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Abstract 

 

Revenue recognition is an essential part of accounting theory and is used for determining 

financial performance. It is also a meaningful measure for stakeholders that use revenue 
recognition to estimate companies’ financial performance. In 2002 the IASB started a project 

to develop a new international revenue recognition standard. The reason for this was to increase 

the comparability across companies and countries as well as develop a more consistent 

framework for revenue recognition. Unlisted Swedish companies which classifies as larger 

companies should apply the Swedish regulation K3, but they also have the opportunity to 

practise the international IFRS regulation by applying the Swedish recommendation RFR 2.  

 

The purpose of this study is to examine possible differences that may arise between the revenue 

recognition of RFR 2/IFRS 15 and K3 regarding income tax, dividends and financial ratios. 

The study will also show which regulation is most beneficial from a stakeholder perspective. 

The stakeholders referred to are the users of the financial statements in IASB’s conceptual 

framework. In order to achieve the purpose of this study, three hypothetical examples have been 

designed based on three different industries that are expected to be the most affected of the new 

revenue recognition standard. The hypothetical examples have then been analyzed based on the 

application of RFR 2/IFRS 15 and K3. The method for this study is an abductive character and 

within the frames of qualitative research. 

 

The findings of this study indicate that differences appear between RFR 2/IFRS 15 and K3. The 

hypothetical examples show that differences occur in the timing and allocation of revenue 

recognition which have an effect on income tax, dividends and financial ratios. Even though 

differences occur it is difficult to conclude which regulation is the most beneficial from a 

stakeholder perspective, based on these hypothetical examples and elements. However, 

considering RFR 2/IFRS 15 being more comprehensive and detailed than K3, RFR 2/IFRS 15 

may be considered more beneficial to stakeholders as it provides stakeholders with more useful 

and extensive information.  

 

This paper is written in Swedish. 

 

 

 

Keywords: RFR 2, IFRS 15, K3, revenue recognition, revenue, stakeholder perspective, 
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Sammanfattning 
 

Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella 

resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder 

intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB 

ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. Anledningen till detta var att 

öka jämförbarheten mellan olika företag och länder samt att utveckla ett mer konsekvent 

ramverk för intäktsredovisning. Svenska onoterade företag som klassificeras som större företag 

ska tillämpa det svenska regelverket K3, men har även möjlighet att följa det internationella 

regelverket IFRS genom att tillämpa den svenska rekommendationen RFR 2.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om skillnader uppstår mellan regelverken RFR 2/IFRS 

15 och K3 vid redovisning av intäkter när hänsyn tas till inkomstbeskattning, 

utdelningsmöjligheter och nyckeltal. Syftet i studien är även att visa vilket regelverk som är 

mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv. Intressenterna som avses är användarna av 

finansiella rapporter vilka nämns i IASBs föreställningsram. För att uppnå syftet har tre typfall 

konstruerats med utgångspunkt i tre olika branscher som förväntas påverkas av den nya 

intäktsstandarden. Typfallen har därefter analyserats utifrån tillämpning av regelverken  

RFR 2/IFRS 15 och K3. Metoden som tillämpas i denna studie är av abduktiv karaktär och 

inom ramen för kvalitativ forskning.  

 

Resultatet av studien visar att det förekommer skillnader mellan RFR 2/IFRS 15 och K3. I 

typfallen uppstår skillnader i tidpunkten och fördelningen vid redovisning av intäkter vilket får 

effekter på inkomstbeskattning utdelning och nyckeltal. Det är dock svårt att utifrån dessa 

typfall och faktorer konstatera vilket regelverk som är mer fördelaktigt ur ett 

intressentperspektiv. När hänsyn tas till att RFR 2/IFRS 15 är mer omfattande och detaljrik än 

K3 kan däremot RFR 2/IFRS 15 anses vara det regelverk som är mer gynnsamt för 

intressenterna av den anledningen att det förser intressenterna med mer användbar och utförlig 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: RFR 2, IFRS 15, K3, intäktsredovisning, intäkter, intressentperspektiv, 

inkomstbeskattning, utdelning, nyckeltal, upplysningar, kvalitativa egenskaper  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

International Accounting Standards Board (IASB) anses vara den internationellt ledande 

normgivaren på redovisningsområdet med sitt regelverk International Financial Reporting 

Standards (IFRS) (Larson & Kenny 2011, s. 1; Johansson 2010, ss. 60-61). IFRS är ett krav i 

125 olika länder men är tillåtet att tillämpa i många fler (IFRS 2017) och gäller för samtliga 

börsnoterade företag inom den europeiska unionen (EU) (Larson & Kenny 2011, s. 1). År 2002 

påbörjade IASB ett projekt tillsammans med den amerikanska normgivaren Financial 

Accounting Standards Board (FASB) för att utveckla en gemensam intäktsstandard. Målet med 

projektet var att öka jämförbarheten mellan olika företag och länder samt att utveckla ett mer 

konsekvent ramverk för redovisning av intäkter (Streaser, Jialin Sun, Perez Zaldivar & Zhang 

2014, s. 7). Företag har redovisat intäkter från likartade transaktioner på olika sätt av den 

anledningen att företag verkar inom olika branscher (Rutledge, Karim & Kim 2016, s. 44). Den 

nya standarden ska underlätta redovisning av intäkter både för företag som följer IFRS och för 

företag som följer FASBs regelverk (Yeaton 2015, s. 50). IASBs och FASBs gemensamma 

projekt resulterade i IASBs nya intäktsstandard IFRS 15 – Intäkter från avtal med kunder 

(Streaser et al. 2014, s. 7). 

 

Intäktsredovisning är en central del i redovisningsteorin och används för att fastställa de 

finansiella resultaten. Tidpunkten för när en intäkt ska redovisas har en avgörande roll och har 

länge skapat problem (Wagenhofer 2014, s. 349). Detta har särskilt visat sig vid komplexa 

försäljningar med komponenter som inte levereras vid samma tillfälle (Huefner 2016, s. 78). 

Intäkter är ett betydelsefullt mått för intressenter eftersom det används till att bedöma finansiella 

prestationer och ger information om hur företag har presterat inom en viss period. Intäkter utgör 

dessutom grunden för olika resultatmått och nyckeltal (Wagenhofer 2014, s. 351). 

 

Utgångspunkten i IFRS 15 är när kontrollen av varan eller tjänsten har överförts till kunden 

(Yeaton 2015, s. 50). Standarden innehåller en femstegsmodell som hjälper till att vägleda hur 

intäkten bör redovisas, till vilket belopp och vid vilken tidpunkt. Modellens fem steg är att 

identifiera avtalet med kunden, identifiera prestationsåtagandena i avtalet, fastställa 

transaktionspriset, fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet och redovisa 

intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande (Yeaton 2015, ss. 50-52). Standarden ska 

tillämpas på samtliga avtal inom alla branscher vilket kommer att öka jämförbarheten av 

finansiell information (Jones & Pagach 2013, s. 31). 

 

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet med uppgiften att utveckla god 

redovisningssed (BFN 2016). Detta görs genom framställning av allmänna råd till 

bokföringslagen (BFL) samt årsredovisningslagen (ÅRL). BFN ger dessutom ut vägledning 

och kommentarer för att ge en tydligare bild av reglerna (BFN 2016). Sedan 2004 har BFN 

arbetat med K-projektet som innebär en uppdelning av svenska företag i fyra olika kategorier 

(BFN 2017). BFNs allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), 
vilket även benämns K3, ska tillämpas av svenska företag som klassificeras som större och inte 

redovisar enligt IFRS (BFN 2017, ss. 1, 10, 12). I K3 har BFN sammanställt den normgivning 

som gäller när koncernredovisning och årsredovisning ska upprättas. Regelverkets 

kapitelindelning utgår från International Financial Reporting Standard for Small and Medium-

sized Entities (IFRS for SMEs), K3 kan dock ses som ett självständigt regelverk (BFN 2017, s. 

10). Dessutom har svensk redovisningspraxis, befintlig normgivning och sambandet mellan 

redovisning och beskattning påverkat arbetet med att ta fram regelverket. K3 anses vara ett 
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principbaserat regelverk, men med vissa undantag på grund av regler i till exempel ÅRL (BFN 

2017, s. 10).   

 

IASBs redovisningsstandarder anses i huvudsak vara principbaserade (Bradbury & Schröder 

2012, s. 1). Det är ofta tydligt vad intentionen med standarden är, däremot är det otydligt hur 

den ska implementeras och därav krävs ofta professionell bedömning (Collins, Pasewark & 

Riley 2012, ss. 681-682).  Enligt Johansson (2010, s. 77) utmärks en principbaserad regel i de 

flesta fall av att de avgörande rekvisiten är otydliga. Johansson (2010, s. 77) menar vidare att 

en norm kan vara mer eller mindre principbaserad vilket innebär att normen är mindre eller mer 

regelbaserad. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Inom redovisningen har intäkter länge varit av stort intresse och under de senaste decennierna 

har ämnet uppmärksammats ytterligare. Det finns flera förklaringar till detta och en av 

anledningarna är IT-bubblan som skedde i slutet av 1990-talet och tidiga 2000-talet, då det 

förekom manipulation av intäkter (Wagenhofer 2014, s. 349). Dessutom blir det vanligare att 

företag har affärsmodeller som innehåller komplexa kundkontrakt och prestationsåtaganden av 

varor och tjänster som försvårar intäktsredovisningen (Wagenhofer 2014, s. 349). För 

investerare är intäkter lättförståeliga och trovärdiga siffror som kan ligga till grund för beslut, 

men att redovisa intäkter kan vara tämligen komplicerat. Reglerna kan skilja sig mellan olika 

länder och dessutom kan de variera mellan olika branscher (Scanlon, Titera & Haskell 2017, s. 

20). 

  

Intäkter är ett betydelsefullt mått för att förstå ett företags storlek och förändringar i intäkterna 

är ett representativt mått på tillväxt. Dessutom använder analytiker ofta intäkter för att förutse 

efterfrågan på produkter och företagets förväntade marknadsandel (Wagenhofer 2014, s. 351). 

För intressenter är intäkter ett väsentligt mått vid investeringsbeslut och utgör grund för att 

beräkna framtida kassaflöden. Intäkter är följaktligen en av de viktigaste delarna i finansiella 

rapporter, men samtidigt ett av de svåraste momenten som revisorer och normgivare behöver 

arbeta med (Wüstemann & Kierzek 2005, s. 69). De flesta svårigheter som uppstår handlar om 

till vilket belopp intäkten ska redovisas samt vid vilken tidpunkt intäkten ska redovisas. Detta 

kan innebära problem när det finns mer än ett prestationsåtagande och fler leveranser (Marton, 

Lundqvist & Pettersson 2016, s. 280).  

 

Sedan ett antal år tillbaka ska alla noterade bolag inom EU redovisa i enlighet med IASBs 

regelverk (Jermakowicz 2004, s. 52). Detta infördes för att öka transparensen i de finansiella 

rapporterna i de olika länderna. Det finns även möjlighet för medlemsländerna att tillåta 

onoterade företag att redovisa enligt IFRS (Palea 2013, s. 248). Svenska företag som ingår i en 

koncern som upprättar koncernredovisningen enligt IFRS har möjlighet att tillämpa RFR 2 

(Ericsson 2014). RFR 2 är en rekommendation för svenska företag vilken ges ut av Rådet för 

finansiell rapportering. RFR 2 utgår från de IFRS-standarder som är antagna av EU, med 

undantag eller tillägg beroende på om de är oförenliga med svensk lag (Ericsson 2014). Svenska 

företag som inte väljer att redovisa enligt RFR 2/IFRS ska tillämpa K3, som är det huvudsakliga 

regelverket för redovisning i Sverige (PwC 2012, s. 21). 

 

För onoterade företag finns flera faktorer att ta hänsyn till vid beaktande av en frivillig övergång 

till det internationella regelverket IFRS. Det globala regelverket IFRS innebär ökad 

jämförbarhet mellan länder och företags finansiella rapporter (Ugrin, Mason & Emley 2017, s. 

140). Företag som tillämpar IFRS får bättre lånevillkor och större lån från banker. De har även 
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större chans att nå ut till utländska långivare och därmed enklare tillgång till extern finansiering 

från den internationella marknaden (Kim, Tsui & Yi 2011, s. 808). Företagets storlek, en 

framtida utländsk notering eller geografisk spridning av verksamhet kan vara faktorer som är 

avgörande vid en frivillig övergång till IFRS (Palea 2013, s. 255). Palea (2013, s. 255) nämner 

dessutom att frivillig tillämpning av IFRS innebär en bättre insyn i företagets finansiella 

ställning och ökar kvaliteten i rapporterna. Pawsey (2017, ss. 128-129) konstaterar att en 

övergång till det internationella regelverket dock kan vara kostsamt för företag. Övergången 

kan innebära utbildning av personal, kostnader till externa revisorer samt ytterligare arbete med 

att ta fram finansiella rapporter.  

 

Tidpunkten för när en intäkt ska redovisas var i IASBs tidigare intäktsstandarder baserad på när 

risker och förmåner överförts till kunden. Den nya intäktsstandarden IFRS 15 antar en avtals- 

och kontrollbaserad ansats, vilken innebär att intäkter endast får redovisas när ett 

prestationsåtagande är uppfyllt då kontrollen över utlovade varor eller tjänster har överförts till 

kunden (Streaser et al. 2014, s. 7). Johansson (2010, s. 488) menar att kontroll utgör en 

nödvändig grund för den ekonomiska verkligheten och en del av den juridiska verkligheten. 

Enligt Yeaton (2015, s. 50) avser kontroll förmågan att styra användningen av tillgången och 

att få alla återstående fördelar från den. IFRS 15 utgår från ett avtalsperspektiv, vilket innebär 

att säljaren ingår ett avtal med kunden och har därmed rätt till ersättning, men även en 

skyldighet att leverera en vara eller tjänst (Jones & Pagach 2013, s. 31). Enligt Jones & Pagach 

(2013, s. 31) menar IASB att den avtals- och kontrollbaserade ansatsen i IFRS 15 medför ett 

tydligare tillvägagångssätt och en mer konsekvent intäktsredovisning än vad tidigare 

intäktsstandarder gjorde. Kärnan i IFRS 15 är att företag ska redovisa intäkter för att visa 

överföringen av utlovade varor eller tjänster till kunden och att intäktsbeloppet ska avspegla 

den ersättning som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster 

(IFRS 15 p. 2). För att företag ska uppnå detta har IASB utformat en femstegsmodell som ska 

vägleda hur intäkten bör redovisas, till vilket belopp samt vid vilken tidpunkt (Yeaton 2015, s. 

50).  

 

Intäktsredovisning är ett område där förändringar mellan IFRS och K3 väntas uppstå när den 

nya standarden IFRS 15 träder i kraft (Åberg & Stralström 2016). En ny standard medför inte 

alltid några förändringar i enskilda transaktioner men eftersom IFRS 15 skiljer sig markant från 

tidigare intäktsstandarder kan det förväntas att skillnader uppstår mellan intäktsredovisningen 

i IFRS 15 och K3 (Falkman & Lundqvist 2016a, s. 10). Anjou (2014, s. 24) menar att en ny 

standard ofta innebär förändringar och att det främst är steg två och fem i den nya 

femstegsmodellen som kommer att skilja sig från tidigare intäktsstandarder. Detta eftersom det 

krävs nya bedömningar och ett nytt tankesätt vid redovisning av intäkter.  

 

Alla branscher kommer att påverkas av IFRS 15 och samtliga företag behöver analysera 

huruvida standarden medför förändringar i intäktsredovisningen. Det finns dock branscher där 

förändringarna kommer att bli mer omfattande eftersom en del företag har branschspecifika 

transaktioner (Falkman & Lundqvist 2016a, s. 10). De branscher som främst påverkas är 

byggbranschen, detaljhandeln, IT, telekom och fastighetsbranschen (Rutledge et al. 2016, s. 46; 

Falkman & Lundqvist 2016a, s. 10). Falkman och Lundqvist (2016a, s. 12) nämner även att 

IFRS 15 kan medföra skillnader i beskattningen beroende på vilket regelverk som följs.  

 

Mot bakgrund av den nya intäktsstandarden IFRS 15 och det svenska regelverket K3 ser vi det 

som ett intressant område att undersöka huruvida det föreligger skillnader i 

intäktsredovisningen mellan respektive regelverk. Problemdiskussionen utmynnar i 

nedanstående forskningsfrågor och syfte. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

 Vilka skillnader uppstår vid intäktsredovisning för svenska onoterade företag vid 

frivillig tillämpning av RFR 2/IFRS 15 i förhållande till K3 avseende 

inkomstbeskattning, utdelningsmöjligheter och nyckeltal? 

 

 Vilket regelverk är mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera huruvida skillnader uppstår vid 

intäktsredovisning för svenska onoterade företag vid frivillig redovisning enligt RFR 2/IFRS 

15 eller K3 när hänsyn tas till inkomstbeskattning, utdelningsmöjligheter och nyckeltal. 

