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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to perform a investigation about how the disclosure 

principles in IFRS 15 have been implemented by companies within the construction industry 

and how the companies disclosures about revenues in the financial reports have been 

affected. 

 

Research question: How have the disclosure principles in IFRS 15 impacted the disclosures 

of revenues within the construction industry? 

 

Method: The method that is used in this study is a quantitative content analysis and the 

research design is a cross section examination. The data derives from the financial reports 

from year 2017 and 2018 of companies in the construction industry. All listed companies at 

Nasdaq Nordic within the industry of construction and materials has been included in the 

study, therefore the whole population was examined. There were 17 companies in this 

industry but one company was not included, so as of a total there was 16 companies that were 

examined. Variables have been designed from an operationalization from the research 

question and the company's financial reports has been read through to be able to provide 

values connected to the variables. 

 

Conclusions: The results of this study show that the companies have made changes in the 

disclosures of revenue. Between the years of 2017 and 2018 the division of revenues have 

increased with a average rate of 0,625 and 50% of the companies have increased the number 

of categories used for dividing the revenues. The number of companies that made disclosures 

about their contracts performance commitments and payment conditions has also increased 

but there is no shown difference about the disclosures about when their revenues are 

recognized and booked, in the year of 2017 all companies had already made disclosures about 

this. The conclusion that is made from the study is that there has been a change in the 

disclosures and the financial reportage since the implementation of IFRS 15 within the 

Swedish listed construction companies. 

 

Keywords: IFRS 15, financial disclosures, revenue, accounting, performance commitment 



  

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att utföra en undersökning om hur upplysningskraven i 

IFRS 15 har implementerats av företag inom byggbranschen och hur dess upplysningar om 

intäkter i de finansiella rapporterna har påverkats.  

 

Frågeställning: Vad har upplysningskraven i IFRS 15 haft för inverkan på 

upplysningsnoterna för intäkter inom byggbranschen?  

 

Metod: Metoden i studien som används är en kvantitativ innehållsanalys med 

forskningsdesignen tvärsnittsdesign. Det empiriska materialet har hämtats från företag inom 

byggbranschens årsrapporter från år 2017 och 2018. Alla börsnoterade företag på Nasdaq 

Nordic inom branschen construction and materials inkluderas i studien, det utförs alltså en 

totalundersökning av byggbranschen. 17 företag förekom inom denna bransch varav ett 

företag blev ett bortfall, därav granskades 16 företag. Variabler har utformats från en 

operationalisering av frågeställningen och företagens upplysningar i årsrapporterna har lästs 

igenom för att ange värden kopplat till variablerna.  

 

Slutsatser: Resultatet av studien visar på att företagen har gjort förändringar i dess 

upplysningar om intäkter sedan implementeringen av IFRS 15. Mellan åren 2017 och 2018 

har uppdelningen av intäkter ökat med ett genomsnittligt tal på 0,625 och det är 50% av 

företagen har ökat antalet kategorier som används för uppdelning av intäkter. Antalet företag 

som upplyser om avtalens prestationsåtaganden och betalningsvillkor har även ökat men det 

har inte skett någon förändring av upplysningar om intäkternas tidpunkt för redovisning då 

samtliga företag redan år 2017 upplyste om detta. Slutsatsen av studien är att 

upplysningskraven i IFRS 15 har haft en påverkan på årsrapporterna och upplysningarna av 

svenska börsnoterade företag inom byggbranschen. 

 

Nyckelord: IFRS 15, upplysningar, intäkt, redovisning, prestationsåtagande 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras bakgrunden till uppkomsten av IFRS 15. Vidare 

framförs en problemdiskussion som lyfter fram problemet inom området. Därefter beskrivs 

studiens syfte, frågeställning och avgränsning.  

 

1.1. Bakgrund 

Redovisning och årsrapportering har många olika funktioner där en viktig funktion är att ge 

utomstående intressenter korrekt information om företagets finansiella ställning. För att 

minimera informationsasymmetri mellan företag och intressenter är det viktigt att 

redovisningen är transparent (Burkhardt & Strausz, 2009). Det finns flertalet olika tolkningar 

och definitioner om vad transparens i den finansiella rapporten innebär. Ball (2016) menar att 

en högre transparens kan tolkas som att företaget ger mer fullständig och korrekt information 

rörande de finansiella frågorna. Barth & Schipper (2008) framför även att transparens innebär 

i vilken utsträckning den finansiella rapporten upplyser om ett företags underliggande 

ekonomi på ett sätt som är lättförståeligt för användarna av finansiella rapporterna.  

 

Inom redovisning kan transparens även innebära att uppfylla kraven för kvalitativa och 

kvantitativa upplysningar som säkerställer att alla händelser som involverar organisationen 

tydligt kan ses av utomstående intressenter (Heald & Hood, 2006). På en konceptuell nivå 

inkluderar transparensen upplysningar men det är inte endast begränsat till det. Är 

upplysningarna välförsedda med relevans och pålitlighet är det en konkret yttring av 

transparens. Trots detta kan inte upplysningarna enskilt säkerställa behovet av transparens. 

Transparens omfattar upplysningarnas lämplighet och klarhet i revisionsprocessen men även 

tydligheten i principerna som ligger till grund för den information som lämnas (Nurunnabi et 

al, 2001).   

  

En organisation som arbetar med frågor rörande transparens i företagens redovisningar är 

International Accounting Standards Board (IASB). IASB är en internationell organisation 

som skapades 2001 efter en omstrukturering av tidigare International Accounting Standards 

Committee (IASC). IASB har som uppgift att upprätta och utveckla principbaserade 

redovisningsstandarder för att minska skillnaderna inom redovisningen mellan olika länder 
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(Marton et al. 2016, s.2–7). Principbaserade redovisningsstandarder innebär att företagen 

själva kan tolka standarden och göra egna bedömningar då det inte förekommer ett korrekt 

svar för enskilda situationer. De som har tillsyn över företagen kan alltså göra egna 

bedömningar om hur principen ska tillämpas (Rutledge et.al. 2016). 

 

De redovisningsstandarder som IASB utfärdar heter International Financial Reporting 

Standards (IFRS) och dessa ska vara redovisningsstandarder som är verkställbara, av hög 

kvalitet när de upprättas samt vara begripliga för användarna av finansiella rapporter 

(International Financial Reporting Standards [IFRS], u.å.(a)). Marton et al. (2018, s.39) 

menar att de primära användarna är befintliga men även potentiella investerare, långivare och 

andra kreditgivare. Informationen i de finansiella rapporterna ska rikta sig till intressenterna i 

och med att det är de som behöver förlita sig på informationen. Finansiella rapporter har 

därmed som syfte att ge användarna sådan finansiell information som är användbar och som 

kan användas som beslutsunderlag. Förväntningar som har uppstått gällande IFRS är bland 

annat att redovisningsstandarderna ska bidra till ökad transparens i den finansiella 

rapporteringen. Ökad transparens ska i sin tur försäkra högre informationskvalitét samt en 

reduktion av informationsrisker som kan inträffa för aktieägare samt långivare (Ball, 2016). 

År 2002 beslutade EU om att det ska vara ett krav att IFRS ska tillämpas av alla börsnoterade 

koncerner, detta krav trädde i kraft år 2005 (Marton et al. 2016, s.2). 

 

Den 1 januari 2018 trädde en ny IFRS-standard i kraft gällande just intäkter, IFRS 15 Intäkter 

från avtal med kunder. Denna ersatte den tidigare standarden IAS 18 Intäkter samt IAS 11 

Entreprenadavtal. IASB publicerade standarden redan år 2014 men den planerades inte att 

implementeras förrän 1 januari 2017 med anledning av att företagen skulle få tid att upprätta 

system och liknande för att kunna anpassa sig efter standarden. Datumet för 

implementeringen sköts dock upp och standarden infördes inte förrän 2018 på grund av att 

normgivare inte ansåg att standarden var färdigställd (Rutledge et al. 2016). IFRS 15 syftar 

till att fastställa de principer som företag ska tillämpa för att informationen som redovisas i 

den finansiella rapporten ska vara användbar och relevant för användarna. Detta gäller 

områdena rörande intäkternas karaktär, tidpunkt, storlek samt kassaflöden som uppkommer 

från avtal med kunder (FAR, u.å.). Det har framförts en del olika anledningar till varför en ny 

standard inom intäktsredovisning var nödvändig. International Accounting Standards Board 

[IASB] (2014, s.3) menar att IAS 18 delvis gjorde det svårt för analytiker och investerare att 

förstå och jämföra intäkterna som företagen redovisar. Marton et al. (2018, s.192) nämner 
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även att intäktsredovisning har haft en stark sammankoppling med tidigare 

redovisningsskandaler som till exempel Enronskandalen i USA.  

 

Enron ansökte om konkurs år 2001, de hade applicerat mark-to-market metoden på flera olika 

tillgångar och kontrakt samt att de fabricerade beloppen som användes för marknadsvärden. 

Det hade även skapats en hel del kontrakt med ett förutbestämd pris för en tjänst men med en 

senarelagd leverans under denna period. De fabricerade beloppen för marknadsvärde på 

tillgångarna samt de oriktiga påstådda avtalen medförde ett uppblåst redovisat resultat i de 

finansiella rapporterna. En av de potentiella anledningarna till att detta tillvägagångssätt var 

möjligt för Enron var att redovisningsstandarderna inte var tillräckligt utvecklade inom 

området (Abdel-khalik, 2019).  

 

Falkman och Lundqvist (2016) framför även att den nya standarden för intäkter grundar sig i 

att IASB inte var nöjda med den dåvarande standarden och hur användarna tillämpade sig av 

denna. Ett av målen som IASB hade när utformningen av IFRS 15 framställdes var att den 

finansiella rapporteringen ska bli mer transparent och jämförbar. Det framförs även att 

tidigare skandaler inom redovisningen har inträffat på grund av bristfällig information som 

utgivits av företagen. Baker och Hayes (2005) menar att Enronskandalen är ett exempel där 

högre transparens i rapporten kunde bidragit till mindre förluster för kreditgivare och 

investerare. Med högre transparens i rapporterna kunde lönsamheten och resultatet bedömas 

på ett bättre sätt av investerarna.  

 

För att det uppsatta målet inom IFRS 15 rörande transparens och jämförbarhet ska uppnås vill 

IASB att det tydligare ska belysas vilka olika beståndsdelar som verksamheten arbetar med 

genom de upplysningar som företaget ska lämna, därför har det inom IFRS 15 utformas nya 

krav om upplysningar för att tillgodose de utformade målen för standarden (ibid).  

 

I den tidigare standarden IAS 18 fanns det krav på upplysningar men i och med den nya 

standarden har även kraven ersatts (Hjelström & Hjelström, 2018. s.16). Upplysningar kan 

även kallas noter eller tilläggsupplysningar i företagens årsredovisningar. Med 

upplysningarna ska innehållet av resultaträkningen och balansräkningen detaljeras för att ge 

användarna en djupare förståelse (Bolagsverket, 2019). Jones & Pagach (2013) förklarar att 

de kvalitativa och kvantitativa upplysningarna utformas för att hjälpa användarna av de 

finansiella rapporterna att förstå karaktären, beloppen och tidpunkten för intäkter och 
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kassaflöden från kontrakt med kunder såväl som betydande bedömningar i att tillämpa 

intäktserkännande. Vad för slags upplysningar som ska lämnas beror på storleken på 

företaget och vilken standard eller lag de följer (Bolagsverket, 2019). De företag som följer 

IFRS ska därav följa de anvisningar gällande upplysningar som IFRS 15 anger. Weaver och 

Woods (2015) påstår att även om ett land tillämpar IFRS betyder det inte att standardens 

olika krav tolkas och appliceras på samma sätt, särskilt i relation till upplysningar. Daske et 

al. (2008) menar dock att även om standarderna själva kräver överlägsen redovisningssed och 

fler upplysningar är det oklart om företag implementerar dessa standarder på ett sätt som gör 

de rapporterade siffrorna mer informativa.  

 

En annan anledning till att en ny standard för intäkter behövdes kan även förklaras av 

intäkternas vikt inom den finansiella rapporteringen. Intäkter är för många företag den största 

posten i dess finansiella rapporter och anses därför utgöra en väsentlig del av rapporteringen 

(Marton et al. 2018, s.192). Redovisningen av intäkter utgör dock en av de mest viktigaste 

utmaningarna som företag står inför och är ett stort område för revisionsrisker. Anledningen 

till detta är att intäkter är en komplicerad post, den är svår att definiera av den orsaken att det 

saknas konkreta förklaringar och vägledningar (McDonell, 2003; Jones & Pagach, 2013). 

Wagenhofer (2014) menar även att intäkter är ett av de viktigaste medlen för mätning av 

företagets ekonomiska prestation. Intäkter används även som bedömningsunderlag av 

företagens finansiella ställning och för att möjliggöra jämförelser mellan andra företag 

(IASB, 2014, s.3). 

 

Intäkter är alltså en huvudsaklig post i de finansiella rapporterna och IASB har tagit sig an 

uppgiften att upprätta redovisningsstandarder som skall minimera skiljaktigheter inom 

intäktsredovisningen samt erbjuda tydligare riktlinjer för användarna av de finansiella 

rapporterna. Den nya standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder skapades för att 

verka som ett verktyg för att uppnå de mål som IASB hade eftersträvat vilket är transparens 

och jämförbarhet i de finansiella rapporterna. Inom IFRS har det som tidigare nämnt 

utarbetats nya upplysningskrav avseende intäktsredovisning och kraven är väsentliga i hur 

upplysningsnoterna kommer att påverkas. Upplysningskraven syftar till att bidra till en mer 

transparent intäktsredovisning men implementeringen av kraven kan ha medfört till skilda 

resultat för olika företag.  
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1.2. Problemformulering  

Sedan införandet av IFRS 15 har svenska börsnoterade företag inte visat på särskild 

distinktion av deras rapporterade resultat. Hjelström och Hjelström (2018, s.12) framför att 

efter implementeringen av IFRS 15 hade de redovisade resultaten hos en del företag inte 

påverkats alls eller endast i liten grad. Det påstås således att de kvantitativa effekterna i form 

av hur intäkterna redovisas och när de redovisas i intäktsredovisningen har varit relativt små. 

 

I samband med de nya upplysningskraven menar dock Falkman och Lundqvist (2016, s.1) att 

IFRS 15 kommer leda till att företagens kvalitativa och kvantitativa upplysningar utökas och 

dessa är signifikanta för att nå målen som sattes upp vid utformningen av standarden. Daske 

et al. (2008) betonar att standarden har blivit mer omfattande avseende just upplysningar. 

Företagen förväntas överlämna fler upplysningar om hur men även när intäkter ska genereras 

med hänsyn till olika dimensioner. Det konstateras därför att den finansiella rapporteringen 

bör ha påverkats på grund av utökandet av upplysningar även om företagets resultat- och 

balansräkningen inte förändras, det vill säga de kvantitativa effekterna (Falkman och 

Lundqvist. 2016, s.1). Påståendet stärks av Hjelström och Hjelström (2018, s.16) som 

presenterar resultatet att det var en större del av företagen som hade ökat upplysningarna om 

uppdelning av intäkter till skillnad från föregående år. Resultatet grundar sig dock på Q1 

rapporterna för 2018 vilket Falkman och Lundqvist (2016, s.3) menar endast delvis har 

påverkats av implementeringen av IFRS 15, de belyser att effekterna till största del kommer 

visa sig i årsrapporterna för 2018.  

 

IASB (2014, s.7) har redan vid presentationen av IFRS 15 uttryckt att det endast kommer 

innebära ändringar av redovisningen av vissa intäktstransaktioner för vissa företag. IASB 

påpekar även att kontrakt med direkta transaktioner inom detaljhandeln kommer påverkas 

väldigt lite men kontrakt som är långsiktiga inom tjänster och sådana som innehåller fler 

element kan komma att påverkas, antingen genom beloppen eller tidpunkten som intäkterna 

redovisas. En av branscherna som förväntats påverkas särskilt mycket var byggbranschen 

(KPMG, 2016). Denna förväntning delades även med Rutledge et al. (2016) som redogör för 

att det är ett visst antal branscher som kommer att påverkas av implementeringen av IFRS 15. 

Detta beror delvis på att det tidigare har varit svårt att veta vid vilken tidpunkt man ska 

redovisa intäkterna vid en försäljning av fastigheter som har framförts av Nordlund (2006) 

sedan ett antal år tillbaka. Onciuiu och Tanase (2016) stärker dessa påståenden i en studie där 
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förväntningarna på effekterna av IFRS 15 innan den implementerades framförs. De företag 

som i första hand ansågs bli påverkade av den nya standarden var mjukvaruindustrin, bygg- 

och fastighetsindustrin, tillverkningsindustrin och telekomindustrin. Det är förändringar om 

hur och när intäkterna erkänns som förväntades göras.  

 

Förväntningarna var således innan införandet av IFRS 15 att byggbranschen är en av de 

branscher som kommer påverkas mer av den nya standarden. Förväntningar möttes dock inte 

med resultatet efter implementeringen. Vid analys av Q1 rapporterna uppfattades inte en 

förändring gällande de rapporterade resultaten hos företagen (Hjelström & Hjelström 2018, 

s.16). Det är dock tunnare med studier som visar på hur företagen har applicerat 

upplysningskraven.  

