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Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism
and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been
developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. This puts listed
companies under new requirements when reporting revenue from 1 January 2018. The purpose of the
standard is to harmonize international accounting, but for companies IFRS 15 means changes that must be
implemented in the accounting work of companies. This aroused interest in the study of change by focusing
on the implementation of the new standard. The problem discussion explains the importance and potential
impact of the new standard, as well as essential elements to take into consideration when implementing
accounting change. The model for accounting change, which focuses on the implementation of change in
accounting work, is also presented. In this way, by combining claims in previous research, an analysis model
is designed. The analysis model is a tool to cover the identified knowledge gap within IFRS 15 and
implementation of accounting change. The aim of the study is to explain the change in revenue recognition
and to describe the implementation of accounting change, with a focus on IFRS 15. The question that is
answered is, how has the new revenue standard IFRS15 been implemented in the company’s accounting
works?
The theoretical framework describes the background to international accounting and the new revenue
standard. Furthermore, the change behind IFRS 15 is described as an option to highlight balance-oriented
approach, five-step model and extended disclosure requirements. Consequently, the change is limited to the
abovementioned three points and is analyzed by means of a model of accounting change based on three types
of impact and three types of barriers. The model, in turn, was combined with noted factors in implementing
new accounting standards. These factors are described by authors as incentives, early planning, knowledge,
external expertise, education and IT system. The study is characterized by deduction and with a descriptive
character. The survey was conducted with qualitative semi-structured interviews, which was considered the
most appropriate method in the case of circumstances and the development of the issue and purpose.
Empirics are consisting of interviews that have been summarized and divided into two categories by the
respondent’s perspective, as external specialists and internal employees. Interviews were further analyzed
with the help of anchoring in previous research compiled in one model. The conclusion of the study is that
the degree of involvement in IFRS 15 implementation varied considerably between companies. This can be
explained by industry affiliation, size, incentives and organizational structure. The conclusion also shows
that majority of groups revenue, was not affected in most cases. Another important moment is that many
companies had underestimated the work that IFRS 15 implementation meant. It was found that early planning
was a prerequisite for increasing knowledge and understanding of the balance sheet approach, which is
central to the correct application of five-step model in relation to revenue, which is now to be carefully
disclosed by companies. Among the companies, a great deal of knowledge shortages has been observed,
which has been covered by external expertise. The most common questions concerned mainly five-step
model and the hardest part proved to be step two, to identify various performance commitments. The most
common motivation in the implementation process is the set of rules that are easy to follow and integrate
into the organization and IT systems. The work in the case companies were going on in intended project
groups that first learned the meaning of IFRS 15, with the support of either group management or external
expertise. The implementation was implemented using appropriate education and IT systems switching,
which resulted in successful implementation of both case companies.
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Intäkten är en central del av finansiell rapportering och företagens verksamhet men det finns en hel del kritik
och problem kopplade till intäktsredovisning. I samband med det har det utvecklats en ny standard IFRS 15,
i ett konvergensprojekt mellan internationella normsättare IASB och FASB. Detta ställde börsnoterade
företag under nya krav vid redovisning av intäkter från och med 1 januari 2018. Syftet med standarden är att
harmonisera den internationella redovisningen men för företag, betyder IFRS 15 en förändring som måste
implementeras i företagens redovisningsarbete. Detta väckte intresset för undersökning av förändring genom
att fokusera på implementeringen av den ny standarden. I problemdiskussionen förklaras den nya
standardens betydelse och potentiell påverkan samt väsentliga moment att beakta vid implementering av
redovisningsförändring. Vidare presenteras modell för redovisningsförändring som fokuserar på
implementering av förändring i redovisningsarbete. På så sätt genom att kombinera påståenden i tidigare
forskning utformades en analysmodell. Modellen är ett verktyg för att täcka den identifierade
kunskapsluckan inom IFRS 15 och implementering av redovisningsförändring. Syftet med studien är att
förklara förändringen i intäktsredovisningen och beskriva implementeringen av redovisningsförändring, med
fokus på IFRS 15. Frågeställningen som besvaras är, hur har den nya intäktsstandard IFRS15 implementerats
i företagens redovisningsarbeten?
I den teoretiska referensramen beskrivs bakgrunden till internationell redovisning och den nya
intäktsstandarden. Vidare beskrivs förändringen bakom IFRS 15 med val att understryka balansorienterat
synsätt, femstegsmodellen och utökade upplysningskrav. Följaktligen avgränsas förändring till nämnda tre
punkter och analyseras med hjälp av en modell för redovisningsförändring som baseras på tre typer av
påverkan och tre typer av barriärer. Modellen i sin tur kombinerades med uppmärksammade faktorer vid
implementering av ny redovisningsstandard. Dessa faktorer beskrivs av författare som incitament, tidig
planering, kunskap, extern expertis, utbildning och IT-system. Studien är präglad av deduktion och med en
deskriptiv karaktär. Undersökningen genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket
ansågs som den mest lämpliga metoden i fallet med tanke på omständigheter och framarbetad frågeställning
och syfte.
Empirin bestående av intervjuer sammanfattades under respektive respondent som delades i två kategorier,
utifrån perspektiven som externa specialister och interna anställda. Intervjuer vidare analyserades med hjälp
av förankring i tidigare forskning sammanställd i en modell. Slutsatsen i studien är att graden av engagemang
i IFRS 15 implementering varierade avsevärt mellan företag. Det kan förklaras av branschtillhörighet,
storlek, incitamenten och organisationsstruktur. Slutsatsen visar också att koncernintäkterna inte påverkades
i flesta fall. Ett annat viktigt moment, är att många företag underskattade arbete som IFRS 15
implementeringen innebar. Det konstaterades att tidig planering var en förutsättning för att öka kunskap och
förståelse för balansperspektivet, som är central för korrekt tillämpning av femstegsmodellen i relation till
intäkter, som ska numera noggrant upplyses av företagen. Bland företagen har det observerats en hel del
kunskapsbrist, vilket har täckts av extern expertis. De vanligaste förfrågningar gällde främst
femstegsmodellen och den svåraste biten visade sig vara steg två, att identifiera olika prestationsåtaganden.
Den vanligaste motiveringen i implementeringsprocessen är uppsättning av regler som är lätta att följa och
integrera i organisationen och IT-systemen. Arbetet i fallföretagen pågick i avsedda projektgrupper som först
fick själva lära sig innebörden av IFRS 15, med stöd från antingen koncernledningen eller extern expertis.
Implementeringen genomfördes med hjälp av lämpliga utbildningar och IT-systembyte vilket resulterade i
lyckat implementeringen hos både fallföretagen.
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1 Inledning
Inledningen börjar med en bakgrundsbeskrivning av intäkters betydelse och problem som
är relaterade till redovisning av intäkter samt utfallet av det hela, vilket är IFRS 15.
Följaktligen kopplas IFRS 15 till implementering och förändringar i redovisning, vilket
hävdas vara en utmanade arbete. I problemet diskuteras eventuella effekter av den nya
standarden och förändringen som företagen måste implementera samt teorier kopplade
till analysen. Detta utmynnar i den ställda frågeställningen med ett syfte att beskriva och
förklara implementeringsprocessen av IFRS 15.
1.1 Bakgrund
Intäktsredovisning är en central del av finansiell rapportering och ger en överskådlig bild
av ett företags utveckling genom att visa en del av rörelsens ekonomiska information
(Marton, Lundqvist & Pettersson 2018). Redovisning av intäkter gör att intressenter kan
lättare förstå företagets verksamhet och få ett underlag för bedömning av företagets
finansiella resultat. Wagenhofer (2014) menar att investerare och övriga intressenter som
tar del av informationen i finansiella rapporter, använder intäktsposter som en indikator
för att avgöra företagens nuvarande och framtida prestationer. Både IASB (International
Accounting Standards Board) och FASB (Financial Accounting Standards Board) har
kritiserats för att de upplysningar som krävs är otillräckliga och inkonsekventa i jämförelse
med andra poster i bokslutet. Detta påvisar att intäktsredovisning är en av de viktigaste
utmaningarna för ett företag (Jones & Pagach 2013). Vilken tidpunkt intäkter ska redovisas
och till vilket belopp är centrala begrepp kopplade till svårigheten vid redovisning av
intäkter. Dessa svårigheter kombinerat med stora skandaler som Enron och WorldCom har
lett till att en ny standard utvecklats i ett konvergensprojekt mellan IASB och FASB
(Marton, Petersson & Lundqvist, 2018). Detta medfört att alla börsnoterade företag måste
numer redovisa sina intäkter med tillämpning av ett nytt regelverk som måste
implementeras i koncerners redovisningsarbete. Standarden som trädde i kraft den 1
januari 2018 är IFRS 15 ”intäkter från avtal med kunder” är lite annorlunda än andra IFRSstandarder eftersom intäkter är en post som är kärnan i hela verksamheten.
Ikraftträdande av en ny standard medför följdeffekter som företagen måste hantera med
implementering. Dessa effekter är beror på balansorienterat synsätt, femstegsmodellen och
upplysningskrav (Redovisaren, 2019). Hur dessa förändringar appliceras kan vara svårt att
överblicka och mäta men dem finns djupt i företagens affärsverksamhet. Det finns också
tecken på att IFRS15 har lett till att ökat interaktion mellan juridik-, försäljning- och
ekonomifunktionerna. (Hjelström & Hjelström 2018). Efter att en ny redovisningsstandard
har införts, sker en förändring i intäktsredovisning som leder till implementeringsprocess
i företagens redovisningsarbete. Implementering betyder att organisationer måste samla in
och presentera ny information. Detta kan i vissa fall förändra mätningen av finansiella
resultat (Amir & Ziv 1997). Enligt Lundqvist Marton, Pettersson & Rehnberg, (2008) kan
implementeringen kräva mycket tid och resurser från ett företag. Förändringen är till för
att harmonisera redovisningsreglerna och anpassa företag till omvärlden, vilket kräver
förändringsprocess. Såsom Van de Ven (2007) menar, är det nödvändigt att beskriva vad
som förändras och hur, det vill säga redogöra vad IFRS15 kommer att innebära, för att
sedan kunna klarlägga hur företagen har hanterat implementeringen.
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Den nya standarden för intäkter ska möjliggöra en harmonisering av internationell
redovisning, och göra finansiella rapporterna mer jämförbara och transparanta
(Lennartsson, 2016). I och med den nya standarden påverkas börsnoterade företags sätt att
arbeta med redovisning av intäkt. Detta har potential att påverka alla organisationsnivåer.
Följaktligen ikraftträdande av IFRS 15 betyder förändring och förändring betyder att
företagen måste arbeta med implementering i sina redovisningsarbeten. Jag vill närmare
undersöka förändringen i intäktsredovisning som har utvecklats i samarbetet mellan IASB
och FASB. Detta genom att undersöka implementeringsprocessen i svenska koncerner i
samband med ikraftträdande av en ny IFRS intäktsstandard. Framöver i arbetet kommer
IFRS 15 även benämnas som ”nya standarden”.
1.2 Problemdiskussion
IASB & FASB är internationella organisationer som utvecklar och sätter normer i
internationell redovisning. Under senaste decenniet har IASB och FASB arbetat i ett
gemensamt projekt för intäktsredovisning. Detta medfört skyldighet på alla börsnoterade
koncerner som följer IASB eller FASB att implementera en ny redovisningsstandard i sina
organisationer (Marton et al., 2018). Detta betyder en förändring och enligt Rutledge,
Karim & Kim, (2016) alla företag som tillämpar den nya standarden kommer att påverkas
av högre krav på upplysningar avseende intäkter. Dyson (2015) menar att den nya
standarden kommer att ersätta många branschspecifika principer för redovisning av
intäkter med en femstegsmodell baserad på bedömningar i kontrakt. Den viktigaste
förändringen som IFRS 15 medför, är överföring av kontroll som baseras på
balansperspektiv och skiljer sig från tidigare intäktsredovisning. Innan ska dock
identifiering av prestationsåtaganden och prisfördelningen vara utförda. Följaktligen
förändring i IFRS 15 identifieras i form av ballansorienterat synsätt, tillämpning av
femstegsmodell och utökade upplysningar. Det innebär ett nytt sätt att fastställa intäkter
med en femstegsmodell men också nytt sätt att definiera intäkten utifrån balansräkningen.
Det ställs också högre krav på upplysningar i samband med ekonomiska faktorer som
påverkar intäktens typ, osäkerhet, belopp och tid.
Jones & Pagach (2013) påpekar att tidigare intäktsstandarder har kritiserats för att vara
otillräckliga och inkonsekventa i relation med andra upplysningar i bokslutet. Jones och
Pagach (2013) hävdar också att implementeringen av den nya standarden har potentialen
att påverka alla organisationsnivåer. Bland annat kan det ändra hur avtal skrivs, kan leda
till att fler transaktioner redovisas som intäkt tidigare samt ger rätten att återkräva
produkter från återförsäljare. Dessutom kräver den nya standarden att företag lämnar mer
information om avtalet med kunder än vad som krävdes tidigare. Detta kan leda till
avsevärda förändringar i företagens informationsteknik och insamlingsprocesser av data.
Alla företag bör därför utvärdera sina system och processer för att kunna hantera dessa
ökade upplysningskrav. Detta bekräftas också i tidningen Balans av svenska forskare
Hjelström & Hjelström (2018). I ovanredovisade artiklar, hävdar samtliga forskare att den
ny standarden ställer nya krav och innebär en förändring som företagen måste hantera.
Med denna utgång blir det intresse att undersöka implementeringen av den nya standarden.
Tidigare forskning kring implementering av en ny redovisningsstandard, specifikt IFRS,
tar upp vikten av att ha tillgång till informationen om regelverket och att företagen
använder sig utav externa experters stöd (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006).
Företagets framgång i införandet av en ny redovisningsstandard beror även på
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underliggande interna samt externa faktorer. Externa faktorer kan finnas i företagens
omgivning som exempelvis revisorer och andra intressenter som kan ha påverkan på
företagen (Carrington, 2010). Interna faktorer är motivation till förändring, tidigare
erfarenheter av förändringar samt ledningens incitament är centrala i
implementeringsprocessen (Jacobsen, 2012). De nyckelfaktorer för lyckad
implementering som betonas av forskare är tidig planering, rekrytering av personal med
rätt kompetens, incitament hos ledningen, förmåga att hantera komplexiteten i IFRSstandarder och utbildningar som ska täcka kunskapsbristen. (Weaver & Woods 2015;
Fixsen et al., 2006; Carrington et al., 2015; Lundgvist et al., 2008; Connolly & Hyndeman,
2006). Efter undersökning av studier som har täckt implementering av IFRS och andra
redovisningsstandarder, kunde ovanstående faktorer urskiljas som väsentliga.
En ny redovisningsstandard kan innebära mer än bara problem inom redovisning. Det kan
också vara en tidskrävande aktivitet, om företaget inte har rätt resurser och kompetens samt
fungerande systemen vid implementering av ny standard (Jermakowicz & GornikTomaszewski, 2005). Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace (2005) kartlägger
förändringsprocessen i fyra steg. Första betyder behovsinventering som leder till
identifiering och utformning av förändring. Andra är installation vilket är planering och
utveckling av stöd för implementering. Tredje är initial användning där gäller att
implementera förändringen och sista är vidmakthållande där metoden används som den
var avsett. Forskningen är dock begränsad i steg tre som riktas mot själva
implementeringen vilket har direkt relation till företagens arbetsprocess (Lundqvist et al.,
2008). Eftersom standarden trädde i kraft i januari 2018 finns det heller inte mycket
forskning kring IFRS 15 i praktiken. Det blir därför intressant att studera hur den nya
förändringen inom redovisning introducerades i företagen. Detta genom att undersöka hur
implementering av förändringar skedde i fallet med intäktsredovisning och övergången till
IFRS 15. I samband med det finns ett problemområde och kunskapsluckan i ämnet kring
implementeringsprocessen av en ny redovisningsstandard.
Med stöd i ovanstående, en modell associerad med redovisningsförändring tas upp.
Modellen kategoriseras utifrån karaktär och timingen av påverkan. Motivators, catalysts
och facilitators samt leaders, momentum och barriers. Underkategorisering av barriärer
specificeras utifrån det som kan försvåra, fördröja eller förhindra
redovisningsförändringen. Dessa tre typer av problem identifierades som: Confusers,
frustrators, delayers. Kasurinens (2002) modifierade modell används i ett syfte att
analysera arbetet i redovisningsförändring, genom att täcka centrala områden i
förändringsprocessen och barriärer som är förknippade med den.
Sammanfattad så finns det givna förändringar i övergången till IFRS 15 som skifte till
balansperspektivet,
femstegsmodell
och
upplysningar,
vilket
förändrar
intäktsredovisningen. Mot bakgrunden av att det finns efterföljande faktorer, såväl externa
som interna, som påverkar hur företag hanterar förändring och implementering i
redovisning. Det finns sedan tidigare kände faktorer som är kopplade till implementering
av redovisningsförändring. För att kunna svara på hur förändringen gick behövs en
kartläggning av mönster som förändras och hur (Van de Ven, 2007). Med avstamp i denna
forskning, implementeringen av IFRS 15 studerades utifrån dels det implementerade
företaget och dels redovisningsspecialister. Kombinationen av perspektivet syftar till att
förklara implementeringen utifrån extern och intern arbete. På så sätt utmynnar
problemdiskussionen i följande forskningsfråga med följande syfte.
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1.3 Frågeställning
•

