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Sammanfattning 

Titel: IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder – En undersökning om hur företagens 

affärsmodeller påverkar intäktsredovisningen under den nya redovisningsstandarden. 

 

Författare: Katarina Milic & Rebecka Pettersson 

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet uppstod en rad redovisningsskandaler, vilket 

startade en diskussion om behovet av en ny principbaserad och balansorienterad standard för 

redovisning av intäkter. Följaktligen gav det upphov till framställningen av IFRS 15 Intäkter 

från avtal med kunder, som trädde i kraft 1 januari 2018 och skall ge en tillförlitlig bild av 

företagens värdeskapande verksamhet. Alla företag förväntas påverkas av den nya standarden 

om när och hur mycket företaget redovisar sina intäkter, men att omfattningen kan komma att 

variera från företag till företag. 

 

Studien ämnar undersöka hur företag, utifrån de affärsmodeller som företag tillämpar i sina 

kundavtal, påverkar respektive inte påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15. 

 

Undersökningen tillämpade en kvantitativ forskningsmetod eftersom det empiriska 

underlaget utgörs av en omfattande mängd siffror, vilka har inhämtats från företagens 

årsredovisningar. En totalundersökning genomfördes på samtliga företag på Nasdaq 

Stockholm vilka måste tillämpa IFRS 15 vid intäktsredovisning. 

 

Undersökningen har identifierat att en minoritet av företagen har påverkats och att en 

majoritet av företagen inte har påverkats, vad gäller när och hur mycket företagen redovisat 

sina intäkter under IFRS 15. Orsaken till att företag påverkats i olika utsträckning av IFRS 15 

beror på de affärsmodeller företagen tillämpar, d v s hur företaget utformar sina kundavtal. 

Den minoritet av företag som har påverkats av IFRS 15 är de som har utvecklat 

affärsmodeller bestående av komplexa kundavtal. Dessa kundavtal innehåller komplexa 

åtaganden och utfästelser av varor och tjänster till kund, till skillnad från majoriteten av 

företagen som tillämpar icke-komplexa kundavtal i sin affärsmodell, exempelvis vid ren 

produktförsäljning av en vara varför intäktsredovisningen inte skiljer sig åt jämfört med 

tidigare redovisningsstandarder.   

 

Nyckelord: IFRS 15, intäktsredovisning, affärsmodeller, resultatorienterat synsätt, 

balansorienterat synsätt, matchningsprincipen, realisationsprincipen, femstegsmodell, 

kontroll, prestationsåtagande 



Abstract 

Title: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers – A survey about how companies' 

business models affect revenue recognition under the new accounting standard. 

 

Authors: Katarina Milic & Rebecka Pettersson 

Mentors: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

In the late 1990s and early 2000s several revenue recognition scandals arose, which led to a 

discussion about the need for a new principle-based standard with a balance sheet-based 

approach for revenue recognition. On 1st of January 2018 IFRS 15 Revenue from Contracts 

with Customers became effective and replaced all previous revenue recognition standards 

and interpretations. All companies are expected to be affected regarding when and how 

much the company reports its revenue, though the scope may vary from one company to 

another. 

 

This study aims to investigate how the application of IFRS 15 has impacted companies based 

on the business models they apply in their customer agreements. 

 

To operationalize the purpose of the study a quantitative method was adopted to gather the 

empirical data, which have been obtained from the companies’ annual reports. An 

enumeration was implemented, why all listed companies on Nasdaq Stockholm which are 

required to implement IFRS 15 have been studied. 

 

The results indicate that a minority of the companies have showed an impact and most of the 

companies have not been impacted after an implementation of the new revenue recognition 

standard. The study has identified that the reason why companies are affected by IFRS 15 

depends on the business models’ companies apply in their customer agreements. The 

minority of companies that have been affected by IFRS 15 are the ones which have 

developed business models that includes complex customer contracts, i.e. customer contracts 

consisting of complex commitments and promises of goods and services to customers. 

Accordingly, the majority of the studied companies uses business models with non-complex 

customer contracts in their customer agreements, e.g. simple sale of only one good, hence 

their revenue recognition under IFRS 15 does not differ from previous accounting standards. 

 

Keywords: IFRS 15, revenue recognition, business models, income-statement approach, 

balance sheet-based approach, matching principle, realization principle, five-step-model, 

control, performance obligation 
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1 Introduktion 
I följande avsnitt presenteras ämnets bakgrund. Därefter redogörs för problematiken som under 

många år har diskuterats av normgivare och redovisningsprofessionen för att finna en lösning på 

intäktsredovisning, vilket bidrog till framtagandet av en ny redovisningsstandard. Avslutningsvis 

introduceras studiens frågeställningar, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Det råder en allmän acceptans om att intäkter är en av de viktigaste och största 

redovisningsposterna i den finansiella rapporten och att intäktsredovisning utgör en av de 

mest besvärligaste problem normgivare och revisorer måste hantera. Problemet grundar sig i 

att företagen skall få vägledning om hur intäktsredovisning bör gå till men den har varit 

bristfällig. Normgivare inom internationell redovisning har länge försökt hitta lösningar på 

problemet om hur intäktsredovisning bör gå till och har därför haft som mål att utveckla en 

principbaserad och balansorienterad standard för redovisning av intäkter, vilket inte 

reflekterades i de tidigare standarderna. (Marton, Lundqvist & Pettersson, 2018, s. 191; 

Wüstemann & Kierzek, 2005).  

 

Problematiken inom intäktsredovisning sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och det 

finns historiska händelser vilka bekräftar detta (Dobler, 2008). Det sena 1990-talet och det 

tidiga 2000-talet kännetecknas av bl a IT-bubblans krasch. IT-bolagen värderades till sin 

omsättning, och inte nettoomsättning. Följaktligen bidrog det till att företagen manipulerade 

sin omsättning för att skapa en starkare bild av sig själva än den faktiska (Wagenhofer, 2014). 

Det vanligaste problemet för amerikanska företag i samband med IT-bubblans krasch var fel i 

redovisningen av intäkter där Enronkraschen är ett känt exempel (Marton et al., 2018, s. 192).  

 

År 2001 hamnade det amerikanska företaget Enron i en stor redovisningsskandal, och för 

bolaget och deras revisionsfirma Arthur Andersen var konkurserna snart ett faktum. Enron 

använde intäkter, och inte vinst, som primärt finansiellt mål och som mått på sin prestation 

och framgång. Enron förvrängde sina intäkter genom att blåsa upp dem för att skapa ett 

intryck av omfattande innovation, hög tillväxt och en sensationell affärsverksamhet (Dharan 

& Bufkins, 2008). Närmare förklarat redovisade Enron intäkter och tillgångar i koncernen, 

medan de kostnader och skulder vilka var kopplade till tillgångarna och intäkterna valde 

koncernen att inte redovisa. Följaktligen bidrog det till att Enron uppvisade en positivare bild 

av koncernens resultat och finansiella ställning jämfört med den faktiska, då företaget 

redovisade goda vinster när de borde redovisat en betydande lägre omsättning (Marton et al., 

2018, s. 192). Strax före sin konkurs låg de på plats nummer sju på den prestigefyllda 

Fortune 500-listan över världens största företag (Dharan et al., 2008).  

 

I Sverige var det konsultbolaget Prosolvia som skapade skandalrubriker i samband med sin 

konkurs 1997. SVT rapporterade år 2005 att Ekobrottsmyndighetens åtal mot Prosolvia 

byggde på att IT-bolaget mörkade sin svajande ekonomi genom missvisande redovisning, 

eftersom bolaget bl a erkände intäkter för tidigt, innan mjukvaran var levererad till kund, och 

på det sättet lurades finansiärer som långivare och aktieägare. Mycket av åtalet handlade om 

dels när utgör intäkt en intäkt och dels hur redovisning av verksamheten skall gå till (SVT, 

2005). De kritiska frågorna handlade om konsultbolagets intäktsredovisning relaterad till bl a  
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kontrakt, fakturering samt leverans av datorer och programvaror. En central fråga var 

bolagets redovisning av intäkter vid kundreturer. En effekt av bl a ovan nämnda 

redovisningsskandalerna var att International Accounting Standards Board (IASB) och 

Financial Accounting Standards Board (FASB) satte igång ett samarbete för att utveckla en 

ny standard för intäkter (Marton et al., 2018, s. 192). 

 

IASB och FASB ansåg att det saknades en principbaserad och balansorienterad 

redovisningsstandard för intäktsredovisning. Följaktligen började IASB och FASB år 2002 

ett samarbete för att utveckla en ny standard för redovisning av intäkter och de föreslog att 

kundkontrakt skall utgöra en utgångspunkt för vid vilken tidpunkt, och till vilket belopp en 

intäkt skall erkännas (Rutledge, Karim & Kim, 2016). I maj 2014 publicerade IASB och 

FASB den nya standarden för intäktsredovisning IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder för 

första gången (EY, 2017; Yeaton, 2015). Kundavtal bekräftar företagets faktiska prestanda 

och utgör även användbar information för att beräkna företagets framtida intäkter och 

kassaflöden. Den senaste redovisningsstandarden IFRS 15 ger således en tillförlitlig bild av 

ett företags värdeskapande verksamhet (Wagenhofer, 2014). IFRS nämner att från och med 1 

januari 2018 ersätter IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder de tidigare 

redovisningsstandarderna IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal (IFRS, 2018; 

Marton et al., 2018, s. 191). Revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och PwC (2016; 2017; 

u.å.; 2014) nämner även att IFRS 15 kommer att ersätta tillhörande uttalanden och 

tolkningsmeddelanden vilka berört intäktsredovisningen, såsom IFRIC 13 

Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet, IFRIC 18 Överföringar 

av tillgångar från kunder och SIC 31 Intäkter - bytestransaktioner som avser reklamtjänster. 

 

IAS 18 innehöll riktlinjer om när ett företag kunde erkänna intäkter samt hur företaget skulle 

beräkna storleken på dem. Enligt redovisningsstandarden erkändes en intäkt när det var (i) 

sannolikt att inflöden av framtida ekonomiska fördelar kommer äga rum i företaget, och när 

(ii) fördelarna kunde mätas tillförlitligt (IFRS, u.å.). Riktlinjerna i IAS 18 grundar sig på att 

tidpunkten för intäktsredovisning av varor och tjänster sker när risker och förmåner 

överförts till kunden (Deloitte, 2014). Kriterierna behövde således vara uppfyllda innan 

företaget kunde erkänna intäkter (IFRS, u.å.). IAS 11 innehöll föreskrifter om intäkter från 

entreprenaduppdrag, vilka erkändes i samband med att entreprenaden utfördes, s k 

tillämpning av successiv vinstavräkning. I regel utförs ett arbete inom entreprenad under två 

eller fler redovisningsperioder  

 

1.2 Problemformulering 

Hur intäktsredovisning bör gå till utgör en av de mest centrala frågorna inom normativ 

redovisningsteori. En av anledningarna är att intäktsredovisning utgör ett väsentligt underlag 

för bedömning av ett företags finansiella resultat (Dobler, 2008; Wagenhofer, 2014). 

Analytiker fokuserar på företagets intäkter när de jämför bolag. Mot denna bakgrund tenderar 

investerare att betrakta intäkter som mått på ett företags produktivitet och utveckling över tid. 

Följaktligen kommer bolag med höga intäkter att värderas högre jämfört med de bolag vilka 

redovisar lägre intäkter (Fosbre, Kraft & Fosbre, 2009). 
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Wagenhofer (2014) nämner även i sin artikel varför uppdaterade riktlinjer för 

intäktsredovisning krävs, utöver de historiska händelser som inträffat i och med bristfällig 

vägledning för redovisning av intäkter. Företag inom media, bygg, transport, 

konsumentvaror, fastighet, medicinteknik, programvaror och tjänsteuppdrag har utvecklat 

affärsmodeller, vilket innebär hur företag utformar sina kundavtal, vilka består av komplexa 

åtaganden och utfästelser av varor och tjänster med kunder. Det innebär att kundavtalen hos 

allt fler företag har blivit mer komplicerade. Följaktligen blev det med tiden även svårare att 

redovisa intäkter korrekt i och med att kundavtalens komplexitet ökat. Anledningen till detta 

är att redovisningsstandarder, vilka skall tillhandahålla riktlinjer för redovisning av intäkter, 

inte uppdaterats i samband med att företagen utvecklat allt mer komplexa affärsmodeller. 

Problematiken utgörs av att företagen, i takt med att de utvecklat specifika och nya 

affärsmodeller, inte haft tillräcklig vägledning om redovisning av intäkter vad gäller när och 

hur mycket intäkter företagen skall redovisa. 

 

Det är i sammanhanget även av intresse att belysa problemet med föregångarna till IFRS 15, 

IAS 18 och IAS 11, för att förstå varför en ny redovisningsstandard för intäkter behövdes i 

samband med att företag utvecklat nya affärsmodeller. Problematiken med IAS 18 var att 

tidpunkten för intäktsredovisning av varor och tjänster sker när risker och förmåner överförts 

till kunden, men i praktiken var det oftast svårt att identifiera de olika risker och förmåner 

som transaktionen var förenad med i komplexa kundavtal, för att sedan bedöma när de 

överförts till kunden. Riktlinjerna för redovisning av intäkter under IAS 18 var bristfälliga 

eftersom det fanns ett stort utrymme för tolkning av att identifiera varor och/eller tjänster i ett 

kontrakt, vilket påverkade allokeringen av intäkterna i redovisningen för de varorna och/eller 

tjänsterna (Deloitte, 2014; IFRS, u.å.; Marton et al., 2018, s. 195). Problemet med IAS 11 var 

att det var redovisningsmässigt besvärligt att allokera tidpunkten för arbetets utförande, d v s 

intäkter från kundkontrakt samt de kostnader vilka uppstått till följd av kontraktet till rätt 

redovisningsperiod. Detta med anledning av att entreprenadavtal i regel sträcker sig under två 

eller fler redovisningsperioder (IFRS, u.å.).  

 

Det finns således flera anledningar till att redovisning av intäkter har blivit särskilt 

uppmärksammat av IASB och FASB. År 2002 kom IASB och FASB överens om att 

samarbeta för att framställa en ny standard för intäktsredovisning (Rutledge et al., 2016). Den 

gemensamma avsikten var att utveckla en generell standard som är anpassad till samtliga 

affärsmodeller, detta genom att tillämpa en kontraktsbaserad intäktsredovisningsmodell, 

vilken i regel erkänner en intäkt när företaget uppfyllt sitt prestationsåtagande enligt 

kundavtalet, för att undvika branschspecifika lösningar. IASB förklarar att IFRS 15 Intäkter 

från avtal med kunder innehåller regler vilka skall tillämpas vid undersökning av 

kundavtalens beskaffenhet och innehåller således en helt ny struktur och grund jämfört med 

föregångarna (IFRS, u.å.). IFRS 15 innehåller riktlinjer vilka ställer krav på förbättrade 

upplysningar om kundavtalens art, mängd, tidpunkt och osäkerhet om intäkter och 

kassaflöden (Yeaton, 2015). 

 

IFRS 15 innebär att kundavtal bygger på en överföring av kontroll av tillgångar från säljare 

till köpare, att ett företag redovisar sina intäkter för att redogöra sin förpliktelse av  
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utlovade varor och/eller tjänster till kund och att beloppet återspeglar det vederlag företaget 

förväntar sig ha rätt till i utbyte mot de utlovade varorna och/eller tjänsterna. Med andra ord 

styrs intäktsredovisningen av när kontrollen av varan och/eller tjänsten överförs från säljaren 

till kunden, vilket kan ske vid en tidpunkt alternativt över tid. Företagen påverkas därför av 

när och hur mycket intäkter de skall redovisa som följd av den nya standarden. Ett företag 

skall redovisa intäkter i enlighet med denna kärnprincip, och till sin hjälp finns det en 

femstegsmodell (IFRS, u.å.). Vidare kommer alla företag påverkas av ramverket i fråga, men 

förändringarnas omfattning kan variera från företag till företag beroende på komplexiteten i 

deras affärsmodeller (Deloitte, 2016; Yeaton, 2015). Även Dichev (2008) ansåg att IASB:s 

och FASB:s projekt gällande redovisning av intäkter kommer ha en omfattande påverkan på 

finansiella rapporteringen i årtionden. 

 

American Accounting Association’s Financial Accounting Standards Committee (AAA 

FASC, 2010) anser att IASB och FASB behöver överväga de situationer när avtalets 

prestationsåtaganden och överföring av kontroll till kunden inte sammanfaller vid samma 

tidpunkt då kundavtalen de facto bygger på en överföring av kontroll av tillgångar från 

säljare till kund. Mot denna bakgrund har intäktsredovisningen enligt IFRS ett 

balansorienterat synsätt, att tillgångar och skulder måste identifieras för att få fram eget 

kapital (Dobler, 2008; Gjerde, Knivsflå & Sættem, 2008). 

 

Wagenhofer (2014) anser att intäktsredovisning med kundavtal och ett balansorienterat 

synsätt som utgångspunkt ger en tillförlitlig bild av ett företags verksamhet. Följaktligen 

utgör kundavtal en bekräftelse på företagets faktiska prestationer och att de även utgör 

användbar information för att på förhand beräkna framtida intäkter och kassaflöden. 

 
Mot bakgrund av den problematik som presenterats föreligger ett intresse att undersöka hur 

företagens intäktsredovisning har påverkats av den nya redovisningsstandarden och att 

undersöka vad det är som kännetecknar företagens affärsmodeller som gör att redovisning 

av intäkter kommer att påverkas. Detta genom att identifiera olika komplexa och icke-

komplexa kundavtal vilka påverkar respektive inte påverkar redovisning av intäkter under 

IFRS 15. Eftersom IFRS 15 trädde i kraft 1 januari föregående år har företagens 

årsredovisningar för år 2018, och i undantagsfall för 2017, studerats för att besvara 

forskningsfrågorna. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

I. Hur har företagens redovisning av intäkter påverkats av den nya redovisningsstandarden 

IFRS 15? 

II. Vad kännetecknar de affärsmodeller för de företag som har påverkats respektive inte 

påverkats av IFRS 15? 

 

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka hur företag, utifrån de affärsmodeller som företag tillämpar i sina 

kundavtal, påverkar respektive inte påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka noterade bolag på Nasdaq Stockholm år 2019. 
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2 Teoretisk referensram samt tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras för undersökningen relevant forskning som bedrivits inom ämnet 

intäktsredovisning. De teorier som undersökningen tar stöd i uppvisar ett spektrum av skiftande 

synsätt på när och hur mycket intäkter företagen skall erkänna. 

 

2.1 Utveckling av affärsmodeller och hur de påverkar redovisning av intäkter 
Det finns två anledningar till att redovisning av intäkter har blivit särskilt uppmärksammat. 

Den ena anledningen utgörs av IT-bubblans krasch under det sena 1990- och det tidiga 

2000-talet, eftersom IT-företagen värderades till sin totala omsättning, och inte 

nettoomsättning. Således manipulerade IT-företagen sin omsättning i syfte att skapa en 

starkare bild av sig själva än den faktiska (Wagenhofer, 2014). 

 

Den andra anledningen till att redovisning av intäkter uppmärksammades beror på att 

företag inom flera olika branscher har utvecklat affärsmodeller, vilket innebär hur 

företagen utformar sina kundavtal, vilka innehåller allt mer komplexa åtaganden och 

utfästelser av varor och tjänster till kund. Med andra ord består vissa företags 

affärsmodeller av mycket komplexa avtal vilka tillämpas i ett eller flera affärsupplägg med 

kund. Mot denna bakgrund blev även korrekt redovisning av intäkter allt svårare i samband 

med att komplexiteten i kundavtal ökade med tiden. Standarder, vilka skall ge vägledning 

för redovisning av intäkter, följde inte med i företagens utveckling av komplexa 

affärsmodeller, då standarderna antingen förblev oförändrade eller sena med att uppdateras. 

Således fanns det inga tydliga riktlinjer om när och hur mycket av intäkter som skall 

redovisas från de nya s k komplexa kundavtalen (ibid, 2014).  

 

Amerikanska normgivare (FASB) hanterade situationen i fråga samt de problem som 

uppstått genom att tillhandahålla en detaljerad vägledning för intäktsredovisning för varje 

specifik affärsmodell, dels intäkter från kundavtal och dels även vägledning för vissa 

särskilda branscher. Hur ett företag tjänar pengar bestäms utifrån deras affärsmodell och 

eftersom det finns oändligt många kombinationer av affärsmodeller, vilket innebär 

utformning av kundavtal, blev resultatet fler än hundra olika standarder, och totalt sett mer 

än 200 litterära verk. Det oundvikliga problemet var att de olika litterära verken 

tillhandahöll konflikterande vägledning för hur redovisning av intäkter sker vid liknande 

kundavtal, riktlinjerna blev med andra ord motsägelsefulla och svåra att identifiera vilken 

standard som skulle tillämpas (Schipper, Schrand, Shevlin & Wilks, 2009; Wagenhofer, 

2014).  