 

PwC (2018) redogör att då IFRS är en principbaserad standard kan bolagen tolka den på sitt 

eget sätt vilket bidrar till en variation vid företagens upplysningar gällande intäkterna. De nya 

upplysningskraven kan dessutom antas vara mer fria för tolkningar eftersom att det inte 

presenteras någon specifik information eller uppställningsform om hur det ska utföras. 

Weaver och Woods (2015) förklarar dock att olika tolkningar även kan ha uppstått på grund 

av den brist på kunskap som råder inom företag gällande kraven inom IFRS samt principerna. 

Varje företag bör se till att de tillgodoser upplysningskraven från dess egna förhållanden 

(PwC, 2018). Yip och Young (2012) upplyser att det påståtts att en av de största fördelarna 

med implementeringen av IFRS är att det ska öka symmetrin och jämförbarheten mellan 

företag och länder. Forskarna framför att jämförbarheten faktiskt har ökat sedan företag har 

implementerat IFRS, dock har ökningen mestadels varit avseende företag inom samma 

bransch (ibid.). Enligt dessa utsagor kan alltså företagen inom byggbranschen ha 

implementerat upplysningskraven i IFRS 15 på olika sätt, då det inte utges ett specifikt 

tillvägagångssätt. Enligt Yip och Young (2012) har IFRS implementeringen generellt 

utmynnat i likformighet inom de finansiella rapporterna, det är dessutom detta IFRS 

standarder ska bidra till. Carrington et al. (2015) menar dock att företagen måste tillämpa 

standarderna i analogi med standardens syfte. Utan en sådan tillämpning av företagen gör det 

ingen skillnad om det skapas standarder för att öka jämförbarheten och transparensen då 

syftet inte kommer uppnås. Författarna menar även att det ska tas i åtanke att 

implementeringen av en standard kräver tid och resurser för att den ska uppnå sitt fulla syfte.   
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Sedan IFRS 15 infördes i början på 2018 har det gjorts en del undersökningar rörande 

implementeringen av den nya standarden. Det har uppenbarats att de faktiska intäkterna som 

redovisats inte har förändrats mycket sedan implementeringen. Utifrån tidigare studier av 

Hjelström och Hjelström (2018) vet vi även att den kvantitativa intäktsredovisningen inom 

byggbranschen inte förändrades i så stor omfattning som förväntat vid Q1 rapporteringen. 

Det är dock som nämnt tunt med undersökningar som fokuserar på de nya upplysningskraven 

och hur dessa har hanterats i årsrapporterna för 2018. Enligt Hjelström och Hjelström (2018, 

s.16) har det inte varit möjligt att göra ordentliga studier som undersöker hur företagen har 

reagerat på de förändrade upplysningskraven i finansiella rapporterna. Detsamma gäller om 

hur upplysningarna i rapporterna har förändrats, innan årsrapporterna för 2018 publicerades. I 

en studie utförd av Runesson (2015) diskuteras regleringar av upplysningar och huruvida 

detta är nödvändigt eller inte. Författaren menar att regleringar är viktigt men principbaserade 

standarder som IFRS ger ändå inte direkta riktlinjer på hur upplysningarna ska presenteras. 

Det anses därför i denna studie att det är relevant att undersöka hur upplysningskraven i IFRS 

15 har implementerats och påverkat företagen inom byggbranschen. Genom en undersökning 

kan det även framföras om regleringar om upplysningar från en principbaserad standard har 

någon påverkan på företagen och hur de väljer att ge ut information.  

 

Anledningen till att studien använder sig av byggbranschen är på grund av de förväntningar 

som uttrycktes av forskare samt organisationer före implementeringen av IFRS 15. Onciuiu 

och Tanase (2016) menar som tidigare nämnt att byggbranschen är en av de branscher som 

kommer påverkas mest av den nya standarden då dessa företag i de flesta fall har 

komplicerade avtal som tidigare inte redovisats över tid. Hjelström och Hjelström (2018, 

s.21) har dock genom sin studie visat på att självaste beloppet som redovisas inte har 

förändrats så pass mycket som var förväntat inom byggbranschen. Det fokuseras därför på 

byggbranschen i denna studie eftersom att det inte har gjorts mycket studier om hur mycket 

upplysningarna har förändrats efter implementeringen. Studierna efter implementeringen har 

visat på annat resultat än förväntningarna om byggbranschen men denna studie undersöker 

om det även gäller de nya upplysningskraven som standarden anger.  
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1.3. Syfte 

Studien syftar till att beskriva hur de nya upplysningskraven i IFRS 15 har implementerats i 

de finansiella rapporterna hos företag inom byggbranschen samt redogöra för hur detta har 

påverkat intäktsredovisningen i rapporterna.  

1.4. Forskningsfråga  

- Vad har upplysningskraven i IFRS 15 haft för påverkan på upplysningsnoterna för intäkter 

inom byggbranschen?       

1.5. Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersökningen baseras på koncernföretag inom Sverige som är 

börsnoterade hos Nasdaq då dessa företag har som krav att redovisa enligt IFRS. De bolag 

som granskas agerar inom byggbranschen. Vidare avgränsningar görs även på så sätt att 

årsrapporterna som inkluderas i studien huvudsakligen är från 2017 och 2018 av den orsaken 

att det är under denna period IFRS 15 infördes. När denna studie utförs har årsrapporterna 

från 2019 ännu inte publicerats, därav inkluderas inte dessa i undersökningen. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs centrala begrepp inom intäktsredovisning. En presentation av 

tidigare standarder och nya standarden klarläggs. Därpå framställs tidigare studier samt 

teorier som är relevanta för studien.  

 

Bjereld et al. (2009, s.75–76) menar att en god teori ska med en del villkor förmå att 

förutsäga undersökningens utfall och forskarens val av teori är för forskningsdesignen 

avgörande. Teorin ska vara användbar i studien och vara ett hjälpmedel vid tolkning av 

resultatet. Det finns normativa teorier som säger hur det bör vara i verkligheten men det finns 

även deskriptiva teorier som säger hur det faktiskt är i verkligheten (ibid, s.77). Det krävs i 

denna studie både dessa slag av teorier då förståelse över hur IASB anser att 

intäktsredovisningen bör vara är relevant, men även hur perspektiven på upplysningar faktiskt 

ser ut i verkligheten.  

 

IFRS 15 infördes år 2018 och endast en årsrapport har publicerats av företagen sedan den nya 

standarden har implementerats. Det var inte förrän årsrapporterna för 2018 publicerades som 

en jämförelse och mätning av effekterna av standarden kunde genomföras, ämnet är alltså 

relativt nytt. Det anses i denna studie vara av vikt att ha förståelse för effekterna av IFRS 15 

på intäktsredovisningen för att analysera förändringarna av upplysningarna i årsrapporterna. 

Med anledning av detta framförs det tidigare studier inom området. Det har publicerats 

studier som påpekar förväntningar av IFRS 15 samt hur de redovisade intäkterna har 

förändrats vilket presenteras i denna studie. Studier som redogör för hur företag förhåller sig 

till upplysningar presenteras likväl.  

2.1. Olika synsätt på intäktsredovisning  

Enligt IASB:s föreställningsram definieras en intäkt som en ökning av det ekonomiska värdet 

under en redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde. 

Alternativt kan det vara till följd av en minskning av skulders värde med en ökning av eget 

kapital som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av tillskott från 

ägarna (Törning, 2011). Detta grundar sig i ett balansorienterat synsätt som IASB under de 

senaste åren har riktat sig in mer på. Det anses att synsättet ger en mer objektiv förankring för 
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intäktsredovisning än matchnings- och realisations principerna som presenteras av ett annat 

synsätt, det resultatorienterade synsättet (Wagenhofer, 2014).  

2.1.1. Balans-och resultatorienterat synsätt  

I det balansorienterade synsättet är utgångspunkten och det primära målet för den finansiella 

rapporteringen att göra en korrekt värdering av tillgångar och skulder medans andra poster 

anses vara sekundära. Inom detta synsätt är principen att fastställandet av resultaträkningens 

belopp och vinsten styrs av balansräkningens överväganden. Synsättet föreskriver även att det 

korrekta fastställandet av tillgångar och skulder helt bestämmer vinsten. Resultatet för en viss 

period är således förändringen i nettotillgångar under den perioden (Dichev, 2008). 

Resultaträkningens poster bestäms därför som en följdeffekt av uträkningen som är gjord för 

balansräkningen (Marton et al 2018, s.49). 

 

Dichev (2008) menar dock att fastställandet av intäkter är mer användbart än fastställandet av 

tillgångar och skulder. Intäkter är även den post som ger mest framstående information i de 

finansiella rapporterna och bör därför direkt fastställas istället för att vara en följdeffekt av 

förändringar i tillgångarna. Denna syn på intäkter grundar sig i det resultatorienterade 

synsättet. Dichev (2008) förklarar det resultatorienterade synsättet som den naturliga grunden 

för redovisning i de finansiella rapporterna för de flesta företag. Enligt det resultatorienterade 

synsättet ligger betoningen på korrekt fastställande av tidpunkten och storleken på intäkter 

samt kostnader, medan poster som tillgångar och skulder är sekundära. Författaren menar 

även att om företagen väljer att ignorera tillvägagångssättet kommer det säkerligen leda till 

felaktig redovisning (ibid.).  

 

Schroeder et al. (2014) anser att det resultatorienterade synsättet redovisar och rapporterar 

intäkter som är realiserade eller realiserbara. Det anses även att det inom redovisningsteori 

har förekommit skilda meningar gällande begreppen erkännande och realisering. Erkännande 

identifieras som den formella processen när en transaktion eller händelse ska redovisas i ett 

företags finansiella rapport. Realisering är den processen när man omvandlar tillgångar som 

inte är av monetära medel till likvida medel eller en fordran. Redovisning som är 

transaktionsbaserad känner igen och redovisar intäkter som är realiserade eller realiserbara. 

På grund av detta förlitar sig redovisningsprocessen med erkännande på att bestämma när 

självaste realiseringen har inträffat.  
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Kritiker av denna process har uttryckt att de föredrar det ekonomiska konceptet av 

realinkomst där intäkter redovisas över tid. Revisorer menar dock att det inte är praktiskt att 

redovisa intäkterna över tid och därför måste det väljas en lämplig tidpunkt för att redovisa 

intäkterna. Frågor som dessa, hur och när intäkterna ska erkännas och redovisas är frågor som 

alla slags företag står inför och det är inte tillräckligt att säga att intäkterna ska redovisas vid 

försäljningstillfället då företagens försäljningsaktiviteter skiljer sig åt (Schroeder et al. 2014).  

Inom det resultatorienterade synsättet förekommer matchnings- och realisationsprincipen, 

dessa är två principer som ska vara vägledande för företag vid beslut om intäkternas 

erkännande och realisering.  

2.1.2. Matchningsprincipen och realisationsprincipen 

Enligt matchningsprincipen ska företagets kostnader matchas mot intäkterna. Jin et al. (2015) 

redogör att matchningsprincipen går ut på att ett företag, baserat på sina intäkter bestämmer 

vilka kostnader de har haft för att erhålla sina intäkter. Kostnaderna tillhör samma 

räkenskapsår som intäkterna vid en försäljning. Huvudpunkten i matchningsprincipen menar 

Dichev och Tang (2008) är att när kostnader redovisas för tidigt stämmer det inte överens 

med intäkten för innevarande period eller vise versa. Detta leder till att en obalans uppstår 

som drabbar den ekonomiska relationen mellan inkomster och utgifter negativt, det blir 

således ingen utjämning av dessa poster. Resultatet av missanpassningen mellan inkomster 

och utgifter leder delvis till en ökning av volatiliteten i intäkterna men även en minskning av 

intäkternas beständighet. Ytterligare leder det till en ökning av de negativa konstanta 

sambanden i intäktsförändringarna. Dichev och Tang (2009) förklarar att intäkternas 

volatilitet avser hur stabila eller instabila inkomster för ett företag är.  

 

FAR (2016) förklarar att enligt realisationsprincipen ska endast intäkter som har fastställts 

under räkenskapsåret inräknas i resultatet, det vill säga att resultatet endast påverkas av 

realiserade vinster. Realisationsprincipen kan motiveras utifrån en balans mellan trovärdig 

representation och verifierbarhet (Smith et al. 2015, s.87). Innebörden av 

realisationsprincipen är att försäljningen av en vara ses som en central händelse och 

vanligtvis redovisas intäkten när varan väl sålts eller när ett utbyte av transaktionerna har 

gjorts. Utbytet av transaktioner är grunden för ansvarsskyldigheten som företag har och 

bestämmer både tidpunkten av intäktsredovisning men även det belopp som ska redovisas 

(Schroeder et al. 2013, s.155) 



 12 

 

 2.1.4. Standardernas förhållande till synsätten  

IFRS 15 anses följa ett balansorienterat synsätt då standarden utgår från att när en leverantör 

och kund ingår ett avtal förekommer det även en avtalsenlig rättighet och skyldighet vilket är 

en tillgång och en skuld. Genom IFRS 15 blir redovisningen av intäkter en följd av att 

tillgångar och skulder ändrar värde i redovisningen. Detta till följd av att intäkter är en 

beroende variabel och förändringen av tillgångar och skulder ses som en oberoende variabel 

(Marton et al 2018, s.197). Den tidigare standarden IAS 18 utgick i största del från ett 

balansorienterat synsätt men även en del från det resultatorienterade synsättet. IAS 11 

baserade sig dock helt på det resultatorienterade synsättet (Wagenhofer, 2014). Carrington 

(2015) har uttryckt att implementeringen av IFRS 15 kan bli utdraget just på grund av att det 

har införts ett nytt synsätt. Det är ett väldigt omfattande skifte att gå från ett resultatorienterat 

synsätt till ett balansorienterat.  

 

Dichev (2007) lyfter fram att det balansorienterade synsättet i de finansiella rapporterna 

strider mot den ekonomiska processen att hantera kostnaderna för att tjäna intäkter. Processen 

styr hur de flesta branscher skapar värde och representerar hur företag samt investerare 

uppfattar de flesta företag. Synsättet har drivit redovisningen till att integrera mer värderings 

beräkningar i de finansiella rapporterna vilket har skapat farliga så kallade “feedback loops” 

mellan finansmarknaden och den reala ekonomin. I sin tur kan det möjligen leda till eller 

förvärra marknads bubblor. Vidare menar Dichev (2007) att en förbättring av den finansiella 

rapporteringen ska leda till en förbättrad nytta av intäkter. Författaren diskuterar dock att den 

ständiga utvidgningen av balansräkningen gradvis förstör den framtidsinriktade nyttan av 

intäkter. Det görs främst genom effekten av att använda varierande värderingsmetoder av 

tillgångar som visar sig vara störningar i processen av att generera normala rörelseresultat.  

2.2. IFRS-standarder för intäktsredovisning   

Tidigare standarder IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter ersattes med IFRS 15 

Intäkter från avtal med kunder. Det tidigare tolkningsmeddelandet IFRIC 15 Avtal om 

uppförande av fastighet, vilken var central inom byggbranschen ersattes även i samband med 

IFRS 15 (Marton et al. 2016, s.277). För att förstå hur upplysningskraven i IFRS 15 har 

påverkat företag inom byggbranschen är det relevant att få en uppfattning för de tidigare 
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standarderna, vad de hade för riktlinjer, hur de skiljer sig från den nya standarden samt vad 

dess brister påstås vara.   

2.2.1 IAS 18 - Intäkter 

Inom IAS 18 Intäkter delas intäkter upp i tre olika typer av transaktioner och händelser: 

försäljning av varor, utförande av tjänsteuppdrag och annans utnyttjande av ett företags 

tillgång som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning. Intäkter ska enligt standarden 

värderas till verkligt värde och båda parter i ett avtal ska ha ett intresse i att transaktionen 

utförs. Om det förekommer sammansatta transaktioner som till exempel när man säljer en 

produkt och tjänst samtidigt ska dessa delas upp i delkomponenter (Marton et al. 2016, 

s.282). 

 

Enligt Marton et al. (2016, s.282–283) får en intäkt redovisas enligt IAS 18 när fem villkor är 

fullgjorda. Dessa fem villkor är att: 

1. Företaget har överfört de väsentliga riskerna och förmåner som är förknippade med 

varornas ägande till köparen.  

2. Företaget bibehåller inget engagemang som normalt kan förknippas med ägandet i 

den löpande bokföringen och de utför inte någon reell kontroll över de sålda varorna.  

3. Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

4. Sannolikhet finns att de ekonomiska fördelarna associerade med transaktionen 

kommer tillfalla företaget. 