Hur har IFRS 15 implementerats i företagens redovisningsarbeten?

1.4 Syfte
•

Syftet med studien är att förklara förändringen i intäktsredovisning och
processbeskriva implementering i redovisningsförändring, med fokus på IFRS 15.
Syftet uppfylls genom att identifiera förändringen bakom IFRS15 och beskriva
företagens implementeringsarbete, utifrån extern redovisningsspecialisters- och
intern anställdas perspektiv.

1.5 Avgränsning
Studien avgränsades till undersökning om förändring i intäktsredovisning och
implementering av förändring i fallet med IFRS15 ”Intäkter från avtal med kunder”. I
analysen tillämpades en modell för redovisningsförändring som är avgränsad till tre
centrala influenser och barriär som hävdas vara centrala i implementeringsprocessen. Den
avgränsade modellen vidare relaterades till implementeringsfaktorer som betonats i
tidigare implementering av redovisningsförändring.
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2 Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen beskrivs bakgrunden till internationell redovisning och
uppkomsten av IFRS 15. Vidare presenteras centrala förändringen inom
intäktsredovisning vid tillämpning av IFRS 15. För att analysera förändringen i
implementeringsarbetet, användes en modell för redovisningsförändring som
sammanfogas med dem väsentliga faktorer i tidigare implementering av
redovisningsförändring. Följaktligen lägger detta grunden till följande analysmodell som
förklaras i sista avsnittet av teorikapitlet.
2.1 Internationell redovisning
Redovisning hade under en lång period utvecklads på nationell nivå, vilket har lett till
skillnader mellan länder. Första försöket till internationell harmonisering var uppkomsten
av IASC (International Accounting Standards Committee) 1973 som låg bakom IAS
standarder och utvecklingen av över 40 standarder som dock implementerades av fåtal
länder. År 2001 utifrån IASC organisationen bildades ny organisation IASB, som ger
numera ut IFRS-standarder och år 2010 hade organisationen antagit över 30 standarder
och hade 143 medlemmar i 103 länder. IASB har antagit en Föreställningsram för
utformning av finansiella rapporter (Conceptual Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements). Bland målen för IASB:s verksamhet, är att
formulera och publicera redovisningsnormer och att främja deras världsomfattande
acceptans, arbeta med förbättring och harmonisering av regler, redovisningsstandarder och
förfaranden. År 2002 antogs EU-förordning som ökade IFRS-standardernas betydelse,
genom att kräva alla noterade företag inom EU tillämpa IFRS i koncernredovisningen
(Marton, 2016). Anledningen till detta var att stärka kapitalmarknaden och den inre
marknaden för finansiella tjänster (Carrington, Catasús, Alander, Johed, Lundqvist &
Marton, 2015). Inom IFRS-standarder utgångspunkten är perspektivet av användare som
tillför extra kapital till företaget. Detta är intressenter som aktieägare, banker, långivare
och andra potentiella investerare. IFRS-standarder har blivit normativa i internationell
redovisning, på̊ grund av påtryckningar från IOSOC (International Organization of
Securities Commissions), som utgör en internationell organisation för finansinspektioner.
Det har gjort IFRS-standarder mer föreskrivande under tiden (Deegan & Unerman, 2011).
Etablering av IASB och övergång från IASC leder till nödvändiga uppdateringar av IASstandarder till IFRS-standarder.
Annat viktigt moment i utvecklingen av internationell redovisning är samarbetet mellan
amerikanskt FASB och IASB i syftet att ta fram gemensamma standarder. Samarbetet
undertecknades under 2002 och betecknades som Norwalk Agreement i ett
konvergensprojekt (Marton, 2016). FASB är en amerikansk normsättare som står bakom
de flesta av regler i US GAAP. FASB:s regler följs vanligen inte utanför Nordamerika men
eftersom USA har en stor ekonomi med en stor kapitalmarknad, har det gett FASB
internationell inflyttande. I konvergensprojektet grundtanken är skillnader mellan US
GAAP och IFRS ska identifieras och minimeras. Underliggande syftet med projektet är att
underlätta för investerare på global marknad genom att öka jämförbarheten mellan
noterade företag. Andra syften är att sänka redovisningskostnader för noterade företag som
kan slippa att rapportera enligt två system (Marton, 2016). Detta arbetet har gett upphov
till föreliggande studie som fokuserar på undersökning av IFRS 15, vilket är ett av
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projekten som blev en ny standard och innebär förändringar avseende redovisning av
intäkter.
Eftersom IASB:s standarder har blivit mer föreskrivande, det har medfört att börsnoterade
bolag från och med 1 januari 2018 var skyldiga att introducera en ny redovisningsstandard.
Den nya standarden, heter antingen IFRS 15 (International Financial Reporting Standards)
eller ASC 606 (Accounting Standard Codification). Den benämns olika beroende på om
man följer IASB eller FASB men egentligen är det nästintill samma standard, med samma
femstegsmodell och några få olikheter beroende på om företag rapporter enligt US GAAP
(U.S. Generally Accepted Accounting Principles) eller IFRS (Bogle, 2018). I arbetet både
ASC 606 och IFRS 15 benämns också som ”den nya standarden”.
2.2 Förändring i intäktsredovisning och IFRS 15
För företag som följer IASB har intäktsredovisningen reglerats av IAS 18, Intäkter och
tjänster, och IAS 11, Entreprenadavtal, som i sin tur vägleds av SIC 31 och IFRIC 13, 15
samt 18. IAS 18 är en mer teoretisk standard i jämförelse med andra standarder och
dessutom mindre konkret (Marton, et. al., 2016). Det stora tolkningsutrymme som finns i
IAS 18 har lett till olika typer av intäktsredovisning i olika länder och upprepade
redovisningsskandaler runt om i världen. Den nya standarden betecknas som IFRS 15,
”intäkter från avtal med kunder”, vilken innehåller en konkret femstegsmodell som ska
underlätta intäktsredovisningen på internationell nivå. Den får tydligare balansorienterad
redovisning som övriga IFRS-standarder samt får ökade upplysningar som kan jämföras
med andra poster i bokslutet (Marton, et. al., 2018).
Under US GAAP:s vägledning om intäktsredovisning finns en samling av
transaktionsspecifik, branschspecifik och annan specialiserad vägledning. Vidare
tillhandahåller SEC-anställda en detaljerad vägledning om redovisning av intäkter för
amerikanska offentliga enheter i SAB-topic 13, "Revenue Recognition". ASC Topic 605,
"Revenue Recognition", består av mer än 100 olika standarder och anses vara väldigt
komplex. Utöver begreppet recognition av intäkter kan mycket bransch- eller
transaktionsspecifik vägledning leda till olika redovisningar för liknande ekonomiska
transaktioner. I USA följer företagen US GAAP och den nya standarden om intäkter med
avtal från kund, heter ASC topic 606 och ersätter tidigare reglering av intäktsredovisning
(Jones & Pagach, 2013).
2.2.1 Balansorienterat synsätt
I svenska redovisningsregler intäktsredovisningen har präglats av resultatorienterade
synsättet under längre period. I resultatorienterade synsättet utgångspunkten är
resultaträkningen som innebär tillämpning av matchningsprincipen. I balansorienterade
synsättet istället är det skillnader i tillgångar och skulder som styr intäkterna och utgången
blir balansräkningen. I balansorienterat synsätt när intäkt ska redovisas måste en tillgång
uppfylla alla kriterierna för en tillgång. Om kriterierna för tillgång inte blir uppfyllda så
redovisas posten som en kostnad i resultaträkningen. I de fall företaget fått inbetalning som
inte uppfyller kriterierna för skuld, posten redovisas som intäkt i resultaträkningen
(Marton, et. al., 2018). I den balansorienterade synsättet och i IASB:s föreställningsram
definieras en intäkt som: ”ökning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod
till följd av inbetalningar eller okning 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”. (FAR, 2001 70a) Denna övergång är en
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grundläggande förändring som ligger bakom IFRS 15 som gör att resultaträkningen blir en
resedual av värdeförändring i tillgångar och skulder (Falkman & Lundqvist, 2016).
2.2.2 Femstegsmodellen
Den nya intäktsstandarden innehåller en femstegsmodell som ska användas för uppdelning
av intäkter genom att och bryta ut olika åtaganden som sedan redovisas till rätt belopp och
vid rätt tid.
•