Dessutom syftar studien till att kartlägga vilket regelverk som ur ett intressentperspektiv är mer 

fördelaktigt. Intressenterna som avses är de användare av finansiella rapporter som nämns i 

IASBs föreställningsram (IASBs föreställningsram 2001, p. 9). 
 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie har avgränsats till svenska onoterade företag, varav regelverken RFR 2/IFRS samt 

K3 är aktuella. Vidare är studien avgränsad till intäktsredovisning eftersom det är av intresse 

att studera effekterna av den nya intäktsstandarden IFRS 15. För att få en bredare bild har fokus 

lagts på byggbranschen, detaljhandeln och telekom, vilka är några av de branscher som 

förväntas påverkas mest. Framställningen avser rättsläget den 22 maj 2018. 

 

1.6 Ämnets relevans 
 

För räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 eller senare ska den nya internationella 

intäktsstandarden IFRS 15 tillämpas och ersätter de tidigare standarderna IAS 11 och IAS 18. 

Det finns litteratur och jämförelser mellan de tidigare standarderna och den nya, dock saknas 

det studier mellan RFR 2/IFRS 15 och intäktsredovisning enligt det svenska regelverket K3. 

Eventuella skillnader mellan de båda regelverken kan påverka företaget men även dess 

intressenter på olika sätt. Med hänsyn till detta anses ämnet vara aktuellt samt ha hög relevans. 

 

1.7 Terminologiska frågor 

 

För att underlätta för läsaren benämns i studien Bokföringsnämndens regelverk BFNAR 2012:1 

fortsättningsvis för K3. Dessutom benämns Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

RFR 2 fortsättningsvis för IFRS 15. Detta för att tydliggöra syftet med studien vilket är att 

jämföra skillnader vid intäktsredovisning mellan den internationella standarden IFRS 15 med 

det svenska regelverket K3. För svenska företag som ingår i en koncern som upprättar 

koncernredovisning enligt IFRS finns möjligheten att tillämpa RFR 2 som utgår från IFRS-

standarder antagna av EU.  

 

1.8 Studiens disposition 
 

Studien är fortsättningsvis disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs val av metod och 

genomförandet av studien. Kapitel 3 innehåller studiens teoretiska referensram som 

inledningsvis redogör för standarden IFRS 15, regelverket K3 samt kvalitativa egenskaper. 
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Därefter beskrivs intressentteorin och användare av finansiella rapporter. I referensramen 

beskrivs även beskattning, utdelning och finansiella nyckeltal. I kapitel 4 presenteras empirin 

som utgörs av tre typfall i form av de branscher som har valts för denna studie. Efter tillämpning 

av IFRS 15 respektive K3 analyseras de olika typfallen och därefter presenteras en avslutande 

analys. I kapitel 5 presenteras diskussion och slutsatser av studien. I detta kapitel besvaras även 

studiens forskningsfrågor. I kapitel 6 avslutas studien med en reflektion, praktiska bidrag samt 

förslag till framtida forskning.  
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2 Metod 
 

2.1 Inledning 
 

I detta kapitel redogörs de metoder som valts för att genomföra studien. Inledningsvis beskrivs 

studiens forskningsansats och undersökningsansats. Därefter presenteras datainsamling, de 

urval som gjorts och studiens trovärdighet. Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av val 

av källor, hur studien har genomförts samt en reflektion av etiskt ställningstagande. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

För att relatera teori och empiri vid vetenskapligt arbete finns tre olika ansatser; induktiv ansats, 

deduktiv ansats och abduktiv ansats (Patel & Davidson 2011, s. 23). En induktiv ansats tar sin 

början i den empiriska verkligheten och forskaren tolkar sedan den insamlade datan för att öka 

förståelsen kring ett problem (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 409). Saunders, Lewis och 

Thornhill (2007, s. 118) menar att via en induktiv ansats studerar forskaren verkligheten för att 

få en bättre förståelse för problemet och formulerar sedan en teori utifrån den analyserade datan. 

En deduktiv ansats innebär däremot att forskaren utgår från allmänna principer och redan 

existerande teorier för att sedan dra slutsatser om något fenomen i verkligheten. Ur teorin 

formuleras hypoteser som sedan prövas empiriskt (Patel & Davidson 2011, s. 23). Abduktion 

är en tredje metod som relaterar teori och empiri och innebär en kombination av induktion och 

deduktion (Patel & Davidson 2011, s. 24). Söderbom och Ulvenblad (2016, s. 40) menar att 

abduktion fungerar som en växelverkan mellan ansatserna. Studien har sin utgångspunkt i 

verkligheten, för att sedan övergå till teorin som testas på nya fall och därefter utveckla teorin 

för att bli mer generell (Patel & Davidson 2011, ss. 24-25).   

 

Iakttagelser har gjorts av de olika branscherna, därefter har typfall konstruerats utifrån dessa 

och därför anses denna studie delvis ha en induktiv ansats. Referensramen behandlar 

intressentteorin och därav har studien även ett visst inslag av deduktiv ansats. Intressentteorin 

utgör till viss del grund för att besvara studiens forskningsfrågor och används för att dra 

slutsatser kring intressenternas roll i företags val av regelverk. I studien används dessa ansatser 

växelvis och enligt Alvesson och Sköldberg (2017, s. 13) är abduktion en metod som ofta 

används vid fallstudiebaserade undersökningar. Eftersom denna studie baseras på olika typfall 

där skillnader vid intäktsredovisning mellan IFRS 15 och K3 undersöks, anses studien vara av 

abduktiv karaktär.  

 

2.3 Undersökningsansats 

 

Det finns två olika metoder som kan användas vid undersökningar och dessa är kvantitativ 

metod och kvalitativ metod. Kvantitativ metod innebär att forskningen bygger på mätningar vid 

insamlingen av data och analysmetoder (Patel & Davidson 2011, ss. 13-14). Jacobsen (2002, s. 

43) nämner även att en undersökning är kvantitativ när informationen kategoriseras innan den 

samlas in och att svarsalternativen redan är givna, vilket resulterar i att den information som 
samlas in är begränsad. Kvalitativ forskning avser däremot att klargöra ett fenomens karaktär 

eller egenskaper och försöker i första hand att finna meningen och innebörden av fenomenet 

(Widerberg 2002, s. 15). Patel och Davidson (2011, ss. 14, 119) menar att kvalitativa metoder 

används för att få en djupare förståelse av ett problem, vilket ofta görs genom kvalitativa 

intervjuer eller tolkande analyser av textmaterial. Kvalitativ forskning beskriver även problemet 

på ett mer nyanserat sätt än den kvantitativa forskningen (Jacobsen 2002, s. 47). I denna studie 

analyseras regelverken IFRS 15 och K3 för att undersöka om det finns några skillnader gällande 
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intäktsredovisning. Dessutom studeras enbart tre olika branscher där en djupare analys görs av 

dessa, vilket tyder på att en kvalitativ metod används. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Det finns ett antal olika alternativ när datamaterial ska samlas in. Det kan vara ett övergripande 

angreppssätt som handlar om undersökningar, fallstudier eller enkäter, men det kan även vara 

datainsamling som görs genom till exempel böcker, artiklar och databaser. Datan kan sedan 

delas in i antingen primärdata som forskaren själv samlar in eller sekundärdata som redan finns 

insamlat sedan tidigare (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, ss. 90-91). Primärdata är 

information som samlas in för första gången av forskaren, till exempel genom intervjuer eller 

observationer. Forskaren har då anpassat datainsamlingen för ett särskilt problem. 

Sekundärdata är däremot information som någon annan än forskaren samlat in. Informationen 

har därför insamlats för ett annat problem än det som forskaren ska studera (Jacobsen 2002, ss. 

152-153). 

 

I denna studie används både primär- och sekundärdata. Informationen som hämtats från 

regelverken IFRS 15 och K3 betraktas som primärdata eftersom den samlats in för ändamålet 

att tillämpas på de egenkonstruerade typfallen. Datamaterialet i studien består även av 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningar och publikationer från 

revisionsbyråer. Detta är information som ursprungligen samlats in av någon annan och för ett 

annat syfte än denna studie och kan därför anses som sekundärdata. 

 

2.5 Urval 
 

I en kvalitativ ansats är avsikten att förmedla kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar (Johannessen & Tufte 2003, s. 84). Det är därför vanligt att använda ett 

strategiskt urval, vilket innebär att forskaren medvetet väljer ut vilka enheter som ska 

undersökas. Johannessen och Tufte (2003, s. 249) menar vidare att målet i en kvalitativ ansats 

i regel inte är att uppnå representativa resultat, utan snarare att uppnå variation i urvalet. Enligt 

Halvorsen (1992, s. 102) kan syftet vid en kvalitativ ansats vara att få största möjliga kvalitativa 

innehåll i informationen. Det kan uppnås genom ett strategiskt urval där forskaren väljer 

undersökningsenheter som forskaren anser vara typiska eller genom att välja enheter som är 

väldigt olika. Genom att forskaren väljer ut ett fåtal lämpliga enheter och koncentrerar sig på 

dessa kan forskaren ge en mer nyanserad bild av problemet (Jacobsen 2002, s. 56). Ett 

strategiskt urval har valts i denna studie genom att konstruera typfall med enbart tre branscher 

som är väldigt olika. På så sätt uppnås en variation i urvalet och typfallen kan analyseras på 

djupet för att finna eventuella skillnader.  

 
2.6 Reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en undersökning är och hur väl datan har samlats in och 

bearbetats. Hög reliabilitet innebär att studien bör få liknande resultat om samma undersökning 

upprepas vid olika tillfällen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 63). Ett annat alternativ 

för att mäta om studien har hög reliabilitet är att flera forskare studerar samma fenomen och får 

samma resultat (Johannessen & Tufte 2003, ss. 28-29). Halvorsen (1992, s. 42) tillägger 

dessutom att datan som används i undersökningen behöver vara relevant för frågeställningen 

för att hög reliabilitet ska uppnås. Denna studie anses ha hög reliabilitet eftersom upprepning 

av studien är möjlig och att IFRS 15 och K3 finns till förfogande även efter att denna studie har 
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genomförts. Framtida ändringar i regelverken kan dock innebära att reliabiliteten försämras 

något. 
 

2.7 Validitet 
 

Validitet innebär att den utförda undersökningen är giltig och relevant. En utmaning är framför 

allt att samla in data som anses vara relevant för studiens problemställning (Halvorsen 1992, s. 

41). Det finns två typer av validitet som benämns intern och extern. Intern validitet innebär att 

studien verkligen mäter det som avses att mätas, medan extern validitet handlar om att resultatet 

är giltigt även i andra sammanhang. Detta betyder att en generalisering är möjlig utifrån den 

genomförda undersökningen (Jacobsen 2002, s. 21). Utgångspunkten för studien har varit 

regelverken IFRS 15 och K3. Tillämpning av dessa regelverk innebär att studien undersöker 

det som avses att undersökas då syftet är att undersöka skillnader i intäktsredovisning. Denna 

studie anses därför ha god intern validitet. Typfallen som studien bygger på är fiktiva och har 

specificerade förutsättningar vilket innebär att utfallen från typfallen inte är generella för alla 

branscher. Däremot är resultaten applicerbara på liknande branscher med snarlika avtal som 

nämns i denna studie. Den externa validiteten kan därför anses hålla en god nivå. 

 

2.8 Källkritik 
 

Vid undersökningar är det viktigt att vara kritisk till källorna som används (Patel & Davidson 

2011, s. 68). Litteraturen som använts i denna studie har granskats genom att hänsyn tagits till 

var böcker och vetenskapliga artiklar är utgivna respektive publicerade. Detta är något som 

Friberg (2017, s. 56) menar har stor betydelse för att källorna som används i en studie ska anses 

vara tillförlitliga. Källor anses även vara tillförlitliga om utgivare eller förlag har använt 

kompetenta granskare alternativt experter inom området eller om författaren är en känd forskare 

(Booth, Colomb & Williams 2004, s. 83). För att säkerställa att studiens källor är tillförlitliga 

har vetenskapliga artiklar som är peer reviewed använts. Peer review innebär att en sakkunnig 

granskning har gjorts av en forskare som är kunnig inom artikelns område (Vetenskapsrådet 

2011).  

 

Det finns ett begränsat antal artiklar av vetenskaplig karaktär inom studiens område. För att 

kunna ge ytterligare bakgrundsinformation av branscherna i typfallen har därför material från 

framstående revisionsbyråer använts i denna studie. Dessa bedöms ha stor kunskap inom 

redovisning och av den anledningen anses detta material vara tillförlitligt. Dessutom har 

litteratur i form av information från IASB och BFN samt artiklar från tidningen Balans som är 

utgiven av branschorganisationen FAR använts. Dessa kan anses vara tillförlitliga eftersom de 

är väletablerade organisationer och myndigheter.  

 

2.9 Studiens genomförande  
 

För att genomföra studien och uppfylla syftet med studien konstruerades tre typfall. Studien 

bygger på dessa och av den anledningen anser vi det vara av betydelse att tydliggöra hur 

typfallen har utformats. Typfallen grundas på några av de branscher som förväntas bli mest 

påverkade av den nya intäktsstandarden IFRS 15. För att typfallen skulle bli verklighetstrogna 

studerades branschernas utmärkande affärshändelser och avtal med kunder.  Efter en kortare 

bakgrund till respektive bransch konstruerades enkla men representativa typfall för de tre 

branscherna. Detta för att kunna undersöka och analysera eventuella skillnader i 

intäktsredovisning mellan IFRS 15 och K3. För samtliga typfall bifogas balansräkningar som 

bilagor.  
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2.10 Etisk reflektion 
 

Utgångspunkten i denna studie var att hitta eventuella skillnader i intäktsredovisning mellan 

regelverken IFRS 15 och K3 samt att undersöka om något av regelverken är mer fördelaktigt 

än det andra ur ett intressentperspektiv. I studiens typfall och analys har IFRS 15 och K3 

tillämpats utifrån ett neutralt förhållningssätt. Resultaten har avgjort vilket regelverk som kan 

anses vara mer fördelaktigt och av den anledningen har inte några etiska dilemman uppstått i 

studien. 
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Inledning 
 

Detta kapitel har två olika syften. Det första syftet är att ge läsaren en bakgrund och därmed 

underlätta förståelsen av empiri och analys. Det andra syftet är att kapitlet ska utgöra ett 

analysverktyg för studiens empiri. Kapitlet inleds med en redogörelse för intäktsredovisning 

enligt standarden IFRS 15 respektive regelverket K3. Därefter beskrivs de kvalitativa 

egenskaperna, intressentteorin samt användare av finansiella rapporter som utgör ett 

analysverktyg av studiens empiri. Avslutningsvis beskrivs beskattning, utdelning samt 

finansiella nyckeltal som används för att undersöka vilka skillnader som uppstår i studiens 

typfall.  

 

3.2 IFRS 15 
 

IFRS 15 ska tillämpas från och med 1 januari 2018 och ersätter de tidigare intäktsstandarderna 

IAS 11 och IAS 18 (IFRS 15 s. A661). IFRS 15 utgår från ett balansorienterat synsätt vilket 

innebär att intäkter är ett resultat av att tillgångars och skulders värde förändras (Falkman & 

Lundqvist 2016b, s. 21). Detta innebär att en tillgång eller skuld uppstår när leverantören eller 

kunden uppfyller sin del av avtalet. I avtalet har leverantören en rättighet att erhålla ersättning 

för sina varor eller tjänster och denna rättighet utgör tillgången. Om kunden uppfyller sin del 

av avtalet och betalar innan varorna eller tjänsterna har levererats uppstår en skyldighet för 

leverantören, vilket utgör skulden i avtalet (Falkman & Lundqvist 2016b, s. 21). Jones och 

Pagach (2013, s. 31) tillägger även att intäktsredovisning utgår från ett avtalsperspektiv och då 

avtalet ingås beräknas rättigheterna och skyldigheterna till samma belopp. Intäkten redovisas 

sedan när varorna eller tjänsterna levereras till kunden och prestationsåtagandet uppfylls (Jones 

& Pagach 2013, s. 31). 

 

Enligt IASBs föreställningsram definieras intäkt enligt följande: 

 

 En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en 

 redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller ökning av 

 tillgångars värde, eller minskning av skulders värde med en 

 ökning av eget kapital som följd, förutom sådana ökningar 

 av eget kapital som kommer av tillskott från ägarna. 

    (IASBs föreställningsram 2001, p. 70) 

 

Till skillnad från de tidigare standarderna som fokuserade på risker och förmåner, fokuserar 

IFRS 15 på när kontrollen överlåts till kunden (Anjou 2014, s. 24). Kontrollen överlåts när 

prestationsåtagandet uppfylls, vilket även resulterar i redovisningen av intäkten (Anjou 2014, 

s. 24). I IFRS 15 är det följaktligen kontrollen över varan eller tjänsten som avgör när intäkten 

ska redovisas (Anjou 2014, s. 24). För att tillämpa standarden ska företag utgå från en 

femstegsmodell som används för att fastställa intäktstransaktioner och vägleda hur intäkten ska 

redovisas (Yeaton 2015, s. 50). 
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        Figur 1: Femstegsmodellen  
  

3.2.1 Steg 1 – Identifiera avtalet med kunden 

 

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller fler parter med rättigheter och skyldigheter 

(IFRS 15 p. 10). För att identifiera ett avtal behöver ett antal kriterier vara uppfyllda. Ett av 

kriterierna är att parterna ska ha en skriftlig eller muntlig överenskommelse om att uppfylla sina 

respektive förpliktelser. Avtalet ska inkludera parternas rättigheter och betalningsvillkor samt 

ha en kommersiell innebörd som innebär att företagets framtida kassaflöden förväntas 

förändras. Det ska dessutom vara sannolikt att företaget får betalt för de varor eller tjänster som 

levereras till kunden (IFRS 15 p. 9). Företag behöver ibland kombinera flera avtal till ett om 

det finns avtal med samma kund som har ingåtts nära inpå eller vid samma tidpunkt (IFRS 15 

p. 17). Det kan även förekomma vissa avtalsändringar och dessa innebär förändringar i 

omfattningen eller priset som är godkända av båda parterna. Ändringen i avtalet innebär även 

att det antingen skapas nya rättigheter och skyldigheter för parterna eller att befintliga 

rättigheter och skyldigheter förändras (IFRS 15 p. 18). 