5. Utgifterna som uppkommit alternativt förväntas uppkomma till följd av transaktionen 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Tidigare har det förekommit hinder vid tillämpningen av villkoren för intäktsredovisning 

inom IAS 18. Det har uppfattats att det fanns svårigheter med att faktiskt fastställa när 

företaget överfört de väsentliga riskerna. I en del fall var det inte möjligt att bedöma om det 

är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippade med transaktionen skulle tillfalla 

företaget. Sannolikhet är i detta fall ett begrepp som kan ha tolkats olika av diverse företag 

(Artsberg, 2005). Oncioiu och Tănase (2016) menar även att IAS 18 var svår att tillämpa vid 

komplicerade transaktioner och att standarden gav begränsad vägledning gällande viktiga 

ämnen inom intäkter som redovisning vid kontrakt med flera beståndsdelar.  
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2.2.2. IAS 11 - Entreprenadavtal  

IAS 11 Entreprenadavtal är den tidigare standarden inom IAS som endast behandlade 

redovisning av entreprenaduppdrag som en del företag inom byggbranschen påverkats av 

(Marton et al. 2018). Inom entreprenaduppdrag ingår inkomster och utgifter. Standarden har 

som syfte att vägleda företagen i hur dessa poster skall redovisas. En bakomliggande orsak 

till behovet av IAS 11 var för att det fanns mycket uppdrag som kännetecknades av sådana 

verksamheter där arbetets start och avslut befann sig i åtskilda redovisningsperioder (IFRS, 

u.å.(c)). En distinktion mellan fastighetsuppdrag och uppdrag på löpande räkning 

förekommer när entreprenadavtal skall definieras. Det tas emot ersättning med ett 

procentuellt, alternativt ett fast tillägg som kommer från utgifterna för arbetet avseende 

uppdrag som utförs på löpande räkning. Det existerar däremot i fastprisuppdrag ett avtalat 

fast pris för hela arbetet (Marton et al. 2018). 

 

Tillämpningsområdet för IAS 11 omfattas av byggkontrakt, i kontrakten finns det avtal om 

byggande av fastigheter. Detta förverkligas endast när köparen kan detaljredovisa den större 

delen av de strukturella delarna avseende fastigheternas design alternativt specificera större 

strukturella förändringar när bygget pågår. Har köparen förmågan att uppfylla dessa krav 

tillämpas IAS 11, om inte tillämpas IAS 18 (Godfrey et al. 2010, s.322). IAS 11 

Entreprenadavtal uppger att i samband med byggkontraktet skall både kontraktsintäkter och 

kontraktskostnader redovisas som intäkter respektive kostnader med hänvisning till 

färdigställandet av aktiviteten vid redovisningsdagen. Uppstår det en förväntad förlust i 

verksamheten på byggkontraktet skall det genast redovisas som en kostnad (ibid.). Vidare 

menar Godfrey et al. (2010, s.344) att avsättningar görs omedelbart och de totala vinsterna av 

kontraktet ska exkluderas. Detta utförs även om förlusten på hela kontraktet inte fullkomligt 

har realiserats. På grund av att det ännu inte är färdigställt kan det möjligen resultera i att den 

förväntade totala förlusten ändå uppmärksammas omedelbart.  

2.2.3. IFRIC 15 - Avtal om uppförande av fastighet 

IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet publicerades av IASB i juli 2008. Standarden 

utfärdades med avsikten att standardisera redovisningspraxis inom intäktsredovisning av 

fastighetsutvecklare för försäljning av byggnader eller bostäder innan bygget har slutförts. 

IFRIC 15 ger vägledning om hur det ska fastställas om ett avtal för fastighetsbygg ligger 

inom ramen för IAS 11 Entreprenadavtal eller IAS 18 Intäkter, likväl när intäkter från 
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bygget bör redovisas (Godfrey et al. s.322). Tillika redogör Chee Kwong (2013) att IFRIC 15 

utfärdades för att ge förståelse för intäkter. Standarden ska vägleda vid vilken tidpunkt 

intäkterna ska redovisas vid fastighetsbygg samt för de tillfällen där ett avtal finns mellan en 

köpare och säljare före fastigheten är i ett färdigt skick. Chee Kwong (2013) nämner vidare 

att inom IFRIC 15 avgörs utformningen på avtalet om transaktionen faller under reglerna för 

entreprenadavtal, tjänsteuppdrag eller försäljning av vara. 

2.2.4. IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder  

Utgångspunkten i IFRS 15 kan ses som ett balansorienterat synsätt. I samband med 

införandet av IFRS 15 framställde IASB en femstegsmodell för att företagen ska uppnå syftet 

med standarden och att företagen förväntas redovisa sina intäkter genom tillämpningen av 

modellen. Femstegsmodellen erbjuder företagen en tydligare vägledning för hur intäkterna 

ska redovisas. Den ger även en större formalitet och disciplin för intäktsredovisning än vad 

som tillhandahålls inom det resultatorienterade synsättet. Finansiella rapporteringen påverkas 

av detta då användandet av modellen kommer innebära att intäkter fastställs samt definieras 

på ett nytt sätt utifrån balansräkningen (Jones & Pagach, 2013).   

 

Modellen består av fem steg och skiljer inte mellan intäkter hänförliga till varor, tjänster och 

entreprenaduppdrag som nämnts av tidigare standarder (Marton et al. 2016, s.297). De fem 

stegen i femstegsmodellen är:  

1. Identifiera avtalet med kunden.  

2. Identifiera prestationsåtagandena. 

3. Fastställ transaktionspriset.  

4. Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet.  

5. Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande.  

 

Intäkterna ska antingen redovisas över tid, detta ska då göras på ett sätt som visar hur 

prestationsåtagandena utförts eller vid den tidpunkt som kontroll av varor eller tjänster 

överförs till kunden. Beroende på vilka kriterier som uppfylls kan intäkterna även redovisas 

vid en tidpunkt (Marton et al. 2016, s.297). För att veta när en intäkt ska redovisas över tid 

finns det tre kriterier som företaget måste uppfylla minst ett av. Marton et al. (2016, s.298–

302) nämner dessa tre kriterier som är att kunden erhåller och förbrukar fördelarna samtidigt 

som företaget utför åtaganden eller prestationen, kunden kontrollerar tillgången medan 

företaget producerar eller förbättrar den och det tredje kriteriet är att företagets prestation inte 
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skapar en tillgång för vilken kunden har en alternativ användning. Företaget har på samma 

gång rätt till betalning för hittills utförda prestationer. Är inget av dessa kriterier uppfyllda 

måste företaget redovisa intäkten vid en tidpunkt och detta är när kunden får kontroll över 

varan eller tjänsten. 

2.2.5. Upplysningskrav  

De nya upplysningskraven som införts i samband med IFRS 15 utgår från att det ska lämnas 

tillräckligt mycket upplysningar i den utsträckning att användarna av de finansiella 

rapporterna kan skilja på vilka kontraktuella tillgångar samt skulder som finns inom 

företaget. En kontraktuell tillgång är sådan som uppstår när leverantören i ett kontrakt 

uppfyller åtagandet genom att leverera en vara eller tjänst. Vid leveransen uppstår en rättighet 

att mottaga en betalning vilket anses vara tillgången. Den kontraktuella skulden uppstår om 

kunden gör en betalning innan en leverans har skett, då förekommer det en skyldighet att 

leverera varan eller tjänsten. Genom detta uppenbaras det att IFRS 15 utgår från ett 

balansorienterat synsätt vilket är viktigt för att förstå syftet med de nya upplysningskraven. 

(Falkman & Lundqvist. 2016, s.1).   

 

Det är alltså de kontraktuella tillgångarna och skulderna som ska upplysas om inom IFRS 15. 

Detta ska göras genom att alla kontrakt som skapas med kunder ska delas upp i beståndsdelar, 

de prestationsåtaganden som förekommer i kontraktet (Falkman & Lundqvist. 2016, s.1). 

Enligt IFRS (u.å.(b)) förklaras prestationsåtaganden som ett löfte i ett avtal för att överföra 

varor eller tjänster till en kund och dessa kan vara distinkta. Upplysningar om 

prestationsåtagandena ska lämnas och sedan informera om företaget normalt sätt uppfyller 

åtagandena vid exempelvis leveransen eller när en service utförs. Det skall även lämnas in 

upplysningar om åtagandena uppfylls vid en viss tidpunkt alternativt över tid och hur de har 

bestämt sig gällande just den tidpunkten. Andra bestämmelser som bör uppfyllas om 

upplysningarna rörande prestationåtaganden är bland annat vilka betalningsvillkor som finns. 

Det ska upplysas om åtagandena har någon slags finansierings komponent och om företaget 

handlar som principal eller agent. Upplysningar gällande åtaganden med returer och återköp 

samt försäkringar och liknande åtaganden ska även lämnas (Falkman & Lundqvist. 2016, 

s.2). 

 

Intäkterna från avtal med kunder ska enligt IFRS 15 delas upp i olika kategorier som ska 

beskriva hur karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet beträffande intäkter samt kassaflöden 
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och hur de påverkas av olika faktorer (Hjelström & Hjelström 2018, s.16). Intäkterna kan 

delas in i olika kategorier som till exempel typ av vara eller tjänst, leveransens tidpunkt, 

kontraktets löptid, geografisk uppdelning eller typ av kontrakt (PwC, 2018). I mängden 

kategorier företaget måste dela upp intäkterna i beror på informationen och omständigheterna 

anknutna till avtalen som företaget har med kunderna. Det kan vara företag som endast 

behöver använda sig av en typ av kategori medan andra företag kan behöva flertalet 

kategorier för att kunna ge information om hur intäkterna och kassaflöden påverkas av 

ekonomiska faktorer (Deloitte, 2018, s.7). Falkman och Lundqvist (2016, s.2) menar att just 

detta moment, att dela upp intäkterna i beståndsdelar är en av de största utmaningarna med de 

nya upplysningskraven. Möjligheten som tidigare fanns, att sammanfoga och paketera 

intäkterna har minskat drastiskt. Företagen ska även uppge upplysningar som räcker till för 

att de finansiella rapporternas användare ska få förståelse för sambandet mellan 

informationen om intäkter för olika kategorier som görs enligt IFRS 15 och informationen 

som ges för varje segment enligt IFRS 8 (Deloitte. 2018, s.7). 

 

Ett av syftena med IFRS 15 är även att användarna ska få en förståelse över de 

grundläggande intäkterna inom företaget, vilka de är och de kassaflöden som följer, värdet av 

dessa, när de uppstår samt vilka risker som finns rörande de (Falkman & Lundqvist. 2016, 

s.2). Det är företagen själva som ska göra bedömningen om hur detaljerade upplysningarna 

ska vara och vad som ska rapporteras inom respektive krav för att de ska tillfredsställa syftet 

för kravet. Det är dock företagen som har ansvaret att se till att de inte undanskymmer viktig 

information (EY. 2017, s.3). Detta är viktigt att förstå vid en undersökning av hur företagen 

har anpassat sig till de nya upplysningskraven och hur det skiljer sig inom en bransch i och 

med att det är företagen som själva uppskattar vilken information de behöver ge, beroende på 

hur företagen har tolkat standarden kan de alltså ha infört kraven på skilda sätt.  

2.3. Tidigare studier 

2.3.1. Förväntningar av IFRS 15 

Rutledge et al. (2016) redogör för förväntningarna på implementeringen av IFRS 15. 

Författaren påpekar att alla branscher inte kommer påverkas av den nya standarden. De 

företag som har komplexa avtal med sina kunder där leverans av produkt och redovisning av 

intäkt inte görs vid samma tillfälle kommer dock påverkas och förändringar i årsrapporterna 
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kommer göras. De branscher som förväntas påverkas mest är bilbranschen, 

telekombranschen, flygbranschen, teknikbranschen, sjukvårdsbranschen, detaljhandel samt 

byggbranschen. Det konstateras även att den nya standarden för intäktsredovisning kräver 

förbättrade upplysningar som är bredare än de som tidigare funnits inom IFRS. I enlighet 

med dessa upplysningskrav kan det leda till att ledningen behöver införa system, processer 

och interna kontroller för att inta information som historiskt sett inte har behövts för 

finansiella rapporterings ändamål. Medan bedömningen och kostnaden för implementeringen 

kommer att vara större i vissa branscher jämfört med andra kommer alla företag vara skyldiga 

att ge upplysningar. Kravet på mer information i upplysningarna kan vara nyckeln till 

framgång för den nya standarden för intäktsredovisning menar författaren. En studie av 

Onciuiu och Tanase (2016) framför även liknande förväntningar som säger att kraven som 

IFRS 15 framlägger kommer resultera till en förändring inom redovisningen för endast några 

inkomsttransaktioner för vissa företag. De nämnda branscherna inkluderar byggbranschen, 

telekombranschen, mjukvaruindustrin och tillverknings-och distributionsområden. Detta 

styrks även av Jones & Pagach (2013) som uttrycker att det endast är vissa branscher som 

kommer påverkas av implementeringen. 

 

Rahman (2012) menar i sin studie att forskning om upplysningar har ökat på senare tid och 

det strävas efter en djupare förståelse för konsekvenserna av regleringar. Författaren framför 

att det har visat sig att företag inte blir särskilt avskräckta från att rapportera felaktigt endast 

på grund av att det existerar regleringar eller hot om att få påföljder. Det måste finnas 

uppenbara kostnader eller påföljder för att uppge felaktig information för att företag inte ska 

försöka att maximera vinsterna samt minimera riskerna genom att lämna falsk information. 

Manipulerad information kan ges för att signalera ut positiv information till intressenter för 

att företagets värde ska öka, samtidigt ges negativ information ut till potentiella inträdande ut 

för att förhindra inträde på marknaden. Företagen lämnar upplysningar i den mån de gör 

beroende på en kombination av företagets motvilja mot eventuella tvister och hur pass 

försäkrad investeraren är för felaktig rapportering av ledningen (ibid.). Runesson (2015) 

menar även att det finns teorier som säger att företag väljer att öka dess upplysningar för att 

undvika bestraffning. Företag kan dock även välja att dölja viss information i upplysningarna 

i hopp om att inte få negativa påföljder. 

 

Levy et al. (2018) har utfört en studie som stödjer Rahman’s studie där det presenteras att om 

det finns en risk för personlig rättvist för ansvariga av finansiella rapporteringen kommer 
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upplysningarna öka även när det gäller negativa nyheter. Detta indikerar på att dessa 

ansvariga personer har ett inflytande på innehållet i upplysningarna men även policys inom 

området. Det är alltså inte regleringarna i sig som hindrar företag från att rapportera falsk 

information utan det är om det finns uppenbara kostnader eller personliga risker som 

företaget kommer avskräckas från att uppge felaktig information.  

 

Falkman och Lundqvist (2016) framför att en av förväntningarna på IFRS 15 var att det 

skulle bidra till en ökning av företagens kvalitativa samt kvantitativa upplysningar vilka anses 

vara betydelsefulla för uppfyllandet av standardens mål. Gällande de kvalitativa 

upplysningarna kommer implementeringen av IFRS 15 leda till en ökning av dess omfång.  

Större krav kommer dessutom ställas på de företag som har fler kund kontrakt och många 

typer av åtaganden som är identifierbara i kontrakten, dessa företag förväntas utöka dess 

upplysningar. Vidare skriver Falkman och Lundqvist (2016) att när företag i enlighet med 

IFRS 15 börjar implementera och applicera dessa upplysningskrav kommer det att delvis 

påverka första kvartalsrapporterna från 2018, dessa rapporter jämförs med information från 

2017. Jämförelseinformationen gäller även årsredovisningen för räkenskapsår 2018, vilket 

beräknades att influeras mest.  

 

Utifrån tidigare studier upptäckte Weaver och Woods (2015) att det fanns ett gap mellan 

kunskap och förståelse för hur enskilda företag hanterar de operativa utmaningarna vid 

övergången till IFRS. Studien belyser de viktigaste utmaningarna i att leverera en 

framgångsrik implementering av IFRS. Ett argument som lyfts fram av forskarna är att om ett 

land och dess företag tillämpar IFRS innebär det inte att rätt val görs när det gäller tolkning 

och tillämpning av standardens krav, särskilt beträffande bedömningsområden samt 

upplysningnoterna i den finansiella rapporten.  

 

Resultaten från Weaver och Woods (2015) studie visar att de stora utmaningarna som 

identifieras var faktumet att organisationer inte var förberedda för övergången till IFRS. Det 

berodde oftast på brist på utbildning och förberedelser samt brist på kännedom om IFRS 

principer och upplysningskraven. Forskarna menar att dessa frågor är vad som gör att 

övergången blir problematiskt och komplext i tillämpningen av nya redovisningsregler. 

Dessutom berodde det på att när det uppstod större konsekvenser för verksamheten i samband 

med övergången ansågs det vara revisorernas problem. Vidare bekräftas att bristen på 

kunskap kan vara ett betydande hinder för att genomföra en framgångsrik implementering av 
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IFRS. Upplyser företag felaktigt i sina finansiella rapporter kommer det senare behöva 

korrigeras vilket påverkar bilden av företaget och tillförlitligheten av den rapporterade 

informationen. Det skapar även problem under perioden efter implementeringen då kvaliteten 

på informationen i de finansiella rapporterna kan ifrågasättas (Weaver och Woods, 2015).  