Steg1: Identifiera kontrakt med kund. I överensstämmelse med allmänna juridiska
avtalsföreskrifter definierar styrelserna ett avtal som "ett avtal mellan två eller flera parter
som skapar verkställbara rättigheter och skyldigheter". I vanliga fall är kontrakt skriftliga
men det kan också uppstå muntliga kontrakt eller underförstått av sedvanlig affärspraxis.
Det är viktigt att avtalet har kommersiell substans och att varje part kan identifiera
kontraktsvillkoren och sättet som kontraktet kommer att lösas samt att ingen part ensidigt
kan säga upp ett oformat avtal utan straff (Jones & Pagach, 2013).

•

Steg 2: Identifiera separata prestationsåtagandena i kontraktet. I det andra steget måste
säljare identifiera de separata prestationsförpliktelserna i kontraktet. En
prestationsförpliktelse definieras som "ett löfte i ett avtal med en kund att överföra en vara
eller tjänst till kunden." Författarna menar dock att sådana löften antingen kan skrivas ner
eller underförstås och behöver inte vara rättsligt verkställbara (Jones & Pagach, 2013).

•

Steg 3: Identifiera transaktionspriset. Det vill säga det belopp som ett företag har rätt till i
utbyte mot att överföra varor eller tjänster. Målet är att uppskatta den totala ersättningen
enligt det nuvarande kontraktet som bolaget har rätt till och förväntar sig att få utan
begränsningar eller betydande risker för omföring av intäkter. Fastställandet av
transaktionspriset är ett viktigt steg i modellen, eftersom beloppet är fördelat på separata
resultatförpliktelser vilka slutligen redovisas som intäkt (Jones & Pagach, 2013).

•

Steg 4: Fördela transaktionspriset i olika prestationsförpliktelser. I det fjärde steget ska
företaget fördela transaktionspriset till prestationsförpliktelserna i kontraktet. Om
kontraktet endast innehåller en enda prestationsförpliktelse, skulle transaktionspriset
endast relatera till den ena prestationsförpliktelsen. För kontrakt med mer än en
prestationsförpliktelse bör ett företag fördela transaktionspriset till varje
prestationsförpliktelse baserat på det relativa fristående försäljningspriset för varor och
tjänster (Jones & Pagach, 2013).

•

Steg 5: Redovisa intäkter när varje separat prestationsförpliktelse är uppfylld. När en
prestationsförpliktelse uppfyllts genom att ha överfört kontrollen av en vara eller tjänst till
en kund så kan bolaget redovisa intäkten. Överföring av kontroll ska inträffa när kunden
kan använda och få väsentliga fördelar av den överförda varan eller tjänsten. Kontroll
omfattar också kundens förmåga att hindra andra från att styra användningen och få
fördelarna av varan eller tjänsten (Jones & Pagach, 2013).
Femstegsmodellen blir en av de grundläggande förändringar bakom IFRS 15 som har sin
utgång i balansperspektivet. Koncerner ska identifiera sina intäkter genom att tillämpa
femstegsmodellen steg för steg från avtal till redovisning av intäkt. Det innebär en
förändring som koncerner måste introducera i sin redovisningsarbeten.
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2.2.3 Utökade upplysningskrav
Upplysningar är förmodligen den största förändringen och den tredje förändringspunkten
bakom IFRS 15 som tas upp i aktuella studien. Enligt Larsson (2018) är upplysningskraven
i IFRS 15 omfattande i relation till det som fanns tidigare. Idag upplysningskraven som
avser intäkter kräver redogörelse av både kvalitativ och kvantitativ information. Den
exakta information som lämnas beror på bolagets bransch och verksamhet. Företagen
rekommenderas att analysera och bestämma hur intäkterna ska kategoriseras, så fort det är
möjligt. Företagen bör redan inneha tillgång till informationen som behövs därför bör det
inte krävas framtagning av ny information.
Kategoriuppdelningen som föreslås är uppdelad i typ av vara eller tjänst men också
geografisk region. Den kan också kategoriseras utifrån marknad eller typ av kund,
exempelvis statliga och icke statliga kunder. Typ av avtal, exempelvis avtal med fast pris
och avtal avseende tid och material. Avtalets löptid är ytterligare en kategori som kan
användas och baseras på exempelvis korta och långfristiga avtal. I uppdelningen
tidpunkten för kontrollöverföring är också en av kategorierna, som uppdelas i intäkter
redovisade vid en tidpunkt och intäkter som redovisas över tid. Kategorin för
försäljningskanaler delas i direktförsäljning eller försäljning via mellanhänder. Dock ska
kategoriseringen fortfarande baseras på den specifika företaget verksamhet. Företaget ska
upplysas om bedömningar gällande kontraktskostnader som krävs för att fullfölja
kontraktet. För nya balansposterna kontraktstillgångar och kontraktskulder krävs att såväl
kvalitativ som kvantitativ information lämnas. I ännu ej uppfyllda prestationsåtaganden
ska det redogöras för hur stor del av bolagets framtida intäkter som är avtalade vid
årsskiftet (Larsson, 2018).
2.2.4 Sammanfattning av identifierad förändring i intäktsredovisning
Förändringen i intäktsredovisningen som medföljer IFRS 15 kopplades till tre identifierade
punkter. Punkt ett är att den nya standarden utgår ifrån ett balansorienterat synsätt. Det
förutsätter fastställande av nettotillgångar (eget kapital) vid balansdagen. Ett kontrakt
genererar tillgångar och skulder, och målet är att det ska speglas i balansräkningen. På så
sätt intäkter redovisas som en följd av förändringar i värdena på tillgångar och skulder
(Wagenhofer, 2014). Tillämpning av femstegsmodellen identifieras som punkt två. Jones
& Pagach (2013) uttrycker det som att femstegsmodellen i IFRS 15 är tydligare än tidigare
vägledning om intäktsredovisning men att den fortfarande inte kan generera ett belopp vid
intäktsredovisning som skiljer sig från nuvarande praxis. Med andra ord kan denna process
betraktas som ett sätt att formalisera den nuvarande uppfattningen om en successiv
vinstavräkning. Rutledge et al., (2016) diskuterar kring effekter på företagens finansiella
ställning. De menar att den nya standarden kan leda till att resultatens stabilitet försvagas
och skapar större uppskjutna skattebelopp. Författarna menar också att olika branscher
kommer påverkas olika mycket samtidigt som standarden kommer öka jämförbarheten
mellan olika branscher. Det som är gemensamt för alla företag som tillämpar den nya
standarden, är att samtliga kommer att påverkas i högre grad av upplysningar, vilket faller
under punkt tre i IFRS 15 förändringen. Enligt Jones & Pagach (2013) är den nya
standarden mer en formalisering av tidigare tillvägagångssätt men implementering av den
nya standarden har emellertid potential att påverka alla organisationsnivåer, genom,
ändringar i hur avtalen skrivs, tidigare redovisningar av transaktioner, rätten att återkräva
produkter från återförsäljare etcetera. Dessutom kräver standarden att företagen lämnar
mer information om avtalet med kunder, än vad som krävdes tidigare. Det kan leda till
avsevärda förändringar i företagens informationsteknik och insamlingsprocesser av data.
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Alla företag bör därför utvärdera sina system och processer för att kunna hantera dessa
ökade upplysningskraven (Jones & Pagach, 2013).
2.3 Implementeringsfaktorer i redovisningsförändring
Inom vetenskap det finns inte en allmän definition av begreppet implementering som kan
accepteras i alla forskningsfält. Impere från latin översätts som att ”fylla” och i vardag
används för at beskriva ett genomförande, införande, förverkligande, applicering och
liknande. Det antyder att implementering kan tolkas såsom att realisera idéer med konkreta
planer (Nilsen & Roback, 2010).
Viktiga moment vid implementering av ny redovisningsstandard har kartlagstas av en rad
forskare. Carrington et al., (2015) ger en större inblick i tidigare forskning kring IFRSstandardernas effekter. Det identifierades faktorer som leder till lyckad implementering av
en standard. Enligt författarna de viktigaste faktorer ansågs vara kunskap hos berörda
praktiker samt företagsledningens incitament. I Shields (1995) ref. i Kasurinen (2002)
studie identifierades framgångsrik implementering med beteendemässiga och
organisatoriska implementerings variabler. Dessa är bland annat stöd från ledningen,
koppling till konkurrenskraftiga strategier, koppling till prestationsutvärdering och
kompensation samt utbildning och tillräckliga resurser (Kasurinen, 2002). Weaver &
Woods (2015) fastlägger också faktorer som leder till en lyckad IFRS implementering.
Första är att påbörja implementeringen tidigt och redan från början ha en fundamental plan
på hur den ska genomföras. Andra är att likvida medel för arbetet säkerställs av ledningen.
Tredje är att det krävs utbildning av berörd personal under implementeringsprocessen. Det
sista är att kunna identifiera och urskilja övergripande konsekvenser av förändringen.
Enligt Lundqvist et al., (2008) företagen kan välja att implementera förändringen i
redovisningen genom att vara mer eller mindre aktiva i implementeringen en ny
redovisningsstandard. Det hävdas att när gamla regler liknar nya, tenderar företag att
avvakta med implementeringen av en ny standard. Jermakowicz & GornikTomaszewski
(2006) genomförde studie angående företagens implementering av IFRS i Europa som
innefattade företag både med en introducerat standard och företag som höll på med
implementeringsprocessen. Med studien konstaterades att företag hanterade
implementeringen av en ny standard med hjälp av extern expertis. Största anledningen var
att täcka kunskapsbristen som finns inom redovisningsfrågor (Connolly & Hyndman 2006;
Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006; Weaver & Woods, 2015). Revisorer som
anställs som konsulter har också rollen i utbildningen som hjälper anställda att förstå
förändringen bättre och hantera implementeringsprocessen effektivare men de kan förlora
sin funktion som granskare om de blir för involverade i implementeringsprocessen
(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006).
Andra forskare som undersökte implementeringen i en litteraturstudie genomfördes av
Fixsen et al., (2005) med syftet att uppdela implementeringsprocess i viktiga moment.
Efter analys av lyckade implementeringar kunde det konstateras att rekryteringsprocessen
och utbildningen var vitala delar i en lyckad implementeringsprocess. Att rätt person med
hög kompetens och kunskap får jobbet är centralt för genomförandet men också utlärning
av standarden till anställda. Även visat intresse för praktikens åsikt är fördelaktig för
implementeringsprocessens framgång. Därmed att rekrytera människor med bekräftad
kunskap och kompetens som innehar en personlighet är ett av kraven för att lyckas med
implementeringen. Enligt Lundqvist (2014) implementering av ny standard medför lång
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inlärningsprocess och leder till stora kostnader för att analysera och förstå standarden,
vilket görs i syfte att förstå påverkan och behov av förändringar. Det framgår också att
mindre företag brukar vänta med implementeringen. I studien som genomfördes av
Weaver & Woods (2015) undersöktes utmaningar som uppstår vid implementeringen av
IFRS. Det som bekräftas i studien är att utmaningar i implementeringen är kopplade till
kunskapsbrist inom IFRS bland anställda. Problematiken kopplad till anställdas
svårigheter att förstå komplexiteten i IFRS-standarderna, uppstår när det saknas stöd från
ledningens sida, mindre förståelse för påverkan på företagens affärer samt de konsekvenser
som följer IFRS.
Vid implementering av en ny redovisningsstandard olika avdelningar inom företaget kan
komma i behov av samarbete som var inte nödvändig tidigare (Connolly & Hyndman,
2006). Ett samarbete under sådana omständigheter är viktigt för projektens kvalité och
tidsaspekt. Samarbetet kan även inträffa mellan olika företag inom samma
verksamhetsbransch och geografisk position (Lundqvist et al., 2008). Detta för att hantera
den nya förändringen genom att implementera standarden på likdanande sätt. Företagens
val att implementera på ett sätt har olika orsaker, till exempel implementeringen är
kostsam, komplex och tyngande (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006). Brist på
vägledning och enhetlig tolkning är de väsentliga utmaningar vid en
redovisningsförändring (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006). Även brist på
kunskap hos inhyrda konsulter som kan inte hantera hela implementeringsprocessen är en
eventuell risk (Connolly & Hyndman, 2006)
Dessa ovan beskrivna faktorer är identifierade som centrala vid implementering av
redovisningsförändring och vidare benämns som implementeringsfaktorer.
Implementeringsfaktorer kalibreras med modell för redovisningsförändring som redovisas
i följande kapitel. Dessa två delar i kombination bidrar till analysmodellen som användes
i den aktuella undersökningen för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen.
2.4 Influenser och barriärer i redovisningsförändring
För att kunna förstå förändringen IFRS 15 inneburit, en modell för förändringar inom
redovisning användes som del av underlaget för analysen. Modellen kombinerades och
interagerades för att spegla verklighetssituationer i förändringen inom redovisning.
Analyserade influensfaktorer är inom olika områden i förändringsprocessen. Dessa
kartlagts av Innes och Mitchell (1990) ref. i Kasurinen (2002) som delade de områden som
förknippas med förändring i tre kategorier beroende på typ, tidpunkt och influens. I studien
avgränsades modellen till tre områden av drivkrafter och till tre typer av barriärer som
påverkar redovisningsförändring. Modellen ger möjlighet vid analysen att täcka dem
viktigaste områden inom implementeringsprocessen.
•