 

Anjou (2014, s. 24) förklarar att intäktsstandarden har ett “contract by contract”-synsätt som 

innebär att företag bör analysera varje avtal enskilt. Detta var dock telekombranschen starkt 

emot eftersom de har hundratals olika avtal som ska analyseras. Detta resulterade i ett undantag 

i IFRS 15 som innebär att en portföljansats får tillämpas (Anjou 2014, s. 24). Företag får 

tillämpa standarden till en portfölj av avtal om resultatet inte skiljer sig väsentligt från 

individuella avtal inom portföljen. När portföljen intäktsredovisas ska företag använda sig av 

bedömningar och antaganden som återspeglar portföljens storlek och sammansättning (IFRS 

15 p. 4). 

  

3.2.2 Steg 2 – Identifiera prestationsåtagandena i avtalet 

 

När parterna ingår ett avtal ska företaget fastställa de varor eller tjänster som är utlovade till 

kunden och identifiera dessa som enskilda prestationsåtaganden. Varorna eller tjänsterna ska 

dessutom identifieras som antingen distinkta eller som en serie av distinkta varor eller tjänster 

som är väsentligt lika och levereras på samma sätt (IFRS 15 p. 22). Varan eller tjänsten kan 

anses som distinkt om kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans 

med andra lättillgängliga resurser. Dessutom ska den utlovade varan eller tjänsten kunna 

identifieras separat från andra prestationsåtaganden i avtalet för att vara distinkt (IFRS 15 pp. 

27-28).  

•Identifiera avtalet med kundenSteg 1

•Identifiera prestationsåtagandena i avtaletSteg 2

•Fastställ transaktionsprisetSteg 3

•Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtaletSteg 4

•Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande Steg 5
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Vid fastställandet om huruvida de utlovade varorna eller tjänsterna är separat identifierbara ska 

en bedömning göras om avtalets innehåll innebär att varje enskild vara eller tjänst ska levereras 

individuellt eller om leveransen innehåller komponenter som sedan ska kombineras (IFRS 15 

p. 29). Anjou (2014, s. 25) beskriver dessa komponenter som en del av ett paket som sätts 

samman med de övriga delarna i paketet. Enligt standarden (IFRS 15 p. 29) ska detta ses som 

ett prestationsåtagande om företag levererar varor eller tjänster som kombineras med varandra 

för att producera, alternativt leverera, det utlovade till kunden. Det betraktas även som ett 

prestationsåtagande om en eller flera av varorna eller tjänsterna är starkt beroende av varandra 

eller väsentligt modifieras eller kundanpassas av andra varor eller tjänster i avtalet (IFRS 15 p. 

29). 

 

3.2.3 Steg 3 – Fastställ transaktionspriset 

 

För att fastställa transaktionspriset ska företag ta hänsyn till villkoren i avtalet och de 

affärsmetoder som tillämpas. Transaktionspriset är den ersättning som leverantören förväntar 

sig i utbyte mot att leverera utlovade varor eller tjänster. Ersättningen kan innehålla en fast 

ersättning, rörlig ersättning eller båda (IFRS 15 p. 47). Vid fastställandet av transaktionspriset 

ska företaget utgå från att varorna eller tjänsterna kommer att levereras till kunden enligt avtalet 

och att avtalet inte kommer att förnyas, ändras eller sägas upp (IFRS 15 p. 49). När det 

förekommer rörlig ersättning i avtalet ska företag uppskatta den förväntade ersättningen (IFRS 

15 p. 50). Det bör även tilläggas att ersättningen kan variera till följd av avdrag, rabatter, 

återbetalning eller prestationsbonusar. Dessutom kan ersättningen variera beroende på framtida 

händelser, till exempel om en vara säljs med returrätt (IFRS 15 p. 51).  

 

Det finns två olika metoder för att fastställa den rörliga ersättningen och metoden som väljs ska 

tillämpas genomgående i avtalet. Företag kan använda sig av det förväntade värdet som är 

lämpligt att använda när företag har ett stort antal avtal som är utformade på ett liknande sätt. 

Ett annat alternativ är att använda sig av det mest sannolika beloppet som innebär det enskilt 

mest troliga utfallet i avtalet (IFRS 15 pp. 53-54). Ett företag ska redovisa en 

återbetalningsskuld om företaget förväntar sig att återbetala ersättningen till kunden (IFRS 15 

p. 55). För att den rörliga ersättningen ska ingå i transaktionspriset krävs dock att det är högst 

sannolikt att en väsentlig del av intäkterna inte kommer att behöva återföras i framtiden när det 

inte längre finns någon osäkerhet kring den rörliga ersättningen (IFRS 15 p. 56). Denna regel 

tillkom i standarden för att reducera osäkra intäkter och minska risken att i framtiden återföra 

intäkter som redan redovisats (Anjou 2014 s. 26). 

 

3.2.4 Steg 4 – Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet 

 

När transaktionspriset ska fördelas till varje prestationsåtagande ska detta göras till det belopp 

som återger den förväntade ersättningen för de utlovade varorna eller tjänsterna till kunden 

(IFRS 15 p. 73). När avtalet inkluderar flera prestationsåtaganden ska företag fördela 

transaktionspriset till deras fristående försäljningspriser (IFRS 15 p. 74). Det fristående 
försäljningspriset innebär det observerbara priset om varorna eller tjänsterna skulle ha sålts 

separat. Varorna eller tjänsterna ska då säljas under liknande omständigheter och till liknande 

kunder (IFRS 15 p. 77). När det däremot inte finns något direkt observerbart försäljningspris 

ska företag uppskatta priset och detta kan göras enligt tre olika metoder: 
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 a) Justerad marknadsbedömning 

 b) Förväntad kostnad plus marginal 

 c) Residualmetoden 

  (IFRS 15 p. 79) 

 

Marknadsbedömning innebär att företag utvärderar marknaden där deras varor eller tjänster 

säljs och uppskattar det pris som en kund är villig att betala. Den andra metoden innebär att 

företag förutser kostnaderna för att uppfylla prestationsåtagandet och sen adderar en rimlig 

marginal för varan eller tjänsten. Residualmetoden innebär att det krävs en uppskattning av 

försäljningspriset med hänvisning till det totala transaktionspriset minus observerbara 

försäljningspriser på andra varor eller tjänster i avtalet. Däremot får residualmetoden endast 

tillämpas om företag säljer varan eller tjänsten till ett flertal kunder med ett stort antal varierande 

försäljningspriser eller om företag inte har sålt varan eller tjänsten separat tidigare och ännu 

inte fastställt något pris (IFRS 15 p. 79). En kund kan dessutom erhålla rabatt på varor eller 

tjänster om det totala fristående försäljningspriset för dessa varor eller tjänster överstiger 

ersättningen i avtalet. Rabatten ska sedan fördelas proportionellt till alla prestationsåtaganden i 

avtalet (IFRS 15 p. 81). 

  

3.2.5 Steg 5 – Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 

 

När prestationsåtagandet är uppfyllt och varan eller tjänsten har levererats till kunden ska 

intäkten redovisas. Varan eller tjänsten anses vara levererad när kunden har kontroll över den 

(IFRS 15 p. 31). Kunden anses ha kontroll över varan eller tjänsten när kunden kan styra 

användningen och erhålla i stort sett all den kvarvarande nyttan från den (IFRS 15 p. 33). För 

varje prestationsåtagande ska företag fastställa om intäkten ska redovisas över tid eller vid en 

viss tidpunkt (IFRS 15 p. 32). För att prestationsåtagandet ska uppfyllas och intäktsredovisas 

över tid behöver ett av följande kriterier vara uppfyllt: 

 

 a) Kunden erhåller och förbrukar fördelarna från varan eller tjänsten samtidigt som 

 företaget uppfyller prestationsåtagandet  

 b) Företaget skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar medan 

 tillgången skapas eller förbättras 

 c) Företagets prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning för 

 företaget och företaget har rätt till betalning för de prestationer som hittills har fullföljts  

  (IFRS 15 p. 35) 

 

Anjou (2014, s. 27) menar att alternativ användning föreligger om tillgången kan användas på 

annat sätt och säljas till en annan kund än vad det var tänkt från början eller om tillgången i för 

stor grad är kundanpassad. För varje prestationsåtagande som uppfylls över tid ska företaget 

mäta förloppet till uppfyllandet (IFRS 15 p. 39). Detta görs genom antingen outputmetoden 

eller inputmetoden. För att fastställa vilken metod som ska användas ska företaget ta hänsyn till 

vad det är för sorts vara eller tjänst som ska levereras till kunden (IFRS 15 p. 41).  

 

Om prestationsåtagandet inte uppfylls över tid ska företaget redovisa intäkten vid en viss 

tidpunkt. För att fastställa tidpunkten ska företaget ta ställning till när kunden har kontroll över 

varan eller tjänsten och åtagandet uppfylls (IFRS 15 p. 38). För att fastställa när kontrollen har 

överlåtits till kunden ska företaget ta hänsyn till följande punkter: 

 

 



- 14 - 

 

 

 a) Företaget har en befintlig rätt till betalning 

 b) Kunden har juridisk rätt att styra användningen och erhålla all den kvarvarande nyttan 

 från tillgången 

 c) Företaget har levererat tillgången 

 d) Kunden har de betydande riskerna och fördelarna som medför äganderätten av 

 tillgången 

 e) Kunden har accepterat tillgången 

                                                                                    (IFRS 15 p. 38) 

 

3.2.6 Upplysningar 

 

Förutom en helt ny modell för intäktsredovisning innebär IFRS 15 att företag även behöver 

lämna ytterligare kvalitativa och kvantitativa upplysningar för att öka informationen i de 

finansiella rapporterna (Jones & Pagach 2013, s. 34). Syftet med upplysningskraven är att 

användare av de finansiella rapporterna ska ha möjlighet att förstå tidpunkten, karaktären, 

storleken samt osäkerheten kring intäkter och kassaflöden (IFRS 15 p. 110). För att 

åstadkomma detta ska företaget lämna upplysningar om följande punkter: 

 

 a) Avtal med kunder 

 b) Viktiga bedömningar och ändringar av bedömningarna som görs när denna standard 

 tillämpas på dessa avtal 

 c) Eventuella tillgångar som uppkommer från utgifterna för att erhålla eller fullgöra ett 

 avtal med en kund i enlighet med punkt 91 eller 95 

 (IFRS 15 p. 110) 

 

Falkman och Lundqvist (2016b, s. 21) tillägger att orsaken till de utökade upplysningskraven i 

IFRS 15 beror på tidigare bristfälliga upplysningar som innebar att det var svårt för 

intressenterna att förstå när och hur intäkter redovisades samt vilka bedömningar som låg 

bakom. Rutledge, Karim och Kim (2016, s. 47) menar att det nya upplysningskravet kan vara 

en avgörande faktor för att den nya standarden IFRS 15 ska vara lyckad. Enligt 

femstegsmodellen ska företag identifiera varje prestationsåtagande i avtalet vilket även medför 

att fler upplysningar behöver ges (Falkman & Lundqvist 2016b, s. 21). Företag ska ge 

upplysningar om prestationsåtagandena och en förklaring till följande: 

 

 a) När företaget vanligtvis uppfyller sina prestationsåtaganden 

 b) De betydande betalningsvillkoren 

 c) Varornas eller tjänsternas egenskaper 

 d) Förpliktelser vid retur och återbetalning 

 e) Garantier och relaterade förpliktelser 

                                                                                    (IFRS 15 p. 119) 

 

Falkman och Lundqvist (2016b, s. 21) menar att de utökade kvalitativa upplysningarna kommer 

att ställa krav på företag beroende på hur många olika varianter av avtal de har och vilka 

prestationsåtaganden som ingår. Upplysningarna som ges i de finansiella rapporterna kommer 

att resultera i ökad transparens och ge intressenterna bättre möjlighet att förstå hur intäkterna 

redovisas och vilka risker som kan finnas (Falkman & Lundqvist 2016b, s. 21). 
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3.3 K3 

 

3.3.1 Tillämpningsområde 

 

Vid redovisning av intäkter ska kapitel 23 i K3 tillämpas. Kapitlet behandlar försäljning av 

varor, tjänsteuppdrag och entreprenadavtal samt annans användning av företags tillgångar som 

leder till ränta, royalty eller utdelning (K3 p. 23.1). För att en affärshändelse ska betraktas som 

en intäkt behöver transaktionen ge ett inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller för 

egen räkning. Följaktligen anses belopp som erhålls för annans räkning eller för en huvudmans 

räkning inte vara en intäkt (K3 p. 23.2). När affärshändelser genererar en intäkt ska det belopp 

som företaget erhåller värderas till verkligt värde. Vid eventuella handelsrabatter, 

mängdrabatter eller liknande prisreduceringar ska avdrag göras för intäkten (K3 p. 23.3). 

 

Intäkt definieras enligt följande: 

  

 En intäkt är en ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår 

 till följd av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en 

 minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. 

 Tillskott från ägare som ökar eget kapital är inte en intäkt. 

                            (K3 p. 2.16) 

 

För att få redovisa en intäkt i resultaträkningen ska de ekonomiska fördelarna som associeras 

med transaktionen sannolikt tilldelas företaget i framtiden och transaktionens värde ska 

dessutom kunna mätas på ett tillförlitligt sätt (K3 p. 2.18). Enligt K3 (p. 23.7) ska varje 

transaktion redovisas för sig men det finns dock vissa undantag. Om det är nödvändigt för att 

på ett korrekt sätt återge den ekonomiska innebörden och om transaktionen innehåller delar och 

belopp som kan identifieras separat, ska transaktionen redovisas i delar. Detta kan till exempel 

inträffa när försäljningspriset på en produkt innehåller ett identifierbart belopp för både service 

och underhåll. Beloppet ska då periodiseras och intäkten redovisas under den period som arbetet 

har utförts. Det kan även hända att två eller flera transaktioner istället ska kombineras och 

redovisas tillsammans. Detta är fallet om transaktionerna hör ihop på ett sådant sätt att de utgör 

en affärshändelse där den ekonomiska innebörden inte kan förstås på ett annat sätt (K3 p. 23.7). 

 

3.3.2 Försäljning av varor 

  

Vid försäljning av varor ska intäkten redovisas när följande kriterier är uppfyllda: 

  

 a) Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är associerade med 

 varornas ägande till köparen 

 b) Företaget inte längre är delaktiga i den löpande förvaltningen som vanligtvis 

 associeras med ägande och inte heller har någon kontroll över de sålda varorna 

 c) Utgifterna som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen 

 kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
                                                                                    (K3 p. 23.8) 

  

För att bedöma när de väsentliga riskerna och fördelarna som associeras med ägandet överförs 

till köparen ska företaget granska de omständigheter som fanns när transaktionen genomfördes. 

Detta sker oftast när den juridiska äganderätten eller det fysiska innehavet överförs till köparen 

(K3 p. 23.8). 
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3.3.3 Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal 

 

K3 innefattar även reglering av hur intäkter ska redovisas vid tjänsteuppdrag och 

entreprenadavtal. Ett entreprenadavtal innebär ett särskilt framförhandlat avtal om ett uppdrag 

med produktion av ett eller flera objekt som antingen hör ihop eller är beroende av varandra 

med hänsyn till utformning, teknik och funktion eller användning (K3 pp. 23.9-23.10). Dessa 

uppdrag kan vara på löpande räkning vilket innebär ersättning som så gott som uteslutande 

baseras på ett tidigare fastställt arvode per tidsenhet, den verkliga tidsåtgången och de 

eventuella faktiska utgifterna för arbetet (K3 p. 23.11). Inkomst som erhålls från uppdrag på 

löpande räkning ska intäktsredovisas allt eftersom arbetet utförs och material levereras eller 

förbrukas (K3 p. 23.17). De uppdrag som inte är på löpande räkning betraktas istället som 

uppdrag till fast pris (K3 p. 23.12).  

 

Reglerna i intäktskapitlet ska först och främst tillämpas på varje enskilt uppdrag, men det finns 

vissa undantag. Reglerna ska tillämpas på de olika delarna i ett avtal eller på flera enskilda avtal 

tillsammans om det krävs för att den ekonomiska innebörden ska vara korrekt (K3 p. 23.13). 