2.3.2. Efter implementeringen av IFRS 15  

Altaji och Alokdeh (2019) har utfört en studie som undersöker hur IFRS 15 har 

implementerats av företag samt vad standarden har haft för inverkan på de finansiella 

rapporterna. Det upptäcktes att implementeringen av IFRS 15 har, enligt revisorerna, haft en 

positiv påverkan på kvaliteten av redovisningsinformationen genom ökad relevans och 

trovärdighet samt en förbättring av redovisningsinformationen. Författarna menar att detta 

beror på att IFRS 15 fyller gapen som tidigare fanns mellan IAS 18 och 11 men även på 

grund av att IFRS 15 innehåller mer detaljerad information och vägledning om hur 

upplysningar av intäkter ska göras för att ge mer transparent och omfattande information till 

användarna. Anledningen till att relevansen av redovisningsinformationen har ökat beror på 

femstegsmodellen som utformats i IFRS 15 för att öka förtroendet för de intäkter som 

redovisas. 

 

Hjelström och Hjelström (2018, s.12) har visat på att skillnaden av de redovisade intäkterna 

inte är lika stora som tidigare forskningens förväntningar. När Q1 rapporterna år 2018 

publicerades hade de redovisade resultaten hos 85% av företagen noterade på Nasdaq OMX 

inte påverkats alls eller endast i liten grad sedan IFRS 15’s införande. Det var enbart tre av de 

undersökta företagen som hade en effekt på över 5% gällande det rapporterade egna kapitalet. 

Det påstås således att kvantitativa effekterna i form av hur intäkterna redovisas och när de 

redovisas har varit relativt små. Vidare presenteras resultatet att 59% av företagen hade 

förändrat upplysningarna om uppdelning av intäkter till skillnad från föregående år med årets 

första kvartalsrapport som grund. Den främsta förändringen som upptäcktes var att företagen 

nu gör en uppdelning av nettoomsättningen på fler dimensioner än tidigare. Studien 

inkluderade alla branscher i Sverige som var börsnoterade förutom de inom 

fastighetsförvaltning och finansiella företag.  
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2.4. Teorier om upplysningar  

Enligt Runesson (2015) fungerar redovisningen som en funktion för att minska 

informationsasymmetri mellan företagen och marknaden. Problem kan uppstå delvis för 

företagen men även för intressenter om det förekommer informationsasymmetri mellan två 

parter. För att undvika problem med informationsasymmetri som kan skada väljer företag att 

ge ut mer information om företaget än vad som krävs av standardsättare som IASB.  

Nurunnabi et al. (2001) stärker påståendet och hävdar att om ett företag väljer att öka 

upplysningarna kommer informationsasymmetrin minska. Företagen ger även ut mer 

information för att skydda dess rykte. Runesson (2015) lyfter även frågan om det är 

nödvändigt med regleringar av mängden upplysningar och information som ska ges ut av 

företag. Författaren menar att obligatoriska upplysningar spelar en viktig roll även om 

företagen frivilligt väljer att ge upplysningar. Det finns dock inte uppenbara riktlinjer hur 

dessa regleringar ska utföras och standarder som IFRS som är principbaserade ger inte exakta 

krav på vad som ska upplysas om.  

 

Runesson (2015) menar att upplysningarna ska återge information om den underliggande 

ekonomin men det finns ett frivilligt element där upplysningarna antingen kan vara 

godtyckliga eller ett föremål för kritik från intressenter. Ett företag kan följa en standard som 

IFRS 15 där krav gällande vilka upplysningar som ska lämnas finns men i och med att det är 

en principbaserad standard finns det utrymme för egen tolkning. Det är alltså inte helt 

frivilligt om vilka upplysningar som ska lämnas men ett företag kan tolka att de behöver 

lämna mindre upplysningar än ett annat. Trots denna tolkning kan företagen frivilligt välja att 

upplysa om mer än vad standarden kräver. Det finns dock studier som visar på att 

principbaserade upplysningar endast kommer fungera när företagen verkar i en miljö som är 

för transparens. Mängden frivilliga upplysningar som ges och sannolikheten för att de ges 

beror då på företagets verksamhet och omgivningens syn på transparens (ibid). 

 

Zechman (2010) har i sin studie visat på att företag med motiv att hålla undan poster i 

balansräkningen även kommer ha mindre transparens i upplysningarna om dessa poster. 

Runesson (2015) påpekar dock att högpresterande företag inte har något att dölja, därav 

kommer de vilja ge mer transparent information för att särskilja sig från lågpresterande 

företag. Företag med större behov av finansiering har också motiv till att öka upplysningarna 

för att minska informationsasymmetri mellan företaget och långivare. En annan typ av 
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företag som har motiv att öka dess transparens är globala och komplexa företag. Detta är på 

grund av att de dels vill övervinna informationsasymmetri men även för att öppna upp för 

investerare som normalt sätt endast investerar nära till dess hemvist.  

 

Det förekommer en del principer och teorier som påpekar hur informationen som lämnas 

genom upplysningarna kan tolkas av användarna. Teorierna förklarar även varför företagen 

inte skulle vilja ge ut felaktig information eller frivilligt ge ut mer information än 

standardernas krav. Två av dessa teorier är The Disclosure Principle och Signaling Theory. 

Teorierna presenteras för att ge användning vid en djupare analys och bidra till förståelse och 

samband för de resultat som framkommer av denna studies undersökning. Att förstå 

företagens tankesätt inför beslutet om hur mycket upplysningar som ska ges är relevant då det 

kan påverka implementeringen av upplysningskraven. Det kan påverka på grund av att 

kraven är öppna för egna tolkningar och bedömningar. 

2.4.1. Disclosure Principle  

Principen identifierar de fall där företag frivilligt skulle upplysa om mer information än vad 

som krävs oavsett om det är positiv eller negativ information. Principen hävdar att om företag 

innehar information och rationella investerare vet om det kommer det antas att om 

informationen är gynnsam för företaget presenteras det genom upplysningarna. Presenterar 

företagen inte informationen kommer investerarna anta det värsta och ändra uppfattningen 

om företagets prestanda vilket leder till värdeminskning av aktiekursen. I sin tur kan detta 

leda till att företaget skadas genom att ett dåligt rykte ges. Utfallet av principen är att företag 

har ett intresse av att lämna upplysningar för att skilja sig från andra företag med information 

som är mindre fördelaktig. Till följd av denna princip skulle det leda till att all information 

som har undanhållits istället uppenbaras förutom det som ger mest ofördelaktiga påföljder. 

De fallen där ingen skillnad görs avseende upplysningarna kommer företagen hellre spara på 

kostnaderna som kan uppkomma genom att inte publicera informationen om upplysningarna 

(Rahman. 2012). 

2.4.2. Signaling Theory 

Signaling Theory är en teori som ger en förklaring till varför företag självmant vill ge ut 

information till marknaden. Teorin säger att frivilliga upplysningar är nödvändigt för att 

företag gynnsamt ska kunna konkurrera på marknaden. Värdet på ett företag kan öka om 

företaget väljer att utge mer information som kan hjälpa investerare med frågor som annars 
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kan vara osäkra på grund av informationsasymmetri. När två olika parter sitter på olika 

mycket information måste den som sänder iväg information välja om och hur informationen 

ska kommuniceras ut och den mottagande parten måste välja hur informationen ska tolkas 

(Omran & El-Galfy. 2014). 

 

Omran och El-Galfy (2014) menar att företag kan välja att upplysa om mer information och 

bidra med mer insyn i upplysningarna än vad lagen och standarder säger för att signalera att 

de är bättre än konkurrenterna på marknaden. Vid studier som gjorts inom redovisning har 

det visat sig att företag som ger mer upplysningar i årsrapporterna ger sig själva ett positivt 

rykte. Det har dock även visat sig att kvaliteten på upplysningarna har större effekt och 

positiv påverkan än kvantiteten utifrån intressenternas perspektiv. Instämmande menar även 

Beretta och Bozzolan (2008) att det inte är kvantiteten som är viktig gällande upplysningar. 

Ger ett företag mer upplysningar än ett annat innebär det inte att upplysningarna har högre 

kvalité. En större mängd upplysningar återspeglar snarare endast till kvalité när det drivs av 

ekonomiska faktorer som tros vara relaterade till materiella bedömningar och osäkerhet i 

uppskattningar. Kvantiteten av upplysningar bör alltså inte bedöma kvalitéten, istället bör det 

göras en bedömning om vad upplysningarna är ämnade för och om de når målen.  

2.5. Sammanfattning av teori 

I teoriavsnittet redogörs det för väsentliga teorier som är grundläggande för analysen som 

skall utföras av den data som samlats in. Kapitlet inleds med en presentation av det balans- 

och resultatorienterade synsättet som är två olika synsätt på hur olika poster såsom intäkter 

och kostnader skall redovisas. Det presenteras även tidigare standarder för att förstå vad de 

handlar om och hur de skiljer sig från den nya standarden IFRS 15. Vidare nämns vilka nya 

upplysningskrav som har införts, samt tidigare studier som diskuterar sina förväntningar på 

standarden men även studier som undersökt olika branschers tillämpning av IFRS 15 och 

dess inverkan på de faktiska intäkterna som redovisas. Kapitlet avslutas med att först 

redogöra för tidigare studier som riktat fokus på upplysningar och informationsasymmetri. 

Studierna diskuterar varför vissa företag väljer att ge ut mer upplysningar än vad som IFRS 

standarden kräver. Därefter beskrivs The Disclosure Principle och Signaling Theory, dessa 

teorier är för studien viktiga eftersom de ger förståelse för hur företag resonerar kring hur 

pass mycket information de skall utge till användarna men även marknaden avseende intäkter 

och om information som ges ut är positiv eller negativ.  
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Tabell 1. Sammanställning av tidigare studier om branschpåverkan. 

Studierna presenteras i ordningen där studier med förväntningar på IFRS 15 presenteras 

först och därefter studier som gjorts efter implementeringen av standarden.  

Författare/Studie 

(år)  

Syfte Branscher Metod  Population/Urval Teoretisk bidrag  

 

Jones & Pagach 

(2013)  

Undersökningen syftar till att beskriva 

femstegsmodellens olika steg samt på 

vilket sätt modellen kommer att 

påverka intäktsredovisningen inom 

olika branscher.  Ett utav branscherna 

som nämns i studien är 

byggbranschen.  

Alla 

branscher 

tillämpar 

IFRS 

Kvalitativ 

metod  

Forskarna utför en generell 

undersökning på branscher 

som kommer att påverkas av 

att redovisa sina intäkter 

utifrån femstegsmodellen 

Denna modell är ett utav 

kraven i IFRS 15.  

Den nya standarden kommer kräva att 

företag upplyser mer information om 

sina kontrakt med kunder än tidigare. 

Detta gör företag genom att bland annat 

redovisa sina intäkter med hjälp av 

femstegsmodellen.  

Runesson (2015)  Dra slutsatser om effekter på 

redovisningsnyttan hos olika 

redovisningsmetoder och regler för 

redovisningen och upplysningar som 

föreskrivs i intäkts 

redovisningsstandarder.  

Alla 

branscher  

Kvantitativ 

metod  

Forskaren undersöker 

principbaserade 

obligatoriska upplysningar 

som kännetecknas av 

mindre exakta regler och 

färre regler.  

Studien konstaterar att reglering är 

oerhört betydande, dock ger 

principbaserade standarder som IFRS 

inte direkta riktlinjer på hur upplysningar 

ska presenteras av företagen.  

 

Weaver & Woods 

(2015)  

Syftet med studien är att identifiera 

och utforska de organisatoriska 

utmaningar som rapporterings 

enheter står inför vid övergången till 

IFRS.  

Alla företag 

som skall 

övergå till 

IFRS. 

Kvalitativ 

metod  

Undersökningen 

genomfördes på experter 

med erfarenhet av 

övergångsprojekt från över 

170 rapporterande enheter. 

De stora utmaningarna som 

identifierades var att organisationer var 

underförberedda till IFRS. Det berodde 

på brist på utbildning och därmed 

kunskap om IFRS principer och krav. 

Rutledge, Karim & 

Kim (2016) 

Studien syftar till att undersöka vad 

de stora indirekta effekterna är som 

kan förekomma som ett resultat från 

antaganden av den nya standarden 

IFRS 15.  

Alla 

branscher 

som ska 

tillämpa 

IFRS 15. 

Kvalitativ 

metod  

Forskarna utför en generell 

undersökning på företag 

som kommer att applicera 

IFRS 15.  

Förväntningar på att alla branscher inte 

kommer påverkas av den nya 

standarden men byggbranschen är ett 

utav flera branscher som förväntas att 

påverkas mest.  

Falkman & 

Lundqvist (2016)  

Syftet med studien är att redogöra för 

vad de nya upplysningskraven i IFRS 

15 innebär. 

Alla 

branscher 

som ska 

tillämpa 

IFRS 15. 

Kvalitativ 

metod  

Forskarna utför en generell 

undersökning på branscher 

som kommer att påverkas av 

upplysningskraven i IFRS 15.   

Forskarna konstaterar att 

implementeringen och tillämpningen av 

IFRS 15 kommer att leda till nya samt 

annorlunda krav för företagen. De 

kvalitativa samt kvantitativa 

upplysningar kommer öka. 

Onciuiu & Tanase 

(2016) 

Syftet är att bidra till att ge en 

översikt över egenskaperna hos 

kraven i IFRS 15 gällande intäkter 

samt undersöka dess påverkan men 

även begränsningar.  

Branscher 

som 

tillämpar 

IFRS 15 

  

Kvalitativ 

Metod  

Forskarna utför en generell 

undersökning på branscher 

som kommer att påverkas av 

IFRS 15.  

Förväntningar på att endast en del 

inkomsttransaktioner för en del 

branscher kommer att påverkas, en av 

branscherna är byggbranschen.  

Levy, Shalev, & 

Zur (2018)   

Studien ämnar till att undersöka 

effekterna av CFO:s personliga 

rättstvistrisk på företagens 

upplysningar och redovisningsval.  

Alla 

branscher  

Kvantitativ 

metod  

Forskarna undersöker alla 

styrelseledamöter som ingår 

i databasen RIskMetrics 

Directors Data-base som 

täcker S&P 1500 företagen.   

Om det finns en risk för personliga 

påföljder för ansvariga av finansiella 

rapporter kommer upplysningarna öka 

och även vid negativa nyheter.  
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Nurunnabi, Karim 

& Norton (2001)  

Studien syftar till att belysa den 

aktuella bilden av transparens inom 

redovisning och hindren för att uppnå 

det.  

Ingen 

specifik 

bransch 

undersöks.  

Kvalitativ 

metod  

Undersökningen 

genomfördes på användare 

av standarden. Totalt 

genomfördes 27 intervjuer 

följt av 20 

uppföljningsintervjuer.  

Forskarna drar slutsatsen att om 

reglering är viktigt för att uppnå 

transparens inom redovisning. Om det 

inte finns ett ökat tryck från aktieägare 

eller långivare kan inte transparens 

uppnås enbart genom reglering.  

Beretta & 

Bozzolan (2008)  

Studiens syfte är att föreslå en ram 

för analys av riskkommunikation och 

ett index för att mäta kvaliteten av 

upplysningar avseende företagsrisker.  

Alla 

branscher  

Kvantitativ 

metod  

Undersökningens urval är 

icke finansiella företag som 

är noterade på den vanliga 

marknaden på börsen.  

Forskarna hävdar att offentliga företag 

inte endast ska uppmärksamma hur 

mycket information som de väljer att 

upplysa utan även vad samt hur företag 

väljer att upplysa den finansiella 

informationen.  

Zechman (2010)  Studien ämnar till att undersöka hur 

användningen och frivilliga 

upplysningar av syntetiska hyresavtal 

påverkas av incitament för att skjuta 

upp kassaflöden och hantera de 

finansiella rapporterna genom att 

hålla skulden från balansräkningen.  

Alla 

branscher  

Kvantitativ 

metod  

Forskaren undersöker 

DealScan- databasen och 

populationen består av 267 

syntetiska hyresavtal för 170 

företag.  

En slutsats som dras i studien är att 

företag med motivet att hålla undan 

poster i balansräkningen kommer ha 

mindre transparens i upplysningarna 

rörande posterna. 

 

Rahman (2012) Studien syftar till att förklara ett 

företags frivilliga beslut till att ge ut 

information om företagets ställning.  

Ingen 

specifik 

bransch 

undersöks. 

Kvalitativ 

metod 

 

Undersökningen har inget 

urval. 

The Disclosure Principle - Det måste 

finnas uppenbara kostnader eller 

påföljder för missvisande information för 

att företag inte ska rapportera felaktigt i 

rapporterna. 

Omran & El-Galfy 

(2014)  

Studien syftar till att erbjuda en 

omfattande och kritisk översikt över 

de teoretiska perspektiven som 

används i redovisnings litteratur. 

Ingen 

specifik 

bransch 

undersöks.  

Kvalitativ 

metod 

Forskarna utför en generell 

undersökning på företag 

som upplyser om sitt företag 

och dess ekonomiska 

ställning.  

Signaling theory - Företag som publicerar 

mer upplysningar i årsrapporter ger sig 

själva ett positivt rykte.  

Hejlström & 

Hjelström (2018)  

Studien syftar till att belysa vilka 

övergångseffekter IFRS 15 har haft för 

svenska stora och medelstora 

företags finansiella rapporter.  