Motivators – Varför väljer man att introducera förändringen. Vilka faktorer ligger bakom
motivationen. Catalysts – kan vara direkt associerade med förändringen. Erfarenhet inom
liknande arbete och vilken roll den har spelat. Facilitators – nödvändiga men inte
tillräckliga i sig för att resultera i förändringen som en väl strukturerad strategisk plan.
Cobb et al. (1995) ref. i Kasurinen (2002) utvecklade vidare redovisningsmodellen genom
att betona individernas roll som ledare i förändring. Förhoppningen om fortsatt förändring
hänvisades dessutom till som momentum, och faktorerna som försvårar, försenar eller till
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och med förhindrar förändring som barriär. Vidare kategoriseras också barriärer av
Kasurinen (2002) i tre områden som håller tillbaka förändringsprocessen.
•

Confusers – uppstår när olika mål blir barriär i projektet och leder till splittring inom
företaget. Frustators – uppstår när olika avdelningar underminerar varandra. Delayers –
uppstår av problem kopplade till datainsamling och orsakar förseningar.
2.5 Analysmodellen
IFRS 15 innebär förändringar i arbetet med intäktsredovisningen för noterade koncerner.
Standarden kräver att företag övergår till balansorienterat synsätt, börjar tillämpa
femstegsmodellen för att bryta ner intäkten samt utökar sina upplysningar angående
intäkten. I syfte att beskriva intäkten i relationen till typ, belopp, osäkerhet och tid. Det
ställer krav på företagen att introducera dessa förändringar i sina redovisningsarbeten. I
och med detta undersöktes arbetet med implementeringen av en ny redovisningsstandard
genom att tillämpa en modell för redovisningsförändring. Vidare kopplades de olika
implementeringsfaktorerna till förändringsmodellen som utgör grunden för
analysmodellen. I analysmodellen användes IFRS 15 som förändringsfaktor med betonade
underrubriker.

Förändringsmoment
Balansorienterat synsätt
Femstegsmodellen
Utökade upplysningskrav

Implemetering
av IFRS 15

Implementeringsfaktorer
Incitament, Kunskap, Stöd,
Extern expertis, Utbildning,
IT-system, Tid

Förändringsmodell
Motivators, Catalysts,
Facilitators
Delayers, Confusers,
Frustrators

Figur 1. Analysmodell för implementering av redovisningsförändring
Först identifiera centrala förändringar som kopplas till introduktion av IFRS 15. Detta är
krav på att tillämpa femtegsmodellen, övergången till balansorienterat synsätt och högre
grad av upplysningar. Punkter kopplades till modellen för redovisningsförändring och
implementeringsfaktorerna, för att förklara förändringen i intäktsredovisning med