När ett avtal inkluderar flera uppdrag ska genomförandet av varje enskilt uppdrag behandlas 

separat om följande kriterier uppfylls: 

  

 a) Varje enskilt uppdrag har separata anbud 

 b) Varje enskilt uppdrag har förhandlats separat och uppdragstagaren och beställaren 

 har haft möjlighet att godta eller förkasta den del av avtalet som avser respektive 

 uppdrag 

 c) Utgifterna och inkomsten kan identifieras för respektive uppdrag 

  (K3 p. 23.14) 

 

Vid uppdrag till fast pris ska intäkter och kostnader redovisas enligt successiv vinstavräkning 

med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen om det ekonomiska resultatet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (K3 p. 23.18). Det ekonomiska resultatet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är associerade med 

transaktionen kommer att tillfalla företaget samt att uppdragsinkomsten, färdigställandegranden 

och uppdragsutgifter kan mätas på ett tillförlitligt sätt (K3 p. 23.18). Uppdragsinkomsten ska 

bestå av den ursprungliga avtalade ersättningen samt ersättning som beror på ändringar i 

omfattningen av uppdraget, anspråk och incitamentsersättningar som kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (K3 p. 23.19). Uppdragsutgifter ska bestå av utgifter som har direkt samband 

med uppdraget, utgifter som kan fördelas ut på uppdraget och kan användas till verksamheten 

i allmänhet samt övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras kunden (K3 p. 23.20). 

Färdigställandegraden fastställs genom att tillämpa den metod som på ett tillförlitligt sätt mäter 

det utförda arbetet. De metoder som kan användas är förhållandet mellan redan nedlagda 

utgifter och beräknade totala uppdragsutgifter, utfört arbete på basis av gjorda undersökningar 

eller den fysiska färdigställandegraden för uppdraget (K3 p. 23.22).  

 

3.3.4 Upplysningar 

 

De noter som ska lämnas enligt K3 ska redogöras i en ordning som innebär att 

redovisningsprinciper och värderingsregler presenteras först. Därefter ska uppskattningar, 

bedömningar, noter till enskilda poster och övriga noter finnas med. Övriga noter innebär 

upplysningar som inte förekommer i den finansiella rapporten men som anses vara relevanta 

för förståelsen av den (K3 p. 8.2). Informationen som företaget lämnar om vilka 

redovisningsprinciper som tillämpats kan innebära att företaget behöver lämna upplysningar 
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om intäktsredovisning, pågående arbeten och koncernredovisning (K3 p. 8.3). Ytterligare 

upplysningar som krävs särskilt för intäktsredovisningen är vilka metoder som företaget har 

använt för att fastställa färdigställandegraden (K3 p. 23.29). Om ett större företag har pågående 

uppdrag per balansdagen ska det dessutom lämnas upplysningar om upparbetade intäkter och 

fakturerade belopp. Företaget ska även lämna upplysningar om belopp som beställaren håller 

inne med enligt villkoren i kontraktet tills alla villkor är uppfyllda (K3 p. 23.30). 

 

3.4 Kvalitativa egenskaper 
 

3.4.1 IASBs föreställningsram 

 

IASBs föreställningsram redogör bland annat för de finansiella rapporternas syfte och för de 

kvalitativa egenskaper som är väsentliga för att informationen i de finansiella rapporterna ska 

vara användbar (IASBs föreställningsram 2001, p. 5 a, b). Syftet med de finansiella rapporterna 

är att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning, resultat och förändringar i 

den ekonomiska ställningen. Flera olika användare har nytta av informationen då den används 

som underlag för ekonomiska beslut (IASBs föreställningsram 2001, p. 12). För att 

informationen i de finansiella rapporterna ska vara användbar för användarna har IASB 

fastställt ett antal kvalitativa egenskaper som ska tillämpas vid upprättandet av finansiella 

rapporter. De kvalitativa egenskaperna ger värde till informationen som presenteras i de 

finansiella rapporterna. Dessutom särskiljer de användbar information från mindre användbar 

och onödig information (Man & Gӑdӑu 2012, s. 21). De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna 

är begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet (IASBs föreställningsram 2001, p. 

24). Christensen (2010, s. 293) poängterar dock att relevans och tillförlitlighet har identifierats 

som två av de mest betydelsefulla egenskaperna.  

 

Begriplighet innebär att användarna lätt ska förstå informationen som ges i de finansiella 

rapporterna, dock under förutsättningen att användarna har viss kunskap om affärsverksamhet, 

ekonomi och redovisning. Användarna antas dessutom vara villiga att studera informationen 

med rimlig noggrannhet. Trots att informationen som ges ska vara lätt att förstå för användarna 

får information inte exkluderas från de finansiella rapporterna enbart på grund av att den kan 

anses vara för svår att förstå för vissa användare (IASBs föreställningsram 2001, p. 25). 

 

Informationen i de finansiella rapporterna måste vara relevant för att användarna ska kunna 

använda den som beslutsunderlag. Om informationen underlättar för användarna att bedöma 

inträffade, aktuella och framtida händelser och det i sin tur påverkar deras beslut, anses 

informationen vara relevant (IASBs föreställningsram 2001, p. 26). Att informationen är 

relevant innebär även att den kan bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (IASBs 

föreställningsram 2001, p. 26). Informationens framåtriktade och bekräftande roller är kopplade 

till varandra på så sätt att information om tidigare resultat och finansiell ställning ofta är 

utgångspunkten vid bedömningar av bland annat framtida resultat, utdelning och 

kursutveckling (IASBs föreställningsram 2001, pp. 27-28). En annan kvalitativ egenskap som 

inte är en av de viktigaste men som ger ytterligare förklaring till egenskapen relevans är 

väsentlighet. Informationens relevans påverkas av hur väsentlig den är (IASBs 

föreställningsram 2001, p. 29).  

 

För att informationen i de finansiella rapporterna ska vara användbar måste den vara tillförlitlig. 

Det är den så länge informationen inte innehåller betydande felaktigheter och inte är vinklad 

(IASBs föreställningsram 2001, p. 31). Användarna måste kunna lita på att informationen på 

ett korrekt sätt utvisar det som sägs ska utvisas eller vad som rimligen kan antas att den utvisar 
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(IASBs föreställningsram 2001, p. 31). Även om viss information är relevant kan den vara så 

osäker att den medför att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande om 

informationen läggs till grund för redovisningen. Det kan därför vara bättre att på annat sätt 

upplysa om den osäkra informationen än att låta den vara till grund för redovisningen (IASBs 

föreställningsram 2001, p. 32). Ytterligare ett antal kvalitativa egenskaper hjälper till att 

förklara egenskapen tillförlitlighet. Dessa är korrekt bild, innebörd och form, neutralitet, 

försiktighet samt fullständighet (IASBs föreställningsram 2001, pp. 33-38). 

 

Användarna behöver kunna skapa sig en uppfattning om trender i ett företags resultat och 

ställning vilket görs genom att över en längre tid jämföra de finansiella rapporterna. För att 

kunna göra en jämförelse måste värderingsprinciper och presentationstekniker för liknande 

transaktioner och händelser redovisas på ett likformigt sätt. Detta ska göras i ett och samma 

företag under en längre period, men även i olika företag (IASBs föreställningsram 2001, p. 39). 

Kravet på jämförbarhet innebär till exempel att användarna ska informeras om vilka 

redovisningsprinciper som har tillämpats och om det har förekommit några ändringar och 

effekter av dessa (IASBs föreställningsram 2001, p. 40). Användare vill kunna jämföra ett 

företags resultat och finansiella ställning vilket innebär att det är viktigt att det finns 

jämförelseuppgifter från tidigare perioder i de finansiella rapporterna (IASBs föreställningsram 

2001, p. 42). 

 

3.4.2 K3 

 

Avsikten med en finansiell rapport är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning, kassaflöden och resultat. Informationen ska kunna användas som underlag till olika 

ekonomiska beslut (K3 p. 2.1). Detta uppnås bland annat genom att tillämpa de kvalitativa 

egenskaperna som innebär att den finansiella rapporten ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant 

och väsentlig (K3 p. 2.8). 

  

Informationen i en finansiell rapport behöver redogöras begripligt för användare som har rimlig 

kännedom om affärsverksamhet, redovisning och ekonomi. Dessutom ska användaren vara 

beredd på att granska informationen med rimlig noggrannhet. Kravet att informationen ska vara 

begriplig innebär dock inte att relevant information får utelämnas av den anledningen att den 

kan vara svår att förstå (K3 p. 2.8). 

  

Informationen i en finansiell rapport anses vara tillförlitlig om den är neutral och inte består av 

väsentliga fel. En finansiell rapport betraktas inte vara neutral om urvalet eller framställningen 

av informationen kan påverka bedömningar eller beslut med avsikt att uppnå ett förutbestämt 

resultat. Användarna ska följaktligen kunna lita på att informationen är beskriven på ett korrekt 

sätt. Informationen behöver dessutom vara aktuell och företaget behöver väga tillförlitlighet 

mot aktualitet för att på bästa sätt tillgodose användarnas behov av information för att kunna ta 

ekonomiska beslut (K3 p. 2.9). 

  

Informationen behöver även vara relevant i en finansiell rapport. Detta innebär att 

informationen ska kunna påverka användarnas beslut genom att förenkla bedömningen av 

historiska, aktuella eller framtida händelser. Dessutom anses informationen vara relevant när 

den bekräftar eller reviderar tidigare bedömningar och inverkar på användarnas beslut (K3 p. 

2.10). 

 

Hur relevant informationen i en finansiell rapport är påverkas av dess väsentlighet, aktualitet 

och karaktär. Information som inte finns tillgänglig kan resultera i att informationen blir 
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missvisande eller felaktig och är därför varken relevant eller tillförlitlig (K3 p. 2.11). 

Informationen anses vara väsentlig om den förväntas inverka på användarens beslut (2 kap. 3a 

§ ÅRL). 

 

3.5 Intressentteorin 

 

Företagsledare behöver ta hänsyn till flera olika grupper i samhället, grupper som har betydelse 

för företagets framgångar och som alla har en del i företaget på något sätt (Freeman 1984, s. 

25). Dessa grupper kallar Freeman (1984, s. 25) intressenter och definierar dem som en grupp 

eller en individ som kan påverka eller som påverkas av företagets målsättningar. 

Intressentteorin är ett redskap för att förstå hur företags interna beslut påverkas av olika 

intressenters krav. Teorin förklarar även hur organisationer kan styras mer effektivt genom att 

företagsledare tar hänsyn till flera av organisationens intressenter samtidigt (Freeman 1984, s. 

27). Freeman var inte den första att diskutera vilket inflytande intressenter kunde ha över 

företag, men då Freeman publicerade sin bok ”Strategic management: A stakeholder approach” 

1984 fick modellen stor genomslagskraft (Wicks 2014, s. 297). 

 

Enligt Ruf, Muralidhar, Brown, Janney och Paul (2001, s. 143) grundar sig intressentteorin på 

att intressenter har olika krav på och intressen i företag och att företag bör beakta dessa utöver 

sina egna intressen. Freeman och Reed (1983, s. 91) anser att företag behöver utforma strategier 

med hänsyn till de intressenter som kan påverka företagets måluppfyllelse. Intressenternas roll 

i företags beslutsfattande är något som får alltmer uppmärksamhet (de Gooyert, Rouwette, van 

Kranenburg, Freeman 2017, s. 402). de Gooyert et al. (2017, s. 402) menar att företagsledare 

har insett att det är nödvändigt att balansera olika intressenters intressen för att kunna skapa 

värde på ett hållbart och etiskt sätt. 

 

När intressenter behandlas väl av en organisation och deras intressen och krav tas i beaktning, 

är intressenter positivt inställda till organisationen. Intressenter är då mer benägna att ge tillbaka 

till organisationen, till exempel köper kunder fler produkter eller tjänster, finansiärer erbjuder 

bättre ekonomiska villkor och anställda gör sitt bästa och är lojala mot organisationen (Harrison, 

Freeman & Abreu 2015, s. 859). 

 

Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 856) anser att Freemans definition av intressenter är väldigt 

bred och att en mängd olika potentiella grupper därmed kan inkluderas. Den breda definitionen 

kan medföra svårigheter för företagsledningen att tillgodose alla potentiella intressenters behov 

(Mitchell, Agle och Wood 1997, ss. 857-859). Företag kan dessutom ha svårt att identifiera 

vilka deras faktiska intressenter är, vilket därmed innebär svårigheter med att tillgodose 

intressenternas behov (Tse 2011, s. 58). 

 

3.6 Användare av finansiella rapporter 

 

I IASBs föreställningsram (2001, p. 9) nämns flera olika användare av finansiella rapporter. I 

denna studie anses dessa användare vara företagets intressenter som använder de finansiella 

rapporterna för att tillgodose sina olika informationsbehov.  
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Figur 2: Intressentmodell baserad på IASBs föreställningsram (2001) 

 

3.6.1 Investerare 

 

Investerare är intresserade av vilken avkastning en investering ger, såväl som vilken risk den 

medför (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 a). För att besluta om de ska köpa, sälja eller 

behålla aktier behöver de information som kan utgöra underlag. Aktieägare är dessutom 

intresserade av information som kan ge dem en uppfattning om företagets förmåga att lämna 

utdelning (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 a). 

 

3.6.2 Anställda 

 

Anställda och deras arbetstagarorganisationer är intresserade av arbetsgivarens stabilitet och 

lönsamhet för att kunna bedöma företagets förmåga att erbjuda arbetstillfällen, betala löner och 

pensioner (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 b). 

 

3.6.3 Långivare 
 

För långivare är information om företags förmåga att betala räntor och amorteringar vid förfall 

av stort intresse då sådan information är en viktig del av långivares bedömning av låntagare 

(IASBs föreställningsram 2001, p. 9 c). 
 

3.6.4 Leverantörer och andra kreditgivare 

 

Dessa användare av finansiella rapporter är intresserade av information som innebär möjlighet 

att bedöma huruvida de kan erhålla betalning för sina utestående fordringar. Leverantörer och 

kreditgivare är oftast mer intresserade av företagets kortsiktiga betalningsförmåga än vad 

långivare är, förutsatt att de inte har ett långvarigt samarbete (IASBs föreställningsram, 2001 

p. 9 d). 



- 21 - 

 

3.6.5 Kunder 

 

Kunder är intresserade av att veta om företag kan fortsätta bedriva sin verksamhet, särskilt om 

de har ett långsiktigt samarbete med företaget eller om de är beroende av det (IASBs 

föreställningsram 2001, p. 9 e). 
 
3.6.6 Statliga myndigheter 

 

Statliga myndigheter är intresserade av information gällande hur resurser utnyttjas och är därför 

även intresserade av företags verksamhet. De behöver även information för att reglera företags 

verksamhet, fastställa skattepolitik och för statistiska uppgifter (IASBs föreställningsram 2001, 

p. 9 f). 

 

3.6.7 Samhället i övrigt 

 

Företag påverkar samhället på flera olika sätt, till exempel kan företag bidra till förbättrad 

ekonomi i det lokala samhället genom att erbjuda arbetstillfällen och genom att använda lokala 

leverantörer (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 g). De finansiella rapporterna utgör en 

informationskälla för samhället eftersom de ger information om trender, företags ekonomiska 

förhållanden samt verksamhetsinriktning (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 g). 

 

3.7 Beskattning 

 

Redovisningen kan ses som en utgångspunkt för beskattningen eftersom redovisningen till stor 

del används som tolkningsdata vid tillämpningen av skattelag (Norberg & Thorell 2007, s. 19). 

Redovisningsregler kan ofta innefatta flera lösningar medan skatteregler helst bara ska ha en 

innebörd, därför händer det att skattelagstiftningen påverkar företags val av redovisningsmetod. 

Redovisning och beskattning har alltså en ömsesidig påverkan (Norberg & Thorell 2007, s. 20). 

Bjuvberg (2006, s. 19) menar att sambandet mellan redovisning och beskattning är starkt i 

Sverige jämfört med många andra länder. 

  

Sambandet mellan redovisning och beskattning kan orsaka problem (Norberg & Thorell 2007, 

s. 19). Trots att regelverken har det gemensamma målet att beräkna företags resultat på ett 

ekonomiskt rättvisande sätt, har regelverken olika utgångspunkter. Redovisningen måste 

innehålla information som är användbar för ägarna och andra intressenter, medan skattereglerna 

ska se till att skatt på företags vinster tillfaller staten samt säkerställa en rättvis taxering 

(Norberg & Thorell 2007, s. 19). 

  

Det brukar talas om två olika samband mellan redovisning och beskattning, det materiella 

sambandet och det formella sambandet (Norberg & Thorell 2007, s. 73). Det materiella 

sambandet handlar om de situationer då det saknas en särskild skatteregel och god 

redovisningssed i stället ligger till grund för när beskattning ska ske (Norberg & Thorell 2007, 

s. 74). Enligt 14 kap. 4 § IL ska den skattskyldiges redovisning läggas till grund för 

beskattningstidpunkten. Det formella sambandet innebär att det finns en skatteregel om 

avdragsrätt och att regeln har villkoret att samma belopp ska finnas i räkenskaperna för att 

avdrag ska medges (Bjuvberg 2006, ss. 162-163). 