Alla 

branscher 

som har 

tillämpat 

IFRS 15.  

Kvantitativ 

metod 

Undersökningen baseras på 

svenska stora och 

medelstora företag. Studien 

omfattar totalt 158 företag.  

85% av börsnoterade företag har inte 

haft en väsentlig påverkan på de 

redovisade intäkterna sedan IFRS 15. 

59% av företagen har ökat uppdelningen 

av intäkter i kategorier sedan IFRS 15.  

Altaji & Alokdeh 

(2019)  

Studien syftar till att undersöka 

effekterna av IFRS 15 på 

redovisningsinformation när det 

gäller relevans och trovärdig 

representation.  

Alla 

branscher 

som har 

tillämpat 

IFRS 15.  

Kvantitativ 

metod 

Undersökningen utförs på 

100 externa revisorers 

perspektiv av kvalitet på 

finansiella rapporter efter 

implementeringen av IFRS 

15.   

Enligt revisorer har implementeringen av 

IFRS 15 haft en positiv påverkan på 

kvaliteten av informationen i 

rapporterna. Relevansen och trovärdig 

representationen av 

redovisningsinformationen som ingår i 

finansiella rapporterna har ökat. 
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3. Metod  

I följande avsnitt motiveras studiens metodval, forskningsdesign, val av population, samt 

datainsamling. Kapitlet redogör även för studiens validitet och reliabilitet. Därefter avslutas 

avsnittet med kritik mot metoden.  

 

3.1. Forskningsstrategi och forskningsdesign 

Patel och Bo (2011, s.101) menar att metoden som används i en studie beror på vilken metod 

som lämpar sig mest för att ge svar på den formulerade frågeställningen, det ska stå i 

förhållande till tidsaspekt och resurser. Studiens frågeställning fokuserar på 

upplysningskraven i IFRS 15 och påverkan på upplysningsnoterna för intäkter inom 

byggbranschen. Kvantitativa metoder innefattar tillvägagångssätt av matematisk karaktär som 

kan analysera uppgifter som representeras med siffror. Metoden används därför inom de 

studier som kan besvaras med siffror, den är även användbar vid generaliseringar av mindre 

grupper (Eliasson. 2018, s.21, 27). Denna studie använder sig av en mängd insamlat material 

i form av siffror som kommer från företagens årsrapporter. Tillvägagångssättet argumenterar 

för att tillämpa en kvantitativ metod istället för en kvalitativ metod, på detta sätt kan analysen 

av resultaten utföras på ett effektivt vis som lämpar sig för den utsatta tidsramen.  

 

Forskningsstrategin i studien beslutas alltså till följd av frågeställningen men för att fastställa 

hur frågeställningen ska besvaras och arbetas fram behövs det ett val av forskningsdesign. 

Det krävs ett val av en forskningsdesign som anses vara mest fördelaktig vid insamling och 

analysering av det empiriska materialet för att få fram ett resultat. Det finns en hel del olika 

forskningsdesigner som lämpar sig vid olika slags studier (Lindstedt. 2017, s.91–93). Inom 

denna studie anses det vara evaluering vilket är en design som utvärderar hur effektiv en 

åtgärd är, vad verkan av en åtgärd är eller om det finns ett orsakssamband förbundet till en 

fråga (ibid.). Metoden är således relevant för denna studie då det utförs en undersökning av 

IFRS 15 som är en åtgärd för företagen som ska skapa transparens samt förtydliga 

intäktsredovisningen med hjälp utav upplysningskraven som infördes. Evalueringen görs med 

hjälp av en tvärsnittsdesign vilket kännetecknas av sådana undersökningar som utförs vid en 

viss tidpunkt. Information om variationer kan ges av tvärsnittsdesigner vilket behövs i denna 
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studie eftersom att det söks efter information om hur tidigare årsrapporter varierar från senare 

(Johannessen & Tufte. 2003, s.50). 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys  

Metoden som används i studien är av kvantitativt slag och utförs med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys innebär att innehållet av en skriftlig 

framställning tolkas för att sedan placera innehållet i passande kategorier som därefter kan 

beräknas. Metoden kan dels användas för att besvara förklarande frågeställningar med hjälp 

av antingen beroende eller oberoende variabler. När innehållet används som en beroende 

variabel kan studien eventuellt förklara skillnader i innehåll från olika källor eller tidpunkter. 

Vid en kvantitativ innehållsanalys används olika analysenheter, variabler och variabelvärden 

som läggs in i ett kod schema och görs om till siffervärden (Esaiasson et al. 2017, s. 199–

201). Valet av metoden gjordes med anledning av denna studies frågeställning som är att 

undersöka skillnaderna mellan innehållet inom upplysningarna i företags årsrapporter från 

olika tidpunkter. Innehållet som bearbetas är delvis i form av text och delvis siffror. För att 

komma fram till ett resultat anses metoden vara applicerbar då variabler används för att 

bearbeta texten som sedan framställs som data i form av siffror. 

3.3. Population  

Studien avgränsar sig till svenska företag inom byggbranschen som är börsnoterade på 

Nasdaq Stockholm. Populationen i en studie är den gruppen som är intressanta för 

undersökningen och som det ska yttras om, den består av det fullständiga antalet enheter som 

finns av gruppen (Johannessen & Tufte. 2003, s.132). Inom byggbranschen är det 17 olika 

bolag som är börsnoterade. Sex av dem 17 olika företag sysslar med fastighetsbygg, dessa är 

NCC, Peab, Skanska, SWECO, Lindab International och Serneke Group. Resterande 11 

företag antingen säljer eller tillverkar material som brukas inom byggen. Därav är dessa 17 

företag studiens population. Då populationen är av mindre omfång och möjligheten finns att 

de undersöks i sin helhet görs inget urval. Det utförs således en totalundersökning av 

populationen. Djurfeldt et.al. (2018, s.101) lyfter fram att vid totalundersökningar kan 

analysen av kvantitativ karaktär utformas på ett sådant sätt att resultaten blir valida. Detta 

gäller för hela populationen och inte för enbart enstaka utforskade urval.  
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Företaget Green Landscaping Group inkluderades inte denna studie då företaget 

börsnoterades år 2018. Årsrapporten för år 2017 har därav inte upprättats enligt IFRS och kan 

därför inte jämföras med årsrapporten för 2018. Studien har därav ett bortfall som inte 

inkluderas vid datainsamlingen. Det totala antalet som inkluderas i studien är alltså 16 företag 

som presenteras i tabell 2. Under produkt presenteras det vad företaget erbjuder för tjänst, 

antingen försäljning av material eller fastighetsbygg som tjänst.  

 

Tabell 2. Population 

Företag  Produkt 

ASSA ABLOY Försäljning av material 

NCC Fastighetsbygg som tjänst  

NIBE Industrier Försäljning av material 

Peab Fastighetsbygg som tjänst  

Skanska  Fastighetsbygg som tjänst  

SWECO Fastighetsbygg som tjänst  

Fagerhult Försäljning av material 

Inwido  Försäljning av material 

Lindab International  Fastighetsbygg som tjänst  

Nederman Holding Försäljning av material 

Serneke Group  Fastighetsbygg som tjänst  

Systemair Försäljning av material 

Troax Group Försäljning av material 

Balco Group  Försäljning av material 

FM Mattsson Mora Group Försäljning av material 

Svedbergs  Försäljning av material 

Green Landscaping Group  Bortfall 
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3.4. Datainsamling 

Vid datainsamlingen har Nasdaq Nordics webbsida använts. För att finna företagen som är 

verksamma inom byggbranschen gjordes sökningar med hjälp av ICB-koder. ICB står för 

Industry Classification Benchmark och är en standard utfärdad och hanterad av 

organisationen FTSE Russell. Denna tillämpas globalt av olika börser, även av Nasdaq, för 

att kategorisera och jämföra företag genom sektor och industri. Kod 2300 står under 

“construction and materials” vilket vi använder för att finna företag inom byggbranschen 

(FTSE, u.å.). 

 

Undersökningen grundar sig på företagens årsrapporter för år 2018 och 2017 som är 

undersökningens enheter. Utgångspunkten i sökandet var Nasdaqs webbsida som användes 

för att finna företagens hemsidor där årsrapporterna hämtades från. Det gjordes en 

genomgång av årsrapporterna och data fördes över i ett kalkylark i Excel utifrån variablerna. 

Det gjordes en nedladdning i PDF-format av årsrapporterna för att finna relevanta noter på ett 

effektivt sätt. Varje årsrapport granskades var för sig och noterna som upplyser om intäkter 

lästes igenom men eftersom att det användes PDF-filer möjliggjordes det även att söka på 

nyckelord kopplat till intäkter och upplysningskraven för att säkerställa att ingen information 

förbisågs. Ord som användes vid sökning var “intäkter”, “intäktskategori”, “IFRS 15”, 

“betalningsvillkor”, “finansieringskomponent”, “segment”, “tidpunkt” och 

“prestationsåtagande”. 

3.5. Variabler 

Datan från årsrapporterna måste kunna brytas ned och anges med siffror för att kodning ska 

kunna genomföras i ett Excel ark. Beroende på vilka variabler som sedan utses kan man 

använda och analysera svaren på olika vis (Eliasson. 2018, s.35). Martens et.al. (2017, s.2) 

menar att en variabel är något som är av ett okänt värde och som kan ändras till vilken 

uppsättning av värde som helst, det är alltså inte något som är av ett konstant värde. Det finns 

olika typer av skalnivåer som variablerna delas in i som kan kallas nominalvariabler, 

ordinalvariabler, dikotoma variabler, kontinuerliga variabler, intervallvariabler och 

kvotvariabler (ibid.). 

 

För att komma fram till relevanta variabler genomfördes en process som utgår från det 

generella begreppet “upplysningskrav” till mer konkreta begrepp som är forskningsbara, det 
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vill säga operationalisering av frågeställningarna (Johannessen & Tufte. 2003, s.44). 

Variablerna har använts då de kännetecknar förändringarna som har gjorts av 

upplysningskraven i IFRS 15 och visar således på om förändring har skett hos företagen. Som 

tidigare nämnt är de förändringar som kännetecknas i IFRS 15 gällande kraven för 

upplysningar: 

● Upplysningar om avtalets prestationsåtaganden ska lämnas.   

● Upplysningar om prestationsåtagandena uppfylls vid en viss tidpunkt eller över tid 

samt anledningen till detta ska lämnas. 

● Upplysningar om vilka betalningsvillkor som finns ska lämnas.  

● Intäkter ska delas in i olika kategorier, upplysningar om dessa ska lämnas.  

● Upplysningar som räcker till för att ge intressenterna förståelse för samband mellan 

intäktskategorierna och information som ges i segmentrapporteringen. 

 

Utifrån punkterna ovan har studiens variabler framkommit. Det har delvis använts dikotoma 

variabler vilket är sådana som endast har två svarsalternativ samt en variabel på kvotnivå. De 

kännetecknas av att de mäts med hjälp av siffror och kan ge svar på hur storleksförhållandet 

mellan svarsalternativen ser ut. En variabel på nominalnivå används även, det är en variabel 

som inte går att rangordna och som endast används för att göra en urskiljning mellan de olika 

svaren (Eliasson. 2018, s.36). För dessa variabler förekommer ingen logisk rangordning utan 

används när det ska göras en klassificering av olika kategorier (Johannessen & Tufte. 2003, 

s.144). Tabellen nedan demonstrerar hur variablerna som använts i studien är kopplat till 

upplysningskraven samt dess värden.  

 

Tabell 3. Operationalisering 

Upplysningskrav Variabel Värde 

Upplysningar om avtalets prestationsåtaganden 

ska lämnas.  

Upplysning om prestationsåtaganden Ja/Nej 

Upplysningar om prestationsåtagandena 

uppfylls vid en viss tidpunkt eller över tid samt 

anledningen till detta ska lämnas. 

Upplysning om tidpunkt/över tid Ja/Nej 
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Upplysningar om vilka betalningsvillkor som 

finns ska lämnas.  

Upplysning om betalningsvillkor Ja/Nej 

Intäkter ska delas in i olika kategorier, 

upplysningar om dessa ska lämnas.  

Antal intäktskategorier  

 

Intäktskategori 

0 -->       

                            Namnet på 

intäktskategorierna 

Upplysningar som räcker till för att ge 

intressenterna förståelse för samband mellan 

intäktskategorierna och information som ges i 

segmentrapporteringen. 

Ej inkluderad i studie Ej inkluderad i studie 

 

De dikotoma variablerna som användes var “Upplysning om tidpunkt”,  “upplysning om 

betalningsvillkor” och “upplysning om prestationsåtagande” där värdena var ja eller nej. 

Kvotvariabeln vi använde oss av var “antal intäktskategorier” och här angavs värdet med 

antalet kategorier i siffror som företagen har delat in sina intäkter i, därav kan ett värde från 

noll och uppåt anges. Nominalvariabeln var “intäktskategori” som anger vilka slags 

kategorier företagen har valt att göra en indelning av intäkterna. Värdena som anges är inte 

med de exakta namn företagen valt att använda i årsrapporterna, en kategorisering gjordes 

och uppgavs i Excel-filen utefter dessa. De kategorier som används är geografiskt, produkt, 

affärsområde, kundtyp, verksamhetstyp, externt/internt och tidpunkt. Tillvägagångssättet 

används på grund av att företagen till exempel skriver ut de specifika geografiska områdena 

som Sverige, Danmark, och Norge. Intäkterna redovisas därefter i kategorierna, i ett sådant 

fall används värdet “geografiskt” för att göra analysen och presentationen mer överskådlig. 

 

Upplysningskravet “Upplysningar som räcker till för att ge intressenterna förståelse för 

samband mellan intäktskategorierna och information som ges i segmentrapporteringen.” 

inkluderas inte i denna studie då enheterna är företagens årsrapporter. Kravet är även något 

som bör mätas utifrån intressenternas perspektiv då frågan är om upplysningar har lämnats 

som är tillräckligt tydliga för att intressenterna ska förstå sambandet. Om kravet inkluderas i 

denna studie finns det en möjlighet att svaret utgår från författarnas perspektiv vilket inte 

anses vara generaliserbart.  

 



 32 

3.5.1. Analys av variabler och värden 

Beroende på vilken variabel som används och vilken skalnivå de befinner sig i analyseras de 

med olika metoder. Den typ av analys som används beror på hur variablerna ska användas. 

Denna studie har inledningsvis utgått från en univariat analys för att analysera datan från de 

årsrapporterna från 2017 och 2018 separat, för att sedan göra en bivariat analys för att 

undersöka samband mellan två olika variabler. (Johannessen & Tufte. 2003, s.163).  

 

I den univariata analysen användes olika mått för de olika skalnivåerna. Variabler i kvotnivå 

analyseras med hjälp av statistiska mått för att få fram typiska värden och fördelningar av 

värden. För de typiska värdena kan både medelvärde och medianen användas (Johannessen & 

Tufte. 2003, s.166-170). Användningen av dessa motiveras av att medelvärdet framför det 

genomsnittliga värdet av hur många intäktskategorier som används i byggbranschen. 

Medianen används för att framställa det mittersta värdet av alla värden och används där det 

finns värden som sticker ut märkbart från resterande värden (Denscombe 2018, s. 353-355). 

Det upptäcktes inte några sådana extrema värden i denna studie som stack ut från resterande 

och därav användes endast medelvärde vid beräkning av variablerna på kvotnivå. 

Johannessen och Tufte (2003, s.166) framför att variabler i nominalnivå analyseras med hjälp 

av frekvensfördelningar som presenteras med tabeller och figurer. Den procentuella andelen 

som vardera värde utgör i relation till variabeln presenteras och kan på så sätt visa hur 

värdena skiljer sig från varandra. De dikotoma variablerna presenteras även med figurer då 

det endast ger två olika värden. I den bivariata analysen används en korstabell för att jämföra 

de statistiska måtten av kvotvariablerna mellan åren 2018 och 2017. På detta sätt framförs 

skillnaden på ett överskådligt sätt och underlättar analysen (ibid.). 

3.6. Reliabilitet  

Studiens reliabilitet är beroende av hur undersökningens mätning görs. Reliabiliteten kan 

anses vara högre om en annan forskare gör om undersökningen och liknande utfall uppstår. 

För att testa reliabiliteten kan man använda sig av den så kallade test-retest-metoden där 

undersökningen upprepas vid en senare tidpunkt och mäter om de olika testen stämmer 

överens (Olsson & Sörensen. 2011, s.123). I denna studie användes kvantifierbar data för att 

undersöka frågeställningarna vilket kan tyda på en högre reliabilitet. Kvantifierbar data 

förändras inte över tid i detta fall då det kommer från årsredovisningar som redan har 

publicerats och inte kommer förändras. Det indikerar alltså att utfallet bör vara detsamma vid 
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en senare undersökning. Djurfeldt et al. (2018, s.104) nämner även replikerbarhet i 

förhållande till reliabilitet. Replikeringen uppstår när två undersökningar utförs efter varandra 

och kommer fram till likgiltiga utfall, detta bidrar till högre tillförlitlighet.  