11

Högskolan i Halmstad
Akademin för ETN
undersökning av IFRS 15 i företagens implementeringsprocess. Analysmodellen bygger
på sammansättning av tre delar. Med identifierad förändring som analyserades i områden
för undersökning och faktorer att förankra. Områden tagna utifrån Innes & Mitchells
modell om redovisningsförändring. Förändringsmodellen bygger på tre centrala influenser
i förändringsarbete inom redovisning. Motivators är anledningen till implementering,
catalysts är ledningens förmåga att genomföra en lyckad implementering samt facilitators
är resurser och utfallet som gör implementeringen möjlig. Modellen kompletterades av
Kasurinen med kategorisering av barriär som är Delayers uppstår av problem kopplade till
hantering av IT-system som kan försena projekt, Confiusiors uppstår när olika mål blir ett
hinder i projektet och stör projektarbetet. Frustrators uppstår när någon avdelning i
organisationen underminerar andra.
Vidare studier användes som referens vilket kopplades till förändringsmodellen för att
bygga en analysmodell i föreliggande undersökning. Det genom att betona viktiga
implementeringsfaktorer vid implementering av ny redovisningsstandard och relatera
dessa till arbetet vid introduktionen av IFRS 15. I tidigare forskning som fokuserat på
implementering
av
ny
redovisningsstandard,
framträder
viktigaste
implementeringsfaktorer som tidig planering, kunskap inom IFRS frågor och incitamenten
för genomförandet. Även utbildning av personal, extern expertis med rätt kompetens, stöd
från ledningen och IT-systemets funktionalitet är bland viktiga implementeringsfaktorer.
Följaktligen kombinerades dessa faktorer med respektive lämpligt område under
förändringsmodellen.
All tre delar i analysmodellen har en relation till varandra. Först identifierades
förändringen i intäktsredovisning med IFRS 15 och matades under rubriken
förändringsmoment. Andra var att relatera förändringsmomenten till förändringsmodellen
och implementeringsfaktorerna. Tredje var att smälta ihop betonade
implementeringsfaktorer med relativa underrubriker i förändringsmodellen för att kunna
diskutera processen.
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3 Metod
I metodkapitlet redogörs för forskningsansats och val av metod som motiveras utifrån
behovet att uppfylla studiens syfte. Detta följs av avsnitten om datainsamling och källkritik
för att redogöra för den insamlade litteraturen och bekräfta dennes pålitlighet. Längre in
i metodkapitlet förklaras motiverad urval av respondenter och etiska principer som följdes
vid genomförande av intervjuer. I följande avsnitten av metodkapitlet diskuteras
begreppen reliabilitet och validitet i relation till den aktuella studiens replikerbarhet,
trovärdighet samt korrekt utförande och generaliseringsaspekt. I sista delen sker
operationalisering av teorin och empirin som länkar intervjuerna med teorin. Löpande i
kapitlet motiveras alla val samt diskuteras de fördelar och nackdelar som uppstår.
3.1 Forskningsansats
Den studien avgränsades till svenska koncerner och redovisningsspecialister från Sveriges
fyra största redovisningsbyråer. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie.
För att kunna förklara hur och vad som händer i företagens redovisningsarbete, ger en
kvalitativ studie bättre förutsättningar att besvara frågeställningen. Kvalitativ forskning
beskriver utifrån kontext för att förklara hur och varför något händer (Bryman, 2012).
Vetenskaplig forskning delas in i två huvudkategorier: kvantitativ forskning och kvalitativ
forskning. Kvantitativ och kvalitativ forskning bedrivs på olika sätt. Valet baserades på
hur väl den hjälper forskaren att besvara frågeställningen (Bryman, 2012). Studier kan
genomföras genom induktion eller deduktion (Deegan & Unerman, 2011). Efter att ha gjort
bakgrundsundersökning inom det valda ämnet, ett problem kunde formuleras med hjälp av
de centrala begrepp som är kopplade till temat. Följaktligen formades undersökningen av
deduktion och baserades på befintliga teorier och tidigare forskning inom förändring och
implementering i redovisningsarbete. Studien är av deskriptiv karaktär med fokus på att
förklara förändringen i intäktsredovisning och beskriva processen i implementeringen av
IFRS 15 i företagens redovisningsarbete.
Implementeringen av den nya standarden i koncernredovisning, undersöktes med fallstudie
i två svenska koncerner noterade på NASDAQ och kompletterades med upplevda
erfarenheter från BigFour specialister. Främst för att beskriva företagens förändringsarbete
kopplat till implementering av en ny redovisningsstandard. Enligt Deegan & Unerman
(2011) ett sätt att studera redovisningsteorier, är att få förståelse för de konsekvenser som
uppstår i organisationer eller för dess intressenter om en redovisningsmetod väljs eller
förbjuds i förhållande till en annan redovisningsmetod. I denna studien uppnås detta,
genom en djupare förståelse för den nya intäktsstandarden och genom en undersökning av
implementeringsprocess i företags redovisningsarbete. Det finns olika faktorer, såväl
externa som interna, som påverkar hur företag hanterar förändring och implementering.
Det fanns sedan tidigare kartlagda utmaningar och hinder kopplade till
redovisningsförändringar. Det finns dock inte genomförda utvärdering av IFRS15 i
praktiken och endast lite forskning kring implementering av en ny redovisningsstandard
generellt. Det blir därför intressant att studera hur den pågående förändringen inom
redovisningen sker, genom att studera hur företag implementerar den nya standarden i sina
redovisningsarbeten. Detta med tanke på den förändring som IFRS 15 ställer
organisationer inför. Implementering av IFRS 15 ligger även i rätt tid, då standarden trädde
i kraft 1 januari 2018, vilket gör den till en aktuell händelse för koncerner. Den studien ger
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en möjlighet att fånga in implementeringsprocessen av en ny redovisningsstandard, ny
uppdatering av IAS-standard och intäktsredovisning.
3.2 Metodval
Kvantitativ metod kunde använts för undersökning av IFRS 15 men för det skulle krävas
publicerade årsredovisningar, vilka inte hade publicerats under studiens gång. Det var en
av anledningarna till valet av en kvalitativ metod. Inom kvalitativa forskningsmetoder
finns det ett antal olika metoder som kan vara lämpliga att använda sig av vid sådana
studier. För att genomföra uppgiften valdes en kvalitativ studie utifrån metodologiska
förutsättningarna som beskrivits ovan. För insamling av empiri valdes kvalitativa
intervjuer. Kvalitativa intervjuer går tillräckligt djupt och ger mig också rätt verktyg för att
besvara den ställda frågeställningen och uppfylla syftet. Med kvalitativa intervjuer vill
man, enligt Bryman & Bell (2014), få en bild av den intervjuade och få ut viktig
information, en djupare förståelse i ämnet. Dock finns det data som inte fångas in bara
genom intervjuer. Det kan göras med deltagande observationer som ger bättre utgångsläge
när man önskar få inblick i empirin. Kvalitativa intervjuer kräver däremot bara några
timmars arbete för att få data, i jämförelse med deltagande observationer. Detta var heller
inte relevant eller möjligt för mig att få genomföra deltagande observationer, där forskaren
befinner sig under en lång period i en viss social miljö. Fördelen med kvalitativa intervjuer
är just tidsaspekten, som gör att den är mindre tidskrävande och inte påverkar i människors
liv på samma sätt (Bryman & Bell, 2014), vilket gör den till den mest relevanta metoden
för denna undersökningen.
Eftersom i studien finns en vilja att utforska ett område och ett ämne har jag valt bort såväl
strukturerade som ostrukturerade intervjuer. Studien har ett relativt tydligt fokus, som
gäller ny IFRS-standard och koncernens arbete med implementering av
redovisningsförändring. Bryman & Bell (2014) menar således att man inte försöker få den
intervjuade att besvara specifika frågor vilket man gör i strukturerade intervjuer. Den
intervjuade får utrymme att själv lägga vikt vid vad hen anser vara väsentligt. Denna
studies syfte inte är att besvara någon specifik fråga utan att bidra med ökad kunskap,
genom att förklara redovisningsförändring och beskriva processen i implementering av ny
redovisningsstandard. På grund av det har jag i detta fallet valt att använda mig utav en
semistrukturerad intervju.
Semistrukturerad intervjumetod är relativ flexibel i jämförelse med strukturerad intervju
som är låst till specifika frågor och kan leda till att forskaren går miste om väsentlig
information då man inte tar hänsyn till intervjupersonens uppfattning och går strikt efter
frågor. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att man kan resonera fram sig till
svaret genom att gå runt den ställda frågan. Eftersom sådana typer av intervjuer saknar en
fastlagd struktur men har en tydligare fokus i jämförelse med ostrukturerade intervjuer kan
de både bekräfta forskarens egen uppfattning men också ge en alternativ bild (Bryman &
Bell, 2014). Metoden möjliggör således att kunna utnyttja respondenternas kunskap och
erfarenhet under själva intervjuerna, eftersom de får utrymme att diskutera det som är av
relevans för dem och samtidigt håller dem nära undersökningens intresseområden. Dock
medför metoden också nackdelar av samma anledning, då det ger möjlighet till
respondenterna att påverka innehållet. Eftersom studien avser noterade bolag och
information kan påverka negativt bolagen, baserades valet på att ge respondenterna
utrymme för att kunna påverka informationen men samtidigt varar medveten om detta.
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3.3 Datainsamling
Ämnet valdes i tidigare kurs inom externredovisning där vi skrev ett grupparbete i form av
en litteraturstudie med artiklar kring kritik mot IFRS 15 samt effekterna på redovisning
och finansiell ställning. Detta gav en möjlighet att utveckla en bättre förståelse för IFRS
15 i tidigt stadie men tyvärr kunde mesta av materialet från tidigare arbete inte användas,
eftersom den utvecklades till att vara irrelevant i aktuell studie. Innan studie lästes
kurslitteratur och tidigare forskning samt olika rapporter vilket är en förutsättning för att
få fram en problemställning (Bryman, 1997). Efter att ha läst och fått insikt om det valda
ämnet, ett problem kunde formuleras med hjälp av centrala begrepp kopplade till ämnet.
De olika begrepp som kom till användning vid sökning av relevant litteratur var en
kombination av: IFRS, IFRS 15, new revenue recoqnition, impacts, effects, influensce,
new revenue recoqnition, organisational changes, accounting changes, implementation,
application. Nämna begrepp söktes också med översättning till svenska och ökade i antal
under empirisamlingen. Det också användes information från årsredovisningar i Skanska
AB och Getinge AB som kompletterade svaren från företagsrespondenter i
undersökningen.
Materialet till undersökningen samlades in genom att söka fram lämpliga och relevanta
artiklar. Det användes även andra källor i form av artiklar från Tidning Balans och PwC
rapporter, eftersom standarden är så pass ny och det inte finns mycket vetenskapligt arbete
om ämnet. Först gjordes sökningar efter artiklar via Google Scholar. Vetenskapliga artiklar
som var relevanta inom området. Det hjälpte att öka förståelsen för intäktsredovisning och
den nya standarden. Därefter utökades sökningarna till att innefatta relevanta
förändringsteorier och implementering av förändring. Bland annat olika typer av
förändringar och modell för analys av redovisningsförändring. Artiklar som verkade
relevanta togs in via Högskolan i Halmstads elektroniska bibliotek One Search. För att
minska risken att använda opålitlig forskning krävdes att alla artiklar var publicerade via
de vetenskapliga databaser som Högskolan i Högskola tillhandahåller. De olika journal
och databaser som användes är: Wiley Online Library, Emerald, Elsevier, Academy of
Management, Accounting and Business Research, Accounting in Europe, Annual Review
of Psychology Sage Journals online, Springer Link journals, ERIC, Academic search elite
och ScienceDirect. De centrala artiklar som arbetet byggs på är från Kasurinen, (2002)
Jones & Pagach, (2013) Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, (2006) Lundqvist et al.,
(2008) och (2014) samt Weaver & Woods, (2015). Dessa artiklar är grunden till
analysmodellen som hjälpte undersöka förändringen bakom IFRS 15 i koppling till
implementering av redovisningsförändring.
3.4 Källkritik
Med källkritik bedöms sanningshalten i uttalanden om verkligheten (Thurén 1998). Vidare
menar Thurén (1998) att det är viktigt att ta hänsyn till källans äkthet, tid, beroende och
tendens för att undvika opålitliga källor, vilket tagits i beaktning vid insamling av
materialet. Under litteratursökningen valdes artiklar som går under benämningen “peerreviewed”, vilket enligt Vetenskapsrådet (2018) innebär att en vetenskaplig granskning av
artiklarna har utförts. Dessa artiklar valdes för att stärka trovärdigheten och därmed höja
studiens reliabilitet, vilket är ett mått på en studies tillförlitlighet (Söderbom & Ulvenblad,
2016). Eftersom artiklarna är vetenskapligt granskade är de också tillförlitliga och kunde
användas som säkra källor. Frågor som besvarades när artiklarna inte var peer-review:
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Vem är det som står bakom källan och varför är den skapad? Det som är viktigt att återigen
påpeka är att ämnet gällande IFRS 15 är nytt och relativt oprövat, eftersom standarden
började gälla 1 januari 2018. Detta medförde en begränsning gällande utbudet av
vetenskapliga artiklar med fokus på IFRS 15 specifikt, då ämnesområdet uppenbarligen
fortfarande är relativt outforskat. På grund av detta valdes två artiklarna med amerikansk
publikation och företag som följer US GAAP. Jones och Pagach sam Routledge m.fl.
Källor som anses inte vara vetenskapliga är från Balans, PwC och CPA journal. Dessa
källor kan ha tendens i beskrivningar av situationen utifrån egna intressen men är också
skrivna av erkända forskare inom ämnet. Med detta i åtanke kan artiklarna användas och
tillföra trovärdig kunskap. Kurslitteratur som använts är främst “Financial Accounting
Theory” Deegan & Unerman (2011) och “IFRS: i teori och praktik” Marton, Pettersson &
Lundqvist (2016) och (2018).
3.5 Urval
Urvalet av respondenter baserades på att få den mest relevanta informationen för att
uppfylla syftet och besvara frågeställningen. För detta vara passande att använda ett riktat
ändamålsmässigt bekvämlighetsurval vars syfte är att välja ut respondenter strategiskt
relevanta till problemformuleringen (Bryman & Bell, 2014). Syftet med arbetet är förklara
implementeringen utifrån praktikers perspektiv vilket också sätter förutsättningen att
fokusera på specifik målgrupp. För att besvara frågan behövdes intervjuer med experter
inom IFRS och mer specifikt IFRS 15. Detta eftersom man vill få intervjupersonens bild
av verkligheten men också systemen som implementerades, regelverket som finns och
prestationer som berör dessa frågor. Eftersom studien berör endast svenska koncerner som
är börsnoterade, begränsades antalet företag avsevärt också antalet aktuella experter i
frågan. Det finns både fördelar och nackdelar med urvalet, eftersom arbetet analyserades
utifrån två perspektiv. Redovisningsexperten som extern part har mindre tendens att
försköna bilden av företagens verklighet. Nackdelen är att av samma anledning besitter
mindre kännedom i interna processer. I urvalet användes experter från PwC
(PricewaterhouseCoopers), KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), Deloitte och EY
(Ernst & Young). Intervjuer genomfördes med två specialister från två byråer PwC och
E&Y, där en valde att vara anonym. På andra sidan av urvalet var respondenter från
berörda svenska noterade koncerner. Intervjun genomfördes med ekonomichef på Skanska
Sverige AB och ekonomimedarbetare på Getinge AB där respondenten valda vara anonym.
Följaktligen kunde en fallstudie med två respondenter kompletteras med specialisters
upplevda erfarenhet i processen som är till fördel för studiens trovärdighet. Det kan också
vara en förklaring till skillnader i svar, där två specialister med lång erfarenhet och mycket
