFRS 15 ifall kunden inte 

har tillräckligt ekonomiskt incitament att sälja tillbaka fordonet. Detta kan förklaras med 

principen för rörliga ersättningar enligt IFRS 15, då inte en väsentlig del av intäkten sannolikt 

kommer återföras i framtiden. Sandvik belyser också att implementeringen av den nya 

standarden kommer att påverka kontrakt gällande garantier och ekonomiska incitament för 

återköp. Ericsson är ett annat bolag som nämner att kontrakt som innehåller rabatter påverkas 

och ska redovisa en reducering av intäkterna som tidigare. De nämner att en orsak till detta är 

deras ramavtal som leder till långsiktig redovisning av relaterade rabatter (PWC 2014; 

Deloitte 2016; KPMG 2017). 
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5.6 Omklassificeringar gällande huvudman eller agent 

Yeaton (2015) förklarar att den nya standarden kommer att ge förändringar i erkännandet av 

intäkten då fokus numera ligger på överföring av kontroll snarare än fokus på risker och 

möjligheter. Kontroll innebär att kunden direkt kan utnyttja, använda och inneha en vara eller 

tjänst över sitt förfogande (PWC 2014). Fokus på kontroll kommer att påverka beloppet och 

tidpunkten för intäktsredovisningen. Kontrollöverföringen sätter grund för när ett 

prestationsåtagande uppfylls. Fullgörandet av ett prestationsåtagande är förknippad med 

intäktsredovisningen som antingen kan ske över tid eller vid en tidpunkt (Deloitte 2016). 

Effekten av IFRS 15 har inneburit att bolagen behövt definiera ifall de agerar huvudman eller 

agent och om de har kontroll eller inte. De bolag som visat sig vara agent snarare än 

huvudman har haft en negativ effekt (PWC 2014).  

 

Swedish Match var det bolag som påverkades mest av alla bolag, -27,0232 % i 

nettoomsättningen. Anledningen till att bolaget redovisade en avsevärd stor effekt i 

jämförelse till de andra bolagen är för att Swedish Matchs segment Övrig Verksamhet 

tidigare har redovisats som ett rörelsesegment, vilket inte längre kan göras och resulterar 

därmed i en betydligt lägre nettoomsättning.  Ett antal indikatorer har beskrivits av Deloitte 

(2016) som använts som riktlinjer, hjälpmedel och tillägg för att bedöma om enheten agerar 

agent eller huvudman, utöver appliceringen av principerna som ligger till grund, för IFRS 15. 

Om enheten exempelvis har som ansvar att uppfylla och överföra den överenskomna varan 

eller tjänsten, erhåller en lagerrisk och en handlingsfrihet att sätta priser på varan eller 

tjänsten agerar denne som huvudman. Enligt IAS 18 betraktades segmentet för Swedish 

Match inneha det juridiska ansvaret för produkterna vid avvaktande från leverans av 

produkterna till kund, och uppfattades stå för kreditrisken under denna period. IFRS 15 tar ej 

hänsyn till det juridiska ansvaret, utan enligt kontraktet anser Swedish Match ej inneha 

kontrollen över varorna, vilket gör att segmentet inte kan inkluderas i nettoomsättningen 

(PWC 2014). Detta kan kopplas till Tabell 2.1 där “Earnings Cycle” förknippas med flertal 

risker, bland annat kreditrisken som Swedish Match anses sig ha i och med det juridiska 

ansvaret (Wagenhofer 2014, s. 358). Med kontraktet som huvudpunkt definieras förmodligen 

inte kontrollen för distributionsfunktionen som utför tjänster för leverans, utan avtalet 

utformas huvudsakligen mellan säljare och kund. Kontrollen går med största sannolikhet ej 

att definiera inom intervallet mellan säljare och kund, som kan innefatta distribution och 
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leverans för dessa kontrakt, då indikatorerna för huvudman ej går att definiera. Detta 

resulterar i att segmentet inte anses tillhöra rörelseverksamheten.  

 

Precis som Swedish Match har även Electrolux och Tele2 visat på en negativ effekt i 

nettoomsättningen då omprövning av bolagens kontrakt visat sig innebära agent snarare än 

huvudman. Ica Gruppen och Whilborgs Fastigheter redovisade däremot en positiv effekt. 