 

I kontrast till amerikanska normgivare (FASB), hade IASB ett mer principbaserat synsätt 

och tillhandahöll således enbart två standarder för redovisning av intäkter: IAS 11 och IAS 

18, samt även några relaterade tolkningar. Båda standarderna är från 1993, en tid då IFRS 

ännu ej var internationellt accepterat. Varken IAS 11 eller IAS 18 innehåller mycket 

vägledning för specifika och nya utvecklade affärsmodeller, varför tillämpningen av 

standarderna på komplexa affärsmodeller är besvärligt. Vidare baseras IAS 11 och IAS 18 

på två helt olika synsätt. IAS 11 har ett resultatorienterat synsätt, medan IAS 18:s regler 

bygger på både ett resultat- och balansorienterat synsätt, även om standarden står närmare 

det sistnämnda synsättet (Schipper et al., 2009; Wagenhofer, 2014).  
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År 2002 påbörjade IASB och FASB ett samarbete för att utveckla en omfattande 

principbaserad och balansorienterad standard för redovisning av intäkter. En av 

anledningarna till samarbetet var att normgivarna i fråga insåg att de tidigare rådande 

standarderna för intäktsredovisning var bristfälliga samt odugliga vid vägledning för 

redovisning av intäkter från de komplexa affärsmodeller, närmare bestämt hur företagen 

utformar sina kundavtal, som utvecklats under de senaste åren (Wagenhofer, 2014; 

Wüstemann & Kierzek, 2005).  

 

Sammanfattningsvis var en av drivkrafterna bakom samarbetet mellan IASB och FASB att 

fylla ut det tomrum som uppstått i och med utvecklingen av allt fler komplexa 

affärsmodeller samt när och hur mycket av intäkter som skall redovisas från dem 

(Wüstemann et al., 2005). 

 

2.2 Tidigare redovisningsstandarder 
 

2.2.1 IAS 18 Intäkter 

Enligt IFRS (2017) innehåller IAS 18 Intäkter regler om tidpunkt för redovisning av intäkter 

och hur man skall mäta dem. Intäkter innebär bruttoinflödet av ekonomiska fördelar under en 

period, vilka uppstår till följd av ett företags löpande verksamhet. Vidare kommer inflödet av 

de ekonomiska fördelarna resultera i ökning av eget kapital, med undantag för de ökningar i 

eget kapital vilka beror på tillskott från aktieägarna. IAS 18 bygger på redovisning av intäkter 

vilka uppstår till följd av följande transaktioner och händelser: 

 

I. Försäljning av varor 

II. Utförandet av tjänster 

III. Annans nyttjande av ett företags tillgångar vilket ger företaget ränta, royalties eller 

utdelning 

 

Enligt IAS 18 erkänns en intäkt när det är (i) sannolikt att inflöden av framtida ekonomiska 

fördelar kommer att äga rum i företaget, och när (ii) fördelarna går att mäta tillförlitligt. 

Riktlinjerna för redovisning av intäkter enligt IAS 18 grundar sig på att tidpunkten för 

intäktsredovisning av varor och/eller tjänster sker när risker och förmåner överförts till 

kunden. Standarden uppställer således kriterier, vilka måste vara uppfyllda, för att ett företag 

skall få erkänna intäkter (Deloitte, 2014; IFRS, u.å.). 

 

2.2.2 IAS 11 Entreprenadavtal 

Enligt IFRS (2017) innehåller IAS 11 Entreprenadavtal föreskrifter om redovisning av 

intäkter från entreprenaduppdrag. Enligt IAS 11 skall intäkter redovisas i samband med att 

entreprenaden utförs, även kallat för successiv vinstavräkning. Ett arbete inom entreprenad 

utförs vanligtvis under två eller fler redovisningsperioder. De primära svårigheterna i 

redovisningen är således fördelning av intäkter från kontrakt samt de kostnader som uppstått 

till följd av kontraktet till korrekt redovisningsperiod, att allokera tidpunkt för arbetets 

utförande. IAS 11 gör följande indelningar av transaktioner: 
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I. När resultatet från ett byggkontrakt kan uppskattas tillförlitligt, skall intäkterna och  

kostnaderna hänförliga till kontraktet redovisas som intäkter respektive kostnader upp 

till den färdigställandegrad av arbetet som slutförts under den relevanta 

redovisningsperioden 

II. När resultatet från ett byggkontrakt inte kan uppskattas tillförlitligt 
 

A. Kan intäkter endast erkännas i den utsträckning då de uppkomna 

kontraktskostnaderna sannolikt kommer att återvinnas 

B. Kontraktskostnaderna kan erkännas som kostnader under den period de 

uppkommer 

 

När det är sannolikt att de totala kontraktskostnaderna kommer att överskrida den totala 

kontraktsintäkten, skall den förväntade förlusten erkännas direkt som en kostnad. 

 

2.3 Innebörden av en intäkt ur två rivaliserande synsätt 

Inom redovisning har det länge pågått en debatt gällande de två konkurrerande synsätten för 

hur upprättandet av den finansiella rapporten bör gå till, där ett resultatorienterat synsätt står 

på den ena sidan och ett balansorienterat synsätt står på den andra sidan. Sedan 30 år tillbaka 

har FASB tillämpat ett balansorienterat synsätt vid framställningen av redovisningsstandarder 

i föreställningsramen. Detta har gradvis spridit sig och blivit internationellt gällande, varför 

IASB:s föreställningsramar också innehåller ett balansorienterat synsätt (Dichev, 2008; 

Wagenhofer, 2014). IASB och FASB argumenterar att ett balansorienterat synsätt 

tillhandahåller ett mer objektivt tillvägagångssätt för intäktsredovisning än realisations- och 

matchningsprincipen under ett resultatorienterat synsätt (Wagenhofer, 2014). 

 

2.3.1 Resultatorienterat synsätt 

Inom ett resultatorienterat synsätt utgör intäkt en inkomst som påförts en viss period, 

vilket innebär att intäkten har periodiserats i redovisningen (Dichev, 2008; Gröjer, 2002, 

s. 100). Periodiserad redovisning är en redovisningsmetod som innebär att transaktioner 

redovisas först när den underliggande ekonomiska händelsen inträffat, och intäkter 

erkänns vid den tidpunkt de intjänas, och inte när pengar tas emot eller när betalning 

erläggs (Falkman & Tagesson, 2008; Khan & Mayes, 2009, s. 3). Intäkter utgör 

försäljningsvärdet av de prestationer, i form av varor och/eller tjänster, vilka levereras 

eller genomförs under en viss period (Arvidson, Carrington & Johed, 2018, s. 30). 

 

Dichev (2008) förklarar att det primära målet inom ett s k resultatorienterat synsätt är 

fastställelse av bl a intäkter och kostnader i den finansiella rapporten och en korrekt 

fastställelse av tidpunkt samt storlek av intäkter och kostnader, medan balansräkningens 

poster är sekundära. Det finns två vägledande principer inom ett resultatorienterat synsätt, 

vilka är realisations- och matchningsprincipen. Vidare är redovisningens mål att bokföra 

periodiseringar vilka, enligt förespråkarna, visar den korrekta tidpunkten för de ekonomiska 

prestationerna samt för de hänförliga kostnaderna till prestationerna. 

 
2.3.1.1 Realisations- och matchningsprincipen 

Realisationsprincipen innebär att intäkter skall erkännas först när prestationen för att tjäna in  
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dem har utförts, med andra ord realiserats (Johansson & Östman, 1995; Sunder, 2015). Enligt 

realisationsprincipen bygger det redovisade värdet av en tillgång på transaktionen som var 

nödvändig för att förvärva tillgången. Följaktligen kan eventuella värdeförändringar och 

intäktserkännanden endast redovisas först när företaget realiserar eller avyttrar tillgången 

(Glautier & Underdown, 2001). Enligt föregångaren till IFRS 15, IAS 18 Intäkter, är 

realisationsprincipen ett viktigt villkor vid försäljning av varor. Anledningen är att 

försäljningen ses som en väsentlig händelse och att intäkten redovisas först när varorna har 

sålts vidare, och därmed realiserats (Marton, Lundqvist & Pettersson, 2016, s. 284). 

 

Matchningsprincipen handlar om att intäkter och kostnader, vilka uppkommit till följd av 

samma händelse eller transaktion, skall redovisas parallellt. Principen i fråga är en av de 

viktigaste teoretiska grunderna för ett resultatorienterat synsätt inom finansiell rapportering, 

och förutsätter att företagets utgifter redovisas under samma period som intäkterna är 

intjänade. En tillförlitlig matchning mellan intäkter och kostnader är avgörande för en pålitlig 

bild av företagets lönsamhet. Målet med principen är att fördela intäkter och kostnader till 

korrekt redovisningsperiod, oavsett vilka de faktiska datumen för betalningarna är från kunder 

(All-Attar & Hussain, 2004; Jin, Shan & Taylor, 2015). 

 

2.3.2 Balansorienterat synsätt 

IASB, styrelsen, utgör en självständig grupp av experter med lämplig erfarenhet av bl a 

framställning av redovisningsstandarder och förberedning, granskning samt användning av 

finansiella rapporter. Styrelsemedlemmarna ansvarar för utvecklingen och publiceringen av bl 

a IFRS-standarder (IFRS, u.å.). 

 

Enligt IASB:s föreställningsram i 4.47 utgör intäkt en ökning av framtida ekonomiska 

fördelar vilka är relaterade till ökning av tillgångar eller minskning av skulder, vilket leder till 

att eget kapital ökar. Det sker genom exempelvis en ökning av nettotillgångar p g a 

försäljning av en vara och/eller tjänst, eller minskning av en skuld, exempelvis preskription. 

Det ställs dock krav på att ökningen skall kunna fastställas tillförlitligt (IAS Plus, u.å.). 

Aktieägartillskott, vilkrt innebär en ökning av eget kapital genom tillskott från ägarna, utgör 

inte en intäkt (Nobes, 2012). IASB:s definition av intäkt har således ett balansorienterat 

synsätt (Dichev, 2008). 

 

Till skillnad från ett resultatorienterat synsätt, förespråkar ett balansorienterat synsätt en 

korrekt värdering av tillgångar och skulder i den finansiella rapporten, medan andra 

redovisningsposter kommer i andra hand (Demerjian 2011; Dichev, 2008). Principen för 

implementation av ett balansorienterat synsätt är att intäkter och därmed redovisningen av 

dem styrs av balansräkningens karaktär. Synsättet i fråga förespråkar att en korrekt värdering 

av tillgångar och skulder avgör intäkterna, eftersom intäkter för en given period utgör en 

förändring av företagets nettotillgångar för samma givna period (Dichev, 2008). Koornhof 

(1995) förklarar att normgivare ansåg att de flesta människor förstod och kunde identifiera 

tillgångar och skulder, och att det samtidigt förelåg svårigheter att förstå inkomst, intäkt och 

vinst. Följaktligen togs beslutet att flytta fokuset från intäkter och kostnader till tillgångar 

och skulder, varför ett resultatorienterat synsätt ersattes med ett balansorienterat i den 

finansiella rapporten. 
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Den nya standarden för intäktsredovisning, IFRS 15, har ett balansorienterat synsätt vilket 

gäller oavsett bransch och överensstämmer med IASB:s och FASB:s föreställningsramar 

(Olsen & Weirich, 2010; PwC, 2014). Utgångspunkten är att allt tar sin början i ett 

kundavtal mellan två parter om försäljning av en vara och/eller tjänst. Kundavtalet genererar 

dels en tillgång hos säljaren som innebär rättigheter, d v s ett löfte om erhållande av 

ersättning och dels en skuld, vilket är ett åtagande, d v s löfte om leverans av en vara 

och/eller tjänst (PwC, 2014). Kärnan i IFRS 15 är att redovisning av intäkter sker i ett belopp 

vilket återspeglar det vederlag företaget förväntar sig ha rätt till i utbyte mot de utlovade 

varorna och/eller tjänsterna (Olsen et al., 2010). 

 

Den tidigare redovisningsstandarden IAS 11 hade ett resultatorienterat synsätt eftersom 

intäkter redovisades när kravet på realisation var uppfyllt, s k realisationsprincipen (Dobler, 

2008; Wagenhofer, 2014). Den nya redovisningsstandarden IFRS 15 avser inte att koppla 

redovisning av intäkter till realisations- eller matchningsprincipen då den utgår från ett 

balansorienterat synsätt, men trots detta finns det konceptuella, analytiska och empiriska 

bevis vilka visar på att redovisning av intäkter utifrån realisationsprincipen tillhandahåller 

användbar information, varför principen fortfarande är av väsentlig betydelse (Dobler, 2008). 

Även om den tidigare redovisningsstandarden IAS 18 hade regler ur ett resultatorienterat 

synsätt där realisationsprincipen var avgörande vid försäljning av varor och även 

matchningsprincipen var central, stod standarden närmare ett balansorienterat synsätt vilken 

den nya redovisningsstandarden IFRS 15 bygger på (Marton et al., 2016, s. 284; 2018, s. 195; 

Wagenhofer, 2014). IFRS 15 innebär att uppkomna kundavtal bygger på en 

kontrollöverföring av tillgångar från säljaren till köparen (Gjerde et al., 2008). 

 

2.4 Innebörden av IFRS 15 

I maj 2014 utfärdade IASB för första gången en ny IFRS-standard som tillhandahåller klara 

regler angående när en intäkt skall erkännas och hur mycket av den som skall erkännas. IFRS 

15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft 1 januari 2018 och ersatte således IAS 18 

Intäkter and IAS 11 Entreprenadavtal, samt deras relaterade tolkningar (IFRS, u.å.). 

 

Syftet med IFRS 15 är att fastställa de regler för intäktsredovisning så att användare av 

finansiella rapporter förstår informationen om intäkters karaktär, storlek, tidpunkt och vilka 

osäkerheter samt kassaflöden som är sammankopplade med ett kundavtal. Ett företag som 

tillämpar IFRS 15 redovisar intäkter för att redogöra sin förpliktelse av utlovade varor 

och/eller tjänster till kunden i ett belopp som motsvarar den ersättning som företaget förväntar 

sig att ha rätt till i utbyte mot dessa varor och/eller tjänster (IFRS, u.å.). 

 

Yeaton (2015) förklarar att den nya standarden IFRS 15 ger en omfattande 

redovisningsmodell för redovisning av intäkter från samtliga kundavtal och därav en stadig 

ram för hur företag skall hantera dem. Målet är att tillhandahålla konsekventa regler för 

intäktsredovisning, oavsett affärsmodell, bransch eller geografisk region, för att effektivisera 

och förenkla vägledningen till skillnad från tidigare bransch- och transaktionsspecifik 

vägledning enligt Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Den nya 

standarden kräver således att företagen gör mer uppskattningar och bedömningar än tidigare. 

Redovisningsstandardens påverkan kommer att variera, men vissa företag kommer att  
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uppleva en mer betydande förändring i intäktsredovisningen vilket beror på komplexiteten i 

kundavtalen företagen tillämpar. Följaktligen leder IFRS 15 till större förändringar och 

företagens processer kan behöva göras om för att motivera de beslut som fattas gällande 

företagens intäktsredovisning. IFRS 15 skall tillämpas med hjälp av en femstegsmodell för 

att dels analysera intäktstransaktioner och dels styra beslut om redovisning av intäkter. 

 

2.4.1 Femstegsmodellen 

Enligt IFRS (u.å.) skall företag som redovisar intäkter enligt IFRS 15, basera samtliga 

kundavtal på femstegsmodellen, detta för att fastställa när intäkter skall redovisas och till 

vilket belopp. De fem stegen är följande: 

 

Figur 1 Femstegsmodellen 

Femstegsmodellen följs steg för steg för att företagen skall veta när och hur mycket intäkter de  

skall redovisa från sina kundavtal. 

 

Steg 1. Identifiera avtalet med kunden 

Det första steget innebär att företaget identifierar avtalet med kunden. IFRS 15 fordrar inga 

formkrav för ett giltigt avtal, varför de kan vara skriftliga, muntliga eller baseras på normal 

affärspraxis. Enligt IFRS 15 innebär avtal en överenskommelse mellan två parter och för att 

avtalet skall vara giltigt krävs att avtalsparterna dels godkänt avtalet och dels förpliktar sig att 

fullgöra sina respektive skyldigheter och rättigheter. Säljaren har en förpliktelse att leverera 

en vara och/eller tjänst och kunden har en förpliktelse att erlägga ersättning enligt fastställda 

betalningsvillkor för prestationsåtagandet (ibid, u.å.). 

 

När två eller fler avtal ingår i ett paket där det ena avtalet är beroende av det andra avtalet 

skall det ses som ett prestationsåtagande och avtalen slås samman till ett, s k paketavtal 

(Marton et al., 2018, ss. 198–199). 

 

Steg 2. Identifiera avtalets olika prestationsåtaganden 

Nästa steg är att samtliga prestationsåtaganden i avtalet skall identifieras och därmed dela 

upp transaktionen i olika komponenter (IFRS, u.å.). 

 

Ett prestationsåtaganden är ett löfte i avtal där leverans av varor och/eller tjänster är distinkta 

från varandra. Varor eller tjänster vilka är distinkta skall redovisas som ett separat 

prestationsåtagande, varför avtal kan bestå av flera prestationsåtaganden. En vara eller tjänst 

är distinkt och redovisas separat dels om kunden kan nyttja varan och/eller tjänsten oberoende 

av andra resurser och dels om företagets löfte i avtalet om leverans av varan eller tjänsten till 

kunden kan separeras från andra löften i avtalet. Är en vara och/eller tjänst inte distinkt skall 

företaget identifiera ett paketavtal och redovisa samtliga varor och/eller tjänster som utlovats i  
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ett avtal som ett prestationsåtagande (Marton et al., 2018 ss. 199–200). 

 

Steg 3. Fastställ transaktionspriset 

Det tredje steget är att fastställa transaktionspriset för hela avtalet. Transaktionspriset är den 

ersättning som företag förväntar sig ha rätt till i utbyte mot leverans av utlovade varor 

och/eller tjänster till kund. Olika typer av ersättning skall beaktas för att fastställa 

transaktionspriset, såsom fast och rörlig ersättning. Vid fast ersättning skall det framgå i 

avtalet. I de fall ersättningen som utlovats i ett kontrakt innehåller en rörlig ersättning måste 

företaget göra en uppskattning av beloppet som de förväntar sig att ha rätt till i utbyte för att 

leverera de utlovade varorna och/eller tjänsterna till en kund (IFRS, u.å.). 

 

Marton et al. (2018, s. 201) hävdar även att vid rörlig ersättning är det viktigt att göra en 

bedömning av sannolikheten att intäkten kan reduceras genom exempelvis rabatter när det 

faktiska transaktionspriset fastställs. Det krävs en bedömning om priset inkluderar ränta vilket 

kan uppstå om kunden betalar i för- eller efterskott. 

 

Transaktionspriset skall även inkludera värdet av eventuell ersättning som tas emot i annan 

form än pengar, exempelvis en tillgång, men även ersättning som kan behöva betalas till 

kunden, exempelvis vite vid försenat prestationsåtagande av säljaren (ibid, 2018, s. 201). 

 

Steg 4. Fördela transaktionspriset på avtalets respektive prestationsåtaganden 

Fjärde steget är att det tidigare fastställda transaktionspriset skall fördelas på respektive 

identifierat prestationsåtagande vilket utgörs av varje distinkt vara och/eller tjänst (IFRS, 

u.å.). 

 

Syftet med fördelningen av transaktionspriset är att eventuell rörlig ersättning och rabatt inte 

skall hänföras till något enskilt prestationsåtagande. Utgångspunkten är att fördelningen av 

transaktionspriset skall göras utifrån ett fristående försäljningspris, med andra ord den 

ersättning företaget hade fått om varan och/eller tjänsten sålts enskilt. Om varan eller tjänsten 

inte säljs enskilt skall företaget göra en bedömning av marknadspriset, exempelvis baserat på 

konkurrenters prissättning. I undantagsfall tillämpas residualmetoden som innebär att 

eventuella rabatter och/eller rörlig ersättning hamnar på enbart ett prestationsåtagande, och 

fördelas därmed inte på samtliga prestationsåtaganden (Marton et al., 2018, ss. 202–203). 

 

Steg 5. Redovisa intäkten när företaget uppfyller respektive prestationsåtaganden 

Det femte och sista steget innebär att företaget skall redovisa intäkter för varje enskilt 

prestationsåtagande i takt med att företaget har uppfyllt respektive prestationsåtagande genom 

att ha levererat en utlovad vara och/eller tjänst till en kund. Det är vid den tidpunkten som 

kunden erhåller kontrollen. Redovisning av intäkter sker när företaget uppfyller ett 

prestationsåtagande. En prestationsförpliktelse kan uppfyllas vid en tidpunkt, vilket är vanligt 

vid försäljning av varor till en kund, eller över tid, vilket är vanligt vid försäljning av tjänster 

till en kund. Vid prestationsförpliktelser över tid skall ett företag tillämpa en lämplig metod 

för att avgöra hur fördelningen av intäkter skall redovisas över tid, för att förtydliga när 

prestationsåtagandet är uppfylld (IFRS, u.å.). Det är således i det sista steget som 

bedömningen görs vid vilken tidpunkt intäkten skall redovisas (Marton et al., 2018, s. 203). 
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2.4.1.1 Överföring av kontroll 

Intäktsredovisning styrs av när kontrollen av varan och/eller tjänsten överförs från säljaren till 

kunden, vilket kan ske vid en tidpunkt alternativt över tid (ibid, 2018, s. 203). När 

prestationsåtagandet uppfylls och kunden erhåller kontroll över en vara och/eller tjänst skall 

företaget redovisa intäkten. Överföring av kontroll sker när kunden har förmåga att styra 

användningen av, samt nyttja väsentliga återstående fördelar från den levererade varan 

och/eller tjänsten, vilket förhindrar säljaren och andra företag från att styra användningen av, 

och åtnjuta fördelarna av tillgången (Jones & Pagach, 2013). 