  

Av praktiska skäl beskattas företag periodvis, vilket innebär att varje år beskattas för sig (Lodin, 

Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal 2015, s. 126). Det betyder att företag måste 

avgöra vilket år en intäkt är skattepliktig samt vilket år en kostnad är avdragsgill, det krävs 
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alltså ett periodiseringsbeslut (Bjuvberg 2006, s. 199). Vid beräkning av resultatet ska 

inkomster tas upp som intäkt och utgifter ska dras av som kostnad för det beskattningsår som 

de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt stadgat i lag (14 

kap. 2 § IL). Hur inkomster och utgifter har periodiserats samt hur affärshändelser återspeglas 

i årsredovisningen utgör därmed grunden för beskattningen (Norberg & Thorell 2007, s. 21). 

 

Norberg och Thorell (2007, s. 22) anser att vid beräkning av det skattepliktiga resultatet bör 

omfångsfrågor och periodiseringsfrågor skiljas åt. Omfång syftar på frågan om skatteplikt 

föreligger för en inkomst samt om avdragsrätt föreligger för en utgift, medan periodisering 

avser frågan om när en inkomst eller utgift ska tas upp som intäkt respektive kostnad vid 

beskattning (Bjuvberg 2006, s. 34). Enligt Norberg och Thorell (2007, s. 22) avgörs 

omfångsfrågor enbart av skattelagstiftningen, hur inkomsten och utgiften behandlas i 

redovisningen saknar därmed betydelse. Reglerna för periodiseringsfrågor är dock av två olika 

slag. De regler som innebär att redovisningen är bestämmande även vid beskattningen reglerar 

det kopplade området vid beskattning. Finns det däremot uttryckliga skatteregler ska dessa gälla 

framför redovisningen, detta kallas då det frikopplade området vid beskattning (Norberg & 

Thorell 2007, s. 22). 

 

3.8 Utdelning 

 

Investerare kan uppfatta utdelningar som ett tecken på ett företags framtida utsikter (Higgins 

1972, s. 1531). Detta innebär att utdelningarna kan ha ett informationsvärde som kan vara av 

intresse för aktieägarna och det här är något som företag behöver ta hänsyn till när de överväger 

att ge utdelning eller inte (Higgins 1972, s. 1531). I en studie finner Lintner (1956, s. 99) att de 

flesta investerare föredrar en stabil utdelningsnivå och att marknaden värdesätter en gradvis 

tillväxttakt för utdelningen. Detta innebär att företagsledningen därmed försöker undvika 

kortsiktiga förändringar i utdelningsnivån. Lintner (1956, s. 99) menar följaktligen att företag 

har långsiktiga utdelningsmål vilket leder till en utjämning av utdelningarna över tid. 

 

Det är inte alla företag som ger utdelning (Brealey, Myers & Allen 2016, s. 81). Tillväxtföretag 

återinvesterar ofta sin vinst för att ha möjlighet att utveckla företaget i stället för att ge utdelning 

till aktieägarna. De flesta etablerade och lönsamma företag väljer dock att ge regelbundna 

utdelningar (Brealey, Myers & Allen 2016, s. 81). Sannolikheten för att ett företag ska ge 

utdelning är större när företagets lönsamhet ökar och är mindre när skuldnivån är hög eller när 

företaget har potentiella framtida tillväxtmöjligheter (Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). 

Enligt Deshmukh (2003, s. 362) är det även mer sannolikt att företag ger utdelning ju större 

företaget är eftersom de har mindre asymmetrisk information. Deshmukh (2003, s. 366) menar 

vidare att företag som nyligen blivit publika är mindre benägna att ge utdelning eftersom de 

troligtvis befinner sig i ett tillväxtstadie, vilket överensstämmer med det Aivazian, Booth och 

Cleary (2006, s. 452) beskriver i sin studie.  

 

Baker, Powell och Veit (2002, s. 242) beskriver marknadens brister såsom 

informationsasymmetri, intressekonflikter mellan företagsledning och aktieägare samt 

transaktionskostnader. Dessa marknadsbrister påverkar företag på olika sätt vilket innebär att 

val av utdelningspolicy kan variera mellan företag (Baker, Powell & Veit 2002, s. 241). 

Företags beslut angående hur stor utdelningen ska vara kan ha stor betydelse dels för företagens 

anställda men även för investerare och ekonomer som försöker bedöma och förstå hur väl 

kapitalmarknaden fungerar (Miller & Modigliani 1961, s. 411). 
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3.9 Finansiella nyckeltal 
 

När nyckeltal utvecklades och började användas var det främst för att bedöma ett företags 

kreditvärdighet. Användningen av nyckeltal har därefter utvecklats och idag används ett flertal 

nyckeltal av bland annat kreditgivare, investerare och ledningen i företaget (Beaver 1966, s. 

71). Nyckeltal är relativa mått som bland annat gör det enklare att jämföra olika företags utfall 

(Lönnqvist 2011, s. 237). De kan även användas som informationsunderlag till finansiella 

marknader och till en del samhällsekonomiska frågor om till exempel finanspolitik och 

resursallokering, vilket tyder på att det finns många potentiella användare av nyckeltal 

(Johansson & Runsten 2005, s. 12). 

 

Räntabilitet avser förhållandet mellan det redovisningsmässiga resultatet och det 

redovisningsmässiga kapitalet och visar följaktligen den ränta som kapitalet ger. Beroende på 

vilket kapitalmått som väljs kan beräkningen göras med utgångspunkt i eget kapital eller totalt 

kapital (Johansson & Runsten 2005, s. 27). Ett viktigt lönsamhetsmått är räntabilitet på eget 

kapital (Re) som mäter vinsten av det egna kapitalet (Johansson & Runsten 2005, ss. 13-14). 

Detta mått utgår från resultat efter räntekostnader och beräknas enligt nedanstående formel 

(Johansson & Runsten 2005, s. 30). 

 

Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter räntekostnader 

                                             Eget kapital 

 

Utöver räntabilitetsmått finns det även beräkningar för företagets kapitalstruktur. Det 

finansiella nyckeltalet soliditet mäter förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala 

kapitalet (Johansson & Runsten 2005, s. 11). Nyckeltalet visar hur bra företaget kan klara av 

förluster och ett högt soliditetsmått innebär att en stor del av tillgångarna är finansierade av 

ägarna. Soliditet beräknas enligt nedanstående formel (Lönnqvist 2011, ss. 243-244). 

 

Soliditet = Eget kapital 

                 Tillgångar 
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4 Empiri och analys 
 

4.1 Inledning 
 

I detta kapitel redogörs studiens typfall samt bakgrund till dessa för att ge förståelse för 

typfallens uppbyggnad. Tillämpning av respektive regelverk görs för samtliga typfall och 

därefter analyseras dessa utifrån ett intressentperspektiv. Slutligen presenteras en avslutande 

analys innehållande resultatet av empirin, upplysningskrav samt kvalitativa egenskaper.   
 

4.2 Antaganden för typfallen 

 

Företagen i samtliga typfall antags vara onoterade aktiebolag och ingår i en större koncern enligt 

1 kap. 3 § ÅRL. Koncernen ingår även i definitionen av ett IFRS-företag enligt 7 kap. 33 § 

ÅRL. Utifrån dessa förutsättningar kan både RFR 2/IFRS och K3 tillämpas på typfallen. 

Inkomstskatten uppgår till 22 % och utdelningen uppgår till 30 %. För de år där det inte uppstår 

ett positivt resultat sker ingen utdelning. I samtliga typfall används samma ingående balanser i 

balansräkningen för att underlätta för läsaren.  

  

Balansräkning 1/1 År 1 

IB Tillgångar  16 000 000 kr IB Eget kapital 6 000 000 kr 

    IB Skulder 10 000 000 kr 

Totalt 16 000 000 kr Totalt 16 000 000 kr 

  

   Tabell 1: Ingående balanser i balansräkningen för typfallen 

 

4.3 Typfall 1 - Byggbranschen 
 
4.3.1 Bakgrund till typfallet 

 

Byggbranschen är en av de branscher som främst kommer att påverkas av den nya 

intäktsstandarden IFRS 15 (Yeaton 2015, s. 53). Den nya standarden IFRS 15 är mer 

föreskrivande än tidigare standard, detta kan innebära betydande förändringar i hur byggföretag 

redovisar intäkter. Ett av de viktigaste områden som byggföretag behöver ta hänsyn till i IFRS 

15 är huruvida en intäkt ska redovisas över tid eller vid en viss tidpunkt (Deloitte 2014, s. 1). 

Den nya standarden är mer specifik än den tidigare vilket innebär att en ny metod ska tillämpas 

för att avgöra när intäkter ska redovisas. Detta medför att byggföretag som tidigare redovisade 

intäkter över tid kanske inte uppfyller kriterierna för detta vid tillämpning av IFRS 15 och ska 

därför redovisa intäkter vid en viss tidpunkt i stället. Det kan också vara tvärtom, att 

byggföretag som tidigare redovisat intäkter vid en tidpunkt nu uppfyller något av kriterierna för 
att intäkten ska redovisas över tid (Deloitte 2014, s. 2; EY 2015a, s. 25). 
 
4.3.2 Beskrivning av typfallet  

 

Byggbolaget AB är ett företag som designar och bygger unika bostäder åt kunder som vill ha 

ett boende med det lilla extra. Byggbolaget AB ingår ett skriftligt avtal med Kund A gällande 

byggnation av en specialdesignad bostad med utsikt över vattnet. Bostaden beräknas vara 

färdigställd efter tre år. Vid färdigställandet besiktigas bostaden och därefter överlämnas 

bostaden till kunden. Enligt avtalet uppgår försäljningspriset för byggnationen till 12 000 000 

kr och Byggbolaget AB beräknar att kostnaderna kommer att uppgå till 8 000 000 kr. 
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4.3.3 Tillämpning av IFRS 15 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet med kunden 
Steg 1 innebär att Byggbolaget AB behöver fastställa huruvida ett avtal föreligger eller inte. 

Byggbolaget AB har en skriftlig överenskommelse med Kund A och avtalet innehåller båda 

parters rättigheter angående byggnationen av bostaden. Det är sannolikt att Byggbolaget AB 

kommer att erhålla ersättningen som uppgår till 12 000 000 kr och dessutom anses avtalet ha 

en kommersiell innebörd eftersom byggnationen av bostaden kommer att innebära ett ökat 

kassaflöde för Byggbolaget AB. Samtliga kriterier är alltså uppfyllda enligt IFRS 15 p. 9 och 

ett avtal föreligger. 

 

Steg 2 – Identifiera prestationsåtagandena i avtalet 
Vid ingående av avtalet ska Byggbolaget AB fastställa vilka varor och tjänster som är utlovade 

till Kund A. Byggbolaget AB ska bygga en bostad åt Kund A vilket innebär att avtalet innehåller 

ett prestationsåtagande (IFRS 15 p. 22). Tjänsten kan även anses vara distinkt eftersom Kund 

A kan dra nytta av bostadsbyggandet separat (IFRS 15 p. 27). Avtalet innehåller alltså ett 

prestationsåtagande i form av att Byggbolaget AB ska bygga en bostad till Kund A. 

 

Steg 3 – Fastställ transaktionspriset 
Steg 3 innebär att Byggbolaget AB ska fastställa vad transaktionspriset uppgår till och om 

ersättningen är fast eller rörlig. Byggbolaget AB förväntar sig en fast ersättning i utbyte mot att 

bygga bostaden och ersättningen uppgår till 12 000 000 kr (IFRS 15 p. 47). Byggbolaget AB 

bedömer även att byggnationen av bostaden kommer att ske till Kund A i enlighet med vad som 

står i avtalet och att det inte kommer att ske några förändringar (IFRS 15 p. 49). 

 

Steg 4 – Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet 
Enligt IFRS 15, p. 73 ska transaktionspriset fördelas till varje prestationsåtagande som finns i 

avtalet. Avtalet mellan Byggbolaget AB och Kund A utgörs av ett prestationsåtagande vilket 

innebär att en fördelning inte behöver ske. 

 

Steg 5 – Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 
När prestationsåtagandet är uppfyllt och kontrollen har övergått till Kund A ska Byggbolaget 

AB redovisa intäkten (IFRS 15 p. 31). Kund A anses ha kontroll och kan styra användningen 

och erhålla all den kvarvarande nyttan från bostaden när besiktningen är gjord och bostaden har 

överlämnats (IFRS 15 p. 33). Byggbolaget AB behöver även fastställa om intäkten ska 

redovisas över tid eller vid en viss tidpunkt (IFRS 15 p. 32). Eftersom inget av kriterierna i 

IFRS 15 p. 35 uppfylls ska Byggbolaget AB redovisa intäkten vid en viss tidpunkt. Intäkterna 

från byggnationen ska redovisas när Kund A har kontroll över bostaden och åtagandet från 

Byggbolaget AB har uppfyllts (IFRS 15 p. 38). Intäkterna som uppgår till 12 000 000 kr ska 

alltså redovisas år 3 när kontrollen har övergått.  

 

Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter - - 12 000 000 kr 

Kostnader - -    -8 000 000 kr 

Resultat 0 kr 0 kr             4 000 000 kr 

  
     Tabell 2: Resultaträkning IFRS 15 
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4.3.4 Tillämpning av K3 

 

Avtalet mellan Byggbolaget AB och Kund A om byggnationen av bostaden kommer att 

innebära att Byggbolaget AB ska redovisa intäkter, därför ska kapitel 23 i regelverket K3 

tillämpas (K3 p. 23.1 b). Ersättningen som uppgår till 12 000 000 kr, vilken Byggbolaget AB 

erhåller av Kund A för byggnationen av bostaden ska redovisas som intäkt (K3 p. 23.2). Avtalet 

som Byggbolaget AB ingått tillsammans med Kund A klassificeras som ett entreprenadavtal 

enligt K3 p. 23.10 eftersom de avtalat att en specialdesignad bostad ska byggas. Byggbolaget 

ABs uppdrag kan inte anses vara ett uppdrag på löpande räkning eftersom båda parter var 

överens om priset 12 000 000 kr för byggnationen när de ingick avtalet. Av den anledningen är 

uppdraget till fast pris (K3 pp. 23.11-23.12). 

 

Byggbolaget AB kan beräkna det ekonomiska utfallet av uppdraget på ett tillförlitligt sätt 

eftersom inkomster och utgifter för uppdraget kan mätas tillförlitligt, de ekonomiska fördelarna 

sannolikt kommer att tillfalla Byggbolaget AB samt att färdigställandegraden kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Därmed ska Byggbolaget AB redovisa intäkter och kostnader med 

utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen, successiv vinstavräkning ska således 

tillämpas (K3 p. 23.18). Inkomsterna för uppdraget avser den avtalade ersättningen som uppgår 

till 12 000 000 kr då inga ändringar i uppdraget, anspråk eller incitamentsersättningar 

förekommer (K3 p. 23.19). Uppdragets utgifter uppgår till 8 000 000 kr och avser de utgifter 

som har ett direkt samband med uppdraget, som kan fördelas ut på uppdraget och som kan 

användas till verksamheten i allmänhet samt övriga utgifter som enligt avtalet kan debiteras 

kunden (K3 p. 23.20). 

 

Byggbolaget AB ska fastställa färdigställandegraden för uppdraget genom att använda den 

metod som mest tillförlitligt mäter det utförda arbetet. Metoden som innebär bedömningar av 

förhållandet mellan nedlagda utgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala 

utgifter är den metod som Byggbolaget AB ska använda (K3 p. 23.22). För att få fram 

färdigställandegraden år 1 divideras den nedlagda utgiften som uppgår till 2 000 000 kr med de 

beräknade totala utgifterna som uppgår till 8 000 000 kr, detta ger 25 % färdigställandegrad. 

Färdigställandegraden ska därefter multipliceras med intäkterna för uppdraget, vilka uppgår till 

12 000 000 kr, för att beräkna intäkten för år 1. Detta resulterar i att intäkten för år 1 ska 

redovisas till ett värde av 3 000 000 kr. Färdigställandegrad och intäkt för år 2 och 3 beräknas 

därefter på samma sätt. 

 

Bedömningsunderlag År 1 År 2 År 3 

Totala inkomster 12 000 000 kr 12 000 000 kr 12 000 000 kr 

Totala utgifter            8 000 000 kr      8 000 000 kr         8 000 000 kr 

Periodens utgifter            2 000 000 kr       3 000 000 kr    3 000 000 kr 

Färdigställandegrad 25 % 37,5 % 37,5 % 

  
   Tabell 3: Bedömningsunderlag K3 

  

Underlag för bedömning framgår av tabell 3. Periodisering av inkomsten baseras på 

procentsatsen vilken beräknas med hjälp av färdigställandegraden.  
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Resultaträkning År 1 År 2 År 3 

Intäkter       3 000 000 kr       4 500 000 kr       4 500 000 kr 

Kostnader -2 000 000 kr -3 000 000 kr -3 000 000 kr 

Resultat             1 000 000 kr            1 500 000 kr            1 500 000 kr 

 
     Tabell 4: Resultaträkning K3    

 
4.3.5 Analys utifrån ett intressentperspektiv  

 

I tabell 5 framgår det att inga intäkter och kostnader redovisas år 1 och år 2 vilket innebär att 

det blir ett nollresultat dessa år. Därmed kan inte heller någon utdelning ske och nyckeltalet 

räntabilitet på eget kapital kan inte beräknas. Soliditeten är oförändrad de första två åren. 