 

Denna studie har använt sig av kvantifierbar data men då det är en kvantitativ innehållsanalys 

har det utgåtts från årsrapporter där en genomläsning av innehållet har gjorts för att sedan 

kvantifiera datan. I processen finns det en möjlighet att datan tolkas annorlunda om en 

prövning av reliabiliteten görs med test-retest-metoden, detta just på grund av att datan utgår 

från textinnehåll och för olika läsare kan det uppfattas på skilda vis. För att öka 

replikerbarheten och förhindra att innehållet i årsrapporterna kan tolkas annorlunda har det 

gjorts en operationalisering av IFRS 15 upplysningskrav. Det har även tagits fram konkreta 

variabler och värden för att underlätta datainsamlingen. Årsrapporterna har även lästs igenom 

flertalet gånger men det har även använts nyckelord som sökts på i årsrapporterna för att data 

inte ska tolkas olika och därmed öka reliabiliteten.  

3.7. Validitet  

Validitet är ett mätningsinstrument som avser att tyda om det som mäts är det som faktiskt 

ska mätas. Datan som samlas in ska alltså representera fenomenet som ska undersökas på ett 

relevant sätt för att validiteten ska betraktas som hög (Olsson & Sörensen. 2011 s.124). En 

form av validitet är begreppsvaliditet som mäter om det finns ett samband mellan den data 

som insamlas och det övergripande fenomenet som avses undersökas (Johannessen & Tufte. 

2003, s.47). Validiteten kan testas med hjälp av ett test för kriterievaliditet där det används 

operationella definitioner som är olika för samma teoretiska begrepp. I denna studie är 

operationella definitionerna de variabler som framkom ur operationaliseringen, dessa är 

“upplysnings om tidpunkt”, “upplysnings om betalningsvillkor”, “upplysning om 

presationsåtagande” och “antal kategorier”. Validiteten kan anses vara hög om resultaten 

blir densamma vid oberoende av användning av de operationella definitionerna (Bjereld et.al. 

2009, s.114).  

 

IFRS 15 anger riktlinjer som företagen ska anpassa sig efter när de tillämpar de nya 

upplysningskraven. Detta har varit utgångspunkten vid insamlingen av datan för att 

mätningen ska vara så pass relevant som möjligt och för att begreppsvaliditeten ska öka. 

Valet av att utgå från de kraven som IFRS 15 har satt upp gällande upplysningar har även 
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gjorts på grund av studiens frågeställning. Frågeställningen tyder på att undersöka vad 

upplysningskraven har haft för inverkan på företagens upplysningar efter implementeringen 

av IFRS 15. Med hjälp av standarden kan studien finna variabler som är kopplade till de 

uppsatta kraven vilket hjälper vid datainsamlingen och dess relevans, detta anses höja 

studiens validitet. Med anledning av att det utgås från vad IFRS 15 utger och dess begrepp 

anses det alltså att validiteten ökar då olika operationella definitioner kan användas vid 

undersökningen och generera likartade svar.  

3.8. Metodreflektion  

Valet av tillvägagångssättet och metoden i denna studie har gjort det möjligt att undersöka 

forskningsfrågan på ett tillförlitligt sätt då den data som används har ursprung i företagens 

egna årsrapporter. Det används en kvantitativ metod vilket möjliggör en tidseffektiv studie 

med högre reliabilitet då studien kan replikeras. Eftersom att det används årsrapporter som 

redan har publicerats förenklar det även kontrollen av hur datan samlats in samt dess resultat. 

Det har dock använts en kvantitativ innehållsanalys vilket ökar risken för feltolkning av datan 

då utgångspunkten är text som eventuellt kan tolkas olika. För att undvika feltolkning har det 

använts variabler som avser att samla data som tydligt kan urskiljas i årsredovisningarna. Det 

har även gjorts en genomgång av årsrapporterna tre gånger för att någon information inte ska 

förbises, likväl har det gjorts sökningar med nyckelord för att underlätta sökningen av 

information.  

 

Studien har endast riktat sig in på en bransch vilket gör att undersökningen inte kan 

generaliseras över alla börsnoterade företag. Det har dock gjorts en totalundersökning av 

byggbranschen, med undantag för ett bortfall, vilket möjliggör att ge ett resultat för hela 

denna bransch och som kan komma användas för att jämföras mot andra branscher. En 

totalundersökning gör även att en generalisering inte behöver göras vilket minskar risken för 

felaktiga resultat då resterande population inte behöver tolkas utifrån ett urval.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt framställs den inhämtade empirin från företagens finansiella rapporter som 

har studerats. Empirin presenteras i form av tabeller och diagram som visar den 

genomsnittliga förändringen för upplysningarna, kategorierna samt IFRS 15 påverkan på 

studiens variabler. Dessutom utförs en sammanställning av skillnader och samband.  

 

4.1. Resultat år 2017 

Tabell 4. Data för år 2017 

Företag (2017) Antal kategorier Upplysning om prestationsåtagande Upplysning om tidpunkt/över tid 

Upplysning om 

betalningsvillkor 

ASSA ABLOY 2 Nej Ja Nej 

NCC 3 Ja Ja Ja 

NIBE Industrier 3 Nej Ja Nej 

Peab 3 Nej Ja Nej 

Skanska 3 Ja Ja Nej 

SWECO 4 Nej Ja Ja 

Fagerhult 4 Nej Ja Nej 

Inwido 3 Nej Ja Ja 

Lindab 

International 3 Nej Ja Ja 

Nederman 

Holding 3 Ja Ja Ja 

Serneke Group 3 Nej Ja Nej 

Systemair 3 Ja Ja Nej 

Troax Group 2 Nej Ja Nej 

Balco Group 3 Nej Ja Nej 

FM Mattsson Mora 

Group 2 Nej Ja Nej 

Svedbergs 2 Nej Ja Nej 
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Insamlingen av empirin från år 2017 innehåller data från 16 olika företag inom 

byggbranschen, företagen nämns vid namn under “Företag (2017)” i tabell ovan. Empirin 

visar under variabeln “antal kategorier” att antal kategorier av intäkterna som företagen har 

upplyst om sträcker sig från 2-4 kategorier. Genomsnittet av dessa är beräknade genom 

summan av antalet kategorier (46) dividerat med antal företag (16) vilket resulterar i ett 

genomsnitt på 2,875 stycken kategorier. Under variabeln “upplysning om 

prestationsåtagande” tyder empirin på att 4 (25%) av företagen har upplyst om dess 

prestationsåtaganden. Variabeln “upplysning om tidpunkt/över tid” visar att samtliga företag 

(100%) har upplyst om deras intäkter redovisas vid en viss tidpunkt eller över tid. 5 (31,25%) 

företag har upplyst om dess avtal innehåller betydande betalningsvillkor, denna empiri visas 

under variabeln “upplysning om betalningsvillkor”.                       

4.2. Resultat år 2018 

Tabell 5. Data för 2018 

Företag (2018) Antal kategorier Upplysning om prestationsåtagande Upplysning om tidpunkt/över tid 

Upplysning om 

betalningsvillkor 

ASSA ABLOY 3 Ja Ja Ja 

NCC 4 Ja Ja, kvantitativt  Ja 

NIBE Industrier 4 Ja Ja, kvantitativt  Ja 

Peab 6 Ja Ja, kvantitativt  Ja 

Skanska 4 Ja Ja Ja 

SWECO 4 Ja Ja, kvantitativt  Ja 

Fagerhult 4 Ja Ja Ja 

Inwido 3 Ja Ja Ja 

Lindab 

International 3 Ja Ja Ja 

Nederman Holding 3 Ja Ja Ja 

Serneke Group 4 Ja Ja, kvantitativt  Ja 

Systemair 4 Ja Ja, kvantitativt  Ja 
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Troax Group 2 Ja Ja Nej 

Balco Group 4 Ja Ja Nej 

FM Mattsson Mora 

Group 2 Ja Ja Ja 

Svedbergs 2 Nej Ja Nej 

 

Insamlingen av empiri från år 2018 innehåller data från 16 olika företag inom byggbranschen, 

företagen nämns vid namn under “Företag (2018)” i tabell ovan. Empirin visar under 

variabeln “antal kategorier” att antal kategorier av intäkterna som företagen har upplyst om 

sträcker sig från 2-6 kategorier. Genomsnittet av dessa är beräknade genom summan av 

antalet kategorier (56) dividerat med antal företag (16) vilket resulterar i ett genomsnitt på 3,5 

stycken kategorier. Det företag som använt sig av flest intäktskategorier var Peab. Under 

variabeln “upplysning om prestationsåtagande” tyder datan på att 15 (93,75%) av företagen 

har upplyst om dess prestationsåtaganden. Variabeln “upplysning om tidpunkt/över tid” visar 

att samtliga företag (100%) har upplyst om deras intäkter redovisas vid en viss tidpunkt eller 

över tid och 6 (37,5%) företag redovisade detta kvantitativt genom en tabell. 13 (81,25%) 

företag har upplyst om dess avtal innehåller betydande betalningsvillkor, denna empiri visas 

under variabeln “upplysning om betalningsvillkor”. 

4.3. Jämförelse mellan 2017 och 2018  

Tabell 6. Skillnader mellan år 2017 och 2018 

Variabler  2017 2018  Genomsnittlig förändring   

Antal kategorier 2,875 st 3,5 st 0,625 st 

Upplysning om prestationsåtagande 25% 93,75% 68,75% 

Upplysning om tidpunkt/över tid 100% 100% 0%  

Upplysning om betalningsvillkor 31,25% 81,25% 37,5%  

 

Tabellen ovan redogör för den insamlade empiri för år 2017 och 2018 samt skillnaden mellan 

dessa. Det skiljer sig med ett värde på 0,625 stycken kategorier mellan genomsnittsvärdet av 

2017 och 2018, företagen har gjort en ökning av antalet kategorier som de fördelar dess 

intäkter i. Gällande upplysningar som lämnats gällande företagens prestationsåtagande är det 
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en ökning på 68,75% mellan åren. Fler företag har således upplyst om vilka 

prestationsåtaganden som avtalen innehåller. Empirin visar inte på någon skillnad mellan 

årtalen gällande upplysningarna om intäkterna har redovisats vid en viss tidpunkt eller över 

tid, dock visar det sig att år 2018 upplyste 37,5% av företagen om tidpunkten för 

intäktsredovisningen kvantitativt, således genom siffror i löpande text alternativt genom en 

tabell, detta var en ökning från föregående år. Studiens empiri visar även en ökning mellan 

åren av upplysningarna om företagens betalningsvillkor i avtalen, denna ökning var på 50%. 

 

Tabell 7. Skillnad mellan företag beroende på produkt år 2018  

Variabler Fastighetsbygg som tjänst (2018) Försäljning av material (2018) 

Antal kategorier 4,16 st 3,1 st 

Upplysning om prestationsåtagande 100% 90% 

Upplysning om tidpunkt/över tid 100% 100% 

Upplysning om betalningsvillkor 100% 70% 

 

Populationen i studien består av företag inom byggbranschen men företagen skiljer sig genom 

vilken produkt de erbjuder. Sex av företagen erbjuder tjänster inom fastighetsbygg och tio 

säljer varor i form av material som är till för byggprojekt. Det har gjorts en indelning av dessa 

företag för att undersöka om det råder någon skillnad. Empirin visar på att för år 2018 har 

företagen med fastighetsbygg som tjänst ett genomsnittligt tal på 4,16 stycken kategorier 

gällande antalet kategorier som intäkterna är uppdelade i, vilket är högre än företagen som 

säljer material då det genomsnittliga talet där var 3,1 stycken kategorier. Dessa tal framkom 

genom att summera antalet kategorier och sedan dividera med antalet företag för 

indelningarna fastighetsbygg som tjänst och försäljning av material. Alla företag med 

fastighetsbygg som tjänst har även upplyst om prestationsåtaganden, tidpunkt eller över tid 

och betalningsvillkor medan för företagen som säljer material är det 90% som upplyst om 

prestationsåtaganden, 100% om tidpunkt eller över tid och 70% som upplyst om dess avtals 

betalningsvillkor.  
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Tabell 8. Skillnad mellan företag beroende på produkt år 2017  

Variabler Fastighetsbygg som tjänst (2017) Försäljning av material (2017) 

Antal kategorier 3,16 st 2,7 st 

Upplysning om prestationsåtagande 33% 20% 

Upplysning om tidpunkt/över tid 100% 100% 

Upplysning om betalningsvillkor 50% 20% 

 

Tabell ovan visar på skillnaderna mellan företag som har fastighetsbygg som tjänst och de 

som erbjuder försäljning av material för år 2017. Detsamma som för år 2018 är det sex 

företag som erbjuder tjänster inom fastighetsbygg och tio företag som erbjuder försäljning av 

material. För variabeln antal kategorier skiljer det sig mellan de två olika slags företagen. 

Empirin visar att företag som erbjuder fastighetsbygg som tjänst har delat in sina kategorier 

på ett genomsnitt av 3,16 stycken kategorier och företag som erbjuder försäljning av material 

har ett genomsnittstal på 2,7 stycken kategorier. Variabeln upplysning om 

prestationsåtagande visar på att det var fler företag som erbjuder fastighetsbygg som tjänst 

som upplyste om sina prestationsåtaganden, där var det 33% som gav upplysningar medan för 

företag som erbjuder försäljning av material var det 20% som gav upplysningar. Alla företag 

upplyste om tidpunkt eller över tid och därav förekom ingen skillnad mellan företagen. För 

variabeln upplysning om betalningsvillkor var det även här en större andel företag som gav 

upplysningar inom fastighetsbygg, 50% av dessa gav upplysningar om betalningsvillkor och 

för företag som säljer material var det 20% som gav upplysningar.  

4.4. Intäktskategorier  

Tabell 9. Skillnader vid uppdelning av intäkter 

Företag  2017 2018 Skillnad 

ASSA ABLOY 2 3 1 

NCC 3 4 1 

NIBE Industrier 3 4 1 

Peab 3 6 3 

Skanska 3 4 1 
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SWECO 4 4 0 

Fagerhult 4 4 0 

Inwido 3 3 0 

Lindab International 3 3 0 

Nederman Holding 3 3 0 

Serneke Group 3 4 1 

Systemair 3 4 1 

Troax Group 2 2 0 

Balco Group 3 4 1 

FM Mattsson Mora Group 2 2 0 

Svedbergs 2 2 0 

 

Tabell 9 uppvisar skillnader mellan år 2017 och 2018 och hur mycket det har ökat mellan 

åren gällande uppdelningen av intäktskategorier. Datan visar att 50% av företagen har ökat 

antalet kategorier som de delar in intäkterna i. 7 av 16 företag (43,75%) har ökat med endast 

en kategori och ett företag har ökat med tre kategorier. Det företaget som ökade med flest 

kategorier var PEAB.    

 

Figur 1.Intäktskategorier för 2017 

 

Figur 1 redogör för de intäktskategorier som företagen använt sig av år 2017, det användes 

totalt fyra olika kategorier. Av 16 företag var det 15 som gjorde en uppdelning av intäkterna 
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per geografiskt område. 6 företag delade in intäkterna per produkttyp, 14 företag gjorde en 

uppdelning med affärsområde och 11 företag delade upp intäkterna per externa och interna 

intäkter.  

 

Figur 2.Intäktskategorier för 2018 

 

En av studiens variabler var ”intäktskategorier”. Figuren ovan redogör för vilka slags 

kategorier företagen valt att dela in intäkterna i samt hur många av företagen som använt sig 

av vardera kategori. Av 16 företag upplyste 15 företag om intäkterna fördelat på geografiskt 

område, 13 företag delade in intäkterna per affärsområde, 6 företag delade in intäkterna per 

produkter, 12 företag delade in intäkterna i externa och interna intäkter, 6 företag delade in 

intäkterna beroende på om de redovisats vid en viss tidpunkt eller över tid och 3 företag 

delade in intäkterna per privatperson eller företag, alltså kundtyp.  
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5. Analys  

I kommande avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet. Analysens struktur är 

uppdelat på de olika variablerna där de redogörs hur varje variabel har påverkats med 

koppling till de teorier och tidigare studier som studien har redogjort för.  

 

 

Upplysningar är något alla företag måste inkludera i årsredovisningarna. Det finns dock inte 

precisa krav på det exakta innehållet som företag ska presentera inom upplysningarna. De 

företag som följer IFRS får inte heller direkta anvisningar om vad som ska upplysas. IFRS är 

en principbaserad standard och företagen kan tolka vägledningen som anges på ett sätt som 

anpassas till just deras företag. I den nya standarden IFRS 15 ges viss vägledning för hur 

företagen ska presentera intäkterna i dess upplysningar. Denna studie har trots detta framfört 

data som visar på att företagen inom samma bransch har anpassat sig efter kraven delvis på 

annorlunda sätt. De olika variablerna som använts i studien har framfört varierande data och 

behöver följaktligen analyseras var för sig. 