 

Fördelarna med att erhålla kontrollen av en tillgång är de potentiella kassaflöden som kan 

erhållas direkt eller indirekt, antingen inbetalningar eller besparingar i utbetalningar. Detta 

genom exempelvis att använda tillgången för att producera varor eller tillhandahålla tjänster, 

sälja eller byta tillgången alternativt att tillgången används för att reglera skulder eller minska 

utgifter (Marton et al., 2018, ss. 203–204). 

 

I kontraktet skall det framgå om prestationsåtagandet uppfylls vid en tidpunkt eller över tid. 

För prestationsförpliktelser som levereras vid en tidpunkt kan överföring av kontroll 

beskrivas med ett fysiskt innehav eller juridiska rättigheter till tillgången överförs till 

köparen. Med andra ord överförs kontrollen till köparen när säljaren har levererat varan 

och/eller tjänsten. Vid den tidpunkten erhåller säljaren rätt till betalning. Kontroll av en vara 

och/eller tjänst kan även överföras och redovisas som en intäkt över tid istället för vid en enda 

tidpunkt (Jones et al., 2013). 

 
2.4.1.2 Tre kriterier för intäktsredovisning över tid 

Intäkter skall redovisas enligt femstegsmodellen för varje enskilt åtagande när kontrollen 

överförts till kunden, då är prestationen fullgjord. Överföring av kontroll för en vara eller 

tjänst kan överföras vid en tidpunkt eller över tid och detta avgör hur företag skall redovisa 

sina intäkter. För att ett prestationsåtagande skall redovisas över tid krävs att ett av följande 

tre kriterier är uppfyllt (ibid, 2013): 

 

I. Kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt som företaget utför åtagandet eller 

prestationen 

II. Företaget producerar eller förbättrar en tillgång medan kunden kontrollerar tillgången 

III. Företagets prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning för 

företaget, företaget har rätt till betalning för hittills utförda prestationer och företaget 

förväntas fullfölja kontraktet som utlovat 

 

Vid prestationsförpliktelse över tid måste företaget avgöra hur fördelningen av intäkter över 

tid skall redovisas, vilket sker i samband med att prestationsförpliktelsen uppfylls. Vid 

intäktsredovisning över tid finns olika metoder att mäta på vilket sätt intäkten skall redovisas. 

För att mäta hur stor del av kontrollen som överförts till kunden genom varor och/eller 

tjänster så kan företag använda sig av utdata- och indatametoden. Utdatametoden för att mäta 

exempelvis producerade enheter eller olika uppnådda delleveranser. Indatametoden för att 

mäta exempelvis intäkter i proportion till nedlagda kostnader vilka uppkommit eller 

maskintimmar (ibid, 2013). 
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För respektive åtagande skall ett företag bedöma om något av kriterierna för att redovisa över 

tid är uppfyllt. Är något av dessa tre kriterier uppfyllda skall intäkten för respektive 

prestationsåtagande redovisas över tid. Kriterierna gäller för både varor och tjänster. Uppnås 

inget av de tre kriterierna måste intäkten redovisas vid en tidpunkt, den tidpunkten som 

kontrollen av varan och/eller tjänsten överförs till kunden. Några indikationer på att 

kontrollen överförts till kunden är om företaget har rätt att erhålla vederlag från kunden, om 

kunden har juridisk äganderätt till tillgången och om kunden fysiskt övertagit tillgången samt 

övertagit betydande risker som är sammankopplade med ägandet av tillgången (Marton et al., 

2018, ss. 204–205). 

 

Sammanfattningsvis är den nya standarden för intäktsredovisning en principbaserad standard 

och kräver således en större professionell bedömning av företagets prestationsförpliktelser 

samt när dessa förpliktelser är uppfyllda. Följaktligen ger femstegsmodellen en bättre ordning 

på hur intäktsredovisningen skall gå till i jämförelse med tidigare redovisningsstandarder IAS 

11 och IAS 18 (Jones et al., 2013). 

 

2.5 Affärsmodeller som utgångspunkt för intäktsredovisning enligt IFRS 15 

Förändringen av IFRS 15 kommer bidra till att företag skall ta till sig grundläggande regler 

och logik som den nya standarden medför för att kunna uttrycka sina transaktioner i 

redovisningen, detta för att inte riskera att redovisa intäkter enligt tidigare standarder. Det 

viktiga med den nya standarden är att det är företagens egen affärsmodell, d v s hur företagen 

gör affärer med sina kunder, som är utgångspunkten för hur företag kommer att redovisa sina 

intäkter under IFRS 15 med hjälp av femstegsmodellen. I takt med att företag utvecklar nya 

affärsmodeller uppstår frågetecken kring hur företag skall redovisa intäkter då vissa 

transaktioner är mer komplicerade än andra, företagen har således utvecklat komplexa 

kundavtal varför den nya redovisningsstandarden togs fram. Däremot finns även 

okomplicerade transaktioner, vilka består av icke-komplexa kundavtal, där exempelvis en 

vara säljs med direktleverans utan efterföljande åtaganden för säljaren och inga skyldigheter 

för kunden, varför redovisning av intäkter i dessa affärsmodeller blir enkel, detta eftersom att 

det inte skiljer sig när eller hur mycket företaget redovisar jämfört med tidigare standarder 

(Marton et al., 2018, ss. 192, 196). Införandet av IFRS 15 kommer att medföra att samtliga 

företag behöver utföra ett genomgripande analysarbete som innebär att avtal skall gås 

igenom och kontrolleras, system skall ändras samt rutiner och rapportpaket skall 

moderniseras, men att analysarbetets omfattning kan komma att variera från företag till 

företag med anledning av vilken affärsmodell företagen tillämpas i sina affärsupplägg (PwC, 

2014).  

 

De affärsmodeller som identifierats under insamlingen av den teoretiska referensramen och 

den tidigare forskningen, utgörs således av olika former av komplexa kundavtal, men även 

identifiering av icke-komplexa kundavtal. De komplexa kundavtalen utgörs av 

Entreprenadavtal, Paketavtal, Garantier, Återköpsrätt, Rörliga ersättningar, Huvudman och 

Agent samt kundavtal inom Telekombranschen. Mot denna bakgrund kommer de olika 

identifierade kundavtalen, komplexa respektive icke-komplexa, var och en för sig, att 

presenteras vidare i detta avsnitt.  
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2.5.1 Entreprenadavtal 

Entreprenad- och byggprojekt kännetecknas av att de i regel sträcker sig över två eller fler 

perioder, varför arbetets start och avslut sker i olika redovisningsperioder. Den primära frågan 

för redovisning av intäkter från byggentreprenader är således fördelningen av 

kontraktsintäkter och kontraktskostnader för de redovisningsperioder när byggnadsarbetet 

utförs (International Accounting Standards Committee, 2000). 

 

Inom entreprenadbranschen har det tidigare funnits två metoder för att erkänna intäkter, där 

den ena kallas för successiv vinstavräkning och tillämpades om resultatet från byggarbetet 

kunde beräknas tillförlitligt. Den andra metoden heter nollvinstmetoden, och var tillämplig 

om successiv vinstavräkning ej var det (Bohusova & Nerudova, 2009). 

 

Kärnprincipen i IFRS 15 utgörs av att intäkter erkänns när kunden får kontroll över varan 

och/eller tjänsten, och standarden innehåller omfattande och specifika riktlinjer i jämförelse 

med föregångarna IAS 18 och IAS 11 (BDO, 2018). Vidare fokuserar den nuvarande 

standarden på företagets åtaganden gentemot kunden och standarden gör en större distinktion 

av de åtaganden vilka finns i kundavtalet. Mot bakgrund av detta behöver intäkterna allokeras 

till varje distinkt prestationsåtagande, vilket sker utifrån transaktionspriset för varje distinkt 

åtagande. I vissa situationer kommer de nya reglerna för successiv vinstavräkning under IFRS 

15 innebära att vissa bolag måste vänta innan de får erkänna intäkter från ett 

entreprenadprojekt, vilket oftast är vid slutförande eller slutleverans av hela varan och/eller 

tjänsten när kontrollen överförts till kunden (PwC, 2018). Det kan i sådana fall innebära en 

negativ påverkan på periodens intäkter då entreprenadprojekt i regel sträcker sig över två eller 

fler perioder (BDO, 2018). 

 

Eftersom entreprenad- och byggprojekt kännetecknas av att de sträcker sig över två eller fler 

perioder innehåller de allra flesta entreprenadavtal flera prestationsåtaganden än ett vilka 

utförs vid olika tidpunkter. Under IFRS 15 måste företag göra följande bedömning (ibid, 

2018): 

 

I. Huruvida varor eller tjänster skall erkännas vid en tidpunkt eller över tid 

II. Om varorna eller tjänsterna är distinkta eller behöver kombineras med andra varor 

eller tjänster vid tidpunkten för intäktsredovisning 

III. Om diskontering krävs i långsiktiga kontrakt 

 

IFRS 15 kan leda till betydande förändringar i redovisning av intäkter och vinst för företag 

vilka tillämpar den nya standarden inom byggbranschen. Påverkan har indelats i hög, medium 

och låg (ibid, 2018). 

I. Hög påverkan: Implementeringen av IFRS 15 kommer att leda till en eventuell 

förändring av de redovisade intäkterna i byggföretagens finansiella rapporter och/eller 

sannolikt kräva förändringar av nuvarande intäktsprocesser och system. Hög inverkan 

sker på följande områden: 
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● Projekt där prestationsförpliktelserna sker över tid 

● Projekt strukturerade via flera kontrakt vilka bör kombineras 

● Byggprojekt vilka har olika varor och tjänster inkluderade som exempelvis 

design och teknik, upphandling, installation av utrustning och efterbehandling 

● Projekt där ändringar gjorts i avtalen 

● Projekt eller kontrakt vilka har variabler eller kontingenter att beakta, inklusive 

straffavgifter och bonusar förutsatt att man uppfyller förutbestämda riktlinjer 

 

II. Medel påverkan: Implementeringen av IFRS 15 kan komma att leda till en eventuell 

förändring av de redovisade intäkterna i byggföretagens finansiella rapporter och/eller 

kräva förändringar av nuvarande intäktsprocesser och system. Medel inverkan sker på 

följande områden: 

 

● Långsiktiga kontrakt vilka består av finansieringskomponenter, exempelvis 

förskotts- och/eller efterskottsbetalningar 

● Långsiktiga kontrakt vilka medför betydande kostnader i anbudsprocessen 

 

III. Låg påverkan: Implementeringen av IFRS 15 kommer att leda till en mindre eller 

ingen förändring i byggföretagens redovisade intäkter i de finansiella rapporterna. Låg 

inverkan har inte identifierats. 

 

I en undersökning från 2018 noterade PwC att företag inom fastighetsbranschen har i sina 

bokslutskommunikéer för 2017 redovisat intäkter vid kontraktstidpunkten, vilket är inkorrekt 

enligt IFRS 15. Enligt den nya standarden överförs kontrollen av tillgången vid 

tillträdesdagen, med andra ord leder det till att redovisning av intäkter troligtvis kommer att 

senareläggas (PwC, 2018). 

 

2.5.2 Paketavtal 
Prestationsåtaganden innebär löfte om att överföra distinkta varor och/eller tjänster till en 

kund, där varje prestationsåtagande måste erkännas och redovisas var och en för sig (Yeaton, 

2015). Komplikationer uppstår när ett kontrakt innehåller fler än en vara eller tjänst. I sådana 

fall måste ett företag utvärdera de utlovade varorna och/eller tjänsterna för att kunna avgöra 

huruvida de är distinkta från varandra. Ett bolag skall redovisa en vara eller tjänst separat 

enbart om de är distinkta från varandra. Med andra ord skall kunden självständigt kunna 

nyttja varan eller tjänsten genom att ha kontroll över den. Indikationer på huruvida en vara 

och/eller tjänst är distinkta bygger på om säljaren måste utföra en signifikant tjänst för att 

kunden skall kunna nyttja varan och/eller tjänsten. En annan indikator är om kunden kan köpa 

varan eller tjänsten utan att den signifikant påverkar de andra utlovade varorna och/eller 

tjänsterna i kontraktet (Jones et al., 2013). 

 

Varor och tjänster vilka inte är distinkta ingår i ett och samma kundavtal, s k paketavtal. Mot 

bakgrund av detta skall intäkterna från paketavtal erkännas först när kunden får kontroll över 

varorna och/eller tjänsterna (PwC, 2018). 

 

Standarden utgår ifrån att redovisningen av intäkter oftast sker utifrån ett kundavtal, men i  
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vissa fall måste ett företag redovisa för två eller fler kontrakt tillsammans (Tong, 2014). Med 

andra ord kommer det att finnas situationer då kontrakten behöver kombineras. IFRS 15 

kräver att företag skall kombinera kontrakten om de ingås vid samma tidpunkt eller nära 

samma tidpunkt och om det gäller samma kund eller en annan relaterad part till kunden. Det 

innebär att ett företag kommer behöva redovisa två eller fler kontrakt som ett om (Oncioiu & 

Tănase, 2016): 

 

I. Avtalen förhandlas fram som ett paketavtal med ett kommersiellt mål 

II. Ersättningen för varje kontrakt är beroende av varandra vad gäller pris eller prestanda 

III. Varorna och/eller tjänsterna i avtalen utgör ett enda prestationsåtagande 

 

  Sammanfattningsvis innebär det att intäkter från paketavtal kommer att tidigare- eller  

  senareläggas. 
 

2.5.3 Garantier och återköpsrätt 

Det är sedvanligt att företag förser kunden med garanti i samband med försäljning av en 

produkt, vilket gäller för både varor och tjänster. Vissa garantier tillhandahåller en försäkran 

om att produkten kommer att fungera enligt överenskommelsen mellan parterna. Andra 

garantier tillhandahåller service vid sidan av försäkran att produkten skall fungera enligt 

avtalet (BDO, 2018; Tong, 2014). 

 

Om kunden har möjlighet att köpa en garanti separat, exempelvis eftersom garantin kostar 

extra eller förhandlas separat, skall garantin under IFRS 15 ses som en distinkt tjänst. 

Anledningen är att företaget utfäster sig om att tillhandahålla en garanti till kunden, vilket blir 

en tjänst utöver produkten, och skall därför räknas som ett distinkt prestationsåtagande. 

Vidare skall företaget fördela den del av transaktionspriset vilket härrör från garantiåtagandet. 

Om kunden å andra sidan inte har möjlighet att köpa garantin separat skall företaget redovisa 

den i enlighet med IAS 37 - Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och 

därför redovisas den inte separat. Detta gäller däremot inte om utfästelsen förser kunden med 

service vid sidan av försäkran att produkten stämmer överens med parternas 

överenskommelse. Om ett företag utlovar dels en garanti om försäkran och dels en garanti om 

service, men kan inte särskilja dem åt, skall företaget redovisa båda garantierna tillsammans 

som ett prestationsåtagande. Följaktligen kommer det leda till att intäkterna erkänns senare 

(BDO, 2018; Nicolae & Ionela-Claudia, 2014; Tong, 2014). 

 

PwC publicerade år 2018 en undersökning hur ett urval av Large Cap-företag, noterade på 

Nasdaq Stockholm, har informerat i sina bokslutskommunikéer för 2017 om övergången till 

den nya standarden IFRS 15. Ett företag beskrev att det nya regelverket kommer innebära en 

stor förändring då företaget behöver ändra sin redovisning av fordon sålda med återköpsrätt, 

närmare bestämt medför förändringen att intäktsredovisningen kommer att senareläggas. 

Vidare förklarar PwC att redovisning av försäljning med återköpsrätt skall granskas utefter 

kundens ekonomiska incitament att använda återköpsrätten. Om kravet dock ej är uppfyllt 

redovisas intäkterna över avtalsperioden i enlighet med IAS 17 Operationell leasing till och 

med år 2018 (PwC, 2018). IFRS 16 Leasing är dock en ny standard för redovisning av 

intäkter från leasing, vilken trädde i kraft 1 januari 2019 (IFRS, u.å.). 
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2.5.4 Rörliga ersättningar 

Rörlig ersättning utgör ett brett begrepp, vilket kan innebära bl a prisreduktion, 

mängdrabatter, bonus samt returrätt av köpta varor. Om en kund exempelvis handlar en vara 

med returrätt innebär det att säljaren eventuellt kan behöva ge tillbaka den erhållna 

ersättningen om kunden väljer att returnera varan. Under IFRS 15 kommer företaget behöva 

göra en uppskattning gällande hur många varor som förväntas returneras. För de intäkter som 

företaget får redovisa skall först en bedömning ha gjorts om att varorna inte kommer att 

returneras till företaget (Marton et al., 2018, s. 201). 

 

Kontrakt med rörlig ersättning har diskuterats under standardens tillkomst, detta på grund av 

att den nya standarden kommer att resultera i nya krav på uppskattningar och bedömningar 

som kan påverka storleken på, samt tidpunkten för när företag skall redovisa sina intäkter i de 

fall ersättningen i kontraktet är rörlig. Kundavtal vars ersättning är rörlig behöver företag gå 

igenom med syftet att bestämma hur ersättningen skall redovisas. Det finns två metoder att 

fastställa den rörliga ersättningen, vilka är dels “förväntat värde-metoden” och dels “mest 

sannolik-metoden”. Företag gör sedan en uppskattning och bedömning om vilken del av den 

rörliga ersättningen som skall redovisas och hur stor del av intäkten som i framtiden kommer 

att behöva återföras till kunden. När företag skall göra dessa uppskattningar och bedömningar 

skall de använda sig av bl a tidigare prognoser och erfarenheter, vilket kräver en stor 

tankeverksamhet från företagen (PwC, 2014) 

 

2.5.5 Huvudman och Agent 

Under IFRS 15 finns det nya riktlinjer för de situationer när en tredje part är inblandad i att 

tillhandahålla varor och/eller tjänster till kund. Ett företag måste avgöra huruvida 

prestationsåtagandet är att tillhandahålla varan och/tjänsten själv till kunden, d v s huvudman, 

eller om företaget måste ordna att en annan part tillhandahåller varan och/eller tjänsten till 

kunden, d v s agent. Ett företag agerar som huvudman ifall det kontrollerar den utlovade 

varan och/eller tjänsten innan den når kunden, men företaget agerar som agent om uppgiften 

går ut på att se till att ett annat företag tillhandahåller varorna och/eller tjänsterna innan 

kontrollen överförs till kunden. Skillnaden i hur företagen redovisar sina intäkter är att som 

huvudman bruttoredovisar företaget sina intäkter, till skillnad från agent vilka nettoredovisar. 

 

Klassificering av huvudman-agent är inte självklar, varför IASB tillhandahåller följande 

indikatorer på att företaget agerar som agent i ett kundkontrakt eller affärsupplägg (EY, 

2015): 
 

I. Den andra parten har det primära ansvaret för att uppfylla kontraktet 

II. Företaget bär inte lagerrisken, varken före eller efter varan har beställts, under frakt 

eller vid retur 

III. Företaget har inte befogenhet att fastställa prissättningen för den andra partens varor 

eller tjänster 

IV. Företagets ersättning är i form av en provision 

V. Företaget bär inte på kreditrisken 
 

Implementeringen av den nya standarden kräver att företag gör en klassificering huruvida de 

agerar huvudman eller agent under IFRS 15 jämfört med tidigare redovisningsstandarder. En  
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omklassificering kommer påverka hur bolagen redovisar sina intäkter då huvudmän under 

IFRS 15 skall bruttoredovisa dem, medan agenter nettoredovisa. PwC nämner ett exempel där 

ett företag bedömer att de kommer gå från huvudman till agent, vilket troligtvis kommer att 

leda till en minskning i nettoomsättningen eftersom redovisning av intäkter senareläggs. Ett 

annat företag inom detaljhandeln har gjort motsatt bedömning där de kommer att gå från agent 

till huvudman, vilket torde ha en positiv påverkan på nettoomsättningen då redovisning av 

intäkter tidigareläggs (PwC, 2018). 