Byggbolaget AB redovisar alltså hela intäkten liksom kostnaden år 3 vilket ger ett resultat som 

uppgår till 4 000 000 kr. På resultatet beräknas skatt och en utdelning till aktieägarna kan ske. 

Därefter kan räntabilitet på eget kapital samt soliditet beräknas vilka förändras från föregående 

år eftersom ett positivt resultat nu har uppkommit. 

 

Sammanställning År 1 År 2 År 3 

Intäkter - - 12 000 000 kr 

Kostnader - -     -8 000 000 kr 

Resultat före skatt 0 kr 0 kr                4 000 000 kr 

Skatt 22 % 0 kr 0 kr                       -880 000 kr 

Resultat efter skatt 0 kr 0 kr                 3 120 000 kr 

Utdelning 30 % 0 kr 0 kr                               936 000 kr 

Re 0 % 0 % 48,9 % 

Soliditet 37,5 % 37,5 % 45 % 

 
   Tabell 5: Sammanställning IFRS 15 

 

Enligt tabell 6 redovisas intäkter och kostnader enligt successiv vinstavräkning med hjälp av 

färdigställandegraden. Detta resulterar i en tidigareläggning av intäkten till skillnad från 

redovisningen enligt IFRS 15 eftersom intäkterna här redovisas under tre år. Ett positivt resultat 

erhålls för år 1-3 och därefter kan uträkning för skatt och eventuell utdelning ske. Dessutom 

kan räntabilitet på eget kapital och soliditet beräknas för respektive år. Soliditeten stiger för 

varje år eftersom det egna kapitalet ökar när respektive års vinst bokförs.  
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Sammanställning År 1 År 2 År 3 

Intäkter       3 000 000 kr       4 500 000 kr       4 500 000 kr 

Kostnader -2 000 000 kr -3 000 000 kr -3 000 000 kr 

Resultat före skatt           1 000 000 kr            1 500 000 kr           1 500 000 kr 

Skatt 22 %                  -220 000 kr                  -330 000 kr                -330 000 kr 

Resultat efter skatt                              780 000 kr            1 170 000 kr          1 170 000 kr 

Utdelning 30 %                            234 000 kr                           351 000 kr                       351 000 kr 

Re 15,3 % 20,4 % 18,3 % 

Soliditet 39,6 % 42,4 % 45 % 

  
    Tabell 6: Sammanställning K3 

 

Investerare är intresserade av den avkastning som en investering ger (IASBs föreställningsram 

2001, p. 9 a). Ett positivt resultat uppstår inte förrän år 3 vid tillämpning av IFRS 15 vilket 

innebär att investerare inte erhåller någon utdelning varken år 1 eller år 2. Vid 

intäktsredovisning enligt K3 uppstår ett positivt resultat varje år eftersom successiv 

vinstavräkning ska tillämpas, vilket innebär en möjlig utdelning till investerare samtliga tre år. 

Detta innebär en stabil utdelningsnivå vilket enligt Lintner (1956, s. 99) är något som 

investerare föredrar. Ur investerares perspektiv kan därför redovisning enligt K3 anses vara mer 

fördelaktigt eftersom det ger en mer jämn fördelning av utdelningen över tid. 

 

K3 kan även vara mer fördelaktigt för anställda och långivare eftersom de är intresserade av 

företagets stabilitet, lönsamhet och företagets förmåga att betala räntor och amorteringar 

(IASBs föreställningsram 2001, p. 9 b, c). Räntabilitet på eget kapital och soliditet är mått på 

detta och nyckeltalen är därför av intresse för anställda och långivare (Johansson & Runsten 

2005, ss. 11-14). Även leverantörer och andra kreditgivare är intresserade av dessa nyckeltal, 

dock fokuserar de främst på företagets kortsiktiga betalningsförmåga (IASBs föreställningsram 

2001, p. d). Eftersom redovisning enligt K3 innebär en jämn fördelning av intäkter över åren 

kan dessa intressenter känna sig säkrare med en högre soliditetsnivå och en god räntabilitet över 

samtliga år. Dessutom gynnar det företaget när långivare ser goda nivåer på nyckeltalen 

eftersom det då är mer sannolikt att långivare erbjuder bättre lånevillkor (Harrison, Freeman & 

Abreu 2015, s. 859). 

 

Enligt IASBs föreställningsram (2001, p. 9 e) vill kunder veta om företag kan fortsätta bedriva 

sin verksamhet. I byggbranschen finns flera långsiktiga samarbeten med kunder. Detta innebär 

att vilket regelverk som tillämpas kan ha betydelse. Ur en kunds synvinkel kan bilden av 

verksamheten se mer stabil ut vid redovisning enligt K3 än IFRS 15 eftersom intäkten redovisas 

under flera år i stället för att hela intäkten enbart redovisas sista året. Det innebär att om ett 

företag tillämpar K3 kan kunden känna sig mer säker när den anlitar ett byggföretag för ett 

projekt som ska pågå under flera år.  

 

Statliga myndigheter är intresserade av information från företag och hur mycket skatt som ska 

betalas in (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 f). Enligt Norberg och Thorell (2007, s. 19) 

ligger redovisningen till grund för beskattningen och eftersom staten är intresserad av när en 

intäkt tas upp och därmed kan beskattas kan val av regelverk ha betydelse. Vid redovisning 

enligt K3 kan staten erhålla skatteintäkter från år 1 medan vid tillämpning av IFRS 15 kommer 

inte någon skatteintäkt att erhållas förrän år 3. Utifrån statens perspektiv kan alltså K3 

regelverket vara mer fördelaktigt än IFRS 15 eftersom skatt erhålls samtliga år. 
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4.4 Typfall 2 - Detaljhandeln 
 
4.4.1 Bakgrund till typfallet 

 

Det finns branscher som kommer att påverkas mer än andra av den nya intäktsstandarden, en 

av dessa är detaljhandeln (Rutledge, Karim & Kim 2016, s. 46). Företag kan till 

exempel  komma att behöva förändra hur de redovisar sin försäljning av varor och tjänster (EY 

2015b, s. 3). De behöver identifiera prestationsåtagandena i varje avtal samt fastställa 

tidpunkten när åtagandena är uppfyllda (PwC 2017a, s. 5). Det kan även uppstå svårigheter att 

identifiera de olika prestationsåtagandena när avtal innefattar möjlighet att köpa till varor eller 

tjänster (EY 2015b, s. 7). Branschen kommer behöva göra noggranna bedömningar av alla avtal 

för att fastställa effekterna av den nya intäktsstandarden IFRS 15 (EY 2015b, s. 3).  

 
4.4.2 Beskrivning av typfallet 

 

Trädgårdsmästarna AB är ett företag som säljer trädgårdsmaskiner såsom häcksaxar och 

robotgräsklippare. I november år 1 köper Kund B en robotgräsklippare av Trädgårdsmästarna 

AB och ingår ett avtal där Kund B ska betala 10 000 kr för robotgräsklipparen. Kund B är inte 

så händig och vill därför köpa till en installation för 4 000 kr. Installationen av 

robotgräsklipparen kommer att ske i april år 2. Trädgårdsmästarna ABs kostnad för 

robotgräsklipparen uppgår till 7 000 kr och installationen kostar företaget 2 000 kr.  

 

För att kunna åskådliggöra eventuella skillnader antas Trädgårdsmästarna AB ingå 1 000 

identiska avtal som beskrivits ovan. Detta görs för att kunna visa större skillnader eftersom 

endast ett avtal av detta slag inte medför någon märkbar skillnad på skatt, utdelning eller 

nyckeltal. 

 

4.4.3 Tillämpning av IFRS 15 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet med kunden 
Trädgårdsmästarna AB fastställer att ett avtal föreligger eftersom de har en muntlig 

överenskommelse med Kund B. Avtalet innebär att Kund B köper en robotgräsklippare med 

installation och det är sannolikt att Trädgårdsmästarna AB kommer att erhålla betalning för 

köpet. Trädgårdsmästarna ABs framtida kassaflöde förväntas alltså öka vilket medför att avtalet 

har en kommersiell innebörd och det kan konstateras att ett avtal föreligger (IFRS 15 p. 9).  

 

Steg 2 – Identifiera prestationsåtagandena i avtalet 
När de båda parterna ingår avtalet behöver Trädgårdsmästarna AB fastställa de varor och 

tjänster som ska levereras till Kund B och om dessa är distinkta (IFRS 15 p. 22). I avtalet kan 

robotgräsklipparen och installationen anses vara distinkta då båda kriterierna i IFRS 15 p. 27 

uppfylls. Kund B kan dra nytta av varan och tjänsten separat eftersom Kund B skulle kunna 

installera robotgräsklipparen själv eller köpa installationen separat av en annan tredje part 

(IFRS 15 p. 28). Robotgräsklipparen och installationen kan även särskiljas från varandra i 

avtalet och följaktligen innehåller avtalet två prestationsåtaganden (IFRS 15 p. 29). 
 

Steg 3 – Fastställ transaktionspriset 
Innan Trädgårdsmästarna AB kan redovisa intäkterna behöver de fastställa transaktionspriset. 

Transaktionspriset består av den ersättning som Trädgårdsmästarna AB förväntar sig att få av 

Kund B (IFRS 15 p. 47). Avtalet innehåller en fast ersättning för robotgräsklipparen och 
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installationen vilka uppgår till 14 000 kr. Trädgårdsmästarna AB utgår även från att varan och 

tjänsten kommer att levereras till Kund B enligt avtalet (IFRS 15 p. 49).  

 

Steg 4 – Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet 
Steg 4 innebär att Trädgårdsmästarna AB ska fördela transaktionspriset till varje 

prestationsåtagande till det belopp som återger den förväntade ersättningen (IFRS 15 p. 73). 

Enligt IFRS 15 p. 74 ska detta göras till deras fristående försäljningspris vilket innebär det 

observerbara priset om varan och tjänsten hade sålts separat (IFRS 15 p. 77). Det fristående 

försäljningspriset uppgår till 10 000 kr för robotgräsklipparen och 4 000 kr för installationen. 

 

Steg 5 – Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 
Trädgårdsmästarna AB ska redovisa intäkterna när respektive prestationsåtagande är uppfyllt 

och kontrollen har övergått till Kund B (IFRS 15 p. 31). Kund B köper robotgräsklipparen i 

november år 1 och tar då med sig den hem. Kontrollen anses följaktligen övergå vid den 

tidpunkten eftersom Kund B innehar tillgången och kan styra användningen av den. Kund B 

har dessutom möjlighet att installera robotgräsklipparen själv och kan då erhålla fördelarna från 

den (IFRS 15 p. 33). Kund B har även köpt till en installation och kontrollen för denna anses 

övergå i april år 2 när installationen är gjord. Trädgårdsmästarna AB behöver därefter fastställa 

om prestationsåtagandena uppfylls över tid eller vid en viss tidpunkt (IFRS 15 p. 32). Inget av 

kriterierna i IFRS 15, p. 35 uppfylls för varken robotgräsklipparen eller installationen och 

intäkterna ska därför redovisas vid en viss tidpunkt (IFRS 15 p. 38). Intäkterna ska alltså 

redovisas i november år 1 samt april år 2. 

 

Resultaträkning År 1 År 2 

Intäkter 10 000 000 kr       4 000 000 kr 

Kostnader      -7 000 000 kr -2 000 000 kr 

Resultat                3 000 000 kr            2 000 000 kr 

  

   Tabell 7: Resultaträkning IFRS 15 

  
4.4.4 Tillämpning av K3 

 

Trädgårdsmästarna AB ska redovisa intäkter från försäljningen av robotgräsklipparen och 

installationen, kapitel 23 i regelverket K3 ska därför tillämpas (K3 p. 23.1 a). Eftersom 

installationen utgör en betydande del av avtalet räknas installationen som en del i 

varuförsäljningen (K3 p. 23.8). Därmed kan installationen inte ses som ett enskilt uppdrag. 

Ersättningen som Trädgårdsmästarna AB erhåller från Kund B för robotgräsklipparen och 

installationen ska redovisas som intäkt (K3 p. 23.2). Huvudregeln i K3 är att varje transaktion 

ska redovisas för sig, men eftersom transaktionerna från försäljningen med Kund B hör samman 

utgör de en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte kan förstås om de inte redovisas som 

en transaktion (K3 p. 23.7). 

 

Trädgårdsmästarna AB ska redovisa intäkten från försäljningen när kriterierna i både punkt 

2.18 och 23.8 i K3 är uppfyllda. Intäkten från Kund B får redovisas enligt punkt 2.18 i K3 

eftersom det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionen kommer att tillfalla 

Trädgårdsmästarna AB och eftersom inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Trädgårdsmästarna AB ska sedan redovisa intäkten när de har överfört väsentliga risker och 

fördelar som är förknippade med robotgräsklipparens och installationens ägande till Kund B, 
när de inte längre är delaktiga i den löpande förvaltningen av ägandet och inte heller har någon 

kontroll över robotgräsklipparen eller installationen (K3 p. 23.8 a-b). Dessutom ska utgifter till 
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följd av transaktionen kunna beräknas tillförlitligt för att intäkten ska kunna redovisas (K3 p. 

23.8 c).  

 

Trädgårdsmästarna AB behåller i detta fall väsentliga risker och fördelar med ägandet av 

robotgräsklipparen eftersom installationen utgör en betydande del av avtalet (K3 p. 23.8). Detta 

eftersom det är fastställt att just Trädgårdsmästarna AB ska utföra installationen av 

robotgräsklipparen och installationen inte slutförs förrän i april år 2. Därmed redovisas inte 

intäkten som uppgår till 10 000 kr för robotgräsklipparen i november år 1, utan först när 

installationen är slutförd i april år 2 kan hela intäkten som uppgår till 14 000 kr redovisas. 

 

Resultaträkning År 1 År 2 

Intäkter - 14 000 000 kr 

Kostnader -      -9 000 000 kr 

Resultat 0 kr                5 000 000 kr 

 

   Tabell 8: Resultaträkning K3 
 

4.4.5 Analys utifrån ett intressentperspektiv 

 

Enligt tabell 9 redovisas intäkten för robotgräsklipparen år 1 medan installationen 

intäktsredovisas år 2. Detta beror på att avtalet innehåller två prestationsåtaganden som i det 

här typfallet ska fördelas till respektive år när åtagandena uppfylls. Det här ger ett resultat före 

skatt som uppgår till 3 000 000 kr år 1 och 2 000 000 kr år 2. Därefter beräknas skatt och 

utdelning på respektive års resultat. Nyckeltalet räntabilitet på eget kapital visar ett högre värde 

år 1 och soliditeten är något högre år 2. 
 

Sammanställning År 1 År 2 

Intäkter 10 000 000 kr        4 000 000 kr 

Kostnader     -7 000 000 kr -2 000 000 kr 

Resultat före skatt               3 000 000 kr            2 000 000 kr 

Skatt 22 %                     -660 000 kr                  -440 000 kr 

Resultat efter skatt               2 340 000 kr            1 560 000 kr 

Utdelning 30 %                            702 000 kr                         468 000 kr 

Re 39,3 % 22,9 % 

Soliditet 43,3 % 46,6 % 

  
   Tabell 9: Sammanställning IFRS 15 

  

I tabell 10 framgår det att intäkterna för robotgräsklipparen och installationen redovisas år 2 

vilket medför ett nollresultat år 1. Detta innebär att skatt och utdelning endast kan beräknas för 

år 2. Skatten grundar sig på resultatet som uppgår till 5 000 000 kr och efter skatten är beräknad 

kan en utdelning ske. Räntabiliteten på eget kapital blir noll år 1 på grund av nollresultatet, 

däremot kan soliditeten beräknas. Nyckeltalen förbättras år 2 till följd av det positiva resultatet.  
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Sammanställning År 1 År 2 

Intäkter - 14 000 000 kr 

Kostnader -     -9 000 000 kr 

Resultat före skatt 0 kr               5 000 000 kr 

Skatt 22 % 0 kr       -1 100 000 kr 

Resultat efter skatt 0 kr                 3 900 000 kr 

Utdelning 30 % 0 kr               1 170 000 kr 

Re 0 % 57,3 % 

Soliditet 37,5 % 46,6 % 

 
     Tabell 10: Sammanställning K3 

 

Ur investerares perspektiv kan redovisning enligt IFRS 15 ses som mer gynnsamt eftersom en 

stabil utdelning kan ske när intäkterna fördelas över år 1 och år 2. Detta är något som investerare 

eftertraktar och värdesätter enligt Lintner (1956, s. 99). Vid tillämpning av K3 redovisas, till 

skillnad från IFRS 15, hela intäkten år 2 vilket innebär att det inte finns någon möjlighet till 

utdelning år 1. Investerare är även intresserade av information som kan utgöra underlag vid 

investeringsbeslut (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 a) och därför är investerare angelägna 

om att nyckeltalen visar en stabil nivå över tid. Eftersom tillämpning av IFRS 15 innebär att 

intäkterna tas upp när respektive åtagande uppfylls är nyckeltalen mer stabila än vid tillämpning 

av K3. Detta innebär att IFRS 15 kan anses vara mer fördelaktigt för investerare i typfall 2.  