kunskap inom externredovisning. Andra två är med stor erfarenhet inom internredovisning
och bolagsstyrning.
3.6 Intervjuer
Först skickades en bilaga med information om studien och områden av intressen till olika
börsnoterade koncerner i Sverige, i försöket att få respondenter som arbetar på företagens
ekonomiavdelning. Av alla skickade kom fem svar tillbaka, där tre på ett eller annat sätt
förklarade att det inte gick och två ställde upp. Utav dessa två, ville en behålla sin
anonymitet efter intervjun och andra representerade Skanska AB. Sedan kontaktades tre
koncerner till med personligt besök där två såg möjligheten att få tid till det i slutet av maj.
Eftersom tiden pressade ändrades syftets perspektiv och för detta skiftades fokusen till
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redovisningsexperter på Sveriges fyra största redovisningsbyråer E&Y, PwC, Deloitte och
KPMG. Efter att ha hittat lämpliga experter inom frågan, kontaktades varje byrå i försök
att boka intervjuer. Några dagar senare togs kontakt på telefon för att se efter om det fanns
någon som kunde hjälpa i frågan. Av alla kontaktade kom åtta svar, där två lovade att
återkomma som inte hände trots flera nya försök för kontakt. Följaktligen intervjuer
bokades in och genomförde på telefon. Försöken resulterade i fyra av bokade intervjuer
med en expert från varje byrå. Två av dessa intervjuer kunde inte användas i studien
eftersom tiden som bokades var efter slutinlämningen.
Intervjuer bokades in genom att först skicka e-mejl med information om intressen i
uppsatsen till respondenterna, som valde att ställa upp på intervjuerna. Informationsbladet
beskrev intervjuupplägget och skickades in till intervjurespondenterna. Efter
godkännandet för inspelningen av intervjun som i efterhand kunde granskas och redigeras
utifrån respondentens önskemål, kunde intervjun börja. Först presenterades studien och
respondenterna informerades om alla etiska principer. Sedan ställdes frågorna
sammanfattade i intresseområden och följdfrågor utifrån intervjuguiden. I
semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med frågor som ska beröra ämnet
och följdfrågor, som ställs i samband med något respondenten sagt och upplevs vara viktig
för studien. Det är viktigt att intervjupersonen förstår frågorna samt att det läggs vikt på
förklaringar vid svar som upplevs vara betydelsefulla av respondenten. Med rätt utformad
intervjuguide får man viss undersökningsfokus och flexibilitet för att förstå
intervjupersonens verklighet som hen vill förmedla. Det är viktigt med tydligt formulerade
frågor och användning av språk som passar intervjupersonen. Förutom det att följa alla
praktiska detaljer som är viktiga att tänka på vid intervjugenomförande och innan (Bryman
& Bell, 2014). Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och därför kunde inte
alla intervjuerna vara likadana utformade. Alla frågorna i intervjuguiden kunde inte ställas
till samtliga respondenterna. Istället presenterades olika områden av intresse för att hålla
fokus i ämnet, som sedan kunde besvaras av respondenten utifrån hens verklighet. Även
urval av respondenter med olika perspektiv har gjort det svårt att ställa samma frågor till
samtliga respondenter. I intervjuerna med företagsanställda fokuserades intervjuerna på
arbetsprocessen. Till specialister ställdes likande frågor men istället med fokus på
beskrivning av deras erfarenhet kring företagens implementering av IFRS 15.
Intervjurespondent (1, byrå) hade lång erfarenhet och mycket kunskap i frågan som täckte
väsentliga delar av studien. Intervjurespondent (2, företag) hade också mycket kunskap
och praktisk erfarenhet som gav en bild av företagets arbete med IFRS 15 implementering.
Dock är det viktigt att påpeka att respondenten är underkoncernnivån och utgör en av
Skanka AB:s geografiskt kategoriserad marknadssegment. Intervjurespondent (3, byrå)
valde att besvara frågorna skriftligt, dock var hen väldigt kort och öppen i sina svar.
Intervjurespondenten kontaktades igen för att komplettera sina svar och efter några försök
kom några svar som användes för komplettering i form av generell bekräftelse till andra
intervjuerna. Intervjurespondent (4, företag) gav bra perspektiv på arbetet som skapats
mellan avdelningar och i verksamheter men var en sekundär part i projektet och hade inte
direkt relation i arbetet med implementeringen av just IFRS 15. På grund av det hade
respondenten svårt att uttala sig i vissa frågor. Eftersom bolagen är noterade kan det vara
förklaringen till svåråtkomligheten i information och villiga deltagare för intervju.
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3.7 Etiska principer
Etiska principer är grundläggande inom akademisk forskning och vid genomförande av
intervjuer. Alla respondenter blev informerade om dem etiska principer och följande
punkter följdes vid genomförande av intervjuer informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentavtalet, nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2014). Alla respondenter informerades
om studiens syfte både muntligt och skriftligt. Vad deras uppgift var och vilka villkor som
gällde. De fick också information om att det var examensarbete och att arbetet skulle
publiceras och är en offentlig handling. Deltagande informerades om att medverkan i
undersökningen var helt frivillig och att de kunde avbryta i vilken stund som helst utan
några som helst negativa påföljder. Eftersom det studien gäller börsnoterade företag kan
information vara känslig fråga som kan påverka respondenternas svar. Alla medverkande
fick även information om sin anonymitet och att all insamlade data skulle förvaras på så
sätt att ingen obehörig ska få ta del av den samt att all data ska raderas så fort studien är
genomförd. Det sista punkten som gäller nyttjandet följdes genom att informera alla
deltagare om att data som ska samlas in, ska användas endast i den aktuella forskningen
samt att den inte kommer att användas varken i kommersiella ändamål eller i andra
vetenskapliga studier. För att kunna få ut mer information, tillåtelse om inspelning
godkändes. För att respondenterna kunde känna sig mer bekväma i att besvara frågorna
under inspelning erbjöds möjlighet för eftergranskning av inspelningen som kunde
justeras.
3.8 Reliabilitet
Under tolkningsarbete där teorier och empiri ställs i relation till varandra, spelar en
uttolkare en avgörande och central roll (Alvehus, 2014). Studier som är av kvalitativ
karaktär där forskaren kan påverka respondenten för att manipulera resultaten, genererar
svar som kan ge en lägre reliabilitet. Viss information som samlats in i denna studien inte
är helt oberoende. För att studien ska ha en hög reliabilitet krävs att den både är tillförlitlig
och trovärdig utan att ha tydliga mätfel (Jacobsen, 2002). Detta kräver att forskaren är
källkritisk och försöker hitta flera källor och undersöker om samtliga källor har liknande
påstående för att uppnå en högre reliabilitet. För att uppnå dessa kriterier och höja studiens
trovärdighet analyserades flera vetenskapliga artiklar som bekräftade i sina artiklar större
delen av innehållet i andra. Undersökningen baserades på två perspektiv. I ena perspektivet
respondenter som är redovisningsexperter från Sveriges två av fyra största byråer PwC,
E&Y, KPMG och Deloitte vilket ger högre trovärdighet. Medan det andra perspektivet
utgår ifrån berörda företagsperspektivet med respondenter från Skanska AB och Getinge
AB som är bland Sveriges största noterade bolag. Företagens situation i form av ett noterat
bolag påverkar också trovärdigheten, eftersom information är känslig i sådana fall, kan den
vara svåråtkomlig och eventuellt bli vinklad. Att alla respondenter har varit involverade i
implementeringen av IFRS 15, och att intervjuer med externa specialisten kan komplettera
fallföretagen är ytterligare punkter som höjer trovärdigheten. Enligt Bryman & Bell (2014)
är det viktigt med uppföljning av intervjuernas resultat för att höja studiens trovärdighet.
Därför användes respondentvalidering vilket betyder att respondenterna fick ta del av
resultatet för att bekräfta sina svar i fall det behövdes.
Reliabilitet betyder också att om studien skulle genomföras igen så måste utfallet vara
detsamma, med hänsyn till slumpmässiga och tillfälliga omständigheter som kan ha
påverkat utfallet (Bryman & Bell, 2014). Den föreliggande undersökningen genomfördes
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genom att intervjuer sattes i relation till tidigare studier inom implementering av
redovisningsstandard som kombinerades med en teoretisk modell för
redovisningsförändring, vilket resulterade i en analysmodell för implementering av IFRS
15. Detta innebär att studien kan upprepas men för att få samma resultat krävs
hänsynstagande i vissa punkter.
Bryman & Bell (2014) menar att kvalitativ undersökning är väldigt svår att replikera.
Resultatet av den empiriska undersökningen kan vara den delen som kan ha påverkat
reliabiliteten i denna studie. I föreliggande fall kan till exempel företagens storlek, notering
och branschtillhörighet vara bland de faktorer som är orsaken till skillnaderna i svaren.
Även faktum att både externa och interna praktiker användes i undersökningen kan
påverka resultatet på grund av deras olika perspektiv på ämnet. Externa specialister är
också benägna att se verkligheten utifrån de bolagen som haft det svårt och behövt stöd.
De internt anställda kom från två bolag där intäkter inte påverkades samt
implementeringen planerades tidigt med kunskap och erfarenhet inom IFRS. Båda
fallföretagen genomgick ett omfattande byte av IT-system som ingick i större projekt men
inkluderade givetvis anpassningar till IFRS 15. Båda respondenter anser sig ha genomfört
en lyckad implementering. Skillnaderna i svaren mellan respondenterna av samma
perspektiv, kan bero på deras val av anonymitet. Detta kan göra de anonyma
respondenterna till mer trovärdiga i vissa sammanhang. Vidare är det viktigt med
respondenternas positioner som inte är anställda i moderbolagen med koncernledningen,
utan befinner sig steget under koncernnivån. Skillnaden kan också bero på processen, där
ett av bolagen arbetade enbart med interna resurser medan i andra fallet behövdes extern
expertis som stöd i vissa frågor.
Bryman och Bell (2014) menar att studiens pålitlighet och replikerbarhet är mått som är
ytterst viktiga. För att studien ska kunna replikeras utan eventuella mätfel som kan leda till
olika resultat, diskuterades valen och svagheter i arbetsgången utförligt. Dem olika
momenten i litteraturen och empirin som kan ha en påverkan, är beskrivna för att minska
sannolikheten i att få olika resultat vid replikering. Bryman & Bell (2014) påpekar att
semistrukturerade intervjuer kan också sänka studiens replikerbarhet, eftersom med
semistrukturerade intervjuer går inte att genomföra identiska intervjuer av alla
respondenter. För att höja reliabiliteten användes tidigare studier med kopplingar till
undersökta områden i förändringsmodellen. En annan punkt är att frågeformuläret
skickades i förväg till respondenterna så att de kan få bättre förståelse för innehållet. Detta
i sin tur innebär mindre spontanitet och kan vara en svaghet då informationen kan ha
förvrängts och förfalskats för att kunna ge ett mer specifikt intryck. Valet att skicka
frågeformuläret baserads på att det kan också innebära en styrka eftersom informationen
är mer reflekterad, genomtänkt och bearbetad och ger mer fokus till ämnet.
3.9 Validitet
Validitet i studien hålls genom att intervjua parter som har varit involverade i
implementering av IFRS 15 och haft nära relation till processen med erfarenhet och
kunskap i frågan. Intervjuerna analyserades med stöd av en modell av
redovisningsförändring som kombinerades med centrala faktorer vid implementering av
ny redovisningsstandard. På så sätt stämmer den teoretiska utgångspunkten med metod
som avvänds i studien, för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen (Jacobsen,
2002). Med kvalitativa intervjuer kan man både välja lämpliga respondenter för att få fram
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nödvändig information och hålla sig till ämnet samtidigt som man är öppen. Respondenten
får också utrymme att utrycka eventuellt missade moment som visar sig vara viktiga för
studien. Annat som är viktigt att beakta avseende validitet är informationens känslighet i
börsnoterade bolag samt tidigare beskrivna moment avseende respondenternas olika
perspektiv, representerad byrå och relation till koncernens moderbolag.
När det talas om extern validitet menas hur väl studien kan generaliseras till andra fall
(Bryman & Bell, 2014). I studien används en analysmodell för att undersöka empirin i
denna studie. Samma modell kan också appliceras till andra fall av
redovisningsförändringar som fokuserar på IFRS. Med villkor att bakomliggande
förändring i undersökt redovisningsstandard kan identifieras och ersätta fallet med IFRS
15. Detta besvarar frågan gällande extern validitet och metodens generaliserbarhet. Detta
höjer studiens validitet då implementeringsfaktorer är kopplade till IFRS övergångar och
har tydligare relation till syftet och frågan. Validitet problemet anses vara en av de svåraste
men även en av de mest centrala inom den empiriska samhällsvetenskapen. Begreppet
validitet brukar definieras som överenstämmelse mellan teoretisk definition och
operationella indikatorer, frånvaro av systematiska fel, och att undersökningen undersöker
det som påstås (Jacobsen, 2002). Följaktligen genom att intervjua involverade i
implementeringen, i avstamp med forskning kring IFRS implementering och
redovisningsförändring betyder att studiens slutsatser hänger ihop med
problematiseringen. För att undersökningens validitet ska kunna bedömas, beskrivs
relationen mellan teori och empiri under operationalisering.
3.10 Operationalisering
Genom att ta upp centrala förändringen IFRS 15 innebär för intäktsredovisning, kan
intervjufrågor länkas till modell för redovisningsförändring och ge en beskrivning av
arbetet i implementeringen av IFRS 15. Vidare kopplades implementeringsfaktorer från
tidigare implementeringar av redovisningsstandarder. På så sätt kunde
implementeringsprocessen analyseras och ge en bättre bild av företagens verklighet i
förändringsarbete kopplad till redovisning och specifikt till i IFRS 15. Som det har nämnts
tidigare utgår denna studien utifrån två perspektiv, vilket har både fördelar och nackdelar
som också har diskuterats tidigare.
Nedan redovisas operationaliseringen mellan empirin och teorin. Frågorna ställdes till
respondenterna utifrån beskrivning av intresseområde och kunde konkretiserades utifrån
underfrågor i respektive område. Teoretiska utgångspunkter är baserade på
processbeskrivning och grundläggande faktorer under implementering av
redovisningsförändring. Förändringen i IFRS 15 börjar med balansorientering som ger
upphov att tillämpa femstegsmodellen för att identifiera intäkten under tillgångar och
skulder vilka är kopplade till avtalet. Efteråt krävs en noggrann upplysning i enlighet med
vägledning i IFRS 15. För att koppla dem teoretiska utgångspunkterna till empirin
undersöktes processbeskrivningen utifrån förändringsmodellen med fokus på Varför?
Hur? och Med vad? Vidare kopplades implementeringsfaktorer till respektive område i
processbeskrivningen med huvudfråga som beskriver intresseområdet. Motivators –
Varför, med vilket mål och syfte? (förändringsvilja), den delen har uppenbar relation till
incitamenten. Catalysts – Av vem och hur? (förändringskraften), den delen har kopplingar
till kunskap, stöd och extern expertis. Facilitators – Med hjälp av vad?
(förändringsrutinen), den punkten relateras till utbildning, IT-system och tidig plan. Det är
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också viktigt att betona om att samtliga frågor inte kunde ställas till samtliga respondenter
på grund av tidsaspekten. Inte heller alla frågor kunde besvaras av samtliga respondenter
på grund av saknad kunskap. Frågeformuläret som skickades ut till respondenterna finns
bifogad i Bilaga 1.
Förändring IFRS 15 innebär (förändring som behöver implementeras)
•