 

2.5.6 Telekombranschen 

En bransch som högst troligt kommer att påverkas av den nya redovisningsstandarden är 

telekombranschen (Grant Thornton, 2018). Detta p g a att branschen använder sig av bundna 

kontrakt där säljaren har ett löfte att leverera dels en hårdvara, exempelvis en mobiltelefon, 

och dels en tjänst, ett abonnemang i form av en tjänst som sträcker sig över tid. Hårdvaran 

utgör ett distinkt prestationsåtagande och intäkten skall därför redovisas direkt. Mot denna 

bakgrund ska företag inom telekombranschen påskynda sin intäktsredovisning om distinkta 

prestationsförpliktelser identifieras i det bundna kontraktet, i detta fall ses hårdvaran som 

distinkt och skall redovisas som intäkt vid en tidpunkt och inte över tid. Till följd av den nya 

standarden kommer företagen påverkas genom förändringar i belopp och tidpunkt för 

intäktsredovisning, men det kommer att variera beroende på prestationsförpliktelserna som 

anges i kontraktet och fördelningen av transaktionspriset för dessa (Streaser, Sun, Zaldivar & 

Zhang, 2014). 

 

2.5.7 Icke-komplexa avtal 

De företag som inte har utvecklat komplexa affärsmodeller är de företag som tillämpar icke-

komplexa kundavtal i sina affärsupplägg. Exempelvis vid ren produktförsäljning inom bl a 

detaljhandelsbranschen utgör tidpunkten för överföring av kontroll till kunden, under IFRS 

15, likt föregångaren IAS 18, att risker och förmånsöverföring sker vid en tidpunkt (PwC, 

2018). Varor och tjänster som säljs med direktleverans där kontant betalning erläggs och kan 

snabbt konsumeras av kunden, utan några efterföljande åtaganden för företaget eller 

skyldigheter för kunden, utgör en icke-komplicerad transaktion vid en tidpunkt. Ytterligare 

ett exempel på en icke-komplicerad transaktion där tjänsten sker på löpande räkning är 

städtjänster, där redovisningen av intäkter från transaktionen sker vid en tidpunkt (BDO, 

2018; Marton et al., 2018, s. 196). 

 

Det går ej att dra betryggande slutsatser vad en implementering av IFRS 15 kommer att 

medföra, eftersom många företag ännu inte vet vad effekten kommer att bli. Påverkans 

omfattning är starkt beroende av företagens affärsmodeller och de specifika villkoren i de 

kontrakt som företagen har med sina kunder. Det som dock har noterats är att bl a 

gruvindustrin, inom Basic Materials, och farmaci, inom Health Care, troligtvis inte kommer 

att påverkas väsentligt i och med övergången till IFRS 15 (Grant Thornton, 2018). Enbart ett 

fåtal företag kommer att uppleva en skillnad i tidpunkt under den nya standarden och i 

enstaka bolag kommer IFRS 15 medföra en uppdelning av prestationsåtagande till två 

tidpunkter. Närmare förklarat är uppdelningen en för varan och en för tjänsten, exempelvis 

installation av maskin. Däremot, är oftast intervallen mellan tidpunkterna för vardera 

åtagande mycket kort vilket inte leder till en reell skillnad för vid vilken tidpunkt intäkten  



IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

20 

 

 

 

redovisas (Grant Thornton, 2018; PwC, 2018). 

 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen och tidigare forskning 

Den teoretiska referensramen och tidigare forskning börjar med att introducera begreppet 

affärsmodeller och hur de kan kopplas till redovisning av intäkter, detta i syfte att läsaren 

skall förstå innebörden av begreppet affärsmodeller och vidare en förståelse om vad 

uppsatsen ämnar undersöka. Följaktligen presenteras definitionen av tidigare gällande 

redovisningsstandarder IAS 18 och IAS 11 eftersom uppsatsen kontinuerligt återkopplar till 

dem och därav behöver läsaren få en tydlig information om begreppens betydelse. 

Uppsatsen handlar om intäktsredovisning varför det är av central betydelse att förstå vad en 

intäkt är. Det finns dock inte en gängse definition eller synsätt av begreppet varför uppsatsen 

tar upp innebörden av en intäkt ur två rivaliserande synsätt, resultat- och balansorienterat 

synsätt, och kopplar hur de förhåller sig till dåvarande respektive nuvarande standard för 

redovisning av intäkter.  

 

Efter att ha definierat viktiga och relevanta begrepp för uppsatsen presenteras vad IFRS 15 

innebär och hur företagen idag skall redovisa sina intäkter från kundavtal under den nya 

standarden. Varför femstegsmodellen beskrivs ingående steg för steg är för att förstå hur 

företagen faktiskt går tillväga, vilket utgörs av ett verktyg, angående när och hur mycket 

intäkter som företagen skall redovisa. I denna studie tillämpas modellen eftersom den ingår i 

IFRS 15 och utgör därför en väsentlig del av uppsatsen. I analysavsnittet kommer 

femstegsmodellen hjälpa till att besvara den första forskningsfrågan om varför företagens 

intäktsredovisning påverkas respektive inte påverkas under IFRS 15.  

 

Revisionsbyråer har innan implementeringen av den nya redovisningsstandarden gjort 

undersökningar och uttalanden om hur IFRS 15 troligtvis kommer att påverka företagens 

redovisning av intäkter och att de till störst del kommer att påverka företag vilka tillämpar 

olika typer av komplexa affärsmodeller i sina affärsupplägg. Den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning lägger således grunden för vilka affärsmodeller som var och en för sig 

lyfts upp i denna studie och vad som kännetecknar dessa, för att vi sedan skall kunna 

analysera huruvida undersökningens resultat stämmer överens med vad som tidigare sagts. 

Det kan hjälpa studien att besvara den andra forskningsfrågan. 
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3 Metod 
I följande avsnitt redogörs motiven för den valda metodologin, samt tillvägagångssättet för insamling 

och bearbetning av data vilka ämnar ge svar på undersökningens forskningsfrågor och syfte. 

Ytterligare beskrivs begreppen validitet och reliabilitet samt hur undersökningen förhåller sig till 

dem. Slutligen presenteras metodkritik. 

 

3.1 Val av forskningsmetod och forskningsdesign 

Det är framför allt undersökningens problemformulering som styr valet av forskningsmetod 

(Creswell & Creswell, 2018, s. 3), varför undersökningen tillämpar en kvantitativ 

forskningsmetod. En kvantitativ metod omfattar matematiska strategier för att analysera 

siffror. Undersökningens data utgörs av en omfattande mängd siffror, vilka har inhämtats från 

tabeller eller löpande text i företagens årsredovisningar från 2018, och i undantagsfall från 

2017. Fördelen med kvantitativa metoder är att de fungerar bäst när det handlar om att kunna 

sätta en omfattande mängd siffror på undersökningsmaterialet. Andra fördelar med metoden 

är att efterarbetet går snabbt och att man direkt kan börja analysera materialet (Eliasson, 2018, 

ss. 27, 29–30). 

 

Studien tillämpar en univariat analys, vilket innebär en analys av en variabel åt gången 

(Bryman & Bell, 2017, s. 333). Företagens årsredovisningar bearbetades var och en för sig, 

där variabeln nettoomsättning undersöktes för att få fram underlag att undersöka hur 

företagen har påverkats av IFRS 15. Undersökningen fokuserade på bolagets nettoomsättning 

eftersom det är den post som direkt påverkas av den nya standarden. Förändringen av 

företagens nettoomsättning under IFRS 15 är möjlig att få fram då företag har räknat om 

nettoomsättningen enbart i enlighet med den nya standarden, därav finns inga ytterligare 

utomstående faktorer som har påverkat nettoomsättningen. Den omvärderade siffran beror 

således inte på exempelvis ökad eller minskad försäljning, det är endast en omvärdering av 

företagens nettoomsättning, men i enlighet den nya standarden.  

 

3.2 Population 

Populationen utgörs av den grupp som forskarna vill uttala sig om, exempelvis företag 

(Eliasson, 2018, ss. 42–43). I denna studie utgörs populationen av alla företag på Nasdaq 

Stockholm vilka måste tillämpa IFRS 15 vid intäktsredovisning. Med andra ord tar 

undersökningen hänsyn till segmenten Large-, Medium- och Small-Cap bolag. Alla börser 

indelas i tre delar, och indelningen beror på bolagens börsvärde, kraven är följande (Nasdaq, 

u.å.): 
 

I. Large Cap: Företag med ett börsvärde vilket överstiger EUR 1 miljard 

II. Mid Cap: Företag med ett börsvärde vilket överstiger EUR 150 miljoner, men som ej 

överstiger EUR 1 miljard 

III. Small Cap: Företag med ett börsvärde vilket understiger EUR 150 miljoner 
 

Undersökningen kommer inte att innefatta banker och de företag som erbjuder finansiella 

tjänster, vilka ingår i den finansiella sektorn. Anledningen till det är att de i huvudregel 

redovisar enligt IFRS 9 Finansiella instrument, vilket förklarar hur ett företag skall 

klassificera och mäta finansiella tillgångar och skulder samt vissa kontrakt som avser köp 

eller sälj av icke-finansiella varor (IFRS, u.å.). 
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3.3 Totalundersökning 

En totalundersökning utgör en statistisk undersökning där en hel population undersöks och 

inte enbart ett urval. Totalundersökningar är dock ofta opraktiska och dyra att genomföra 

varför undersökningar ofta använder sig av representativa urval av olika slag (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 101). Forskare vill ofta generalisera de forskningsresultat 

som undersökningen kommit fram till för att kunna dra allmänna slutsatser om hela 

populationen. En optimal lösning för att lösa generaliseringsproblemet är att undersökningen 

inkluderar samtliga analysenheter som är relevanta för att kunna generalisera resultatet, 

genom en totalundersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). 

 

I denna studie genomförs en totalundersökning av hela populationen - alla företag på 

Nasdaq Stockholm vilka måste tillämpa IFRS 15. En bedömning gjordes att hela 

populationen var möjlig att studera utifrån antalet företag samt att information finns 

tillgänglig om respektive bolag på Nasdaq och årsredovisningar på företagens hemsidor. 

 

3.4 Bortfall 

Vid en statistisk undersökning innebär ett bortfall att vissa observationsenheter inte ger någon 

observation, ett icke-svar som ökar osäkerheten för resultatet. Observationsmaterialet blir 

således mindre genom bortfall (Djurfeldt et al., 2018, s. 108). 

 

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie 

bolagsstämma där styrelsen är skyldiga att framlägga bl a en årsredovisning (SFS 2005:551). 

Mot bakgrund av detta har de företag vilka använder ett kalenderår som räkenskapsår fram till 

sista juni på sig att skicka in sina årsredovisningar till Bolagsverket. Studien kommer 

avgränsa sig till de företag vilka senast den 30 april 2019 har publicerat sina årsredovisningar 

för 2018. 

 

Av studiens totala population på 295 stycken bolag utgörs följaktligen bortfallet av totalt 28 

stycken bolag varför studiens empiriska material består av 267 företag. Bortfallet beror dels 

på 8 bolag som ännu inte publicerat sin årsredovisning för 2018 senast den 30 april 2019 och 

dels 20 bolag vilka tillämpar brutet räkenskapsår och har ännu inte börjat tillämpa IFRS 15. 

 

3.5 Sökning av vetenskapliga artiklar och litteratur 

Vid sökning av sekundärdata användes i första hand sökmotorerna Google Scholar och 

SöderScholar. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till undersökningen gäller det att 

använda rätt sökord. Ett hjälpmedel var att framställa en tankekarta med flera svenska och 

engelska nyckelord och även synonymer till dem. Exempel på undersökningens sökord är 

IFRS 15, revenue recognition, income-statement approach, balance-sheet-based approach, 

matching principle, realization principle, five-step-model, control, performance obligation, 

critical event o s v. När en relevant vetenskaplig artikel hittades undersöktes även artikelns 

källor för att hitta ursprungskällan eller andra relevanta källor vilka kan ge stöd till studiens 

innehåll. 

 

Studiens innehåll bygger även på litteratur. De ovan nämnda sökmotorerna, Google Scholar 

och SöderScholar, användes även för att hitta relevant litteratur, framför allt de som behandlar  
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forskningsmetoder och teorier. Mot bakgrund av detta bygger metodavsnittet dels på källor 

vilka hämtats från litteratur. Vidare refereras det till ett par böcker som ingått i programmets 

kurslitteratur, m a o behövdes de inte sökas fram för att hitta dem då informationen om deras 

existens varit känd sen tidigare. 

 

3.6 Insamling och bearbetning av data 

För att underlätta insamlingen och bearbetningen av data skapades ett Excel-dokument med 

sju kolumner, A-G. Kolumnerna namngavs med Företag, Sektor, Segment, Släppt 

årsredovisning 2018, Siffror för uträkning, Relativ förändring i nettoomsättning och sedan 

Länk till årsredovisning. Första steget för insamlingen av primärdata var att skapa en lista 

över undersökningens population, vilka utgörs av samtliga företag på Nasdaq Stockholm 

vilka måste tillämpa IFRS 15. På Nasdaq OMX Nordics hemsida tillhandahålls en lista över 

noterade företag på Nasdaq Stockholm vilka lades in i ett Excel-dokumentet, kolumn A. 

Listan på Nasdaq OMX Nordics hemsida anger även vilken sektor företagen opererar i, och 

de gör följande indelning: Basic Materials, Consumer Goods, Consumer Services, Financials, 

Health Care, Industrials, Oil & Gas, Technology, Telecommunications och Utilities (Nasdaq, 

u.å.). I Excel-dokumentet sorterades företagen i ordning efter sektor i kolumn B och 

segmenten Large-, Mid- och Small-Cap i kolumn C, eftersom det blir mer överskådligt att 

analysera om företagen är listade efter sektor och segment. Kolumn D i Excel-dokumentet 

redogör för huruvida respektive bolag har publicerat sina årsredovisningar på sin hemsida 

eller inte, där “JA” betyder att årsredovisningen är publicerad, medan “NEJ” innebär att den 

fortfarande är opublicerad. De flesta företagen hade även en finansiell kalender på sin 

hemsida där de vanligen anger datumet för publicering av årsredovisningen. Om ett sådant 

datum fanns angavs det datumet i Excel-dokumentet. Syftet var att få en överskådlig bild 

över vilka företag som utgör bortfall för studien. I Excel-dokumentets G kolumn sparades 

alla länkar till årsredovisningarna. 

 

Efter dessa förberedelser undersöktes samtliga inhämtade årsredovisningar. I varje insamlad 

årsredovisning gjordes en sökning på sökorden IFRS 15, femstegsmodellen, five-step-model, 

redovisning av intäkter och revenue recognition. Antal träffar var allt från 1 till 92 stycken, 

det varierade således mellan företagen. Samtliga träffar studerades noggrant för att undersöka 

om företagen angivit hur de har påverkats av IFRS 15. För de företag som angivit ej väsentlig 

eller ej materiell påverkan av IFRS 15 fördes noll procent förändring in i Excel-dokumentets 

E- och F kolumn. För de företag vilka däremot visade en påverkan av IFRS 15 presenterades 

siffrorna olika. Vissa företag redovisade tydliga jämförelsetal i tabeller, medan andra företag 

redovisade siffror i den löpande texten, alternativt att finansiella rapporter från 2017 och 

2018 behövde jämföras med varandra för att få fram förändringen i nettoomsättning. 

Anledningen är att vissa årsredovisningar från 2018 har redovisat jämförelseårets (2017) 

nettoomsättning i enlighet den nya standarden, tillämpning av s k fullständig retroaktiv 

metod. Den andra metoden heter framåtriktat retroaktiv metod, vilket innebär att 

jämförelseåret inte har räknats om. 

 

För att få fram förändringen av IFRS 15 undersöktes således även årsredovisningarna från 

2017, eftersom den nettoomsättning studien utgår ifrån har presenterats i enlighet med 

tidigare gällande standarder för redovisning av intäkter. För att få fram förändringen av IFRS  
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15 beräknades skillnaden mellan den nettoomsättning som redovisas i årsredovisningar från 

2017 (rapporterat före IFRS 15) och den omräknade nettoomsättningen som finns presenterad 

i årsredovisningar från 2018 (rapporterat efter IFRS 15). Om den beräknade förändringen av 

IFRS 15 berodde på en ökning ledde det till en positiv relativ förändring, och vice versa för 

en minskning. 

 

Alla siffror som krävdes för att göra en uträkning lades i kolumn E och den procentuella 

uträkningen gjordes i kolumn F. Studien tillämpade följande uträkning: 
 

Förändring IFRS 15 

Rapporterat före IFRS 15 

 

= Relativ förändring 

 

3.7 Validitet 

Ett viktigt forskningskriterium är validitet, eller närmare bestämt mätningsvaliditet. Validitet 

innebär en bedömning av om de slutsatser som en undersökning genererat, de facto hänger 

ihop eller inte (Eliasson, 2018, s. 16). Validitet är således ett mätinstrument för att mäta det 

som skall mätas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). 

 

Intern validitet berör ofta frågor om kausaliteten, orsakssamband. Begreppet innebär om en 

slutsats med ett kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är välgrundat eller inte. Ett 

kausalt samband beskrivs ofta med att en oberoende variabel utövar inflytande över den 

beroende variabeln, men frågan är om det verkligen är den oberoende variabeln som bidrar 

till variationen i den beroende variabeln, alternativt om det är en annan faktor som ger upphov 

till en skenbar kausalitet. En hög intern validitet innebär att resultatet är tillförlitligt (Thrane, 

2019, s.162). Eftersom undersökningen tittar på bolagens relativa förändring i 

nettoomsättning finns inga externa och interna faktorer vilka skulle ha kunnat påverka att 

intäkterna ökat respektive minskat, m a o nettoomsättningen har bara retroaktivt värderats om 

enligt IFRS 15. Mot bakgrund av detta torde den interna validiteten vara hög. 

 

Extern validitet innebär om undersökningens resultat kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten till populationen. En hög extern validitet innebär att resultatet är 

överförbart och kan tillämpas även i andra kontexter (Bryman & Bell, 2017, ss. 69–70). 

Undersökningen utgör en totalundersökning av bolag på Nasdaq Stockholm vilka måste 

tillämpa IFRS 15 varför hela populationen studerats. Dock förekommer det bortfall vilka 

utgörs av företag vilka inte har publicerat sina årsredovisningar för 2018 innan den 30 april 

eller företag vilka tillämpar brutet räkenskapsår och har ännu inte börjat tillämpa IFRS 15. 

Följaktligen kan undersökningens resultat generaliseras till undersökningens bortfall varför 

studiens externa validitet torde vara hög. 

 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått som mäter undersökningens tillförlitlighet, vilket avgörs utifrån 

studiens samt begreppens kvalitet, följdriktighet och pålitlighet. Reliabiliteten i en 

undersökning bestäms genom att kontrollera om resultatet skulle bli detsamma ifall den 

utförts på nytt, eller om den påverkats av slumpartade betingelser (Eliasson, 2018, ss. 

14–15; Thrane, 2019, s.43). 
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Undersökningens stabilitet mäts med en s k test-retest metod. Testet utförs genom att efter en 

tid undersöka samma sak under samma förhållanden på nytt. Målet med testet är att 

kontrollera undersökningens stabilitet, och för en hög stabilitet fordras att resultatet mellan de 

två observationstillfällena är oförändrat (Bryman & Bell, 2017, s. 174). Eftersom studien 

samlar in data från finansiella rapporter kan ett högt samband mellan två 

observationstillfällen förväntas. Anledningen är att de rapporter som används vid testtillfälle 

nummer ett kommer innehålla samma siffror vid testtillfälle nummer två. Mot bakgrund av 

detta är det till studiens fördel vad avser stabilitet och därmed även reliabilitet. 

 

Interbedömarreliabilitet handlar om att det skall råda överensstämmelse mellan flera 

observatörer inblandade i en undersökning. Vid subjektiva bedömningar då exempelvis data 

skall översättas till kategorier finns risk att det råder en alltför liten konsensus i 

undersökningsgruppen hur data skall kategoriseras (ibid, 2017, s. 175). I denna undersökning 

är företagen redan kategoriserade efter sektor på Nasdaq Stockholm, varför detta bör vara till 

fördel för studien i fråga om interbedömarreliabiliteten. 

 

3.9 Metodkritik 

Undersökningen tillämpar en kvantitativ forskningsmetod med en omfattande mängd 

kvantifierbara data. Med tillämpning av denna metod föreligger en risk för fel vid insamling 

och uppställning av data, samt beräkning av den relativa förändringen i företagens 

nettoomsättning. Vid insamling av data upptäckte vi att företagen presenterade effekterna av 

IFRS 15 på olika vis. Vissa företag redovisade tydliga jämförelsetal i tabeller, medan andra 

företag redovisade siffror i den löpande texten, alternativt att finansiella rapporter från 2017 

och 2018 behövde jämföras med varandra för att få fram förändringen i nettoomsättning. 

Hade presentationen av förändringen för samtliga företag skett på samma sätt, d v s 

jämförelsetal i tabeller, hade risken för eventuella felaktiga beräkningar inte varit lika stor. 

Detta kan utgöra en kritik mot en kvantitativ forskningsmetod då insamlingen av data, vilka 

används för att göra beräkningar, ej skett identiskt. 