 

Stabilitet är även viktigt för långivare, leverantörer och anställda eftersom de är intresserade av 

företagets lönsamhet och betalningsförmåga (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 b, c, d). Detta 

bidrar till att redovisning enligt IFRS 15 är mer fördelaktigt även för dessa intressenter. 

Soliditeten är något högre år 1 vid tillämpning av IFRS 15 medan soliditeten år 2 är lika hög 

för båda regelverken. Nivån på soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade 

av ägarna (Lönnqvist 2011, ss. 243-244) och eftersom soliditeten är på en relativt hög nivå både 
år 1 och år 2 medför det att IFRS 15 kan vara mer attraktivt än K3 för långivare och leverantörer.  

 

Varje verksamhetsår ska beskattas för sig vilket innebär att tidpunkten då intäkten tas upp får 

betydelse för hur mycket skatt företaget ska betala (Lodin et al. 2015, s. 126; Bjuvberg 2006, s. 

199). Om K3 tillämpas i typfall 2 uppstår ett nollresultat år 1 vilket medför att ingen skatt 

betalas detta år. I april året därpå redovisas hela intäkten och därmed betalas all skatt in år 2. 

Detta till skillnad från IFRS 15 där intäkten fördelas och redovisas år 1 och år 2 när respektive 

prestationsåtagande uppfylls. Utifrån ett statligt perspektiv kan redovisning enligt IFRS 15 

därför anses vara mer fördelaktigt eftersom skatten erhålls kontinuerligt till skillnad från 

tillämpning av K3. 

 
4.5 Typfall 3 - Telekombranschen 
 
4.5.1 Bakgrund till typfallet 

 

Telekombranschen är en av de branscher som främst kommer att påverkas av den nya 

intäktsstandarden IFRS 15 (Tysíac 2014, s. 42). Branschen omfattas av ett flertal delsektorer, 

bland annat trådlös och fast telefoni, tv och internet (PwC 2017b, s. 1). Avtalen består ofta av 

olika kombinationer av varor och tjänster vilket kan innebära en del svårigheter för företag när 

de ska redovisa intäkter (Mihai & Radu 2015, s. 368). Enligt den nya standarden IFRS 15 
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behöver företagen fördela transaktionspriset till varje prestationsåtagande. Fördelningen ska 

baseras på fristående försäljningspriser för de varor eller tjänster som tillhandahålls till kunden. 

Fördelningen kan även påverkas av rörlig ersättning eller rabatter (PwC 2017b, s. 12). Detta 

medför att företag kommer att redovisa intäkter till ett högre belopp vid försäljning av 

mobiltelefoner och ett lägre belopp för tjänster (Tysíac 2014, s. 42). 

 
4.5.2 Beskrivning av typfallet 

 

Tele AB är ett telekomföretag som bland annat erbjuder mobiltelefoner, mobila tjänster och 

bredbandstjänster. Första veckan i januari år 1 har Tele AB ett erbjudande som innebär att 

kunder kan köpa en mobiltelefon för 5 000 kr om de dessutom köper till ett 24 månaders 

abonnemang. Avgiften för abonnemanget uppgår till 300 kr per månad. Kund C tycker att detta 

är ett förmånligt erbjudande och ingår därför ett avtal med Tele AB om att köpa mobiltelefonen 

och abonnemanget. Om mobiltelefonen köps separat uppgår det fristående försäljningspriset 

till 6 000 kr. Tele ABs kostnad för mobiltelefonen är 4 500 kr och kostnaden för abonnemanget 

är 100 kr per månad.   

 

För att kunna åskådliggöra eventuella skillnader antas Tele AB ingå 1 000 identiska avtal som 

beskrivits ovan. Detta görs för att kunna visa större skillnader eftersom endast ett avtal av detta 

slag inte medför någon märkbar skillnad på skatt, utdelning eller nyckeltal. 

 
4.5.3 Tillämpning av IFRS 15 

 

Steg 1 – Identifiera avtalet med kunden 

Tele AB behöver fastställa om kriterierna i IFRS 15 p. 9 uppfylls för att kunna avgöra om ett 

avtal föreligger. Tele AB har ett muntligt avtal med Kund C som innebär ett köp av en 

mobiltelefon och ett abonnemang. Avtalet inkluderar båda parters rättigheter och Tele AB anser 

att det är sannolikt att Kund C kommer att betala ersättningen som uppgår till 5 000 kr för 

mobiltelefonen och 300 kr per månad för abonnemanget. Avtalet har dessutom en kommersiell 

innebörd eftersom det framtida kassaflödet förväntas öka. Samtliga kriterier kan anses vara 

uppfyllda och ett avtal föreligger. 
 

Steg 2 – Identifiera prestationsåtagandena i avtalet 
Steg 2 innebär att Tele AB behöver fastställa om de varor och tjänster som ska levereras till 

Kund C är distinkta och om dessa kan identifieras som enskilda prestationsåtaganden (IFRS 15 

p. 22). I detta avtal kan både mobiltelefonen och abonnemanget anses vara distinkta enligt IFRS 

15 pp. 27-28. Kund C kan dra nytta av mobiltelefonen separat eftersom mobiltelefonen även 

fungerar med abonnemang från andra operatörer. Abonnemanget kan användas separat 

eftersom det inte är bundet till just denna mobiltelefon. Varan och tjänsten kan dessutom 

särskiljas och därmed innehåller avtalet två prestationsåtaganden (IFRS 15 p. 29). 

 

Steg 3 – Fastställ transaktionspriset 

Tele AB ska fastställa det totala transaktionspriset och om ersättningen är fast eller rörlig (IFRS 

15 p. 47). Enligt villkoren i avtalet ska Tele AB erhålla ersättning i utbyte mot att 

mobiltelefonen och abonnemanget överförs till Kund C. Avtalet innehåller en fast ersättning 

som uppgår till 12 200 kr och vid fastställande av transaktionspriset förutsatte Tele AB att 

avtalet inte kommer att ändras eller sägas upp (IFRS 15 p. 49). 

 

 

 



- 34 - 

 

Steg 4 – Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i avtalet 
Tele AB behöver fördela transaktionspriset till det belopp som återger den förväntade 

ersättningen för mobiltelefonen och abonnemanget (IFRS 15 p. 73). Eftersom avtalet innehåller 

två prestationsåtaganden ska fördelningen ske till deras respektive fristående försäljningspris 

(IFRS 15 p. 74). Ett fristående försäljningspris är det observerbara priset om varan och tjänsten 

skulle säljas separat (IFRS 15 p. 77). Tele AB fastställer att det fristående försäljningspriset för 

varan och tjänsten uppgår till 6 000 kr för mobiltelefonen och 7 200 kr för abonnemanget. Kund 

C erhåller rabatt vid köpet eftersom mobiltelefonens fristående försäljningspris överstiger 

ersättningen i avtalet. I avtalet mellan Tele AB och Kund C innebär det att rabatten ska fördelas 

proportionellt till båda prestationsåtagandena (IFRS 15 p. 81). Intäkterna uppgår därför till  

5 545,50 kr för mobiltelefonen och 6 654,50 kr för abonnemanget vilket framgår av tabell 11. 

 

Fördelning av transaktionspriset  Totalt 

Intäkter för mobiltelefonen  (6 000 kr ∕ 13 200 kr) ∙ 12 200 kr 5 545,50 kr 

Intäkter för abonnemanget (7 200 kr ∕ 13 200 kr) ∙ 12 200 kr 6 654,50 kr 

Intäkter för abonnemanget per år 6 654,50 kr ∕ 2 år 3 327,25 kr per år 

 
             Tabell 11: Fördelning av transaktionspriset IFRS 15 

 

Steg 5 – Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 
Tele AB ska redovisa intäkterna när respektive prestationsåtagande uppfylls. Detta ska göras 

när kontrollen av varan och tjänsten övergår till Kund C (IFRS 15 p. 31). Kund C innehar och 

kan styra användningen av mobiltelefonen när köpet är gjort i januari år 1 och kontrollen anses 

följaktligen övergå vid den tidpunkten (IFRS 15 p. 33). Eftersom inget av kriterierna i IFRS 15 

p. 35 uppfylls ska Tele AB även redovisa intäkten för mobiltelefonen vid den tidpunkten (IFRS 

15 p. 38). Tele AB behöver dessutom fastställa om kontrollen av abonnemanget övergår över 

tid eller vid en viss tidpunkt (IFRS 15 p. 32). Kontrollen av abonnemanget anses övergå över 

tid eftersom Kund C erhåller och använder abonnemanget samtidigt som Tele AB 

tillhandahåller tjänsten (IFRS 15 p. 35 a). Tele AB ska använda outputmetoden för att mäta 

förloppet till uppfyllandet (IFRS 15 pp. 39, 41). Intäkterna för mobiltelefonen ska därmed 

redovisas i januari år 1 och abonnemanget ska redovisas över två år. 

 

Resultaträkning År 1 År 2 

Intäkter       8 872 750 kr      3 327 250 kr 

Kostnader -5 700 000 kr -1 200 000 kr 

Resultat            3 172 750 kr            2 127 250 kr 

 
   Tabell 12: Resultaträkning IFRS 15  

 
4.5.4 Tillämpning av K3 

 

Försäljningen till Kund C består av två olika delar. Mobiltelefonen räknas som försäljning av 

vara (K3 p. 23.1 a) medan abonnemanget räknas som ett tjänsteuppdrag (K3 p. 23.1 b). Tele 

AB ska redovisa intäkter från försäljningen och därför ska kapitel 23 i regelverket K3 tillämpas 

(K3, p. 23.1 a-b). Betalningen som Tele AB erhåller för mobiltelefonen och abonnemanget ska 

redovisas som intäkt (K3 p. 23.2) Transaktionen ska i detta typfall redovisas i delar eftersom 
mobiltelefonen och abonnemanget samt deras respektive belopp kan identifieras separat och för 

att den ekonomiska innebörden ska uttryckas på ett korrekt sätt (K3, p. 23.7). Detta innebär att 
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mobiltelefonen redovisas till ett värde av 5 000 kr och abonnemanget redovisas till 300 kr per 

månad. 

 

Intäkten från försäljningen av mobiltelefonen ska redovisas av Tele AB när kriterierna i 

punkterna 2.18 och 23.8 i K3 är uppfyllda. Enligt punkt 2.18 i K3 får intäkten från 

mobiltelefonen redovisas eftersom det är sannolikt att Tele AB kommer att erhålla de 

ekonomiska fördelarna med transaktionen och eftersom inkomsten har kunnat beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Därefter ska Tele AB redovisa intäkten från mobiltelefonen när Kund C har 

betalt och erhållit mobiltelefonen. Tele AB har då överfört risker och fördelar förknippade med 

varan och har inte längre del i varken den löpande förvaltningen eller kontroll över den (K3 p. 

23.8 a-b). Utgiften för transaktionen av mobiltelefonen måste även kunna beräknas tillförlitligt 

för att intäkten ska få redovisas (K3 p. 23.8 c). Intäkten för mobiltelefonen, vilken uppgår till  

5 000 kr, ska därför redovisas den månad då mobiltelefonen köps. 

 

Abonnemanget klassificeras som ett tjänsteuppdrag (K3 p. 23.9) och ska redovisas som ett 

uppdrag till fast pris eftersom Tele AB och Kund C kom överens om priset 300 kr per månad 

för abonnemanget när de ingick avtalet (K3 pp. 23.11-23.12). Successiv vinstavräkning ska 

tillämpas på abonnemanget då Tele AB kan beräkna det ekonomiska utfallet på ett tillförlitligt 

sätt. Detta eftersom inkomster och utgifter som uppkommit samt utgifter för de tolv månader 

som återstår för abonnemanget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla Tele AB och eftersom färdigställandegraden kan 

fastställas på ett tillförlitligt sätt på balansdagen (K3 p. 23.18). 

 

Inkomsten för abonnemanget avser ersättningen som avtalades när avtalet ingicks, nämligen 

300 kr per månad under 24 månader, sammanlagt 7 200 kr. Detta eftersom inga ändringar i 

uppdraget, anspråk eller incitamentsersättningar förekommer (K3 p. 23.19). Utgifterna för 

abonnemanget uppgår till 2 400 kr och avser de utgifter som har ett direkt samband med 

abonnemanget, som kan fördelas på abonnemanget och som kan användas till verksamheten i 

allmänhet samt övriga utgifter som kan debiteras kunden enligt avtalet (K3 p. 23.20). 

Färdigställandegraden för abonnemanget fastställs genom metoden som innebär bedömning av 

förhållandet mellan hittills nedlagda utgifter för abonnemanget på balansdagen och de totala 

abonnemangsutgifterna (K3 p. 23.22). 

 

Resultaträkning År 1 År 2 

Intäkter       8 600 000 kr       3 600 000 kr 

Kostnader -5 700 000 kr -1 200 000 kr 

Resultat           2 900 000 kr            2 400 000 kr 

 

   Tabell 13: Resultaträkning K3 

 
4.5.5 Analys utifrån ett intressentperspektiv 

 

Enligt tabell 14 redovisas intäkter och kostnader år 1 och år 2. Rabatten fördelas på både 

mobiltelefonen och abonnemanget vilket innebär att mobiltelefonen redovisas till ett högre 

belopp än transaktionspriset och abonnemanget redovisas till ett lägre belopp. Resultatet blir 

högre år 1 eftersom både mobiltelefonen och abonnemanget intäktsredovisas, medan resultatet 

år 2 blir något lägre då endast abonnemanget redovisas. Detta medför att räntabilitet på eget 

kapital är högre år 1 än år 2 samt att soliditeten är något högre år 2 jämfört med år 1. Eftersom 

resultatet är högre år 1 medför det att både skatt och utdelning uppgår till högre belopp detta år. 
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Sammanställning År 1 År 2 

Intäkter       8 872 750 kr       3 327 250 kr 

Kostnader -5 700 000 kr -1 200 000 kr 

Resultat före skatt           3 172 750 kr           2 127 250 kr 

Skatt 22 %                  -698 005 kr                   -467 995 kr 

Resultat efter skatt           2 474 745 kr             1 659 255 kr 

Utdelning 30 %                       742 424 kr                         497 777 kr 

Re 41 % 23,9 % 

Soliditet 43,6 % 47,1 % 

 
   Tabell 14: Sammanställning IFRS 15 

 

I tabell 15 framgår det att intäkter och kostnader redovisas år 1 och år 2. Resultatet år 1 är något 

högre jämfört med år 2 eftersom både mobiltelefonen och tolv månader av abonnemanget 

redovisas detta år. Under det andra året redovisas resterande tolv månader av abonnemanget. 

Det lägre resultatet år 2 innebär att skatt respektive utdelning uppgår till lägre belopp än år 1. 

Räntabilitet på eget kapital blir även det lägre år 2 medan soliditeten blir något högre.  

  

Sammanställning År 1 År 2 

Intäkter      8 600 000 kr       3 600 000 kr 

Kostnader -5 700 000 kr -1 200 000 kr 

Resultat före skatt          2 900 000 kr           2 400 000 kr 

Skatt 22 %                 -638 000 kr                -528 000 kr 

Resultat efter skatt           2 262 000 kr          1 872 000 kr 

Utdelning 30 %                       678 600 kr                       561 600 kr 

Re 38,2 % 27 % 

Soliditet 43,1 % 47,1 % 

 
       Tabell 15: Sammanställning K3 

 

Avkastningen som en investering ger är av stort intresse för investerare för att de ska kunna ta 

välgrundade beslut för sina investeringar (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 a). Enligt båda 

regelverken IFRS 15 och K3 kan en eventuell utdelning till investerarna ske vilket kan vara 

gynnsamt för företaget eftersom investerarna kan se utdelningar som information om företagets 

framtida utsikter (Higgins 1972, s. 1531). Utifrån investerarnas perspektiv är varken IFRS 15 

eller K3 mer fördelaktigt eftersom det inte är någon nämnvärd skillnad på 

utdelningsmöjligheterna mellan regelverken.  

 

Långivare är intresserade av information om hur väl företaget kan klara av sina betalningar 

(IASBs föreställningsram 2001, p. 9 c). Soliditeten är därmed ett bra mått för denna intressent 

att ha kännedom om eftersom det visar företagets betalningsförmåga (Lönnqvist 2011, ss. 243-

244). Det är inte någon större skillnad i soliditeten vid redovisning enligt IFRS 15 respektive 

K3. Detta innebär att vilket regelverk som tillämpas har mindre betydelse för långivare. Det är 

dock av betydelse att företagen är måna om att visa en bra soliditet för långivare eftersom 

långivare då är mer benägna att erbjuda bättre ekonomiska villkor (Harrison, Freeman & Abreu 

2015, s. 859). 
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Räntabilitet på eget kapital är ett lönsamhetsmått (Johansson & Runsten 2005, ss. 13-14) som 

anställda har ett intresse av eftersom de vill veta om företaget kan fortsätta att erbjuda 

arbetstillfällen och betala ut löner (IASBs föreställningsram 2001, p. 9 b). Skillnaden mellan 

räntabilitet på eget kapital vid redovisning enligt IFRS 15 respektive K3 är relativt liten både 

år 1 och år 2. Gemensamt för regelverken är att räntabiliteten är högre år 1 än år 2 vilket beror 

på att både mobiltelefonen och tolv månader av abonnemanget redovisas detta år. Inte heller 

för anställda är det ena regelverket mer fördelaktigt än det andra eftersom lönsamhetsmåttet i 

princip är lika för IFRS 15 och K3.  