Ballansorienterat synsätt => IFRS15 innebär övergång från resultatorienterat till
balansorienterat synsätt i redovisning av intäkter. Hur har ni hanterat övergången till
balansorienterat synsätt? Hur har det påverkat redovisningsarbetet? Nya krav kopplade till
arbetet i BR? Hur har övergången påverkat intäktens betydelse? Vilka bedömningar och
beräkningar krävdes?

•

Femstegsmodellen => IFRS 15 innebär att redovisade intäkter fastställs med en
femstegsmodell. Hur har ni hanterat arbetet med femstegsmodellen? Vem ansvarar för
bedömning och vem för identifiering/beräkning? Hur har avtalen med kunden påverkats
och hur uppdelas komplexa avtal? Hur har avtalen med kunden påverkats och hur uppdelas
komplexa avtal? Hur har ni identifierat de olika prestationsåtagande i företagens produkter
och tjänster? Hur har transaktionspriset fastställts/uppskattats? Har det i sin tur förändrat
hur och när intäkten ska redovisas?

•

Utökade upplysningar => IFRS 15 innebär utökade upplysningskrav vid redovisning av
intäkter. Hur har ni hanterat ökade upplysningskrav? Hur har den förändrat/påverkat
rapporteringen? Insamling av nytt typ av information som inte krävde tidigare?
Förändringsmodell (varför, hur och med vilka rutiner?)

•

Motivators (förändringsvilja)=> Vad var motivationen till implementeringen av IFRS 15
och den generella inställningen på företaget? Vilken inställning och reaktioner i företaget?
Har belöningssystem varit kopplad till lyckat arbete och hur påverkade det processen? Vad
är interna mål och syften i implementeringen?

•

Catalysts (förändringskraft)=> Utsågs projektledare och vilken erfarenhet finns inom
strategiskt arbete samt IFRS implementering? Har det upplevts kunskapsbrist? Hur
hanterade ni det iså fall? Har ni tagit hjälp av extern expertis? Med vilka krav och
egenskaper rekryterades människor till implementeringsprocessen? Hur var kunskap,
extern expertis och stöd relevant i arbetsprocessen?

•

Facilitators (förändringsrutin) => När introducerades plan kring implementering av IFRS
15 och hur väl planerad var den? Har utbildningar kopplade till implementering av IFRS15
varit aktuella och hur viktig är det? Har IT-system behövts anpassas till IFRS 15? Hur tidig
planering, IT-system och utbildningar var aktuella i implementeringsprocessen?
Barriärer som är operativa, strategiska eller tekniska i sina karaktärer (hur och
varför?)

•

T.ex. Operativa mål som prioriteras bort av strategiskt tänkande eller om strategins roll
som förminskats av någon avdelning?
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Har det uppstått tekniska problem eller andra tillfälliga hinder som fick åtgärdas? Finns
det tillräcklig samarbete mellan avdelningar? Hur fungerar kommunikationen mellan
avdelningar? Har det skapats nytt samarbete som inte behövts tidigare?
•

Implementeringsfaktorer (faktorernas relation till arbetet med IFRS 15)

•

Incitament => Finns det belöningar/fördelar kopplade till IFRS 15?
(kopplas till motivators)
Kunskap och stöd => Har ni noterat kunskapsbrist och hur hanterat?
(kopplas till catalysts)
Extern expertis => Har ni tagit hjälp av extern expertis?
(kopplas till catalysts)
Utbildning => Har ni haft utbildningar kopplade till implementering av IFRS15?
(kopplas till facilitators)
IT-system => Har IT-systemet behövts anpassas i samband med IFRS15?
(kopplas till facilitators)
Tidsaspekt => När började arbetet och hur påverkade det arbetet?
(kopplas till facilitators)