 

Ytterligare en kritik mot studien som eventuellt hade kunnat minska antalet bortfall är om 

sista dagen för datainsamlingen hade flyttats fram ca två veckor. Bortfallet utgjordes av åtta 

företag vilka inte hade släppt sin årsredovisning senast den 30 april 2019. Det är med facit i 

hand vi kan konstatera att tid hade funnits för att skjuta fram datumet något för 

datainsamling, vilket eventuellt hade bidragit till mer empiri att analysera för att öka 

resultatets generaliserbarhet. 
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4 Empiri 
I följande avsnitt presenteras undersökningens datainsamling, vilka har inhämtats från företagens 

årsredovisningar. Det redogörs en sammanställning av företagens relativa förändring i 

nettoomsättningen efter införandet av IFRS 15. Sammanställningen presenteras i form av tabeller, 

diagram och en skriftlig redogörelse.  

 

4.1 Påverkan av IFRS 15 

Nedan presenteras 42 företag vilka haft en påverkan i nettoomsättningen av IFRS 15. Först 

redogörs för de 15 företag vilka haft en positiv relativ förändring i nettoomsättning. Därefter 

presenteras de 27 företag vilka haft en negativ relativ förändring i nettoomsättning efter 

implementeringen av IFRS 15. Sedan illustreras företagen i ett stapeldiagram där de 

presenteras från störst positiv till störst negativ påverkan.  

 

I tabell 1 presenteras de 15 företag vilka påvisat en positiv relativ förändring i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Företagen är uppställda från störst 

positiv till minst positiv påverkan.  

Tabell 1 Positiv relativ förändring i nettoomsättning 
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I tabell 2 presenteras de 27 företag vilka påvisat en negativ relativ förändring i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Företagen är uppställda från minst 

negativ till störst negativ påverkan.  

Tabell 2 Negativ relativ förändring i nettoomsättning 
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46 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-27 %  

Figur 2 Procentuell påverkan i nettoomsättning 

Stapeldiagrammet presenterar företagen från störst positiv till störst negativ påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. SSM Holding och Swedish Match vilka visar 

störst positiv respektive negativ påverkan presenteras med ett procenttal vid respektive stapel då de 

påverkats i större utsträckning än vad Y-axelns skala illustrerar.  
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4.2 Sektorindelning på företag vilka har påverkats av IFRS 15 

I tabellen nedan redogörs för en sektorindelning på samtliga företag (∑) där 8 av 10 sektorer 

visar en relativ förändring i nettoomsättning efter implementering av IFRS 15. Tabellen 

uppvisar även antal företag vilka har påverkats positivt (+), negativt (-) samt ingen påverkan 

(0%), detta i förhållande till totalt antal företag. 

Tabell 3 Sektorindelning 

 

4.3 Företag vilka redovisar en påverkan av IFRS 15 

Undersökningen har identifierat att det var 42 av 267 företag vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15 p g a att de företagen tillämpar 

olika former av komplexa affärsmodeller. Nedan redogörs för hur företagen påverkats 

av den nya redovisningsstandarden och vilken typ av komplext kundavtal de tillämpar i 

sina affärsupplägg. Presentationen är indelad efter sektor och inte efter affärsmodell 

med anledningen av att vissa företag tillämpar flera olika kundavtal i sina 

affärsupplägg. 

 

4.3.1 Basic Materials 

I tabell 4 presenteras det företag inom sektor Basic Materials som påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. 

Tabell 4 Basic Materials 

 

Lundin Mining Corporation är ett svensk-kanadensiskt gruvbolag. Implementeringen av IFRS 

15 har medfört en förändring i de upplupna intäkterna. Justeringarna beror på en förändring i 

transaktionspriset av vissa avtal på grund av förekomsten finansieringskomponenter. Den 31 

december 2018 redovisade företaget finansiella kostnader på de upplupna intäkterna, vilket 

justerades för att inkludera en betydande finansieringskomponent i transaktionspriset. 

Sammanfattningsvis har IFRS 15 inneburit förändringar i vissa avtal gällande avgörandet och 

fördelningen av transaktionspriset, men har dock inte inneburit en förändring i tidpunkt för 

intäktsredovisning (Lundin Mining Corporation, 2019). 
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4.3.2 Consumer Goods 

I tabell 5 presenteras de sex företag inom sektor Consumer Goods vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Ett företag visar en positiv påverkan och övriga 

fem visar en negativ påverkan. 

Tabell 5 Consumer Goods 

 

Mips är specialiserade på hjälmbaserad säkerhet samt skydd av hjärnan. IFRS 15 har 

påverkat intäktsredovisningen av implementationstjänster, och effekten innebär att intäkter 

redovisas tidigare jämfört med tidigare redovisningsstandarder (Mips, 2019). 

 

Nobia är ett köksinredningsföretag vilka utvecklar, tillverkar och säljer kökslösningar genom 

ett flertal olika varumärken. Intäkter för köksvaror och övriga varor redovisas vid en tidpunkt, 

och installationer, vilket utgör 5–6% av bolagets totala omsättning, redovisas vid en senare 

tidpunkt när installationen har genomförts. Övergångseffekten av IFRS 15 är framför allt 

hänförligt till en tidigarelagd redovisning av intäkter från varor avseende projektförsäljning. 

Tiden mellan leverans och installationstjänst är väldigt kort, men trots detta har den nya 

standarden påverkat företagets intäkter negativt då intäkterna från installationstjänster 

senareläggs jämfört med tidigare redovisningsstandarder (Nobia, 2019). 

 

KABE Group tillverkar husvagnar och husbilar. Effekten av koncernens övergång till IFRS 

15 är genomgående hänförlig till demo-leasing. KABE har avtal med olika återförsäljare om 

hantering av husvagnar och -bilar vilka används som demonstrationsobjekt. Fordonen 

överlämnas till återförsäljaren med kontrakt om en tidsbegränsad räntefri 

demonstationsperiod. Innan övergången till IFRS 15 hanterades kostnaden för demo-leasing 

som en finansiell kostnad, vilket numera hanteras som en intäktsreducering (KABE Group, 

2019). 

 

Midsona arbetar med utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter inom kost och 

hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. För Midsona innebär IFRS 15 att mestadels av 

intäkterna redovisas vid en tidpunkt som ett prestationsåtagande. Däremot sker 

omklassificeringar mellan posterna nettoomsättning, kostnad såld vara och 

försäljningskostnad i resultaträkningen, de är dock av immateriell karaktär. Anledningen är 

att det finns särskilda riktlinjer om hur tillfälliga fasta och rörliga prisavdrag vid aktivitet och 

returrätt av utgångna produkter i kundkontrakt skall hanteras i redovisningen. Det innebär att 

innan Midsona redovisar intäkter från kundavtal måste de beakta eventuella rörliga priser i 

avtalet, m a o uppskattningen måste begränsas då de ej får ta upp för stora intäkter än vad 

IFRS 15 tillåter (Midsona, 2019). 
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Oriflame Holding är ett kosmetikföretag med fokus på tillverkning av kosmetik, 

hygienprodukter, parfymer, accessoarer och handväskor, och försäljningen sker via 

distansköp. Under IAS 18 redovisades intäkter när risker och förmåner överförts till kunden, 

medan enligt IFRS 15 redovisas intäkter först när kontrollen har överförts till kunden. 

Förändringen har således inneburit en ökning i upplupna intäkter vilket medför att 

intäkterna senareläggs. Enligt IFRS 15 redovisas inte heller bl a fraktintäkter och 

hyresintäkter som intäkter, istället utgör de kostnadsreduktioner för den underliggande 

kostnadsströmmen (Oriflame Holding, 2019). 

 

Swedish Match inriktar sin verksamhet mot tobaksprodukter, tändstickor och tändare, men 

säljer även rakhyvlar, batterier och tandpetare. IFRS 15 har haft en väsentlig påverkan på 

företagets finansiella rapportering, framför allt för den svenska verksamheten för distribution. 

IFRS 15 har medfört en minskad redovisning av försäljning och minskad kostnad för sålda 

varor vad gäller distributionen av tredje parts tobaksprodukter jämfört med hur de tidigare 

redovisade sådan försäljning och kostnad för försäljning under IAS 18. Den inhemska 

verksamheten för distribution agerar som agent vid huvuddelen av transaktionerna, vilket 

innebär att redovisad intäkt motsvarar den distributionsavgift som erhålls från huvudmännen 

(tillverkare av varorna) för att se till att varorna avlämnas till detaljhandeln. Att redovisa 

distributionsavgift istället för det bruttobelopp som faktiskt fakturerats innebär en väsentlig 

minskning i företagets nettoomsättning. Följaktligen har en omklassificering från huvudman 

till agent ägt rum till följd av IFRS 15, vilket beror på avsaknad av kontroll vid leverans till 

detaljhandeln. Vidare har IFRS 15 påverkat intäktsredovisningen vad avser tidpunkten för 

returer av varor inom segmentet “Snus and moist stuff”, men påverkan har dock varit 

immateriell (Swedish Match, 2019). 

 

4.3.3 Consumer Services 

I tabell 6 presenteras de fyra företag inom sektor Consumer Services vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Tre företag visar en positiv påverkan och ett 

företag visar en negativ påverkan. 

Tabell 6 Consumer Services 

 

Eniro är ett sökföretag, vilka även erbjuder marknadsföringstjänster i digital form. 

Övergången till IFRS 15 innebär att Eniro har slutat fakturera den serviceavgift som 

motsvarat den initiala kostnaden för produkten, för att sedan periodisera den återstående delen 

av kundavtalet. Med IFRS 15 periodiseras istället hela beloppet under avtalets löptid och 

således redovisas intäkter över tid. Vidare uppfyller företagets säljprovisioner kriterierna för 

att redovisas som kontraktskostnader, eftersom de, enligt den nya standarden, räknas som 

kostnader vilka bolaget ej skulle ha ådragit sig om kundavtalet inte hade uppstått (Eniro, 

2019). 
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ICA Gruppens primära intäkt kommer från försäljning av varor där prestationsåtagandet, 

tidpunkten för när kund får kontroll över varan och betalning går tydligt att urskilja. Mot 

bakgrund av detta har IFRS 15 endast medfört förändringar i omklassificering av huvudman 

respektive agent. Den nya standarden stadgar utförligare riktlinjer jämfört med föregångaren 

IAS 18 för att bedöma om ett bolag agerar huvudman eller agent i ett affärsupplägg eller 

kontrakt. De nya reglerna i IFRS 15 har, för en minoritet av kontrakt inom segmentet ICA 

Sverige, inneburit att ICA Gruppen agerar som huvudman istället för agent (ICA Gruppen, 

2019). 

 

Scandic Hotels Group är nordens största hotelloperatör. Implementeringen av IFRS 15 har 

påverkat redovisningen av bolagets lojalitetsprogram, dock är effekten av icke-väsentlig 

karaktär. Den nya redovisningsstandarden fordrar att ersättning från kund skall uppdelas på 

poäng och varor utifrån relativa enstaka försäljningsbelopp snarare än baserat på en 

residualvärdemetod. Följaktligen kan detta påverka beloppen vilka skall allokeras på de sålda 

varorna och tidpunkten för redovisningen av en bestämd del av intäkterna (Scandic Hotels 

Group, 2019). 

 

NetEnt är ett utvecklingsföretag vilka opererar inom spelsektorn. Skillnaden från tidigare 

redovisningsstandarder är att enligt IFRS 15 redovisas intäkter över avtalets löptid, för NetEnt 

vanligtvis tre år, istället för att redovisa intäkten vid samma tidpunkt som avtalets uppkomst. 

Således redovisas både installationstjänster och royalties över tid under avtalsperioden varför 

nettoomsättningen har minskat. IFRS 15 har dock inte påverkat hur företaget redovisar 

intäkter från royalties (NetEnt, 2019). 

 

4.3.4 Financials 

I tabell 7 presenteras de tre företag inom sektor Financials vilka samtliga påvisar en positiv påverkan 

i nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. 

Tabell 7 Financials 

 

SSM Holding är ett bostadsutvecklingsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Tidigare 

har SSM gjort bedömningen att varje bostadsrättsförening som ingåtts med entreprenadavtal 

utgör en självständig och ensamstående juridisk person med en oberoende styrelse. 

Följaktligen har bostadsrättsföreningar tidigare ej konsolideras i SSM:s koncernredovisning, 

de har istället redovisats över tid, s k successiv vinstavräkning. Till följd av den ändrade 

konsolideringsprincipen av bostadsrättsföreningar påverkas företagets tidpunkt för när 

intäkter skall redovisas. Skillnaden är att intäkter för att bygga och överlåta en 

bostadsfastighet redovisas numera vid en tidpunkt, vilket sker när kontrollen överförs till 

bostadsköparen. I regel sker det när bostadsrättshavaren tillträder bostaden, och det är vid 

denna tidpunkt som SSM har rätt till betalning för varje bostadsrätt. Följaktligen grundar sig 

den redovisade intäkten på den faktiska intäkten per såld bostad inom projektet, vilket 

redovisas i samband med tillträde av respektive bostad. Förändringen av företagets  
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nettoomsättning för 2018 beror på att en hög andel av bostadsrättsprojekt färdigställdes under 

året (SSM Holding, 2019). 

 

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag vilka inriktar sig mot kommersiella fastigheter 

och är verksamma i Öresundsregionen. Den största delen av Wihlborgs intäkter består av 

hyresintäkter vilka till och med år 2018 omfattas av standarden IAS 17, men som den 1 

januari 2019 ersätts med IFRS 16. Dock omfattar serviceintäkter i form av bl a värme och el 

av IFRS 15 varför koncernens hyresintäkter delas upp i serviceintäkter och hyresintäkter. 

IFRS 15 har således medfört en ökning av totala intäkter samt en ökning av driftkostnaderna 

med motsvarande belopp. Wihlborgs fastighetsförsäljningar har sedan tidigare redovisats på 

tillträdesdagen och påverkas därför inte av den nya standarden (Wihlborgs Fastigheter, 2019). 

 

Magnolia Bostad bygger nya boenden runtom i Sveriges storstäder och tillväxtorter. I 

kundavtal ingår två olika avtal, dels avtal gällande projektledning och dels avtal gällande 

försäljning av projektet/fastigheten. Nya standarden ser detta som ett enda avtal med två 

distinkta prestationsåtaganden där projektledning redovisas över tid efter projektets 

färdigställandegrad och försäljning av fastigheten redovisas vid en tidpunkt, när kontrollen 

har överförts till kunden. Projektledning har således påverkats av den nya standarden då 

intäktsredovisningen sker över tid i takt med att kontrollen överförs till kunden, men 

prestationsåtagandet vad gäller försäljning av fastigheter har inte givit några effekter för 

intäktsredovisning (Magnolia Bostad, 2019). 

 

4.3.5 Health Care 

I tabell 8 presenteras de fyra företag inom sektor Health Care vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Ett företag visar en positiv påverkan medan 

övriga tre visar en negativ påverkan. 

Tabell 8 Health Care 

 

Elekta är ett företag verksamma inom medicinteknik vilka utvecklar och säljer innovativa 

kliniska lösningar för behandling av cancer och andra sjukdomar i hjärnan. En stor del av 

Elektas intäkter består av sammansatta kontrakt med utrustning, service och mjukvara. IFRS 

15 ger vägledning för hur transaktionspriset skall allokeras till identifierade 

prestationsåtaganden, vilka består av varor och tjänster. Allokeringen grundar sig i 

försäljningspriset och eventuella rabatter vilka skall delas upp proportionerligt på de olika 

identifierade prestationsåtagandena. Effekterna av IFRS 15 kan variera mellan olika 

marknader och avtal men generellt innebär det att mer intäkter kommer att allokeras till 

utrustning och mjukvara, och därav en mindre del intäkter till service jämfört med tidigare 

standard. Detta leder i sin tur till att tidpunkten för intäktsredovisningen för utrustning och 

mjukvara kommer att inträffa tidigare än intäkter hänförliga till service. 
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Vid försäljning av utrustning med standardkontrakt sker överföring av kontroll till kunden när 

utrustningen är redo att installeras på kundens anläggning varför IFRS 15 gör att 

intäktsredovisningen senareläggs. Vid mjukvaruförsäljning sker överföring av kontroll när 

licenserna är tillgängliga för kunden. En stor del av mjukvarulicenserna går i linje med 

tidigare intäktsredovisningsstandard, men vissa mjukvarulicenser ses som en del av 

utrustningen enligt tidigare standard, men betraktas som distinkta prestationsåtaganden under 

IFRS 15 (Elekta, 2019). 

 

Xvivo Perfusion är ett medicintekniskt bolag, vilka utvecklar metoder för att hålla organ i bra 

skick utanför kroppen i samband med transplantationer. Xvivo Perfusions nettoomsättning 

delas upp i tre kategorier, och det är intäkter vilka kommer från försäljning och uthyrning av 

kapitalvaror som har påverkat intäktsredovisningen då det kan finnas flera distinkta 

prestationsåtaganden i ett kundavtal. De distinkta prestationsåtaganden kan exempelvis vara 

installation av maskiner och utbildning i skötsel. Följaktligen kommer intäktsredovisningen 

att senareläggas jämfört med tidigare redovisningsstandard (Xvivo Perfusion, 2019). 

 

C-RAD arbetar med att säkerställa precision, säkerhet och effektivitet inom avancerad 

strålterapi. För C-RAD har IFRS 15 medfört lägre redovisade intäkter jämfört med tidigare 

redovisningsstandarder. Anledningen till detta beror på förbetalda och förlängda garantier 

vilka numera redovisas över tid under hela kontraktsperioden (C-RAD, 2019). 

 

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag vilka utvecklar programvara för att 

främja cancerbehandling. En typisk licensaffär för RaySearch består av flera 

prestationsåtaganden, vilka utgörs av hårdvara, leverans av licenser, support och utbildning. 

Den nya redovisningsstandarden IFRS 15 innebär en fördröjning av bolagets 

intäktsredovisning och därmed en minskning av företagets licensintäkter jämfört med tidigare 

IAS 18 som hade bidragit till att nettoomsättningen ökat. Licensintäkterna minskas med ett 

belopp vilket motsvarar värdet av supporten som ingår under garantiperioden som är avtalad, 

beloppet intäktsförs sedan löpande under garantiperioden. Företagets supportintäkter kommer 

däremot att öka med motsvarande belopp men med en fördröjning på ca nio månader i 

genomsnitt varför nettoomsättningen minskar (RaySearch Laboratories, 2019). 
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4.3.6 Industrials 

I tabell 9 presenteras de 13 företag inom sektor Industrials vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Endast tre företag visar en positiv påverkan 

medan majoriteten påvisar en negativ påverkan. 

Tabell 9 Industrials 

 

SAAB inriktar sig huvudsakligen mot högteknologi inom försvarsindustri, civil säkerhet samt 

luftfart. SAAB:s försäljning kommer framför allt från långsiktiga kundavtal vilka bygger på 

att SAAB under flera redovisningsperioder skall utveckla och tillverka komplexa system. 

Analysen av kundkontrakt har gått ut på att bestämma antalet prestationsåtaganden i ett 

kontrakt och bestämma vid vilken tidpunkt de har fullföljts - vid en tidpunkt eller över tid. 

Eftersom en betydande mängd av SAAB:s långsiktiga kundkontrakt består av 

specialbeställda och integrerade varor och/eller tjänster, har oftast ett prestationsåtagande 

identifieras i avtalen varför redovisning av intäkter senareläggs. 

 

Enligt IFRS 15 kan ett prestationsåtagande uppfyllas vid en tidpunkt eller över tid. Som 

tidigare nämnt innehåller majoriteten av SAAB:s långsiktiga kundavtal åtagandet om 

specialtillverkade varor och/eller tjänster vilka inte kan säljas till en ny kund, varför de inte 

kommer till någon alternativ användning. Vidare innehåller avtalen även klausuler vilka 

inkluderar rätten till betalning plus en rimlig vinst för uppkomna kostnader. Mot bakgrund av 

detta är kriteriet uppfyllt för att erkänna intäkter från långsiktiga kundkontrakt över tid. 

Implementering av IFRS 15 har dock medfört att intäktsredovisningen för vissa kundkontrakt 

har justerats. Huvudskälet till förändringen är att vissa långsiktiga kundavtal ej kan redovisa 

intäkter över tid eftersom de inte uppfyller kriteriet för det (SAAB, 2019). 

 

Hanza Holding är verksamma inom outsourcad elektronikproduktion. Implementering av den 

nya redovisningsstandarden IFRS 15 har inte haft en väsentlig påverkan på koncernens 

intäkter. Det som dock har påverkats är att vissa fall där leverans sker till s k buffertlager 

redovisas intäkterna nu tidigare (Hanza Holding, 2019). 

 

Atlas Copco är ett industriföretag och erbjuder produkter och tjänster vilka omfattar 

kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, elverktyg och monteringssystem. 
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Implementeringen av IFRS 15 har haft en påverkan på tidpunkten för intäkter från 

kundkontrakt, och det är framför allt försäljning från Atlas Copcos varor, tjänster och rörliga 

ersättningar som har påverkats. Atlas Copco erbjuder utrustning till sina kunder, vilket även 

innefattar installation och driftsättning. Kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt 

som Gruppen tillhandahåller dem, vilket enligt föregångaren IAS 18 redovisades över tid. I 

vissa kundkontrakt uppfyller Atlas Copco dock inte samtliga krav i IFRS 15 för att redovisa 

intäkten över tid. Mot bakgrund av detta överförs kontrollen till kund när hela 

prestationsåtagandet har uppfyllts vid en tidpunkt. Vidare erbjuder Atlas Copco tjänster som 

installation, driftsättning, förlängd garantitid samt andra tjänster för viss utrustning, vilka 

antingen säljs separat i kundavtal eller tillsammans med försäljning av utrustning till kund. 