 

Staten är intresserad av företagets verksamhet och hur mycket skatt som ska betalas in (IASBs 

föreställningsram 2001, p. 9 f). IFRS 15 ger högre skatt år 1 medan K3 ger högre skatt år 2. 

Därmed kan det för staten, i likhet med övriga intressenter, inte anses vara mer gynnsamt med 

det ena regelverket än det andra när hänsyn tas till båda åren.  

 

4.6 Avslutande analys 
 

Efter att IFRS 15 och K3 har tillämpats på de tre typfallen visar det sig att regelverken skiljer 

sig åt beroende på vilken bransch typfallen är utformade från. Typfall 1 handlar om vid vilken 

tidpunkt byggnationen av bostaden ska redovisas, vilket enligt IFRS 15 sker när bostaden är 

färdigställd (IFRS 15 p. 38). Detta till skillnad från när redovisningen sker enligt K3 vilket 

resulterar i att successiv vinstavräkning tillämpas (K3 p. 23.18). Utfallet i typfall 1 blir att det 

sker en mer jämn fördelning vid tillämpning av K3 vilket kan gynna intressenterna och därmed 

företaget. Freeman (1984, s. 25) menar att intressenterna kan påverka företaget och dess 

målsättningar och dessutom behöver företag beakta intressenters krav och intressen utöver sina 

egna intressen (Ruf et al. 2001, s. 143).  

 

I typfall 2 blir det ett annat utfall där IFRS 15 kan anses vara mer fördelaktigt. Här är det främst 

fokus på hur företaget ska hantera ett avtal som innehåller två olika delar, en robotgräsklippare 

och en installation, och vid vilken tidpunkt dessa ska redovisas. I IFRS 15 uppfylls 

prestationsåtagandena när kontrollen övergår vilket skiljer sig från tidigare standarder (Anjou 

2014, s. 24). Detta resulterar i att respektive åtagande redovisas under två olika tidpunkter 

(IFRS 15 pp. 33, 38) och det blir en jämn fördelning av intäkterna. Om istället regelverket K3 

tillämpas redovisas hela intäkten år 2 när installationen är slutförd (K3 pp. 23.7-23.8). Detta 

innebär att ingen intäkt redovisas år 1 och att nyckeltalet räntabilitet på eget kapital blir noll det 

året vid redovisning enligt K3. Om IFRS 15 tillämpas blir det som tidigare nämnts en jämnare 

fördelning och mer gynnsamt för intressenterna. Detta innebär att det är mer sannolikt att 

intressenterna är positivt inställda till företaget då företaget tar hänsyn till dem och deras 

intressen (Harrison, Freeman & Abreu 2015, s. 859). 

 

Typfall 3 handlar om telekombranschen och hur en mobiltelefon med ett abonnemang ska 

redovisas enligt respektive regelverk. Dels handlar det om både en vara och en tjänst där 

företaget behöver fastställa tidpunkten för intäkten, dels ska beloppen för varan och tjänsten 

fastställas (IFRS 15 pp. 32, 74; K3 pp. 23.8, 23.18-23.19). Skillnaden uppstår främst i IFRS 15 

steg 4 i femstegsmodellen då rabatten för mobiltelefonen ska fördelas proportionellt till båda 

prestationsåtaganden (IFRS 15 p. 81). Om K3 istället tillämpas redovisas intäkterna till fast pris 

(K3 pp. 23.11-23.12) vilket avser den avtalade ersättningen för mobiltelefonen och 

abonnemanget. Tillämpning av K3 innebär ett något sämre resultat år 1 och ett något bättre 

resultat år 2 jämfört med redovisning enligt IFRS 15. I detta typfall blir det inte några större 

skillnader i varken skatt, utdelning eller nyckeltal, dock upplevs det något mer komplicerat att 
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tillämpa IFRS 15 eftersom rabatten ska fördelas till både mobiltelefonen och abonnemanget 

vilket inte behövs enligt K3. 

 

Den nya intäktsstandarden IFRS 15 innebär att företag behöver lämna fler och mer omfattande 

upplysningar (Jones & Pagach 2013, s. 34). Anledningen till detta är att användarna av de 

finansiella rapporterna ska erhålla mer information och få en större förståelse för intäkterna 

(IFRS 15 p. 110). Eftersom de intressenter som benämns i föreställningsramen (IASB 2001, p. 

9) behöver information för att kunna ta olika beslut kan de utökade upplysningskraven i IFRS 

15 vara till fördel då intressenterna får tillgång till mer information. Det är dessa utökade 

upplysningskrav som kan göra den nya standarden lyckad enligt Rutledge, Karim och Kim 

(2016, s. 47). 

 

Om K3 tillämpas ska upplysningar lämnas enligt kapitel 8 och 23 (K3 pp. 8.1-8.20; pp. 23.1-

23.37). Till skillnad från IFRS 15 redogörs det inte lika omfattande för vilka upplysningar som 

ska finnas med. De upplysningar som krävs särskilt för intäktsredovisning handlar om vilka 

metoder som företaget har använt och om företaget har pågående arbeten (K3 pp. 23.29-23.30). 

Det finns inte lika många och tydliga upplysningskrav i K3 vilket kan innebära mindre 

information till intressenterna. Detta till skillnad från IFRS 15 där upplysningskraven kommer 

att resultera i ökad transparens och bättre möjligheter för intressenterna att förstå hur intäkterna 

redovisas (Falkman & Lundqvist 2016b, s. 21). Tillämpning av IFRS 15 innebär dock större 

krav i form av upplysningar beroende på hur många olika varianter av avtal företag har och 

vilka prestationsåtaganden som ingår (Falkman & Lundqvist 2016b, s. 21). 

 

De kvalitativa egenskaperna skiljer sig något mellan IASB och K3 trots att K3 till stor del 

bygger på IFRS for SMEs vilken är utgiven av IASB. Christensen (2010, s. 293) menar att de 

kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet anses vara de viktigaste egenskaperna. 

Båda dessa återfinns i IASB och K3, dessutom är egenskapen begriplighet gemensam för de 

båda regelverken (IASBs föreställningsram 2001, p. 24; K3 p. 2.8). En skillnad mellan de båda 

regelverkens kvalitativa egenskaper är att K3 inte har egenskapen jämförbarhet vilket IASB 

har, medan K3 har väsentlighet (IASBs föreställningsram 2001, p. 24; K3 p. 2.8). Det har även 

IASB men snarare som en ytterligare förklaring till egenskapen relevans och inte som en av de 

viktigaste kvalitativa egenskaperna (IASBs föreställningsram 2001, pp. 29-30). I IASBs 

föreställningsram (2001, pp. 33-38) finns dessutom fler kvalitativa egenskaper som ger 

ytterligare förklaring till egenskapen tillförlitlighet, detta är något som inte återfinns i K3. En 

annan skillnad är att IASB är mer utförlig i sin beskrivning av egenskaperna än vad K3 är. Detta 

är något som syns i samtliga typfall där skillnader i tydlighet och omfattning förekommer när 

respektive regelverk tillämpas. IFRS 15 är tydligare och mer utförlig än vad K3 är vilket kan 

bero på att IASBs kvalitativa egenskaper är mer detaljerade.  
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5 Slutsats och diskussion 
 

5.1 Inledning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det förekommer några skillnader vid 

intäktsredovisning mellan RFR 2/IFRS 15 och K3 avseende inkomstbeskattning, 

utdelningsmöjligheter och nyckeltal. Dessutom var syftet att undersöka vilket regelverk som är 

mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv. Detta har analyserats utifrån tre branscher i form av 

typfall. I nedanstående kapitel presenteras studiens slutsatser och forskningsfrågorna besvaras. 

 

5.2 Slutsatser och slutdiskussion 
 

Efter att ha tillämpat regelverken IFRS 15 och K3 på respektive typfall visar det sig att samtliga 

typfall ger olika resultat vid redovisning av intäkter avseende inkomstbeskattning, utdelning 

och nyckeltal. I typfall 1 berörs byggbranschen där det uppstår skillnader i tidpunkten vid 

redovisning av intäkter. IFRS 15 medför i detta typfall en senareläggning av intäkten jämfört 

med K3. Senareläggningen påverkar utfallet av beskattning, utdelning och nyckeltal där 

redovisning enligt K3 ger en mer jämn fördelning av dessa. Typfall 2 bygger på detaljhandeln 

och även här uppstår en skillnad i tidpunkten för intäktsredovisning. Här uppstår dock en 

senareläggning vid tillämpning av K3, till skillnad från typfall 1, vilket innebär att IFRS 15 ger 

en mer jämn fördelning av beskattning, utdelning och nyckeltal. Typfall 3 grundar sig på 

telekombranschen och här uppstår inte någon skillnad i tidpunkten för redovisningen, i stället 

är det fördelningen av rabatten enligt IFRS 15 som skiljer sig från redovisning enligt K3. 

Fördelningen resulterar dock inte i några stora skillnader för varken beskattning, utdelning eller 

nyckeltal. Slutsatsen av ovanstående resonemang är följaktligen att det uppstår skillnader 

gällande tidpunkten för intäktsredovisning samt att vid försäljning av flera varor och tjänster 

kommer den prisnedsatta varan att fördelas på olika sätt. Detta resulterar i att intäkterna 

redovisas till olika belopp under varje år beroende på vilket regelverk som tillämpas.  

 

De tre branscher som har valts i denna studie för att utgöra grund för typfallen kan inte visa att 

det ena regelverket är mer fördelaktigt för företaget och intressenterna än det andra. Detta 

eftersom typfallen ger olika svar på vilket regelverk som är mer gynnsamt. Vilket regelverk 

som föredras beror på hur företagets avtal och transaktioner ser ut. Olika branscher kommer 

således att tillämpa olika regelverk eftersom avtal inte ser likadana ut i alla branscher. För en 

viss bransch är det troligtvis mer fördelaktigt att tillämpa IFRS 15 än K3 medan det i en annan 

bransch är tvärtom, allt beroende på hur avtalen ser ut.  

 

Den största skillnaden som uppstår mellan regelverken är att redovisning enligt IFRS 15 är 

betydligt mer detaljerad och omfattande än intäktsredovisning enligt K3. IFRS 15 baseras på 

en femstegsmodell som företag behöver tillämpa vid varje avtal för att veta när, hur och till 

vilket belopp intäkter ska redovisas. Standarden innehåller dessutom betydligt fler punkter än 

K3 vilket medför att standarden ger en tydligare beskrivning och vägledning vid 

intäktsredovisning. Detta synliggörs även i upplysningskraven för IFRS 15 vilka är mer 
omfattande än i K3. Detta innebär ökad transparens för företagen och ger intressenterna en 

bättre förståelse för intäktsredovisningen och de finansiella rapporterna. De kvalitativa 

egenskaperna är också mer utförliga och fler till antalet i IASBs föreställningsram, som IFRS 

15 grundas på, än vad de är i regelverket K3.  

 

En annan skillnad är att den mer omfattande standarden IFRS 15 medför att det kan krävas 

större resurser från företaget för att redovisning av intäkter ska ske korrekt jämfört med de 
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resurser som krävs för korrekt redovisning enligt K3. IFRS 15 kan innebära mer arbete och de 

som är ansvariga för redovisningen behöver ha tillräckligt med kunskap för att kunna tillämpa 

standarden. För stora företag kan det vara fördelaktigt att tillämpa IFRS 15 eftersom 

intressenterna då erhåller mer information i de finansiella rapporterna tack vare 

upplysningskraven och omfattningen av standarden. För mindre företag kan det i stället vara 

bättre att tillämpa regelverket K3 eftersom det inte är lika omfattande och inte kräver lika 

mycket resurser. Från studien kan alltså slutsatsen dras att det förekommer vissa skillnader 

mellan regelverken. IFRS 15 är betydligt mer omfattande och utförlig än intäktsredovisning 

enligt K3 och innehåller dessutom fler upplysningskrav. De kvalitativa egenskaperna är också 

beskrivna mer ingående för IFRS 15 än vad de är i K3.  

 

Från analyserna som gjordes utifrån ett intressentperspektiv i respektive typfall framgår det inte 

tydligt vilket regelverk som är mer fördelaktigt för intressenterna. Detta beror på att redovisning 

enligt K3 föredras enligt typfall 1, IFRS 15 föredras enligt typfall 2 och att det i typfall 3 inte 

uppstår några väsentliga skillnader för intressenterna oavsett vilket regelverk som tillämpas. 

Det finns dock även andra faktorer som kan inverka på vilket regelverk som är mer fördelaktigt 

för intressenterna. Som nämns i föregående stycke är omfattningen av upplysningar, kvalitativa 

egenskaper men också vägledning något som utmärker IFRS 15. Av den anledningen kan 

tillämpning av IFRS 15 anses vara mer fördelaktigt ur intressenternas perspektiv eftersom 

företaget redovisar enligt en mer omfattande och tydlig standard. Detta bör leda till att 

informationen i de finansiella rapporterna innehåller mer relevant information som 

intressenterna kan dra nytta av men som även kan bringa större klarhet i hur företagen redovisat 

och kommit fram till intäkterna. Av studiens typfall kan således slutsatsen dras att det ena 

regelverket inte är mer fördelaktigt för intressenterna än det andra. När hänsyn tas till 

omfattningen av de kvalitativa egenskaperna och upplysningskraven kan dock IFRS 15, i 

förhållande till K3, ses som mer fördelaktigt ur ett intressentperspektiv. Detta eftersom de 

finansiella rapporterna i större utsträckning förser intressenterna med mer användbar och 

utförlig information. 
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6 Avslutande reflektion 
 

6.1 Inledning 
 

Det avslutande kapitlet inleds med en reflektion över studien. Därefter presenteras studiens 

praktiska bidrag och avslutningsvis ges förslag till framtida forskning.  

 

6.2 Reflektion 
 

Typfallen i denna studie är utformade för att tydligt påvisa skillnader mellan IFRS 15 och K3.  

Företags verksamhet och de avtal som ingår är i verkligheten betydligt mer komplexa än 

studiens typfall. Resultaten från undersökningen visar att det finns skillnader mellan 

regelverken men i vilken utsträckning är svårt att fastställa enbart utifrån denna studie. Företag 

säljer rimligtvis flera olika varor och tjänster än de som nämns i studiens typfall. Detta innebär 

att företag har fler avtal med kunder och därmed behöver fler bedömningar göras vilket leder 

till en mer omfattande intäktsredovisning. Det finns således ytterligare aspekter att ta hänsyn 

till än vad denna studie visar gällande skillnader mellan IFRS 15 och K3.  

 

I denna studie undersöks typfall som grundar sig på byggbranschen, detaljhandeln och 

telekombranschen. Dessa är några av de branscher som troligtvis kommer att påverkas mest av 

den nya intäktsstandarden IFRS 15. Resultaten från undersökningen hade möjligtvis blivit 

annorlunda om andra branscher hade varit till grund för typfallen i studien. Det är därmed inte 

säkert att de skillnader som framkommit mellan regelverken i denna studie förekommer i andra 

branscher.  

 

Ett regelverk ska följas i sin helhet, det är således inte möjligt för företag att välja att tillämpa 

vissa standarder eller kapitel i olika regelverk för att någon av dem är mer gynnsam för 

företaget. Företag bör därmed inte låta den intäktsstandard som är mer fördelaktig ligga till 

grund för valet av vilket regelverk som ska tillämpas. Det finns flera andra områden inom 

redovisningen att ta hänsyn till innan beslut tas om att byta regelverk. Denna studie är begränsad 

till att endast studera skillnader mellan redovisning av intäkter enligt regelverket IFRS och 

regelverket K3 och bör följaktligen inte vara den enda utgångspunkten vid val av regelverk. 

 

6.3 Studiens praktiska bidrag 
 

Syftet med studien var att undersöka om skillnader uppstår mellan tillämpning av RFR 2/IFRS 

15 och intäktsredovisning enligt regelverket K3. Av den anledningen kan studien bidra med 

förståelse för vad tillämpning av RFR 2/IFRS 15 respektive K3 innebär för 

intäktsredovisningen i olika branscher samt hur det kan komma att påverka företag. Studien ger 

även ett bidrag till intressenter eftersom resultaten från undersökningen visar hur intressenterna 

kommer att påverkas av de olika regelverken i de tre valda branscherna.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 
 

Denna studie fokuserar på skillnader i intäktsredovisning mellan internationellt regelverk och 

svenskt regelverk. Det svenska regelverket K3 bygger på IFRS for SMEs och därför kan det 

vara intressant att studera om K3 kommer att anpassa intäktsredovisningen utifrån den nya 

standarden IFRS 15. Det skulle även vara intressant att undersöka om intäktsredovisningen har 

någon påverkan på svenska företags inställning till ett eventuellt byte från K3 till RFR 2/IFRS 

och hur företags generella inställning är till ett byte. 
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