Anledningen till Ica Gruppens och Wihlborgs Fastigheters positiva effekt i nettoomsättningen 

är att deras kontrakt visar att de agerar huvudman snarare än agent, vilket innebär att de 

uppfyller ett av indikatorerna som innebär att deras enhet antingen kan prissätta varorna eller 

tjänsterna, inneha lagerrisken eller ansvara för överföringen av varorna eller tjänsterna 

(Deloitte 2016) . Här kan antagandet göras att den positiva effekten för Ica Gruppen och 

Wihlborgs Fastigheter visat att de kan erkänna intäkter när de har kontroll över varorna som 

de säljer (PWC 2014).  

5.7 Finansiell verksamhet 

Standarden är inte tillämplig för vissa avtal inom ramen för andra IFRS-standarder som bland 

annat leasingavtal, finansiella instrument, försäkringsavtal med mera. Därför visar 

majoriteten av de finansiella bolagen inte på en kvantifierbar effekt (CFO World 2015). Dock 

påvisar SEB en kvantifierbar effekt i nettoomsättningen på -0,1030 %. Detta eftersom bolaget 

gör en bedömning att provisionsnettot räknas om och justeras vilket resulterar i en 

intäktsminskning.  

5.8 Ej kvantifierbar effekt 

Hendriksen och Van Breda (1992) antyder att definitionen av ett erkännande innebär att 

objektet är mätbart, relevant och tillförlitligt och intäkten ska erkännas när objektet anses vara 

en del av organisationen, anta ett förutsägbart värde men också tillförlitligt kunna verifieras 

(s. 359). Flera bolag som inte gett en kvantifierbar effekt innefattar intäktsströmmar som kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt i samband med köpet. Dessa verksamheter innebär oftast att 

kontrollöverföring sker samtidigt som försäljningen till kund eller att deras mätning av 

intäktserkännande varit i linje med den nya intäktsredovisningen. För att dra liknelser med 

rörelseverksamhetscykel bevisar Figur 2.1 en genomgående process som bland annat 

innefattar inköp av produkter, produktion, försäljning, leverans av varor. I kontrast till denna 

Figur 2.1 innefattar flera bolag i empirin en återförsäljarposition i cykeln vilket endast 
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innefattar fåtal segment av figuren, exempelvis inköp och försäljning vid samma plats 

(Godfrey 2010, s. 296). Detta underlättar intäktserkännandeprocessen då kritiska händelsen är 

tydlig och inte sker under en längre period, där Deegan (2013) menar att den periodiserade 

redovisningen är en genomgående process i verksamheten för att justera olika in - och 

utbetalningar för att matcha intäkter och kostnader. Då IFRS 15 innebär tydligare definition 

av enskilda prestationsåtaganden för att erkänna intäkten har bolag med direktförsäljning inte 

samma problematik att definiera kritiska händelsen. Dessutom sker periodiseringen mellan 

inköp och försäljning under ett kortare tidsintervall, och ger ingen signifikant effekt i den nya 

intäktsredovisningen gällande tidpunkten. 

 

Alla bolag har fortfarande beskrivit ett segment och utvärderat effekter av nya den 

intäktsstandarden men många bolag har bedömt att deras intäktsströmmar inte påverkas av 

kraven procentuellt, alternativt att dessa varit minimala men inte speglat någon väsentlig 

kvantifierbar effekt. Detta kan kopplas till KPMG som antytt att alla bolag som tillämpar 

IFRS påverkas väsentligt olika beroende på bransch, men oavsett i vilken bemärkelse 

företagen påverkas kommer bolagen behöva se över sina egna processer (KPMG 2016). 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som tagits fram för att besvara studiens syfte och dess 

frågeställningar.  

Syftet med studien var att skapa förståelse för varför intäktsströmmar påverkas respektive 

inte påverkas i och med övergången till IFRS 15. 

Den första frågeställningen var följande: 

 

Vilka intäktsströmmars karaktärer påverkas vid övergången till IFRS 15? 

För att återkoppla till Falkman och Lundqvist (2016) som menar att flera ledare antyder att 

IFRS 15 i samband med upplysningskrav inte innebär stora förändringar för verksamheten. 