IFRS 15 ställer höga krav på fastställelse av huruvida varor och/eller tjänster är olika 

prestationsåtaganden, varför bedömningen av identifierade prestationsåtaganden skiljer sig 

från de uppställda kraven i IAS 18. IFRS 15 fordrar även fördelning av transaktionspriset på 

de identifierade prestationsåtaganden. Vissa kundkontrakt innehåller volymrabatter, 

returrätter eller andra rörliga priser. För att förhindra att Atlas Copco redovisar för mycket 

intäkter än vad de faktiskt får göra måste de ta hänsyn till eventuella rörliga priser i ett 

kundavtal innan de redovisar intäkten, följaktligen begränsas uppskattad rörlig ersättning 

(Atlas Copco, 2019). 

 

Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Enligt IFRS 15 är rekryteringstjänster ett 

prestationsåtagande, vilka skall redovisas vid en tidpunkt. Mot bakgrund av detta redovisar 

Poolia intäkterna senare jämfört med tidigare redovisningsstandarder. IFRS 15 har däremot 

inte haft någon effekt på personaluthyrning (Poolia, 2019). 

 

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar produktionsutrustning 

för elektronik- och bildskärmstillverkning. Den nya standarden har inte haft en väsentlig 

påverkan på koncernens eller moderföretagets intäkter. Inom affärsområdet Pattern 

Generators delas systemförsäljningen upp i flera distinkta prestationsåtaganden och en mindre 

del av systemintäkterna redovisas enligt den nya standarden över tid samt vid en senare 

tidpunkt (Mycronic, 2019). 

 

Sandvik är verksamma inom verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner, 

verktyg och tjänster. Vidare erbjuder Sandvik tekniska lösningar för gruv- och 

anläggningsindustrin, bl a produkter i rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för 

industriell värmning. IFRS 15 har inneburit förändringar hänförliga till turn-key projekt och 

utökade garantier vilka redovisas i en senare period. Kundavtal vilka innehåller 

återköpsklausuler skall redovisas enligt IFRS 15, förutsatt att det ej föreligger ekonomiska 

incitament att kunden tänker påkalla rätten att tillämpa klausulen. Vissa kundkontrakt 

innehåller rörliga ersättningar som exempelvis rabatter, returrätter, krediteringar o s v. 

Redovisning av intäkter från avtal med rörliga ersättningar skall redovisas i en senare period, 

eftersom Sandvik skall med en hög grad av sannolikhet konstatera att betydande återföring 

inte kommer att ske (Sandvik, 2018, 2019). 
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Alfa Laval tillverkar pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer. Intäkter från bl a 

kundavtal redovisas som “nettoomsättning” i rapporten över koncernens totala resultat. 

kundavtal avser försäljning av varor, tjänster och projekt. IFRS 15:s krav på överföring av 

kontroll till kunden har påverkat bolagets nettoomsättning negativt vad avser de varor 

och/eller tjänster vilka säljs tillsammans med installation och igångsättning, då leverans av 

varan och installationen av den ses som ett prestationsåtagande, varför redovisning av intäkter 

från dessa kundavtal senareläggs. Från vissa kundavtal redovisar Alfa Laval intäkten över tid, 

eftersom de numera uppfyller IFRS 15:s krav för det. Följaktligen innebär det att vissa 

prestationsåtaganden uppfylls tidigare jämfört med IAS 11 och IAS 18, varför redovisning av 

intäkter tidigareläggs. Det skall dock nämnas att den negativa påverkan av IFRS 15 är större 

än den positiva påverkan (Alfa Laval, 2018, 2019). 

 

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag. IFRS 15 har påverkat intäkter från affärsområdet 

Projektutveckling. Tidigare redovisningsstandarder gjorde en skillnad mellan operativ och 

legal redovisning, vilket IFRS 15 inte gör. Tidigare skedde den operativa redovisningen 

utifrån successiv vinstavräkning. Peab tillämpade IFRIC 15 i den legala redovisningen, 

medan för bostadsprojekten i Norge och Finland, samt egna hem i Sverige tillämpade Peab 

IAS 18, vilket innebär att det är först vid överlämnandet av bostaden som projekten 

vinstavräknas. IFRS 15 har inneburit att intäkter från hemprojekt i Sverige redovisas över tid 

(Peab, 2018, 2019). 

 

Epiroc är ett verkstadsbolag verksamma inom gruv- och infrastrukturindustrin. Det är framför 

allt försäljning av Epirocs varor, tjänster och rörliga ersättningar som har påverkats av IFRS 

15. Vad avser försäljning av varor redovisar koncernen intäkten först när kontrollen överförts 

till kund, och inte när risker och förmåner överförts till kund enligt tidigare standard. Epiroc 

erbjuder försäljning av bl a installation och idrifttagning. Tjänsterna kan antingen säljas 

separat eller tillsammans med försäljning av utrustning till kund. IFRS 15 ställer höga krav på 

identifiering av prestationsåtaganden i ett kundkontrakt, vilket skiljer sig från IAS 18. Vidare 

kräver IFRS 15 en fördelning av transaktionspriset på varje identifierat prestationsåtagande. 

Vissa kundkontrakt innehåller volymrabatter eller andra rörliga priser. För att förhindra att 

Epiroc redovisar för mycket intäkter än vad de faktiskt får göra måste de ta hänsyn till 

eventuella rörliga priser i ett kundavtal (Epiroc, 2019). 

 

NCC är ett bygg- och fastighetsbolag. IFRS 15 har eller kan ha en väsentlig påverkan på två 

intäktsströmmar. Avtalsändringar vilka är relaterade till ändrings- och tilläggsarbeten samt 

krav på kompensation för felaktigheter i anbudsförutsättningar utgör den första 

intäktsströmmen. Detta berör framför allt affärsområdena NCC Building Sweden, NCC 

Building Nordics och NCC Infrastructure. IFRS 15 uppställer högre krav för att kunna 

redovisa intäkter från avtalsändringar jämfört med den tidigare redovisningsstandard IAS 11. 

Om NCC bedömer att ändringarna går att verkställa skall all relevant fakta och alla 

omständigheter beaktas. Om parterna däremot ej är eniga om priset, skall intäkten redovisas 

endast till den del det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring av ackumulerade 

redovisade intäkter ej uppstår när parterna når en överenskommelse. IAS 11 ställde krav på 

en sannolik bedömning. 
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Affärsområdet NCC Property Developments, intäkter från försäljning av kommersiella 

fastighetsprojekt vilka säljs före färdigställandet, är den andra intäktsströmmen vilken kan 

påverkas av IFRS 15. Det som skall avgöras är om intäkten skall redovisas över tid eller som 

tidigare vid en tidpunkt. IFRS 15 stadgar att intäkten skall redovisas över tid om det ej 

föreligger någon alternativ användning av den sålda fastigheten och att det föreligger rätt till 

betalning från kund för vid var tid utfört arbete. Kriteriet skall vara uppfyllt för att få 

redovisa intäkten över tid, annars redovisas den vid en tidpunkt. NCC avtalar alltid om 

leverans av en bestämd fastighet till kunden, varför den inte kan säljas till någon annan. 

Följaktligen har NCC, enligt definitionen i IFRS 15, aldrig någon alternativ användning av 

den sålda fastigheten. Vad gäller rättighet till betalning har NCC gjort en bedömning att det 

föreligger en stor osäkerhet kring NCC:s rätt till betalning. Mot bakgrund av detta skall 

intäkten, precis som tidigare, redovisas vid en tidpunkt. Redovisning av tidpunkt sker när 

kontroll överförts till kund, vilket i detta sammanhang innebär vid fastighetens 

färdigställande och överlämnande till kund. 

 

Intäkter från NCC:s intäktsström Entreprenader och liknande uppdrag har däremot inte 

påverkats av IFRS 15. NCC:s Entreprenadavtal enligt IFRS 15 innebär att NCC utför arbete 

på kundens mark och skapar en tillgång som kunden kontrollerar i takt med att tillgången 

färdigställs. Följaktligen innebär det att NCC uppfyller kriteriet att redovisa intäkter från 

entreprenadavtal över tid med tillämpning av de nya reglerna för successiv vinstavräkning 

och att redovisning av bl a intäkter framkommer i resultatet i takt med projektets 

färdigställande (NCC, 2019). 

 

Volvo tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. 

IFRS 15 har framför allt påverkat försäljning av fordon vilka innefattar olika s k 

återköpsåtaganden, samt bedömningen huruvida kontrollen har överförts från Volvo till 

kunden. Överföring av kontroll bygger på om kunden har ett väsentligt ekonomiskt 

incitament att använda sin rätt att sälja tillbaka fordonet eller ej. Om det, hos kunden, 

föreligger ett väsentligt ekonomiskt incitament att sälja tillbaka fordonet redovisas intäkter 

över avtalsperioden i enlighet med reglerna för IAS 17 Operationell leasing till och med år 

2018. Från och med 1 januari 2019 ersätts IAS 17 med IFRS 16 Leasing. Om det däremot ej 

anses föreligga ett väsentligt ekonomiskt incitament att sälja tillbaka fordonet sker 

redovisning av intäkter i enlighet med reglerna för försäljning med returrätt, varför en större 

del av intäkterna redovisas vid tidpunkten då avtalet uppstod. Enligt IFRS 15 sker 

intäktsredovisningen senare i tiden (Volvo, 2019). 

 

Balco Group inriktar sig på att bl a tillverka, utveckla, montera samt sälja balkonglösningar. 

Balco utför projekten till fast pris, många gånger med totalentreprenad, vad avser 

kundanpassade produkter vilka är särskilt konstruerade och tillverkade. Implementeringen av 

IFRS 15 medför en tidsmässig senareläggning vad avser tidpunkten för när omsättning och 

resultat skall redovisas. Slutsatsen är att koncernens intäkter kan fortsättningsvis tas över tid, 

eftersom det har konstaterats att det föreligger rätt till betalning och att någon alternativ nytta 

av produkterna ej föreligger då de är särskilt anpassade för kunden. Vidare redovisas 

montagedelar över tid eftersom kunden förvärvar den utförda tjänsten över tid. Balco har 

även identifierat en skillnad i vad som skall identifieras som projektutgifter vid de nya  
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reglerna för successiv vinstavräkning, jämfört med tidigare redovisningsstandard. 

Kostnaderna får enligt IFRS 15 inte inräknas som projektutgifter, varför de ej ingår i underlag 

vid beräkning av ett projekts upparbetningsgrad, vilket innebär att intäktsredovisningen 

senareläggs (Balco Group, 2019). 

 

Skanska är ett bygg- och projektutvecklingsföretag etablerade i Europa och USA. 

Skanskas Byggverksamhet tillverkar och renoverar hus, anläggningar och infrastruktur, men 

tillhandahåller även serviceuppdrag som exempelvis byggservice, drift och underhåll. I 

avtalen inom byggverksamheten identifieras oftast endast ett prestationsåtagande, vilka är 

entreprenaduppdrag (uppförande av byggnad på kundens mark) eller serviceåtagande 

(underhåll av befintliga anläggningar). Undantag för avtal vilka innehåller verksamhet i olika 

geografiska områden, i olika tidsperioder eller har olika riskexponering, då identifieras mer än 

ett prestationsåtagande. Inom verksamhetsgrenen redovisas intäkterna över tid, allteftersom 

kunden nyttjar och förbrukar de fördelar vilka erhålls genom Skanskas serviceprestation. 

Alternativt när Skanska tillverkar eller utvecklar en tillgång som kunden har kontroll över. 

 

Verksamhetsgrenen Bostadsutveckling utvecklar och säljer moderna bostäder, och kunderna 

är framför allt privatpersoner. Försäljningen grundar sig oftast på ett avtal om försäljning av 

en specifik enhet, exempelvis en bostadsrättslägenhet. Skanskas åtagande utgörs av 

överlämnande av en inflyttningsklar bostad och transaktionspriset är fast pris enligt avtal. 

Intäkten redovisas när kontrollen överförts till kunden, vilket i detta sammanhang sker vid 

den tidpunkt då kunden får tillträde till sin bostad. Mot bakgrund av detta har Skanska ej rätt 

till betalning förrän de uppfyllt sin del av åtagandet och nycklarna är levererade till 

bostadsköparen (Skanska, 2019). 

 

4.3.7 Technology 

I tabell 10 presenteras de åtta företag inom sektor Technology vilka påvisar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. Tre företag visar en positiv påverkan och 

övriga fem visar en negativ påverkan. 

Tabell 10 Technology 

 

Ericsson tillverkar utrustning för att utveckla nätverk för mobil kommunikation, och 

tillhandahåller främst försäljning av standardprodukter och -tjänster. Rabatter i ett kontrakt, 

kontrakt baserade på en kundanpassad lösning och överföring av kontroll för utrustning 

påverkar redovisningen av intäkter under IFRS 15. 
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IFRS 15 tillhandahåller en striktare definition av ett avtal till skillnad från tidigare standarder, 

vilka gav mer utrymme för tolkning av bl a ramavtal. Den nya definitionen av avtal påverkar 

således redovisningen av rabatter då de skall redovisas som en reducering av intäkter tidigare. 

Enligt IFRS 15 skall intäkter från kontrakt baserade på en kundanpassad lösning redovisas 

över tid först när företaget har utfört sin prestation på ett sådant sätt att ovillkorad rätt till 

betalning föreligger. Det innebär dock ingen väsentlig förändring i mätningsmetoden vad 

avser färdigställandegrad under ett avtals löptid. Den nya standarden förklarar att intäkter 

skall redovisas när kunden fått kontroll över varan och/eller tjänsten, medan tidigare 

standarder fokuserade på förmån- och risköverföring. Ericsson har identifierat avtal där 

överföring av kontroll under IFRS 15 avviker från de tidigare slutsatserna, vilket har 

resulterat i att intäkter redovisas senare. Med den nya standarden överförs kontrollen för 

hårdvaruförsäljning när utrustningen kommit fram till kundens anläggning, medan för 

mjukvaruförsäljning när kunden har fått tillgång till licenserna (Ericsson, 2019). 

 

Addnode Group är ett informationsteknologiföretag som utvecklar digitala lösningar av 

programvaror och tjänster. IFRS 15 har inneburit en förändring i redovisning av intäkter vilka 

kommer i från försäljning av licenser för egna programvaror. Licensintäkterna redovisas över 

tid eftersom prestationsåtagandena i de avtalen har bedömts vara integrerade, och att de var 

för sig ej utgör distinkta åtaganden. Mot bakgrund av detta redovisas vissa licensintäkter 

oftast något senare jämfört med tidigare standarder (Addnode Group, 2019). 

 

Tieto är ett IT-konsultföretag och arbetar utifrån affärsmodellerna tjänster, projektering, 

rådgivning och utveckling av mjukvarulösningar. Programvarulicenser utgör företagets mest 

omfattande försäljning av varor. Tieto har inga avtal där perioden mellan överlåtelse av 

utlovade varor och tjänster till kund överstiger ett år, varför diskontering inte är nödvändigt. 

Fastprisprojekt och de kundavtal vilka innehåller retroaktiva rabatter kräver en bedömning 

när företaget får redovisa intäkterna, då IFRS 15 har inneburit en stor förändring inom 

intäktsredovisning vad gäller avtalen i fråga (Tieto, 2019). 

 

Hexagon utvecklar digitala lösningar som skapar autonoma uppkopplade ekosystem (ACE). 

Kundavtal vilka innehåller flera prestationsåtaganden som leverans av mjukvara, hårdvara 

och/eller service utgör företagets primära intäktskälla. Övergången till IFRS 15 har medfört 

att successiv vinstavräkning, vilket har tillämpats på vissa fastprisavtal, inte längre är 

tillämplig, varför intäkterna redovisas vid en annan tidpunkt och/eller över tid. Enligt den nya 

standarden skall avtalets prestationsåtagande identifieras och intäkten för respektive 

prestationsåtagande redovisas först när prestationsåtagandet har fullbordats, vilket påverkar 

när koncernen får redovisa vissa intäkter. Hexagon har även kontrakt med rörlig ersättning 

och försäljningsprovisioner vilka påverkar att tidpunkten för intäktsredovisning senareläggs 

(Hexagon, 2019). 

 

Net Insight är verksamma inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. 

Majoriteten av företagets affärer avser försäljning av standardprodukter och -tjänster, men 

bolaget erbjuder även kundanpassade lösningar och immateriella rättigheter. Vad gäller 

kontraktsvillkor för standardprodukter och -tjänster sker överföring av kontroll för hårdvaru- 

och mjukvaruförsäljning när utrustningen är överförd till kunden, vilket kan ske vid en  
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tidpunkt eller över tid. Kundanpassade lösningar innebär att produkter och tjänster säljs som 

ett kombinerat prestationsåtagande, antingen tillsammans eller separat. För avtalen sker 

intäktsredovisningen över tid förutsatt att graden av färdigställande kan mätas samt att 

tvingande rättigheter till betalning föreligger för avtalets löptid. Immateriella rättigheter är ett 

kontrakt vilket tillhandahåller kunden en licens som ger tillträde till Net Insights intellektuella 

rättigheter över tid, varför redovisning av intäkter sker över avtalets löptid. Några av avtalen 

innehåller fasta belopp som betalas fullkomligt då avtalet tecknas, men intäkten måste trots 

detta redovisas över tid (Net Insight, 2019). 

 

Enea är ett datakonsult- och programutvecklingsföretag. IFRS 15 medför en förändring av 

redovisning av intäkter vad avser tidsbegränsade programvarulicenser. Följaktligen redovisas 

licensintäkterna över tid, istället för en gång per år enligt IAS 18. Intäkter vilka är ej 

tidsbegränsade från support, underhåll, royalties, serviceintäkter och programvarulicenser har 

inte påverkats av standarden (Enea, 2018, 2019). 

 

Proact IT Group är verksamma inom molntjänster och datalagring av affärskritisk 

information. Installation och leverans av molntjänster har tidigare behandlats som två 

distinkta prestationsåtaganden men bedöms nu som ett prestationsåtagande i och med den nya 

standarden. Redovisning av intäkter och kostnader vilka är hänförliga till installation före 

avtalsstart kommer hädanefter att periodiseras över avtalets längd och säljbonusar som 

tidigare kostnadsförts vid avtalets ingående kommer nu att kostnadsföras och aktiveras över 

avtalstiden. Produktförsäljning och leverantörssupport till produkterna har koncernen intäkts- 

och konstnadsfört vid försäljningstillfället, men i samband med IFRS 15 har en förändring 

gjorts då intäkter och kostnader för leverantörssupporten periodiseras över avtalets löptid. 

Koncernen tillhandahåller volymrabatter (pris per GB) för kunder genom att priset per GB 

reduceras för varje extra GB som kunden köper om en viss nivå överstigs under en specifik 

mätperiod, månads- eller kvartalsvis. Mäts det månadsvis är det vid månadsslutet som det 

fastställs hur mycket intäkter företaget har rätt till för den specifika perioden m h a 

fakturerade belopp under månaden, men mäts det kvartalsvis måste företaget beräkna rörlig 

ersättning och göra en uppskattning hur många GB kunden kommer utnyttja under kvartalet 

för att veta vilken ersättning som skall redovisas (Proact IT Group, 2019). 

 

Tobii utvecklar och säljer teknik för ögonstyrning och blickmätning, s k eye tracking och 

erbjuder hård- och mjukvarulösningar. Tobii består av tre affärsområden som var och en är 

marknadsledande inom respektive område. Tobii Dynavox säljs inte enbart som enskilda 

produkter, utan som paket med datorprodukter och tjänsteåtagande genom kundsupport och 

förhöjd garanti vilka levereras vid en senare period än försäljningstidpunkten. Införandet av 

den nya standarden har medfört att intäkter hänförliga till tjänsteåtaganden tas upp senare 

jämfört med tidigare standard varför nettoomsättningen minskade vid omräkning till IFRS 15 

(Tobii, 2019). 
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4.3.8 Telecommunications 

I tabell 11 presenteras de tre företag inom sektor Telecommunications vilka samtliga påvisar en 

negativ påverkan i nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15. 

Tabell 11 Telecommunications 

 

Tele2, Telia Company och Millicom är verksamma inom telekombranschen och erbjuder bl a 

mobiltelefoni och bredband. 

 

I Telia Company har IFRS 15 inneburit förändringar i tillkommande utgifter för att erhålla ett 

avtal, vad avser subventioner och försäljningsprovisioner av hårdvara till återförsäljare för 

specifika kundkontrakt vilka aktiveras och periodiseras över den period som företaget 

förväntas erbjuda tjänsten till kunden. Kapitalisering av kostnader utgör den huvudsakliga 

effekten av den nya implementeringen, IFRS 15. Telia måste göra en bedömning avseende 

huruvida de agerar som huvudman eller agent. Telia har kommit fram till att omklassificering 

av huvudman respektive agent baseras på om Telia bär försäkringsrisken eller inte. Om Telia 

bär försäkringsrisken agerar de som huvudman, annars som agent (Telia Company, 2019). 