5.1. Intäktskategorier  

Skillnaden om indelning av intäkter mellan den frångående standarden IAS 18 och den nya 

IFRS 15 är att inom IAS 18 skulle intäkterna delas in i tre olika typer av transaktioner och 

händelser, försäljning av varor och tjänster, utförande av tjänsteuppdrag och annans 

utnyttjande av ett företags tillgång som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning (Marton 

et al. 2016, s.282-283). Enligt IFRS 15 ska intäkterna delas upp i olika kategorier som ska 

beskriva hur karaktär, belopp, tidpunkt, osäkerhet beträffande intäkter samt kassaflöden 

påverkas av olika faktorer. Det är alltså en större och mer specifik uppdelning av intäkter som 

behöver göras i den nya standarden (Hjelström & Hjelström 2018, s.16). 

 

Empirin i denna studie visar på att sedan IFRS 15 implementerades har företagen ökat 

uppdelningen av intäkter i upplysningarna från ett genomsnitt på 2,875 till 3,5. År 2017 var 

en uppdelning på fyra kategorier det högsta antalet och år 2018 var det sex kategorier, det 

uppkom då två nya sorters kategorier år 2018. En av kategorierna som används 2018 och inte 

2017 var att en del företag nu redovisade intäkterna i en tabell uppdelat på intäkterna som har 

bokförts vid viss tidpunkt alternativt över tid. Den andra kategorin som var ny för 2018 var 
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kundtyp, tre företag hade valt att redovisa intäkterna uppdelat på vilken slags kund som 

avtalet var riktat mot. Olika kundtyper kunde till exempel vara privatpersoner eller företag. 

Ett av de exempel som givits före implementeringen var att dela in intäkterna beroende på typ 

av kontrakt. En del företag har alltså valt att ta del av det exemplet när de gjort indelningen 

av intäkterna per kundtyp.  

 

Hjelström och Hjelström (2018) visade i sin undersökning att skillnaderna rörande de faktiska 

redovisade intäkterna inte var så stora som tidigare var förväntat. Det var 85% av företagen i 

undersökningen som hade visat på ingen eller väldigt liten skillnad. Undersökningen visade 

dock att företagens indelning av intäkter hade förändrats. 59% av företagen i undersökningen 

hade ökat andelen intäktskategorier redan när Q1 rapporterna publicerades, detta grundade 

sig på börsnoterade företag från olika branscher. Denna studie visade på att 50% av företagen 

inom byggbranschen hade ökat uppdelningarna av intäkter vilket är lägre än studien av 

Hjelström och Hjelström (2018) som gjordes innan årsrapporterna publicerades men det går 

ändå i linje med denna studie. 

 

5.2. Upplysning om prestationåtagande 

I årsrapporterna för 2018 var det 93,75% av företagen som upplyste om dess 

prestationåtagande, vilket motsvarar 15 av 16 företag enligt denna studie. Detta skiljer sig 

från 2017’s årsrapporter där endast 25%, motsvarande fyra av företagen upplyste om dess 

prestationsåtaganden. Det företag som inte upplyste om prestationsåtaganden år 2018 var 

Svedbergs. Skillnaden mellan åren kan förklaras med att det i den tidigare standarden, IAS 

18, inte uppgavs några tydliga krav på att företagen ska dela in sina avtal i olika 

prestationsåtaganden. Inom IFRS 15 har det tydligt redogjorts för att företagen ska fördela 

sina avtal i olika prestationsåtaganden genom femstegsmodellen som har presenterats. Första 

steget är att identifiera avtalen med kunden för att sedan identifiera de olika 

prestationsåtagandena. Prestationsåtaganden är alltså en väsentlig del av IFRS 15 och om 

företagen ska följa standarden bör de även följa femstegsmodellen vilket då leder till att de 

upplyser om dessa i noterna gällande intäkter.  
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5.3. Upplysning om tidpunkt eller över tid 

Matchningsprincipen säger i huvudsak enligt Dichev och Tang (2008) att om kostnader 

redovisas för tidigt kommer detta inte överensstämma med intäkten för just den perioden. 

Enligt Marton et al. (2018, s.237) ska detta genom IFRS 15 förtydligas av företagen. IFRS 15 

uppger att intäkterna ska redovisas vid en viss period beroende på avtal och när intäkterna 

redovisas ska även kostnaderna som har genererat till intäkterna redovisas. Inom 

realisationsprincipen är försäljningen av produkten avgörande vid beslut om när intäkter ska 

redovisas. Transaktionsutbytet av produkten och betalningen bestämmer belopp och tidpunkt 

för när intäkten ska redovisas (Schroeder et al. 2013, s.155). De områden som 

matchningsprincipen och realisationsprincipen berör har varit aktuella inom 

intäktsredovisning innan IFRS 15 framfördes. Som Schroeder et al. (2013) framför är frågor 

om när och hur intäkter ska redovisas viktiga för alla slags företag. Principerna är dock inte 

aktuella inom IFRS 15 då de hör till det resultatorienterade synsättet men de kan tydliggöra 

hur synsättet var före och efter implementeringen. 

 

Inom IAS 18 berördes dessa frågor då det presenterades fem olika kriterier för när en intäkt 

får redovisas. En av kriterierna är att företaget måste ha fört över de väsentliga riskerna och 

förmånerna som förknippas med produktens ägande till köparen och ett annat är att utgifterna 

som uppkommit alternativt förväntas uppkomma till följd av en transaktion på ett tillförlitligt 

sätt kan beräknas (Marton et al. 2018, s. 282). Inom tolkningsmeddelandet IFRIC 15 ges även 

vägledning till företagen om de ska anpassa sig efter IAS 18 eller IAS 11. Dessutom ger 

IFRIC 15 råd om när en intäkt vid fastighetsförsäljning ska redovisas.  

 

Baserat på undersökningen som utfördes i denna studie klargörs det att under både år 2017 

och 2018 upplyste alla företag om frågan när intäkter bokförs och om det görs vid en viss 

tidpunkt eller successivt över tid. Det påträffades alltså ingen skillnad från att IFRS 15 

implementerades gällande just upplysningar om tidpunkten för intäktsredovisning. Empirin 

visar dock på att det är 37,5%, motsvarande 6 av 16 företag som valt att demonstrera detta i 

en tabell. Det redovisas kvantitativt hur mycket av intäkterna som har bokförts över tid 

respektive vid en viss tidpunkt. Detta stödjs av kravet inom IFRS 15 om att intäkterna ska 

fördelas i fler dimensioner. 

 



 45 

Som ovan nämnt har det varit ett betydande inslag om tidpunkten av intäktsredovisning i 

tidigare standarder. Även om tidigare standarder har följt ett annat synsätt visar matchnings-

och realisationsprincipen på att tidpunkten för intäktsredovisningen har varit centralt innan 

IFRS 15. Detta kan förklara att alla företag i denna studie valt att upplysa om hur de beslutar 

sig för tidpunkten av dess redovisning av intäkter. Det kan även förklara varför det inte 

uppfattas någon skillnad mellan åren. Principerna kan möjligen ha fungerat som vägledning 

för en del företag vid dilemmat om när de ska erkänna och realisera intäkterna före 

uppkomsten av IFRS 15. Då det har varit ett ämne av intresse kan företagen även ha ansett att 

det är något som bör upplysas om.  

 

The Disclosure Principle förklarar att om användare av finansiella rapporter vet om att 

företaget har viss information förväntar de sig att företaget upplyser om denna information. 

Gör företaget inte det kommer användarna anta att det är negativ information som företagen 

inte vill upplysa om (Rahman. 2012). Företagen kan alltså även ha valt att upplysa om 

intäkterna ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid tidigare år på grund av att det som sagt 

varit ett omtalat ämne. Användarna vet om detta och företagen vill möjligen inte att 

användarna ska få uppfattningen om att information undanhålls på grund av att det är negativ 

information som de inte vill upplysa om.  

5.4. Upplysning om betalningsvillkor 

Inom IFRS 15 är ett utav upplysningskraven att företaget skall upplysa om sina 

betalningsvillkor i avtalen. Kravet presenteras dock inte specifikt inom IAS 18. Utifrån 

empirin i denna studie tydliggörs det att blev en ökning på 50% mellan år 2017 och 2018 för 

hur företagen upplyste om dess betalningsvillkor som inkluderas i avtalen med kunder. Det 

var tre företag som inte upplyste om detta i årsrapporten för 2018, dessa var Troax Group, 

Balco Group och Svedbergs. Det visas här en större skillnad mellan åren och orsaken till 

detta kan vara att det inte funnits ett tydligt krav på att just betalningsvillkoren ska upplysas 

om i tidigare standarder.  

5.5. Analys av skillnader  

Falkman och Lundqvist (2016) nämner före implementeringen av IFRS 15 att standarden 

kommer bidra till en ökning av kvalitativa och kvantitativa upplysningar. Det kommer även 

ställas högre krav på de företag som har fler kundkontrakt och många typer av identifierbara 



 46 

åtaganden. Empirin i denna studie tyder på att företagen inom byggbranschen har förändrat 

sina upplysningar avseende alla variabler som använts, vilket stämmer med förväntningarna 

uttryckta av Falkman och Lundqvist (2016). Altaji och Alokdeh (2019) menar även att 

implementeringen av IFRS 15 har förbättrat kvaliteten på redovisningsinformationen 

eftersom att standarden innehåller mer detaljerad information och vägledning om hur 

upplysningarna ska utföras.  

 

Utifrån empirin i denna studie är det svårt att utse om kvalitén har förbättrats då det är 

kvantiteten som har mätts. Kvalitén bör inte mätas med hjälp av kvantitet när det kommer till 

upplysningar. Vad som bör mätas är istället om upplysningarna som ges av företaget 

uppfyller de ämnade målen med upplysningarna (Beretta & Bozzolan. 2008; Omran & El-

Galfy. 2014). Det har som sagt skett en ökning av upplysningarna sedan implementeringen av 

IFRS 15 men detta bevisar inte att kvalitén på redovisningsinformationen har ökat. Denna 

studie visade att Svedbergs var det företag som angav minst upplysningar i branschen och 

Peab var det som uppgav mest. Det går dock inte att tyda detta som att Svedbergs är mindre 

transparenta än Peab eller att de har lägre kvalité på redovisningsinformationen som ges ut. 

För att analysera om kvalitén har ökat sedan implementeringen bör det istället göras en 

jämförelse med målen för standarden och företagens implementering.  

 

Enligt The Disclosure Principle väljer företagen i denna studie att öka sina upplysningar 

antingen för att de anser att informationen är gynnsam och kan öka företagets värde. 

Alternativt för att användarna inte ska anta att de håller inne på information som är negativ, 

på grund av att det är något som företaget inte vill att användarna ska ta del av. 

Upplysningarna om tidpunkt eller över tid har i tidigare avsnitt klargjorts med hjälp av denna 

princip men empirin av de andra variablerna kan även styrkas genom principen. Troax 

Group, Balco Group och Svedbergs gav ingen upplysning om dess avtals betalningsvillkor 

och Svedbergs upplyste inte heller om avtalets prestationsåtagande. Detta kan genom The 

Disclosure Principle förklara att de antingen ser informationen som så pass negativ att de inte 

vill upplysa om det eller att de anser att informationen varken är positiv eller negativ och 

kommer inte ge något värde för företaget. Kostnader för att skapa informationen sparas därav 

genom att inte upplysa om det (Rahman, 2012). 

 

Enligt The Signaling Theory kan företagen ge ut mer information på grund av att företagets 

värde kan öka om informationsasymmetrin mellan företaget och användarna minskar (Omran 
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& El-Galfy. 2014). Råder det informationsasymmetri mellan företagen och marknaden kan 

det skada företagen. Genom att ge ut mer information än de uttalade kraven av IASB 

undviker företagen problem som kan uppstå på grund av informationsasymmetri. Ges mer 

upplysningar ut minskar alltså informationsasymmetrin (Runesson. 2015; Nurunnabi et al. 

2001). Att en del företag i denna studie har valt att inte upplysa om information som IFRS 15 

kräver kan även förklaras genom The Signaling Theory. Det kan vara så att företagen inte 

anser att det finns tillräcklig informationsasymmetri i dessa områden. Det finns en möjlighet 

att företagen själva inte har identifierat olika prestationsåtaganden i sina avtal eller specifika 

betalningsvillkor och därmed finns det ingen informationsasymmetri eller sådan information 

som de kan ge ut till användarna.  

 

Varför en del företag valt att inte upplysa om sådant som standarden rekommenderar kan 

även förklaras av studien upprättad av Rahman (2012). Studien påpekar att regleringar och 

hot om att företaget får påföljder inte avskräcker företagen från att rapportera felaktigt. 

Företagen måste vara medvetna om uppenbara kostnader eller påföljder för att rapporteringen 

inte ska manipuleras. Detta påstående stöds även av Levy et al. (2018) som menar att det inte 

är självaste regleringarna som hindrar företagen från att felaktigt rapportera utan det är om 

det finns personliga påföljder för de ansvariga personerna i företagen eller om uppenbara 

kostnader är uttryckta. Runesson (2015) menar även att företag kan välja att dölja viss 

information i hopp om att inte få negativa påföljder. Då IFRS 15 är en principbaserad 

standard kan företagen välja att inte ta sig an en del av kraven eftersom standarden kan tolkas 

på ett vis som anpassas efter just deras verksamhet. Det finns alltså utrymme för företagen att 

tolka standarden, direkta påföljder tillkommer då inte om standarden inte följs vid varje 

punkt. Studien av Weaver och Woods (2015) ger även en möjlig förklaring till varför en del 

företag inte presenterat upplysningar enligt standarden. Studien påpekar att en del företag inte 

förbereder sig tillräckligt för att utföra implementeringen, det är brist på utbildning och 

därmed kunskap. Detta leder till att implementeringen av den nya standarden inte får lika hög 

kvalitet som om en ordentlig utbildning av standarden hade utförts.  

5.5.1. Skillnader kopplat till resultat-och balansorienterat synsätt  

Med IFRS 15 har ett nytt synsätt tillförts inom intäktsredovisningen. IFRS 15 utgår från ett 

balansorienterat synsätt vilket tydligt visats genom de nya upplysningskraven som är 

anpassade efter det balansorienterade synsättet (Marton et al. 2018). Tidigare följde en del 
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företag inom byggbranschen IAS 11 som helt utgick från det resultatorienterade synsättet. En 

del företag följde även IAS 18 som delvis utgick från det resultatorienterade synsättet men 

med inslag av balansorienterade (Wagenhofer, 2014). Med anledning av att IFRS 15 utgår 

från ett annat synsätt än tidigare standarder inom byggbranschen kan det ha bidragit till en 

förändring i hur företagen upplyser om intäkterna. 

 

Det balansorienterade synsättet fokuserar på avtalet mellan leverantör och kund vilket 

behöver upplysas om i årsrapporterna. Marton et al. (2018) har förtydligat att det nya 

synsättet tydligt kommer visa sig i tilläggsupplysningarna. Denna studie visade på en stor 

ökning gällande företagens upplysningar om avtalets prestationsåtaganden i samband med 

implementeringen av IFRS 15 vilket stärker författarens påstående. Standardens förändring 

av synsätt kan möjligen haft en påverkan på hur företagen nu upplyser om dess intäkter. 

Carrington (2015) menade dock före implementeringen att med anledning av att det sker ett 

skifte av synsättet kan implementeringen bli långdraget. Empirin i denna studie motsäger 

dessa förväntningar då det redan efter endast ett år visat sig att implementeringen har 

påverkat hur företagen hanterar intäkterna. Det nya synsättet kan även förklara skillnaderna 

mellan företagen som säljer material och de som bygger då fler av företagen som bygger 

tidigare följt IAS 11 och de som säljer material har följt IAS 18. Det är en skarpare 

förändring för de företagen som tidigare följt IAS 11 som var helt resultatorienterat än för de 

som tidigare följt IAS 18 som var en blandning.   

5.5.2. Skillnad mellan företag per produkt   

Av de 16 företag som inkluderats i studien är det sex företag som erbjuder tjänster inom 

byggnad av fastigheter och tio som säljer material för nyttjande inom byggande. Empirin 

visar att det skiljer sig mellan grupperna och dess implementering av IFRS 15 i 

upplysningarna. År 2018 var det för företagen som erbjuder tjänster inom fastighetsbygg ett 

större antal kategorier som användes för att göra en uppdelning av intäkterna än för de 

företag som säljer material för nyttjande inom byggande. Det var även en större procentandel 

av företagen inom fastighetsbygg som upplyste om avtalens prestationsåtaganden och 

betalningsvillkor. År 2017 när IFRS 15 inte hade implementerats upptäcktes likväl skillnad 

mellan företagen. Företag som erbjuder fastighetsbygg som tjänst delade genomsnittligt in 

intäkterna i fler kategorier än de företag som säljer material. Det var även fler företag som 

erbjuder fastighetsbygg som tjänst som upplyste om dess avtals prestationsåtaganden och 

betalningsvillkor år 2017. 
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Rutledge et al (2016) nämner att företag med komplicerade avtal inom byggbranschen 

förväntas göra skillnader i dess upplysningar. Påståendet stöds även av Onciuiu och Tanase 

(2016) som har uttryckt förväntningar om att det endast är företag inom specifika branscher 

som kommer påverkas, byggbranschen var en av de som inkluderades. Företagen som 

faktiskt sysslar med fastighetsbygg har mer komplicerade avtal. Det är svårt att bestämma när 

intäkten ska redovisas eftersom att transaktionerna av intäkter och kostnader inte uppstår vid 

samma tidpunkt. Detta kan förklara skillnaderna mellan dessa grupper. Möjligen kan 

företagen inom fastighetsbygg anse att dess avtal är mer komplicerade och måste därför 

förtydliga upplysningarna. Företagen som säljer material har möjligen inte ett lika stort 

dilemma rörande bokföringen av intäkter och anser att upplysningarna inte behöver detaljeras 

i större grad. En förklaring kan även vara att en del företag frivilligt vill ge ut mer 

information än vad standarden säger för att det ska ge en fördel för företaget.  