KPMG (2016) och PWC (2014) menar att alla branscher påverkas men att särskilda 

branscher med vissa intäktsströmmar påverkas mer. I denna studie kan det inte avgöras ifall 

specifika intäktsströmmars karaktärer varit grunden till den kvantifierbara effekten som IFRS 

15 givit, utan detta har snarare bestämts av det fördelade transaktionspriset på 

prestationsåtaganden vilket satt kontraktets värde. Med IFRS 15 har det inneburit att bolag 

behövt iaktta fokus på kontroll som grundat sig på flera kriterier. Beroende på hur anpassad 

bolagens affärsmodeller varit till kontrollöverföringen, har detta gett effekt i vilken tidpunkt 

intäktsredovisningen ska ske. Ifall bolagen sedan tidigare haft en anpassad affärsmodell till 

kontroll har redovisningen av intäkter inte påverkats i större omfattning.  

 

Den andra frågeställningen var följande: 

 

 Vad kännetecknar effekten av intäktsströmmar vid övergången till IFRS 15? 

 

• Intäktsströmmar som innefattade långvariga projekt med tillämpning av successiv 

vinstavräkningar kräver tydligare upplysning angående om intäktsredovisningen ska 

ske i samband med färdigställandet eller över tid. 

  

• Intäktsströmmar som innefattade tjänsteuppdrag behöver tydligare definition för 

prestationsåtaganden och dess transaktionspris. Ju mer komplexa verksamheter desto 

mer omfattande och genomgående process krävs för att identifiera dessa 

prestationsåtaganden. 
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• Intäktsströmmar som innefattade sammansatta prestationer i ett paketavtal påverkas 

på grund av flera aktiviteter i intjäningsprocessen. Bolagen behöver se över sina 

kontrakt och identifiera om aktiviteterna är urskiljbara eller inte vilket har påverkat 

tidpunkten för intäktsredovisningen. 

 

• De kontrakt som innefattade rörliga ersättningar och garantier redovisas i den 

utsträckning av intäkten som väsentligen inte kommer återföras. Om ett ekonomiskt 

incitament fanns för att sälja tillbaka en vara, innebar detta en klassificeringseffekt 

eftersom att dessa nu går under IAS 17 Operationell leasing. 

 

• Då den nya intäktsstandarden snarare fokuserar på kontroll istället för risker och 

förmåner, har detta inneburit kontraktsomprövningar som gett effekt i att definiera 

ifall bolaget agerar huvudman eller agent. Bolag som visat sig vara agent har inneburit 

en negativ effekt i nettoomsättning där Swedish Match utmärkte sig då deras segment 

Övrig Verksamhet exkluderats från rörelsesegmentet. Gällande bolag som redovisat 

en positiv effekt då de visat sig vara huvudman har orsaken till detta varit otydligt 

presenterad. 

 

• Intäktsströmmar som inte påverkas av den nya intäktsstandarden kännetecknas av att 

den kritiska händelsen för intäktserkännande oftast sker i samband 

kontrollöverföringen. Detta tyder på att bolagens affärsmodeller ligger inom ramen 

för IFRS 15. Det kan konstateras i denna studie att de kontrakt som tillämpar andra 

IFRS standarder som försäkring- och leasingavtal samt finansiella instrument inte 

kommer beröras av den nya intäktsstandarden. 
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7. Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 

I detta kapitel tas olika funderingar upp gällande erfarenheter kring studiens genomförande. Vidare diskuteras 

den valda metoden för insamlingen av det empiriska materialet. Slutligen presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

Vid påbörjandet av vår studie hade vi uppfattningen om att beskrivningen av den nya 

intäktsredovisningen skulle vara betydligt mer tydlig och framhävd från de olika bolagen, på 

grund av en omfattande redovisningsstandard. Vi märkte dock snabbt att beskrivningar var 

relativt bristfälliga och otydliga för flera bolag i förhållande till verksamhetens 

intäktsströmmar vilket försvårade processen av datainsamlingen och tolkningen av empirin. 

Bolagen använde sig av olika benämningar som var svåra att begripa, vilket gjorde det 

svårare för oss att tolka vad som det egentligen innebar. De svårtolkade benämningarna 

kunde vara i form av olika redovisningstermer relaterade till verksamheten. 