 

Tele2:s tidigare redovisningsstandarder har till stor del stämt överens med IFRS 15, men 

endast en marginell justering har gjorts för att uppfylla den nya standardens krav avseende 

intäktsredovisning av paketerade erbjudanden rörande fördelning mellan utrustning och 

tjänster. Förändringarna i fråga avser framför allt att Tele2 agerar agent vid försäljning via 

återförsäljare. Intäkter för utrustning redovisas vid en tidpunkt, vilket är när kunden får 

kontroll över hårdvaran. Intäkter för tjänster såsom abonnemang redovisas över avtalets 

löptid. Förändringen avser även att utgifter som provision- och säljbonusar vilka är direkt 

hänförbara till ett ingående kundavtal aktiveras samt periodiseras över avtalsperioden, 

förutsatt att avtalen är återvinningsbara (Tele2, 2019). 

 

För Millicom innebär IFRS 15 en justering i omklassificeringar för när företaget agerar som 

huvudman respektive agent. Millicom har gjort bedömningen att de för det mesta agerar som 

agent, och inte huvudman. Vidare innebär IFRS 15 en förändring av allokering av intäkter 

vilka kommer från tjänst och intäkter vilka kommer från telefon eller annan utrustning. 

Intäkter från utrustning/telefon redovisas vid en tidpunkt, medan intäkter från 

tjänst/abonnemang redovisas över tid. Mot bakgrund av detta kommer IFRS 15 medföra att 

intäkter redovisas senare jämfört med tidigare standarden (Millicom, 2019). 

 

4.4 Företag vilka inte redovisar en påverkan av IFRS 15 

Undersökningen har identifierat att det var 225 av 267 företag vilka inte visar en påverkan i 

nettoomsättning efter implementeringen av IFRS 15 (se bilaga 1). Nedan presenteras två 

exempel på hur företagen redogjort i sina finansiella rapporter att IFRS 15 inte inneburit en 

förändring i nettoomsättning. 
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Cloetta är ett livsmedelsföretag och tillverkar bl a choklad, nötter och konfektyrer. Enligt 

IFRS 15 redovisas intäkter när kontrollen av en vara överförs till kunden. Med tidigare 

redovisningsstandard, IAS 18, redovisade Cloetta sin varuförsäljning som endast ett 

prestationsåtagande och IFRS 15 har således inte medfört några förändringar av 

redovisningen p g a att verksamheten endast omfattar varuförsäljning. Däremot har Cloetta 

identifierat distinkta prestationsåtaganden inom lösviktsförsäljning vilka utgörs av försäljning 

av varor, leasing av ställ och plocktjänster, men att dessa prestationsåtaganden och dess 

intäkter inte redovisas vid en annan tidpunkt jämfört med tidigare standarder. Följaktligen har 

företaget ingen väsentlig påverkan på nettoomsättningen av den nya redovisningsstandarden 

(Cloetta, 2019). 

 

Clas Ohlson är ett detaljhandelsföretag och erbjuder produkter inom bygg, el, fritid och hem. 

Huvuddelen av all Clas Ohlsons försäljning är butiksförsäljning. Under IFRS 15 kommer 

Clas Ohlsons intäkter att redovisas vid den tidpunkt då kunden får kontroll över varan, medan 

under den tidigare standarden redovisades intäkter när risker och förmåner överförts till 

kunden. Implementeringen av den nya redovisningsstandarden har ingen påverkan på 

tidpunkten för Clas Ohlsons intäktsredovisning eftersom tidpunkten för när kontroll över 

varorna överförs till kunden stämmer överens med den tidpunkt Clas Ohlson, under IAS 18, 

redovisade sina intäkter. Rörliga ersättningar, vilka är hänförliga till butiksförsäljningen 

påverkar ej den nya standarden (Clas Ohlson, 2019). 
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5 Analys 
I följande avsnitt presenteras en analys baserat på undersökningens empiriska resultat. Analysen 

bygger på hur det empiriska resultatet förhåller sig till den teoretiska referensramen, framför allt hur 

företagens affärsmodeller, bestående av komplexa och icke-komplexa kundavtal, påverkat 

intäktsredovisningen under IFRS 15. 

 

5.1 Affärsmodeller vilka påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15  

De affärsmodeller som återfinns i den teoretiska referensramen och tidigare forskning har 

även studien identifierat i företagens årsredovisningar. Analysen visar att den gemensamma 

faktorn till att 42 företag påvisar en påverkan i nettoomsättningen är för att alla företag 

tillämpar olika typer av komplexa kundavtal i sina affärsmodeller. Vidare är den 

gemensamma faktorn för resterande företag, vilka inte påvisar en påverkan i 

nettoomsättningen, att de företagen tillämpar icke-komplexa kundavtal i sina affärsmodeller. 

Vidare har företagens redovisning av intäkter påverkats beroende på vilka affärsmodeller de 

tillämpar i sina affärsupplägg. I analysen presenteras dels hur företagens redovisning av 

intäkter har påverkats under IFRS 15 och dels vilken affärsmodell det beror på och vad som 

kännetecknar den, för att besvara studiens två forskningsfrågor. Analysen redogörs för varje 

enskild identifierad affärsmodell. 

 

5.1.1 Entreprenadavtal 

En av föregångarna till IFRS 15 är IAS 11 Entreprenadavtal, som innehåller regler om 

redovisning av intäkter från entreprenaduppdrag. Under IAS 11 redovisade bolag intäkter i 

samband med att entreprenaden utfördes, s k successiv vinstavräkning. IAS 11 gör en 

indelning av bl a transaktioner som innebär när intäkter och kostnader hänförliga till 

kontraktet kan uppskattas tillförlitligt, då skall de intäkterna respektive kostnaderna redovisas 

upp till den färdigställandegrad av entreprenaden som slutförts under redovisningsperioden. 

 

Problematiken inom redovisning av entreprenadavtal var fördelningen av intäkter från 

kontraktet samt det uppstådda kostnaderna till följd av avtalet till korrekt redovisningsperiod. 

Med andra ord förelåg det en svårighet att allokera tidpunkten för arbetets utförande eftersom 

ett uppdrag inom entreprenad utförs i regel under minst två redovisningsperioder (IFRS, u.å.; 

International Accounting Standards Committee, 2000). 

 

Under den nya redovisningsstandarden sker redovisning av intäkter när kontrollen av varan 

och/eller tjänsten har överförts till kund. Skillnaden mellan IFRS 15 och bl a IAS 11 är att den 

nya standarden innehåller omfattande och specifika riktlinjer jämfört med föregångarna 

(BDO, 2018). Mot denna bakgrund fokuserar IFRS 15 på företagets åtaganden gentemot kund 

och standarden gör en större distinktion av kundavtalets åtaganden. Vidare behöver intäkterna 

allokeras till varje distinkt prestationsåtagande, vilket sker utifrån transaktionspriset för varje 

distinkt förpliktelse. Följaktligen innebär de nya reglerna i IFRS 15 att vissa bolag kommer 

behöva senarelägga intäkter från entreprenaduppdrag, vilket är vid slutförande alternativt 

slutleverans av hela varan och/eller tjänsten (PwC, 2018). Enligt IFRS 15 skall företag med 

entreprenaduppdrag göra en bedömning avseende bl a tidpunkt för redovisning av intäkter, 

vilket sker vid en tidpunkt respektive över tid. Den nya redovisningsstandarden kommer 

framförallt medföra förändringar i redovisning av intäkter inom byggbranschen (BDO, 2018). 
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I en undersökning genomförd 2018 observerade revisionsbyrån PwC att bolag inom 

fastighetsbranschen har i sina bokslutskommunikéer för 2017 redovisat intäkterna vid avtalets 

uppkomst, och detta är fel enligt IFRS 15. Kontrollen av tillgången överförs till kunden på 

tillträdesdagen när nycklarna är levererade till bostadsköparen, varför redovisning av intäkter 

kommer att ske vid en senare tidpunkt (PwC, 2018). 

 

Företag vilka tillämpade de gamla reglerna för successiv vinstavräkning, IAS 11, är NCC, 

Peab, SAAB, Skanska, Balco Group, SSM Holding och Hexagon. Samtliga av dem är 

verksamma inom Industrials, förutom SSM och Hexagon vilka ingår i Financials respektive 

Technology. De nya reglerna för successiv vinstavräkning, d v s redovisning av intäkter över 

tid enligt IFRS 15, har för vissa företag inneburit en diskussion och förändring om när 

kontrollen har överförts till kunden. I årsredovisningarna förs en diskussion huruvida 

företagen uppfyller något av de tre kraven för att redovisa intäkter över tid eller om de istället 

behöver redovisa intäkter vid en tidpunkt. 

 

För att ett företag skall få redovisa intäkter från kundavtal över tid skall ett krav av tre vara 

uppfyllt, vilka utgörs av att (i) kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt som 

företaget utför åtagandet eller prestationen, (ii) företaget producerar eller förbättrar en tillgång 

medan kunden kontrollerar tillgången och (iii) företagets prestation skapar inte en tillgång 

med en alternativ användning för företaget, företaget har rätt till betalning för hittills utförda 

prestationer och företaget förväntas fullfölja kontraktet som utlovat. 

 

NCC nämner att IFRS 15 har eller kan ha en väsentlig påverkan på avtalsändringar vilka är 

relaterade till ändrings- och tilläggsarbeten samt kompensationskrav för felaktigheter i 

anbudsprocessen. Den nya redovisningsstandarden ställer, till skillnad från tidigare IAS 11, 

högre krav vid redovisning av intäkter från avtalsändringar och kompensationskrav för 

felaktigheter i anbudsprocessen. Detta stämmer överens med revisionsbyrån BDO:s (2018) 

uttalanden om att ändringar i avtalen vad gäller projekt kommer ha en hög inverkan av 

implementering av IFRS 15 och att ökade kostnader i anbudsprocessen utgör en 

medelinverkan efter implementering av den nya standarden. Tillsammans utgör de 

förändringar av redovisade intäkter i byggföretagets finansiella rapporter. 

 

Vad avser redovisning av intäkter från försäljning av kommersiella fastighetsprojekt har NCC 

fört en diskussion huruvida intäkter skall redovisas över tid eller vid en tidpunkt, detta för att 

avgöra om kravet för att redovisa intäkter över tid är uppfyllt. NCC har gjort bedömningen att 

det aldrig finns en alternativ användning för en såld fastighet, men att det föreligger en stor 

osäkerhet kring NCC:s rätt till betalning, varför NCC ej uppfyller kravet att få redovisa 

intäkter från försäljning av kommersiella fastighetsprojekt över tid. Intäkter från 

Entreprenader och liknande uppdrag redovisas dock fortfarande över tid då de uppfyller kravet 

för det. 

 

En majoritet av SAAB:s långsiktiga kundavtal innehåller åtagandet att utveckla och tillverka 

specialanpassade varor och/eller tjänster. De specialtillverkade varorna och/eller tjänsterna 

kommer inte till någon alternativ användning och vidare innehåller avtalen villkor vilka 

inkluderar bl a rätt till betalning. Följaktligen har IFRS 15 medfört att intäkter från enbart  
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vissa långsiktiga kundavtal ej får redovisas över tid. Balcos slutsats är att koncernens intäkter 

från kundanpassade projekt till fast pris, många gånger med totalentreprenad, kan 

fortsättningsvis tas över tid då det likt SAAB:s produkter ej föreligger någon alternativ 

användning för dem samt att Balco har ovillkorad rätt till betalning för det utförda arbetet. 

 

Bostadsutvecklingsföretaget SSM Holding har tidigare redovisat intäkter från 

bostadsrättsföreningar vilka ingåtts med entreprenadavtal över tid, d v s med de gamla 

reglerna för successiv vinstavräkning. Efter implementeringen av IFRS 15 påverkas 

företagets tidpunkt för när intäkter skall redovisas. Skillnaden utgörs av att intäkterna för att 

bygga och överlåta en bostadsfastighet redovisas istället vid en tidpunkt, vilket sker när 

bostadsrättshavaren tillträder bostaden eftersom då har kontrollen överförts till kunden. 

SSM:s nettoomsättning från 2018 har ökat med nästa femtio procent efter implementeringen 

av IFRS 15, vilket beror på att en hög andel av bostadsrättsprojekt färdigställdes under året. 

 

5.1.2 Paketavtal 

Under den nya redovisningsstandarden innebär ett prestationsåtagande ett löfte om att 

överföra distinkta varor och/eller tjänster till kund, och varje prestationsåtagande måste 

erkännas och redovisas var och en för sig. Problemet utgörs av när ett kontrakt innehåller fler 

än en vara och/eller tjänst. Ett företag måste utvärdera om de utlovade varorna eller tjänsterna 

är distinkta från varandra, vilket sker om kunden kan köpa varan eller tjänsten utan att den 

signifikant påverkar de andra utlovade varorna och/eller tjänsterna i kontraktet eller om 

säljaren måste utföra en signifikant tjänst för att kunden skall kunna nyttja varan eller tjänsten 

(Jones et al., 2013; Yeaton, 2015). Varor och/eller tjänster vilka inte är distinkta och ingår i 

ett och samma kundavtal utgör ett paketavtal. Under IFRS 15 skall följaktligen intäkter från 

paketavtal erkännas först när kunden får kontroll över varorna och/eller tjänsterna. 

Redovisning av intäkter från paketavtal kommer således att senareläggas jämfört med tidigare 

redovisningsstandarder (PwC, 2018). 

 

Undersökningen har identifierat att Elekta, Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, SAAB, 

Addnode, Net Insight och Proact IT Group, verksamma inom sektorerna Health Care, 

Industrials och Technology, visar en påverkan i nettoomsättningen vad avser redovisning av 

intäkter från paketavtal. 

 

Inom Health Care är det företaget Elekta vilka har påverkats av det nya kravet för redovisning 

av intäkter från paketavtal. Det är först när den sålda utrustningen har installerats på kundens 

anläggning som överföring av kontroll från bolaget till kund har ägt rum, och det är vid den 

tidpunkten företaget erkänner intäkterna från avtalet. 

 

Nettoomsättningen för industribolaget Alfa Laval har påverkats negativt på grund av IFRS 

15:s krav på överföring av kontroll vad avser de varor och/eller tjänster vilka säljs 

tillsammans med installation och igångsättning. Anledningen är att leverans av varan och 

installationen av den räknas som ett prestationsåtagande varför intäktsredovisningen 

senareläggs. Analysen av SAAB:s kundkontrakt har gått ut på att bestämma antalet 

prestationsåtagandet i ett avtal. Vidare utgör en betydande mängd av SAAB:s långsiktiga 

kundavtal specialbeställda samt integrerade varor och/eller tjänster, varför oftast ett  
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prestationsåtagande identifierats och redovisning av intäkter senareläggs. 

 

För Addnode, verksamma inom Technology, har den nya redovisningsstandarden inneburit en 

förändring av intäktsredovisning från försäljning av licenser för egna programvaror. Addnode 

har behövt göra bedömningen att prestationsåtaganden i avtalen är integrerade, varför de ej 

utgör distinkta åtaganden. Följaktligen senareläggs intäkterna från avtalen i fråga, vilket 

skiljer sig från IAS 18. Proact IT Group har tidigare behandlat installation och leverans av 

molntjänst som två separata prestationsåtaganden, men som nu bedöms som ett paketavtal och 

vilket således räknas som ett prestationsåtagande efter implementering av IFRS 15. 

 

Andra steget i femstegsmodellen är att identifiera avtalets olika prestationsåtaganden. Steget 

förklarar att om de varor och/eller tjänster som utlovats i ett avtal inte är distinkta skall det 

redovisas som ett prestationsåtagande (IFRS 2017; Marton et al., 2018 ss. 199–299). 

Sammanfattningsvis har de ovan nämnda bolagen behövt senarelägga sin redovisning av 

intäkter från paketavtal. 

 

5.1.3 Garantier och återköpsrätt 

Garantier redovisas inte separat om de räknas som en försäkran att produkten stämmer 

överens med vad som framgår i kundavtalet, och sådana garantier utgör ej ett distinkt 

prestationsåtagande. Vissa företag erbjuder dock sina kunder möjligheten att köpa en garanti 

separat från varan och/eller tjänsten. Anledningen kan vara att det kostar extra eller att 

garantin förhandlas separat, varför den skall ses som ett distinkt prestationsåtagande och 

företaget skall fördela transaktionspriset även på garantin. Mot bakgrund av detta skall 

garantier vilka säljs separat även redovisas separat, varför intäkterna från åtagandet redovisas 

senare (BDO, 2018; Nicolae et al., 2014). 

 

C-RAD, RaySearch, Atlas Copco, Sandvik och Tobii verksamma inom Health Care, 

Industrials och Technology är de företag vilka har påverkats av de ändrade kraven om 

redovisning av intäkter från garantiåtaganden. Samtliga företag redovisar intäkter senare, 

jämfört med den tidigare redovisningsstandarden, eftersom beloppet från garantiåtagandet 

intäktsförs senare under garantiperioden. 

 

Den nya redovisningsstandarden innehåller höga krav på fastställelse av huruvida varor 

och/eller tjänster utgör olika prestationsåtaganden, och det fjärde steget i femstegsmodellen är 

att företaget måste göra en fördelning av kundavtalets transaktionspris på identifierade 

prestationsåtaganden. Fyra av de fem ovan nämnda företagen har visat en negativ 

nettoomsättning till följd av IFRS 15, vilket dels beror på att steg fem i femstegsmodellen, 

garantiåtagandet, uppfylls vid ett senare tillfälle varför intäkter redovisas senare (IFRS, u.å.). 

 

Enligt IFRS 15 skall kundavtal vilka innehåller klausuler om återköp redovisas enligt den 

nya redovisningsstandarden. Det gäller endast om det ej föreligger ekonomiska incitament att 

kunden tänker påkallar rätten att tillämpa klausulen. Om kravet dock ej är uppfyllt redovisas 

intäkterna över kontraktsperioden i enlighet med IAS 17 till och med år 2018, men som 1 

januari 2019 ersätts med IFRS 16 vid redovisning av intäkter från leasing (IFRS, u.å.; PwC, 

2018). 
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I undersökningen visade det sig att industribolagen Sandvik och Volvo har kundkontrakt 

vilka innehåller återköpsklausuler. Bolagen måste således göra bedömningar om huruvida 

kontrollen har överförts från dem till kunden, vilket sker utifrån en uppskattning om den 

enskilda kundens ekonomiska incitament att åberopa klausulen. Nettoomsättningen har för 

båda bolagen minskat efter implementeringen av IFRS 15, och en av anledningarna är att 

bolagen har behövt göra en begränsad bedömning huruvida kontrollen av varan och/eller 

tjänsten har överförts till kunden eller om återköpet kommer att aktualiseras. Detta eftersom 

företagen redovisar sina intäkter först när respektive prestationsåtagande är uppfyllt, vilket är 

steg fem i femstegsmodellen (IFRS, u.å.). 

 

Resultatet från datainsamlingen stämmer således överens med den undersökning PwC 

publicerade år 2018 om att Nasdaq Stockholm Large Cap-företag har i sina 

bokslutskommunikéer för 2017 informerat om övergången till IFRS 15. I undersökningen 

lyfter de fram ett företag vilka har påverkats av IFRS 15 på ett sådant sätt att de behövt ändra 

sin redovisning av fordon vilka sålts med återköpsrätt. Följaktligen innebär det att 

förändringen har medfört att intäktsredovisningen senareläggs (PwC, 2018). 

 

5.1.4 Rörliga ersättningar 

Rörlig ersättning innebär att kundavtalet innehåller prisreduktion, mängdrabatt, bonus eller 

returrätt av köpta varor. Om köparen exempelvis har köpt en vara med returrätt innebär det att 

säljaren eventuellt måste betala tillbaka den erhållna ersättningen om kunden väljer att 

returnera varan. IFRS 15 ställer krav på att företag skall göra utförliga uppskattningar och 

bedömningar innan de får redovisa intäkter från kundavtal vilka innehåller rörlig ersättning 

(Marton et al., 2018, s. 201). De nya kraven kan således påverka storleken på och tidpunkten 

för när bolag skall redovisa sina intäkter i de fall ersättningen i avtalet är rörligt. Det krävs en 

bedömning och uppskattning av vilken del av den rörliga ersättningen som skall redovisas 

och hur stor del av intäkten som i framtiden kommer att behöva återföras till kunden (PwC, 

2014). 

 

Swedish Match, Atlas Copco, Epiroc, Volvo, Sandvik, Ericsson, Hexagon, Tieto, och Proact 

IT Group verksamma inom Consumer Goods, Industrials och Technology är de företag vilka 

har påverkats av de ändrade kraven om redovisning av intäkter från rörliga ersättningar. 

Kundavtal vilka innehåller rörliga ersättningar har inneburit en förändring i 

intäktsredovisningen för samtliga bolag. Bedömningen av huruvida bolaget skall redovisa 

intäkter eller inte begränsas då de ej får ta upp för höga intäkter än vad den nya standarden 

tillåter. 