5.5.3. Frivilliga upplysningar  

Antalet upplysningar som företagen i denna studie valt att tillföra varierar en del mellan 

populationen. Det har även visat sig att det skiljer sig mellan företagen beroende på dess 

produkt. Det kan vara begripligt att det skiljer sig mellan företagen beroende på vilken 

produkt de säljer men det skiljer sig även mellan företagen inom de två grupperingarna. Alla 

företag som sysslar med fastighetsbygg har inte angivit lika mycket upplysningar, detsamma 

gäller företagen som säljer material. Företagen kan som sagt göra egna tolkningar om hur 

mycket upplysningar som behöver ges ut givet komplexiteten i avtalen med kunder. Det kan 

dock som tidigare nämnt vara så att en del företag självmant valt att ge mer upplysningar.  

 

För företagen som erbjuder fastighetsbygg som tjänst var det fyra av sex företag som hade 

delat in intäkterna i fyra olika kategorier. Majoriteten i denna grupp delade alltså in intäkterna 

i lika många kategorier. Då företagen säljer liknande tjänster bör kundavtalen vara liknande 

och därav bör upplysningarna inte urskilja sig mycket. Peab hade dock delat in intäkterna i 

sex kategorier vilket möjligen kan förklaras av att de frivilligt valt att upplysa om mer än vad 

standarden kräver. The Disclosure Principle menar att en del företag väljer att uppge mer 

upplysningar än kraven för att skilja sig från konkurrenterna (Rahman. 2012). Runesson 

(2015) menar även att företag som är högpresterande inte har något att dölja. Företagen väljer 

att ge ut mer upplysningar för att särskilja sig från de lågpresterande företagen i branschen. 

En del företag kan dock även välja att ge ut mer information för att de är i behov av 
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finansiering, man vill att informationsasymmetrin ska minska mellan företaget och långivare. 

Det faktum att Peab har valt att ge mer upplysningar än resterande företag kan alltså tolkas på 

varierande sätt beroende på vilken teori som följs.   

 

Runesson (2015) diskuterar om reglering av upplysningar och om det är nödvändigt med 

obligatoriska upplysningar. Det sägs att principbaserade standarder som IFRS 15 inte ger 

exakta krav på vad som ska upplysas om. Trots detta är det viktigt att det finns några slags 

regleringar om vad som ska ingå i företagens upplysningar även om företagen ger ut 

upplysningar frivilligt. Det är dock inte alla företag i denna studie som valt att ge ut mer 

upplysningar. Detta kan visa på att det faktiskt behövs regleringar om vad som ska upplysas 

om. Företag som Svedbergs som gav minst upplysningar kanske inte skulle gett några alls om 

det inte vore för att det var kravet i IFRS 15. Finns det en reglering kan företag som känner 

att upplysningarna inte kommer gynna de ändå behöva ge ut information.  

 

Runesson (2015) framför även studier som menar att principbaserade standarder endast 

fungerar när företaget verkar i en miljö som är öppna för transparens. Den mängd frivilliga 

upplysningar som ges och sannolikheten för att de ges beror därför på företagets verksamhet 

och omgivningens syn på transparens. Det kan kopplas till skillnaderna som klargjorts i 

denna studie. Företagen som säljer material uppgav mindre upplysningar gällande alla 

variabler förutom variabeln “tidpunkt/över tid”. Detta kan dels förklaras med att avtalen inte 

är lika komplicerade som företagen som säljer fastighetsbygg som tjänst. Det kan även enligt 

studierna framförda av Runesson (2015) förklaras som att denna grupp av företag allmänt 

inte frivilligt vill uppge om mer information. Alternativt kan det vara att företag som säljer 

fastighetsbygg som tjänst som befinner sig i en miljö där det förväntas att vara mer 

transparenta, därav har de uppgett mer information.  
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6. Slutdiskussion  

I detta avslutande kapitel uppstår en diskussion av uppsatsens empiri och analys samt 

presenteras uppsatsen slutsatser. Det framförs även en rekommendation för framtida 

forskning.  

 

6.1. Slutsatser 

Studien utgick från frågeställningen “Vad har upplysningskraven i IFRS 15 haft för inverkan 

på upplysningsnoterna för intäkter inom byggbranschen?” och syftar till att undersöka hur de 

nya upplysningskraven i IFRS 15 har implementerats i de finansiella rapporterna hos företag 

inom byggbranschen samt förklara hur detta har påverkat intäktsredovisningen i rapporterna.  

 

Studien visar på att upplysningskraven i IFRS 15 har påverkat upplysningarna av intäkter hos 

de svenska börsnoterade företagen inom byggbranschen. Upplysningarna har påverkats 

genom att antalet kategorier som används för att göra en uppdelning av intäkterna har ökat 

med ett genomsnittstal på 0,625 och det är 50% av företagen som har gjort en ökning. Det har 

även gjorts en ökning av upplysningar om företagens avtal och dess olika 

prestationsåtaganden samt om de har några betydande betalningsvillkor. Upplysningarna om 

prestationsåtagandena har ökat med 68,75% och upplysningarna om betalningsvillkoren har 

ökat med 50%. Gällande upplysningar om intäkterna bokförs över tid eller vid en viss 

tidpunkt har det inte gjorts några förändringar. Det har endast gjorts en förändring på hur 

företagen presenterar detta, det är nu fler företag som valt att presentera denna information i 

form av tabeller.  

 

Studiens resultat visar även att de företag inom byggbranschen som erbjuder tjänster som 

byggen av fastigheter har uppgett mer upplysningar än de företag som säljer material inom 

byggbranschen. Kraven som har framställts inom IFRS 15 har alltså gett en påverkan i form 

av en ökning av upplysningar på byggbranschens företag i helhet men mer för de företag som 

faktiskt bygger fastigheter, företagen har tagit sig an vägledningen som utlämnats med hjälp 

av standarden och implementerat denna i dess årsrapporter.    
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6.2. Diskussion 

Efter implementering av den nya standarden IFRS 15 har företagen enligt denna studie givit 

en mer detaljerad bild på företagens intäkter. Tidigare studier hade som tidigare nämnt 

förväntningar om att det i företagens rapporterade omsättning skulle ske en förändring. 

Studier gjorda efter implementeringen påvisade dock att verkligheten inte stämde överens 

med tidigare studiers förväntningar då det inte hade förändrats i den grad som man förutsåg. 

Det framfördes även förväntningar rörande upplysningskraven och att dessa skulle ha en 

påverkan på företagens upplysningar om intäkter, vilket bekräftas genom denna studie. 

 

Det informerades om att en ny standard skulle framställas under år 2014 och att den sedan 

skulle träda i kraft 1 januari 2017. Företag var till en början inställda på att påbörja 

tillämpningen av standarden år 2017 men på grund av att normgivarnas oro ökade gällande 

standarden sköts implementeringen fram med ett år och det nya datumet för inträdandet blev 

nu 1 januari 2018. Detta innebär således att företagen har haft flera år på sig att förbereda 

samt utbilda sig om den nya standarden. Företagen fick alltså underrättelse om standarden 

redan vid år 2014 med antagandet om att de skulle behöva implementera den från 2017. Detta 

kan även ha medfört att företagen redan innan upprättelsen av årsrapporterna för 2018 hade 

påbörjat implementeringen av IFRS 15. Eftersom att denna studie jämför år 2017 och 2018 är 

det möjligt att de faktiska förändringarna av upplysningarna är större än vad som uppenbaras 

av studien.  

 

Resultatet av studien visar som tidigare nämnt på att 50% av de svenska börsnoterade 

företagen inom byggbranschen har ökat uppdelningen av intäkter i upplysningsnoterna sedan 

implementeringen av IFRS 15. Tidigare studie av Hjelström och Hjelström (2018) visade 

dock på att 59% av företagen hade ökat uppdelningen när Q1 rapporterna publicerades. 

Skillnaderna mellan dessa studier kan indikera på att andra branscher har ökat 

uppdelningarna av intäkterna mer än byggbranschen då studien av Hjelström och Hjelström 

(2018) inkluderade alla branscher förutom fastighetsförvaltande och finansiella företag. 

Det har visat sig finnas tydliga skillnader mellan den gamla standarden IAS 18 samt den nya 

standarden IFRS 15. Genom resultatet av denna studie uppenbaras det att kraven som tydligt 

har demonstrerats i IFRS 15 är kraven som orsakat störst förändring inom upplysningarna. 

Detta tydliggörs genom att de variablerna som används i studien är kopplade till de nya 
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kraven men en variabel “upplysning om tidpunkt/över tid” har även varit aktuell i den 

tidigare standarden och för den variabeln blev det ingen större skillnad. 

 

En tydlig förändring som gjorts mellan den tidigare och nya standarden är att IFRS 15 utgår 

från ett balansorienterat synsätt vilket bör tydliggöras i upplysningarna. Det har visat sig en 

tydlig förändring vad gäller företagens upplysningar om prestationsåtaganden. På så sätt 

verkar det nya synsättet har alltså redan efter ett år haft en inverkan på företagens 

upplysningar. De stora förändringarna kan även berott på att företagen känner sig pressade att 

förtydliga upplysningarna. När en ny standard träder kraft kan mycket fokus läggas på hur 

företagen implementerar standarden. Det kan därför vara gynnsamt för företagen att visa att 

de tagit till sig den nya standarden och är villiga öka dess transparens gentemot 

intressenterna.  

 

Ökningarna av upplysningarna kan även bidra till den diskussion Runesson (2015) har fört 

huruvida regleringar om upplysningar behövs. Ökningarna kan indikera på att regleringar av 

upplysningar är nödvändiga. IFRS 15 har tydligare upplysningskrav än tidigare standarder. 

Det kan då diskuteras om företagen har ökat upplysningarna på grund av de nya kraven eller 

på grund av övergången till ett balansorienterat synsätt. Upplysningar som till exempel 

prestationsåtaganden var inte aktuella i IAS 18 och IAS 11, det blir då svårt att tolka varför 

ökningen har skett. Det var dock fyra företag som upplyste om prestationsåtagandena före 

implementeringen vilket tyder på att det var möjligt att göra, ändå valde många företag att 

inte göra det förrän IFRS 15 implementerades. Utan kravet om att företagen ska upplysa om 

dess prestationsåtaganden är det möjligt att många företag inte skulle ge ut sådan information, 

därav kan regleringar om upplysningar anses vara nödvändiga. Företagens transparens kan 

dock tydligare mätas om det inte existerar obligatoriska upplysningar då det tydliggör vilken 

information företagen av helt fri vilja ger ut.  

 

De upplysningar som har framförts av företagen har analyserats i förhållande till teorier som 

behandlar frivilliga upplysningar. För att svara på hur företagen inom byggbranschen har 

påverkats av IFRS 15 är det relevant att diskutera om företag frivilligt hade gett upplysningar 

även om IFRS 15 inte hade implementerats eller om det finns risk för falsk rapportering. Det 

är lägre risk för företag att rapportera falskt om det finns personliga risker. Företagen lämnar 

information i upplysningarna i den mängd de gör beroende på hur försäkrad investeraren är 

för felaktig rapportering, upplysningarna ges alltså för att undvika bestraffning (Levy et al 
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2018; Rahman. 2012; Runesson. 2015). Företagens ägarstruktur är alltså relevant att ha i 

åtanke när empirin i denna studie evalueras då detta kan påverka mängden upplysningar. Är 

det en person som äger större delen av företaget kan det innebära mindre risk för falsk 

redovisning än om det är flera personer som delar ägandet då risken sprider sig med fler 

ägare. Detta kan ge en förklaring till varför en del företag i denna studie har gett ut mer 

upplysningar än andra trots att de befinner sig i samma bransch och har liknande avtal.  

 

Det har framförts i en studie av Beretta och Bozzolan (2008) att redovisningskvalitén inte kan 

bestämmas av kvantiteten på upplysningarna. Det faktum att denna studie visat på en ökning 

av upplysningarna tyder därför inte på att redovisningskvalitén har ökat för företagen inom 

byggbranschen. Denna studie har inte jämfört företagens upplysningar med de uppsatta målen 

för IFRS 15. Ett mål som uttalats i samband med IFRS 15 var att standarden ska bidra till en 

mer transparent redovisning. Det kan bli svårt att jämföra målet om transparens med empirin 

i denna studie just på grund av att kvalitén inte kan mätas av kvantiteten. Gällande 

redovisningskvalité är det alltså inte möjligt utifrån denna studie att säga om IFRS 15 har 

påverkat företagen inom byggbranschen positivt eller negativt.  

6.2.1. Teoretiskt bidrag  

Studiens teoretiska bidrag är att den ger en inblick och förståelse för hur byggbranschen 

tillämpar IFRS 15 samt vilka intäktskategorier företag använder sig utav för att illustrera en 

rättvisande bild på sin intäktsredovisning. Studien är relevant samt betydelsefull på grund av 

att den fokuserar på hur upplysningskraven har applicerats av företag samt hur just 

upplysningsnoterna för intäkter har påverkats av IFRS 15. Detta är något som tidigare studier 

inte har riktat stort fokus på. Undersökningen fyller således ett kunskapsgap för användare, 

revisorer eller allmänheten som är insatta i ämnet genom att det lyfter fram hur företagen 

inom byggbranschen förhåller sig till de nya upplysningskraven i IFRS 15.  

 

The Disclosure Principle och The Signaling Theory används som teorier i studien och ger en 

möjlig förklaring till empirin som presenteras och empirin i denna studie kan delvis bidra till 

förstärkning av teorierna. Empirin i studien visar att det skiljer sig mellan företag inom 

byggbranschen beroende på vad för produkt som erbjuds. Företag som erbjuder 

fastighetsbygg som tjänst anses ha mer komplicerade kundavtal jämfört med företag som 

säljer material inom byggbranschen. Dessa företag har enligt denna studie ökat sina 
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upplysningar mer än företag som säljer material. The Signaling theory kan förklara detta 

genom att det finns mer informationsasymmetri inom företag som erbjuder fastighetsbygg 

som tjänst eftersom att de som sagt har mer komplicerade avtal och därför kan dessa företag 

anse att mer upplysningar behöver lämnas. Även The Disclosure Principle kan förklara denna 

skillnad genom att företag som säljer material möjligen anser att viss information i 

upplysningarna inte kommer ge ett värde och att det därför inte är lönsamt att lägga ner 

kostnaderna på att framföra dessa upplysningar.  

 

Studien förmår att vara en hjälpande hand för framtida forskningar då det kan används som 

underlag för studier som utförs på nytt och vid ett senare tillfälle samt har samma 

forskningsfråga gällande intäktsredovisningens upplysningskrav. IFRS 15 har varit 

obligatoriskt för företagen som inkulderades i studien i endast ett år, således är standarden 

hyfsat ny vilket innebär att det kan ta tid för företag att anpassa sig helt och hållet till 

standarden och inkludera alla standardens krav. 

6.3. Förslag till fortsatta studier 

För fortsatta studier föreslås det att forskare utför en undersökning inom andra branscher som 

till exempel telekombranschen eller bilbranschen då dessa branschen likväl var de som IFRS 

15 förväntades ha en stor inverkan på. De kan sedan jämföras med varandra eller med denna 

studie. Vi använde oss utav en kvantitativ undersökningsmetod, ett förslag till framtida 

studier är att utgångspunkten är en liknande frågeställning men istället används det en 

kvalitativ undersökningsmetod i form av att det utförs intervjuer med revisorer eller 

användare av finansiella rapporter för att förstå ämnet utifrån deras perspektiv. Det kan 

exempelvis undersökas hur det har sett ut i praktiken för dem som har behövt arbeta med 

standarden eller hur användarna uppfattar hur upplysningarna har bidragit till mer insyn av 

företaget. Framtida forskningar kan även ta hänsyn till andra förhållanden som denna studie 

inte har fokuserat på. Företagens ägarstruktur har inte framförts i studien vilket möjligen kan 

ge en större inblick i varför företagen har implementerat standarden som de gjort. Det har inte 

heller förts fram när företagen har grundats eller om de nyligen ingått i en koncern.  

 

Ett förslag är även att replikera denna studie men att det inkluderas årsrapporter från 2014 då 

det var vid denna tidpunkt allmänheten fick kunskap om innehållet av den nya standarden. 

Vid tillfället fanns det således ingen möjlighet att företagen redan då hade påbörjat 
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implementeringen och en verklig effekt av IFRS 15 kan ges. Studien kan även utvecklas 

genom att använda empirin för att sedan göra en utförlig jämförelse med IFRS 15’s uppsatta 

mål. På detta sätt kan en undersökning göras för att redogöra för den påverkan som IFRS 15 

haft på företagens redovisningskvalité. 
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