  

Vi bedömer att denna studie bidrar till att belysa vilken påverkan införandet av IFRS 15 givit 

på de bolag som ingår i undersökningen. Studien är intressant eftersom att den visar på varför 

de olika företagen påverkas respektive inte påverkas i olika intäktsströmmar. Eftersom att vi 

gjorde en totalundersökning gav det oss bred och intressant data från olika företagsperspektiv 

vilket satte grund för en analys. Denna studie kan också vara till bidrag för pågående arbeten 

som utvärderar intäktsredovisning, då standarden är relativt ny implementerad. 

  

Skulle möjligheten till att replikera studien komma skulle vi ha valt samma upplägg, men 

med komplettering av vissa förberedande intervjuer innan påbörjandet av studien. 

Intervjuerna skulle med önskemål få vara individer insatta inom området exempelvis 

revisorer och redovisningsspecialister. Detta för att få ett perspektiv av hur företag kommer 

att rapportera och agera efter implementeringen av den nya standarden. Intervjuerna skulle 

även i ett tidigt stadium bidragit till mer kunskap inom området vilket skulle förenkla 

genomförandet av studien. 

 

Då studien undersökte effekten av den nya standarden genom att utgå från årsredovisningar 

för året 2017 med bokslutskommunikéerna som komplement, är det intressant att genom en 

komparativ studie jämföra hur den nya intäktsstandarden gett effekt under en specifik period 

och jämföra detta med en annan period genom dess delårsrapporter som underlag.  
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Vidare skulle det vara intressant att basera en undersökning på en jämförelse mellan Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap bolagen för att i nästa steg studera i vilken mån 

intäktsstandarden påverkar de olika bolagen på olika sätt. 
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Bilagor - Uträkningar 

Bilaga 1: Förändring i nettoomsättning 

Bolag Nettooms 

Förändring 

nettooms 

Omräknad 

nettooms 

Procentuell 

förändring 

Ica gruppen 106 455 3 000 109 455 2,8181 

Whilborgs 

Fastigheter 2 296 60 2 356 2,6132 

Ericsson 201 303 4 075 205 478 2,0243 

SAAB 31 394 272 31 122 0,8664 

NCC - - - - 

Securitas               - - - - 

Hexagon 33 217 -3 33 214 -0,0087 

Nobia 12 744 -5 12 739 -0,0392 

Sandvik 90 905 -75 90 830 -0,0825 

SEB 45 609 -47 45 562 -0,1030 

Telia 

Company 79 867 -100 79 767 

                        -

0,1252 

Atlas Copco 116 421 -218 116 203 -0,1873 

Alfa Laval 35 314 -74 35 440 -0,2095 

Peab 50 090 -245 49 845 -0,4891 

Volvo Group 334 748 -2 010 332 738 -0,6005 



   

 

 

 

Tele2 25 024 -240 24 784 -0,9591 

Electrolux 112 060 -1 289 120 771 -1,1503 

Oriflame 

Holding 13 130 -627 12 503 -4,7758 

Swedish 

match 16 101 -4 351 11 750 -27,02 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 2: Förändring i rörelseresultat 

Bolag Rörelseres 

Förändring 

rörelseres 

Omräknad 

rörelseres 

Procentuell 

förändring 

Ericsson -38 126 3 372               -34 754 8,8443 

SAAB 2 155 95 2 250 4,4084 

Telia 

Company 13 700 100 100 0,7299 

Tele2 3 564 22 3 586 0,6173 

Securitas 4 677 20 4 697 0,4276 

Peab 2 405 2 2 407 0,0832 

Wihlborgs 

Fastigheter - - - - 

Electrolux - - - - 

Swedish 

Match - - - - 

Nobia - - - - 

Ica Gruppen - - - - 

Alfa Laval - - - - 

Sandvik - - - - 

SEB - - - - 

Atlas Copco 24 200 -30 24 170 -0,1240 



   

 

 

 

Hexagon 7 341 -24 7 317 -0,3280 

Volvo Group 30 327 -650 29 677 -2,1433 

NCC 1 242 -168 1 074 -13,5266 

Oriflame 

Holding 1 532 -225 1 307 -14,7142 

 