 

Det är framför allt Swedish Match, verksamma inom Consumer Goods, samt Volvo, inom 

Industrials, som IFRS 15 har påverkat redovisningen av intäkter vilka kommer från kundavtal 

med returrätt. En av anledningarna är att företagen har behövt göra en omfattande bedömning 

och uppskattning huruvida kunden kommer att tillämpa returrätten eller inte, vilket påverkat 

nettoomsättningen negativt för både Swedish Match och Volvo. 

 

Proact IT Group tillhandahåller volymrabatter vid kvartalsvisa köp av gigabyte (GB). IFRS 

15 har inneburit att vid sådana avtal skall Proact IT Group göra en begränsad uppskattning av  
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hur många GB kunden kommer att utnyttja under kvartalet för att veta vilken ersättning som 

skall redovisas. Det är en av anledningarna att nettoomsättningen har påverkats negativt efter 

en implementering av IFRS 15. 

 

Steg tre i femstegsmodellen berör hur transaktionspriset skall fastställas. Vid rörlig ersättning 

skall företaget antingen göra en bedömning av beloppet som de förväntar sig har rätt till 

alternativt uppskatta sannolikheten att intäkten kan reduceras genom exempelvis returer eller 

volymrabatter (IFRS, u.å.; Marton et al., 2018, s. 201). För ovan nämnda företag har IFRS 15 

inneburit en förändring vad avser avtal med rörlig ersättning då tidpunkten för redovisning av 

intäkter från dem senareläggs. 

 

5.1.5 Huvudman och Agent 

Nya riktlinjer för klassificering av huruvida företaget agerar som huvudman eller agent har 

påverkat hur företaget redovisar sina intäkter, då det inneburit att vissa företag under tidigare 

redovisningsstandarden agerat som huvudman men numera agerar som agent och vice versa 

(EY, 2015). 

 

ICA Gruppen, verksamma inom Consumer Services, agerar som huvudman under IFRS 15 

istället för agent som under IAS 18. Det innebär att de har kontrollen över den utlovade varan 

och/eller tjänsten innan den når kunden (ibid, 2015). Med kontroll avser förmågan att styra 

användningen av samt nyttja väsentliga fördelar av den levererade varan och/eller tjänsten 

(Jones et al., 2013). ICA Gruppen nämner i sin årsredovisning från 2018 att det finns endast 

en förändring till följd av IFRS 15, vilket är en omklassificering från agent till huvudman. 

IFRS 15 har således påverkat ICA Gruppens nettoomsättning positivt till följd av en 

omklassificering från agent till huvudman för vissa kontrakt inom segmentet ICA Sverige. 

Den positiva ökningen i gruppens nettoomsättning överensstämmer med PwC:s undersökning 

om att ett företag inom detaljhandeln visar en positiv påverkan i sin nettoomsättning efter att 

ha gått från att agera som agent till huvudman under IFRS 15 (PwC, 2018). 

 

Undersökningen visar att Swedish Match, verksamma inom Consumer Goods, och Tele2, 

Telia Company och Millicom, inom Telecommunication, agerar som agent under IFRS 15 

istället som huvudman under IAS 18. Det innebär att de skall se till att en annan part 

tillhandahåller varan och/eller tjänsten till kunden. För Swedish Match har IFRS 15 medfört 

en väsentlig negativ påverkan i företagets nettoomsättning jämfört med de andra företagen. 

Det beror framför allt på att den svenska verksamheten för distribution av tredje parts 

tobaksprodukter som numera agerar agent vid majoriteten av transaktionerna. Tele2, Telia 

Company och Millicom har i vissa avtal och affärsupplägg behövt göra en omklassificering 

från huvudman till agent, vilket är en av anledningarna till att nettoomsättningen har minskat 

för samtliga bolag efter införandet av IFRS 15. Studiens resultat stämmer således överens 

med PwC:s undersökning där ett företag bedömt att de kommer gå från huvudman till agent, 

vilket kommer påverka nettoomsättningen negativt (ibid, 2018).  

 

5.1.6 Distinkta prestationsåtaganden i ett kundavtal 

Den nya redovisningsstandarden ger tydliga riktlinjer jämfört med IAS 18 och IAS 11 för hur 

mycket och vid vilken tidpunkt företag skall redovisa sina intäkter. Målet med IFRS 15 är att  
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tillhandahålla fasta regler för redovisning av intäkter, oavsett bransch eller geografisk region 

(Yeaton, 2015). Till företagens hjälp finns femstegsmodellen för att bl a identifiera avtalets 

olika prestationsåtaganden och vid vilken tidpunkt företaget skall redovisa intäkten (IFRS, 

u.å.). Steg två i femstegsmodellen är att samtliga prestationsåtaganden i avtalet skall 

identifieras (ibid, 2017). Distinkta varor och/eller tjänster skall redovisas som ett separat 

prestationsåtagande, fastän de ingår i ett och samma kundavtal (Marton et al., 2018 ss. 199–

200). Steg fem förklarar att företag skall redovisa intäkter när företaget uppfyller sitt 

prestationsåtagande och ett åtagande kan uppfyllas antingen vid en tidpunkt, vilket är vanligt 

vid försäljning av varor till kund, eller antingen över tid, vilket vanligtvis sker vid försäljning 

av tjänst till kund (IFRS, u.å.). 

 

Undersökningen visar att det är nästan hälften av företagen med en spridning över ett flertal 

sektorer som identifierat distinkta prestationsåtaganden i sina kundavtal, dessa utgörs av 

sektorerna Consumer Goods, Consumer Services, Financials, Health Care, Industrials, 

Technology och Telecommunications. Nettoomsättningen har för en majoritet av de nämnda 

bolagen påverkats negativt under IFRS 15. 

 

Nobia, verksamma inom Consumer Goods, identifierar köksvaror och övriga varor som ett 

prestationsåtagande som redovisas vid en tidpunkt, och installation identifieras som ett 

prestationsåtagande vilket redovisas vid ett senare tillfälle, d v s när den har slutförts. IFRS 15 

har således medfört att redovisning av varor tidigareläggs vid projektförsäljning, medan 

installationstjänster senareläggs till skillnad från tidigare redovisningsstandarder. 

 

Inom Health Care har Xvivo Perfusion identifierat flera distinkta prestationsåtaganden i ett 

kundavtal vilka påverkat intäktsredovisningen genom att intäkterna redovisas senare. Dessa 

prestationsåtaganden kan exempelvis bestå av dels installation av maskiner och dels 

utbildning av skötsel. 

 

Telekombranschen kommer högst troligt att påverkas i och med den nya 

redovisningsstandarden p g a att branschen tillämpat bundna kontrakt där säljaren skall 

leverera dels en hårdvara och dels en tjänst. Detta kommer att ses som två distinkta 

prestationsåtaganden och IFRS 15 kommer att medföra en förändring för företagen genom 

dels belopp och dels tidpunkt för intäktsredovisningen (Grant Thornton, 2018; Streaser et al., 

2014). Tele2, Telia Company och Millicom beskriver i sina årsredovisningar att utrustning 

och tjänst utgör två distinkta prestationsåtaganden. Utrustningens intäkter redovisas vid en 

tidpunkt, när kunden får kontroll över hårdvaran och tjänsten redovisas över kontraktstiden. 

Avslutningsvis stämmer undersökningens resultat överens med påståendet att 

telekombranschen kommer att påverkas av den nya redovisningsstandarden. 

 

5.2 Affärsmodeller vilka inte påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15 

Redovisning av intäkter under IFRS 15 bygger på när kontroll av en vara och/eller tjänst 

överförs till kunden varför den nya standarden kan påverka när och hur mycket intäkter ett 

företag skall redovisa. Den nya redovisningsstandarden kommer påverka alla företag, men 

påverkans omfattning kommer att variera mellan företag vilka tillämpar komplexa alternativt  
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icke- komplexa kundavtal i sina affärsupplägg (Deloitte, 2016; Dichev, 2008). Ett icke- 

komplext kundavtal innebär att exempelvis en vara säljs med direktleverans utan 

efterföljande åtaganden för säljaren och inga skyldigheter för kunden, varför redovisning av 

intäkter blir enkel p g a att kontrollen överförs direkt till kunden (Marton et al., 2018, ss. 192, 

196). 

 

I undersökningen var det 225 av 267 företag vilka inte visar en påverkan i nettoomsättning 

efter implementeringen av IFRS 15. Anledningen till att en majoritet av undersökningens 

företag inte visade en påverkan av IFRS 15 beror på att företagens affärsmodeller vilka 

innehåller icke-komplexa kundavtal, inte påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15, när 

och hur mycket intäkter som redovisas skiljer sig inte från tidigare redovisningsstandarder. 

 

Huvuddelen av detaljhandelsföretaget Clas Ohlsons och livsmedelsföretaget Cloettas 

försäljning utgörs av butiksförsäljning respektive produktförsäljning. PwC (2018) förklarade 

att vid ren produktförsäljning, inom bl a detaljhandelsbranschen, utgör tidpunkten för 

kontrollöverföring från säljare till kund enligt IFRS 15, likt föregångaren IAS 18, där risker 

och förmånsöverföring sker vid en tidpunkt. Följaktligen stämmer PwC:s påstående överens 

med Clas Ohlsons och Cloettas uttalanden om att den nya standarden ej kommer ha någon 

påverkan på tidpunkten för redovisning av intäkter. Anledningen är att tidpunkten för 

kontrollöverföring enligt IFRS 15 överensstämmer med den tidpunkt företagen redovisade 

sina intäkter under IAS 18. Med andra ord påverkas inte företag, vad avser när och hur 

mycket intäkter som redovisas från icke-komplexa kundavtal. 
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6 Slutsats 
I följande avsnitt presenteras undersökningens slutsatser som bygger på den insamlade och 

analyserade empirin vilka ämnar besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Undersökningens syfte är att undersöka hur företag, utifrån de affärsmodeller som företag 

tillämpar i sina kundavtal, påverkar respektive inte påverkar intäktsredovisningen under IFRS 

15. För att besvara syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

I. Hur har företagens redovisning av intäkter påverkats av den nya redovisningsstandarden 

IFRS 15?  

II. Vad kännetecknar de affärsmodeller för de företag som har påverkats respektive inte 

påverkats av IFRS 15? 

 

Utifrån undersökningen har följande slutsatser identifierats: 

 

I. Övergången från IAS 11 Entreprenadavtal till IFRS 15 har inneburit en stor 

omställning för företag inom byggbranschen då de tillämpar komplexa 

entreprenadavtal. Det krävs en bedömning om företaget uppfyller något kriterium för 

att redovisa intäkter över tid, eller om de måste vänta med att redovisa intäkter vid en 

tidpunkt, vilket ofta sker vid slutleverans av varan och/eller tjänsten när kontrollen 

överförs till kunden. Ett företag som utmärker sig i och med IFRS 15 är SSM Holding 

vilka redovisar en ökning i nettoomsättning med ca 46%. Detta beror på att de tidigare 

har redovisat intäkter från entreprenadavtal över tid, d v s de gamla reglerna för 

successiv vinstavräkning, men att de nu inte uppfyller kravet för att redovisa intäkter 

över tid enligt IFRS 15, varför intäkter redovisas vid en tidpunkt, vanligen vid 

tillträdesdagen. Anledningen till den höga ökningen med 46% beror på att en stor 

andel av bostadsrättsprojekt färdigställdes under året. 

 

II. Företag har utvecklat affärsmodeller bestående av paketavtal och en utvärdering krävs 

av företagen huruvida de utlovade varorna och/eller tjänsterna är distinkta från 

varandra eller om de ingår i ett paketavtal, d v s ej distinkta prestationsåtaganden. 

Redovisning av intäkter från paketavtal sker först när kunden får kontroll över varorna 

och/eller tjänsterna varför intäkter från paketavtal senareläggs jämfört med tidigare 

redovisningsstandarder. 

 

III. Garantier vilka säljs separat i ett kundavtal skall även redovisas separat eftersom 

garantier i sådana fall utgör ett distinkt prestationsåtagande. Intäkter från avtal vilka 

innehåller rörliga ersättningar kräver att företaget gör en begränsad bedömning och 

uppskattning för att förhindra att företaget redovisar för höga intäkter. Slutligen 

kommer redovisning av intäkter från dessa komplexa kundavtal med garantier och 

rörliga ersättningar att senareläggas jämfört med tidigare redovisningsstandarder, 

vilket påverkar företagens nettoomsättning negativt. 

 

IV. Företag vilka sålt varor och/eller tjänster med återköpsrätt skall göra en begränsad 

bedömning och uppskattning om kundens ekonomiska incitament att aktualisera  
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återköpsrätten. Detta för att avgöra huruvida kontrollen av varan och/eller tjänsten har 

överförts till kunden. Följaktligen kan detta innebära att företag vilka tillämpar denna 

komplexa affärsmodell behöva redovisa intäkter senare under IFRS 15, men finns 

ekonomiska incitament att kunden tänker utnyttja återköpsklausulen redovisas 

intäkter till och med år 2018 i enlighet med IAS 17 Operationell leasing. Från och 

med 1 januari 2019 ersätts dock IAS 17 med IFRS 16 Leasing. 

 

V. IFRS 15 har krävt att vissa företag gjort en omklassificering där de har gått från att 

agera huvudman till agent eller vice versa i sina komplexa kundavtal. Huvudman är 

det företag vilka kontrollerar den utlovade varan och/eller tjänsten innan den når 

kunden, vilket innebär att företaget har förmågan att styra användningen av samt 

nyttja väsentliga fördelar av den levererade varan och/eller tjänsten. Företag vilka 

numera agerar huvudman har inneburit en positiv påverkan i nettoomsättningen, 

medan företag omklassificerade till agent redovisar en negativ påverkan där Swedish 

Match utmärker sig med ca -27%. 

 

VI. Företag som i sina affärsmodeller erbjuder kundavtal med distinkta 

prestationsåtaganden kan medföra att företaget redovisar intäkter vid olika 

tidpunkter då kontrollen för de distinkta varorna och/eller tjänsterna överförs till 

kunden vid olika tidpunkter. Nästan hälften av företagen vilka visar en påverkan av 

IFRS 15 nämner att redovisning av intäkter från varor tidigareläggs och att 

exempelvis installationstjänster senareläggs. 

 

VII. Avslutningsvis har undersökningen identifierat att implementeringen av IFRS 15 

medfört att enbart 42 av totalt 267 företag påverkats av när och hur mycket företagen 

redovisar sina intäkter. Orsaken till det är att företagens affärsmodeller, vilka 

innehåller komplexa kundavtal, påverkat intäktsredovisningen under IFRS 15. En 

majoritet av företagen har affärsmodeller bestående av icke-komplexa kundavtal, 

varför IFRS 15 inte gett någon påverkan på när och hur mycket företagen redovisar 

sina intäkter. Redovisning av intäkter från icke-komplexa kundavtal skiljer sig således 

inte från tidigare redovisningsstandarder då utformningen av kundavtal 

överensstämmer med IFRS 15:s krav på tidpunkt för överföring av kontroll. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en implementering av IFRS 15 inte har haft en 

stor påverkan på undersökningens population, vad avser när och hur mycket företagen 

redovisar sina intäkter jämfört med tidigare redovisningsstandarder. Den bakomliggande 

faktorn till att 42 företag har påverkats är för att de tillämpar olika former av komplexa 

kundavtal i sina affärsmodeller. I den teoretiska referensramen och tidigare forskning 

återfinns Wagenhofer (2014) nämner att företag inom en rad olika branscher har utvecklat 

affärsmodeller, vilket innebär hur företag utformar sina kundavtal, bestående av komplexa 

åtaganden och utfästelser av varor och tjänster med kunder, vilket även bekräftas av studiens 

resultat, att flertalet företag inom olika sektorer har utvecklat komplexa affärsmodeller. 

Marton et al. (2018) förklarar vidare att det viktiga med den nya standarden är att det är 

företagens egen affärsmodell som är utgångspunkten för hur företag kommer att redovisa 

sina intäkter under IFRS 15. Detta teoretiska påstående om vad som kommer att ske stämmer  
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överens med studiens resultat, att redovisning av intäkter påverkas av företagens egen 

komplexa affärsmodell. 

 

Även om undersökningen visar att endast 42 av 267 företag har påverkats i när och hur 

mycket de har redovisat sina intäkter så har samtliga företag nämnt IFRS 15 i sina 

årsredovisningar och därmed berörts av den nya standarden. Detta stämmer överens med 

Deloittes (2016) och Yeatons (2015) påstående om att alla företag kommer att påverkas av 

ramverket i fråga, men att förändringarnas omfattning kommer att variera från företag till 

företag beroende på komplexiteten i deras affärsmodeller.  

 

Det praktiska bidraget från denna uppsats är att dels förklara vilka affärsmodeller som ligger 

till grund för att vissa företag har påverkats av den nya redovisningsstandarden och dels 

bidragit med att ta fram den relativa förändringen i nettoomsättning i form av kvantifierbara 

data för att visa hur IFRS 15 har påverkat företagens redovisning av intäkter.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur företag, utifrån de affärsmodeller som 

företag tillämpar i sina kundavtal, påverkar respektive inte påverkar intäktsredovisningen 

under IFRS 15. Ett förslag till vidare forskning, vilket låg utanför undersökningens syfte, 

men utgör en viktig del av övergången till IFRS 15, är att den nya redovisningsstandarden 

även medför väsentliga utökade upplysningskrav i jämförelse med tidigare 

redovisningsstandarder. Detta uppmärksammades under insamlingen av den teoretiska 

referensramen och i företagens årsredovisningar där det har framgått att de nya kraven på 

upplysningar även handlar om att företagen skall upplysa om hur intäkter är redovisade. 

IFRS 15 ställer således högre krav på upplysningar om kundavtalens art, mängd, tidpunkt och 

osäkerhet om intäkter och kassaflöden, vilket skall öka förståelsen hos användarna av de 

finansiella rapporterna. Frågan är således vilken ny information företagen har behövt ta fram 

för att uppfylla det nya upplysningskravet, och i vilken omfattning företagen påverkats i och 

med det nya kravet? Detta kan undersökas genom att studera vad företagen har behövt 

upplysa om i tidigare årsredovisningar jämfört med vad företagen nu måste upplysa om vad 

avser hur deras intäkter är redovisade under det nya upplysningskravet, IFRS 15.  

 

I vår undersökning kom vi fram till att det är företagens affärsmodeller som påverkat 

intäktsredovisningen under IFRS 15, beroende på om företagen tillämpar komplexa eller icke- 

komplexa kundavtal i sina affärsupplägg. Det är därav av intresse att undersöka om företag, 

vilka tillämpar komplexa kundavtal, medför en större förändring i upplysningskrav jämfört 

med företag vilka tillämpar icke-komplexa kundavtal, eller om de utökade upplysningskraven 

påverkat alla företag lika mycket? Följaktligen kan det undersökas om det finns ett samband 

mellan komplexiteten i kundavtalen företagen tillämpar och det nya upplysningskravet. 

 

Således medför IFRS 15 inte enbart förändringar i när och hur mycket företag redovisar sina 

intäkter från kundavtal, utan även förändringar i upplysningskrav om hur intäkter är 

redovisade, varför detta utgör förslag till vidare forskning. 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion om studiens resultat och analys. 

 

I undersökningens tidiga stadium hade vi uppfattningen att påverkan av IFRS 15 skulle bli 

större än vad den har visat sig vara under arbetets gång, vilket även har konstaterats i 

slutsatsen då enbart 42 av 267 företag visade en påverkan. Sett utifrån ett helhetsperspektiv 

blev det således inte många företag vilka visade en relativ förändring i nettoomsättning efter 

en implementering av den nya redovisningsstandarden. Det som dock är intressant att 

diskutera är att vissa individer i populationen angett att förändringen av IFRS 15 är av icke 

väsentlig eller icke materiell karaktär, men presenterade trots detta jämförelsetal vilka visar 

effekten av den nya standarden. Problematiken blir att den majoritet av populationens 

individer vilka presenterat samma påstående utan jämförelsetal, kan de facto haft en större 

påverkan än den noll procent som studien valt att utgå ifrån vid sådana påståenden. Den 

relevanta frågan avser innebörden av begreppen ej väsentlig eller ej materiell påverkan, då det 

inte finns någon gängse definition och företagen har inte angett vad de menar med exempelvis 

icke väsentlig effekt. Problematiken i detta sammanhang avser huruvida företagens effekt av 

IFRS 15 är de facto noll procent eller om den är högre alternativt lägre än så, vilket inte går 

att räkna på då några jämförelsetal vilka visar effekten ej finns presenterade i 

årsredovisningarna från varken 2018 eller 2017. Mot denna bakgrund ser verkligheten kanske 

annorlunda ut jämfört med vad studien har kommit fram till. 

  

Förutom att det fanns en uppfattning att påverkan av IFRS 15 skulle bli större än vad den 

visade sig vara, fanns antagandet att företagen skulle vara tydligare med hur och varför deras 

affärsmodeller påverkar redovisningen av intäkter under den nya redovisningsstandarden. 

Informationen var många gånger otillräcklig eller svår att förstå, varför den fick bl a avläsas 

flera gånger. Även denna gång fanns undantagsfall när vi var tvungen att kolla i 

årsredovisningar från 2017 för att hitta en bättre beskrivning om hur och varför företagens 

affärsmodeller påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15. 
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