•
•
•
•
•
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4. Empiri
I empirikapitlet presenteras respondenterna som inte ville vara anonyma. Det presenteras
också kortfakta om fallföretagen i aktuell studie som följs av intervjumaterialet.
Respondent (1) och (3) är redovisningsspecialister från byråer som ger ett externt
perspektiv på företagens implementering av IFRS 15. Respondent (2) och (4) är anställda
i koncernerna och beskriver en intern bild av verkligheten. Främsta fokusen i empirin är
att undersöka viljan, kraften och rutinerna i implementeringen med koppling till
balansperspektivet, femstegsmodellen och upplysningskraven samt bekräftelse av
implementeringsfaktorerna.
4.1 Intervjurespondent (1, Byrå) PricewaterhouseCoopers
”Gemensamt för många var att underskatta IFRS 15”
Respondenten arbetar på PwC och är redovisningsspecialist inom IFRS med uppgift att
hjälpa företag inom dessa frågor. Har arbetet hos flera kunder med IFRS 15
implementering. Har lång erfarenhet och mycket kunskap inom området. Respondentens
identitet avslöjas inte på grund av individens val att vara anonym i undersökningen.
Respondenten (1) menar att företagen levt länge i gamla standarder som hade avtryck även
i svensk redovisning och liknade mycket gamla intäktsstandarder. Det medförde att företag
hade mindre behov av kontroll på sina intäkter. IFRS 15 förändrade mycket inom
intäktsredovisning och nästintill inga av gamla rekommendationer gällde längre.
Konsekvensen av det för vissa företag blev, att börja från början och många företag kunde
tycka att det var jobbigt. Det var först när företagen satte sig in i IFRS 15 kunde dem inse
hur mycket arbete skulle krävas. Dem största kunder kunde involvera i processen
projektgrupper med 50–60 personer, som gemensamt arbetade med implementering av
IFRS 15. Respondenten förklarar att likheter bland företag kan relateras till att många
underskattade standarden. När det gäller stora bolag underskattades arbetet som skulle
krävas för samordning av alla intäkter. Annat är hur mycket arbete som skulle krävas för
ekonomisystemanpassningar så att processen ska ske automatiskt. Mindre företag har
kunnat arbeta mer med manuella justeringar.
För övrigt har IFRS 15 för dem flesta företag inte medför en större direkt effekt på
intäkterna. Däremot arbetet bakom implementeringen har varit omfattande och företag
som underskattade arbetet hamnade ofta i situationer med tidsbrist. För små företag har
problemet varit brist på specialister som kan hantera sådana frågor. I dem fall kunde
externa konsulten ta över hela processen. Svårigheter kunde uppstå enligt respondenten i
delen där företagen hade olika delar i sina avtal med kunden. Eftersom IFRS 15 innehåller
mycket mer vägledning kunde företag få negativa överraskningar där man insåg att alla
delar är inte fördelade enligt IFRS 15 rekommendationer. Detta kunde exempelvis medföra
att kontrollen inte är kopplad till någon del av intäkten och kan därmed inte redovisas. Allt
detta i sin tur måste förändras och vidare integreras i organisationen och
redovisningsarbetet. Vissa företag kunde få effekt på omsättning då man insåg att
intäkterna måste antingen redovisas tidigare eller senare än det gjordes innan.
Generellt bland företag fanns en tendens att avvakta med implementeringen av den nya
standarden. Det kunde bero främst på analyser där man inte såg stora skillnader i reglerna
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samt då mindre företag avvaktar större bolag i branschen för att kunna ta efter. Gällande
erfarenhet så har IFRS 15 varit ny för alla, både företagare och revisorer. Det har varit ett
kontinuerligt lärande där man ska identifiera olika åtaganden i avtalet och fördela dem i
priset. Alla lär sig hur man ska se på intäkten, hur den ska identifieras och hur den ska
appliceras på olika transaktioner.
Största förfrågan från företag mot externa experter har varit frågan avseende identifiering
av prestationsåtaganden. Alla företag har inte förstått den rätt och vissa vill gå direkt till
redovisning av intäkt. Företagen kunde inse när de väl skulle redovisa intäkten, att analyser
som gjordes tidigare var inte helt korrekta. Detta innebar att man fick gå tillbaka till
identifiering prestationsåtaganden och göra nya analyser och tolkningar. Enligt
respondenten är det viktigt att vara noggrann och ta varje steg för sig. Förutom att bara
redovisa intäkt krävs det att den tydligt identifierad. Intäkten är på så sätt kopplad till
kontroll över tillgång som överförs vid tidpunkt eller period. Respondenten anser att tiden
som borde läggas på implementeringen är beroende på företagens storlek men lägsta
företagen borda ha på sig är sex månader. Under den tiden bör företagen hinna göra allt
analysarbete som krävs för införandet av IFRS 15.
Avseende barriär som har uppstått i processen har enligt respondenten varit kopplade till
att IFRS 15 inte kan enbart vara implementerat i ekonomi och redovisningsavdelningen.
Eftersom standarden bygger på hur avtal är skrivna med kunden, behövdes en bättre
kommunikation mellan representanter från olika avdelningar. Exempel på nytt samarbete
som har inte varit aktuell tidigare är med försäljningsavdelningen vilket skriver avtalen.
Detta kan upplevas som barriär ibland då svårigheter kan uppstå om kommunikationen inte
förtydligas. Respondenten menar att sådana typer av samarbete kan vara en fördel för
företag som kan ta möjligheten i att förstå sin intäkt på ett bättre sätt samtidigt som man
sprider informationen genom hela verksamheten.
Att i jämförelse till gamla regler där intäkten skulle redovisas vid överförda förmåner och
nu talar man om kontroll, vilket måste förtydligas för företag. Enligt respondenten
övergången till balansorienterat synsätt i vissa företag har inte riktigt fångats upp och man
tänker fortfarande utifrån förmåner av köpet. Annat är att till skillnaden från gamla regler
så finns i IFRS 15 skrivningar om vilka utgifter som ska balanseras. Detta har i sin tur
medfört att företagen måste se över ekonomisystemet och tillföra nya kopplingar i
balansräkningen.
Hela tanken med IFRS från IFRS 7 och vidare är att företagen ska försöka upplysa så
mycket det går gällande sin verksamhet. I fallet med IFRS 15 har det varit liknade situation
fokuserad på intäkter. Det är bland största förändringar i IFRS 15 och har definitivt
påverkat flesta företag men eftersom frågan är inget nytt för företag, har flesta gjort så gott
det går. IFRS 15 också är ganska svår att läsa ut, vilket har ibland lett till frågor kring vad
exakt man ska upplysa om. Dock har man börjat rätt och tillämpat femstegsmodellen
korrekt blir det tydligare i frågan om upplysningar också.
Det har funnits en del kunskapsbrist, företagen har behövt extern hjälp och stöd, IT-system
har krävt anpassningar och i någon fall byte för att kunna automatisera processer. Gällande
utbildning har byrån stått för den i företagen på olika nivåer och avdelningar. Främst
fokuserade utbildningarna på förklaringar av femstegsmodell samt dess relation steg för
steg, till företagens specifika intäkter.
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4.2 Intervjurespondent (2, Företag) Skanska AB
”Vi satsar på in-housekunskap”
Skanska AB:s verksamhet består av byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell
fastighetsutveckling och på infrastrukturutveckling. Skanska grundades 1887 och idag är
ett av världens ledande bolag inom bygg-och projektutveckling med fokus på utvalda
marknader i Norden, Europa och USA. Skanska hade cirka 38 000 anställda år 2018 och
omsatte 170 miljarder kronor (Skanska AB, 2019).
Respondent (2) är ekonomichef på Skanska Sverige AB och har varit i projektet av
implementering av IFRS 15 som representant från Skanska Sverige AB vid starten 2015.
Bolaget har cirka 250 bolag under sig med största verksamheter inom entreprenad,
tillverkning, maskinuthyrning och konsultverksamhet. Den ingår i Skanska AB:s
geografiska marknadssegment och är inte själva koncernen.
Enligt respondent (2) IFRS är väldigt teoretiskt och man förstår ibland inte syftet. IFRS
ofta leder till väldigt stora analyser med stora kostnader. Andra sidan är ju klart alla ska
jobba mot samma håll och vara mer jämförbara. Respondenten förklarar att som
ekonomimänniska med perspektivet från bolagsstyrning, reglerna borde vara enklare. För
att kunna styra så stora bolag, det krävs att reglerna är enkla och tydliga utan en massa
antaganden och bedömningar. Det ska vara enkelt att utföra och följa. Det ska inte gå ut
över organisationen. IFRS 15 har inte betytt jättemycket i avseende just till Skanska
Sverige AB, eftersom IFRS 15 går ut på i stort sätt på komponentbrytning, vilket Skanska
redan gör. I Skanska AB vill man ha nära uppföljning på intäkter och redan innan IFRS 15
så hade mycket information matats i systemen.
IFRS 15 har implementerats med fullständig retroaktiv verkan. Detta har medfört
omklassificering av avtalsskulder och från andra rörelseskulder till förlustreserver i
kortfristiga avsättningar, för jämförelseåren 2017. Intäkterna redovisas över tidsperiod
som grundas på företagets kostnader per mättillfälle i relation till totala förväntade
kostnader för att uppfylla prestationsåtagandet. Övriga kostnader som spill och
etableringskostnader som inte bidrar till att uppfylla prestationsåtagandet beaktas inte. I
Bostadsutveckling och Kommersiell Fastighetsutveckling redovisas intäkterna när
kontraktet är tecknad för försäljning. I segmentredovisningen Bostadsutveckling användes
klyvningsmetoden för joint ventures, vilket har påverkat segmentintäkter (Skanska AB,
2019). Arbetet med implementeringen av IFRS 15 i Skanska AB påbörjade tidigt med
analyser och prognoser av eventuell påverkan. Arbetet pågick i samordning av så kallade
businessunites. Självständiga organisationer som stöds av Skanska AB. Respondenten
menar att Skanska redan har haft en stor balansfokus och därför övergången kändes inte
som en omfattande förändring. En del uppsatta regler på vad som ska redovisas i
resultaträkningen och var exakt i resultaträkningen. Annat är en del arbete uppstod kopplad
till notaparaten, dock ingen ny information som behövdes samlas in.
Arbetat pågick i projektgrupp tillsammans med Skanska AB som satsar på intern kunskap
i IFRS-implementeringen. Respondenten berättar att Skanska AB har specialist som fångar
nyheter inom redovisning. Arbetet går ut på kontinuerliga förändringar och Skanska har
tidigare implementerat flera IFRS-standarder, så det finns avsedd grupp när det gäller
implementering inom dessa frågor. Arbetet påbörjades i bakomkulissintervjuer med
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ansvariga på olika enheter i koncernledet, avseende avtalsfrågor och ekonomi. Gruppen
gick igenom alla frågor och bröt ner alla avtal. I dem momenten som det fanns avvikelser,
diskuterades lösningar med ansvarige på Skanska AB och implementeringen kunde fortgå.
I stort har det inte påverkat Skanska Sverige AB och som har haft det ganska lätt. Bland
annat för att Skanska AB arbetar mycket kontraktstyrt och genomgick en ITsystemförändring som kunde anpassas efter krav i IFRS 15. Detta har varit en av
förklaringarna till mindre upplevd effekt i förändringar angående IT-systemen. Enligt
respondenten, bryts också ner mycket av verksamhet in i systemen vilket gör att
förändringen blir enklare när den väl är framme. Respondenten förklarar också att allt som
IFRS 15 innebär kunde omöjligen hittas i projektet och det kommer fler utvärderingar
efteråt. Nya projekttyper kommer att kräva nya analyser och tolkningar av lagen vilket
skiftar arbetes fokus och sätter ansvariga i en annan sitts, om jämförs med gamla lagar.
Respondenten menar att avdelningen för affärsområde har aldrig påverkat den operativa
verksamheten negativt. Inte heller i strategin något som underprioriterats på grund av IFRS
15. När det gäller operativa verksamheten och koncernredovisning så försöker
affärsområdesavdelningen underlätta i frågan. Avseende IFRS 15 har Skanska Sverige AB
tagit regelförändringen på sig och gör koncernjusteringen som krävs. IFRS 15 har också
skapat nytt samarbete mellan olika avdelningar genom hela den ekonomiska leden, från
distriktsekonomer som sitter med avtalen och controllers som har hand om verksamhetens
ekonomi och vidare till affärsområde och sedan hela vägen till koncernledningen. I
Skanskas fall har detta samarbete skapat nya kommunikationskanaler och även om det inte
alltid berör just IFRS 15 så kan avdelningar alltid underlätta för varandra i andra frågor.
4.3 Intervjurespondent (3, Byrå) Ernst & Young
”Viktigaste att komma rätt från början”
Respondent (3) är redovisningsexpert inom IFRS som arbetat i byrån cirka 30 år och chef
för Ernst & Young redovisningsspecialister sedan 15 år tillbaka. Respondenten har
medverkat i företagens implementering av IFRS 15 som representant för Ernst & Young.
Respondenten är också auktoriserad revisor, ledamot i FAR:s Policygrupp för redovisning.
Respondenten beskriver arbetet med övergången till IFRS 15 kopplad till branschen som
revisions- och konsultbyrå. Respondenten menar att som en byrå var Ernst & Young
väldigt tidigt ute med planering och utbildning av anställda inom frågor rörande
intäktsredovisning enligt IFRS 15. Utbildningar utformades efter medarbetargrupper med
webcasts och lärarledda klassrum. Det togs fram olika typer av strukturkapital i form av
presentationer, checklistor och mallar avseende arbetet med IFRS 15. Även efter
införandet har inom byrån genomförts kontinuerliga utbildningar av personal i dessa
frågor. Andra viktiga moment med införandet av IFRS 15 har varit tidig positionering
gentemot kunder. Byrån också har spridit information i nyhetsbrev, kundseminarier samt
andra metoder individuellt efter kund. Respondenten menar att en hel del kunskapsbrist i
frågan har observerats och många företag är i behov av extern hjälp i varierande
omfattning. Respondenten menar att bland viktigaste punkter vid IFRS 15 implementering
är att komma rätt redan i början av femstegsmodellen där avtal och åtaganden identifieras.
Respondenten utrycker det som att arbetat med implementeringen har varit varierande från
företag till företag. Byrån haft flera kunder för implementering av IFRS 15 med olika
förfrågan. Vissa har gjort allt själva, vissa tagit hjälp av konsulter. Avseende effekter som
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har uppstått vid implementeringen varierar också från företag till företag byrån haft som
kunder, många kunder har haft inga eller begränsade effekter av implementeringen av
IFRS 15 beroende på verksamhetens bransch och storlek. Respondenten hade svårt att
bedöma om det funnits barriärer i arbetet hos kunderna internt men kunskapsbrist och
behov av extern expertis kunde observeras.
4.4 Intervjurespondent (4, Företag) Getinge AB
”Inte alla är mottagliga och förtjusta i förändringar”
Getinge AB tillhandahåller sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och
lösningar som syftar till att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Getinge
AB grundades 1904 och idag har över 10 000 anställda. Verksamheten opereras i 40 länder
samt försäljning i 135 länder med en omsättning på cirka 24 miljarder kronor år 2018
(Getinge AB, 2019).
Respondent (4) arbetar på en av Getinge AB:s holdingbolag som är kategoriserad i en av
koncernens intäktssegment. Respondenten har valt anonymitet därav avslöjas inte
respondentens identitet. Respondenten beskriver arbetet med IFRS 15 som påbörjades
2016 och genomfördes i kommunikation mellan Getinge AB och bolag som ansvarar för
intäkter respektive geografiskt uppdelad intäktssegment. Enligt respondenten i Getinge AB
arbetade man utifrån organiserad struktur, där varje operativ enhet är ansvarig för sin
enhets verksamhet. De operativa ledningarna är direkt under koncernledningen och
ansvarar för genomföring och uppföljning av fattade beslut. Centralt inom Getinge finns
koncerngemensamma enheter som ansvarar för finans och liknande frågor. Getinge AB:s
operativa beslut fattas decentraliserat från finansiella frågor. Finansiella frågor sköts på
koncernnivå inom Getinge. Getinge AB bistås av en koncernledning bestående av chefer
för affärsområden, ”global sales” och koncerngemensamma supportfunktioner. Sverige
ingår i en större geografisk region som Norge och Finland ingår i också. Detta har bidragit
till nytt samarbete mellan redovisning, säljbolag och verksamhetsområden. Dock finns det
lite spänningar i förhållande mellan verksamhet och sälj. Det kan bero på förändringar i
sig, vilket inte alla är villiga att acceptera med förändrade rutiner, system och liknande.
Respondenten har svårt att uttala sig om hur kommunikationen och samarbetet ser ut
mellan koncernen och säljbolagen.
Respondenten berättar att arbetet med standarden började med en generell analys av
standarden i syfte att identifiera effekter av IFRS 15. Analysarbete avseende IFRS 15
genomfördes
av
den
operativa
ledningen
i
kommunikation
med
koncerngemensamfunktion och koncernledningen på Getinge AB. Alla bedömningar och
antaganden som gjordes och påverkar värdet på tillgångar och skulder, ses över
regelbundet. I vissa frågor kunde man vända sig till specialister utanför koncernen. Det
följdes upp med utbildningar och projekt som samlade controllers från olika affärsområden
och ”global sales”, i syfte att förstå hur intäkter uppkommer och hur de tolkas i
rapporteringen. I samband med det utvecklas koncernövergripande strategier och
aktivitetsplaner för att stödja och kontrollera det utvecklingen med introduktion av nya
rutiner. Detta genom projekt som ”integrated margin” och ”one set of numbers”, där varje
enskilt bolag fick klarlägga hur de har mappar sin data för intäkter. Detta för att för att
kunna ta fram standardiserade rapporter och Business Intelligence-system som hela
koncernen kan använda för underlättande av intäktsprognoser och rapportering men även
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för att se huruvida man uppfyller alla krav IFRS 15 ställer. Respondenten förklarar att det
har skett lite förändringar i produktstrukturen för att anpassas till IFRS 15. Ändringarna
påverkar inte den externa rapporteringen, men det kan bli svårt att analysera produktlinjens
nivå. Detta kommer innebära vissa utmaningar vid restatement av tidigare årsintäkter,
eftersom strukturen ändras i mitten av året. Det finns dock en dynamisk produkthierarki
som finns tillgänglig i Bussines Intelegence-systemen, vilket bidrar till att analysera år till
år baserat på den nya definitionen.
Försäljningen i Getinge AB består av produkter, tjänster och uthyrning. I samband med
det identifierades huvudsakliga prestationsåtaganden kopplad till tjänst som redovisas över
tid och produkt som redovisas vid tidpunkt. Uthyrningsintäkter periodiseras över
kontraktens längd. Större projekt redovisas över en tidsperiod och har också krävt lite
anpassningar som oftast beror på hur avtalet är reglerat gentemot kund (Getinge AB, 2019)
När det gäller förändring avseende IFRS 15 så har det blivit avsevärt mer att fylla i
notapparaten på alla nivåer i koncernen. Enligt respondenten är femstegsmodellen ett
bekymmer på koncernnivå men säljbolagen har också fått ny betydelse i samordningen av
intäkter. Den nya standarden har för övrigt haft nära liknelser med redan skrivna kontrakt
enligt gamla regler. Att IFRS 15 innebär övergång till balansorienterat synsätt har inte
påverkat mycket av rapporteringen eftersom det finns redan bra koll på balansen och för
mig bara lite extra arbete. Det är också viktigt att nämna att Getinge genomgick en stor
omstrukturering samtidigt som det skedde en systemuppgradering vilket underlättade för
koncernen att ha koll på sina verksamheter. På så sätt kunde IFRS 15 anpassas i systemen
på ett smidigare sätt genom att vara en del av större projekt.
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5. Analys
Analysen struktureras utifrån presenterade analysmodellen i teorikapitlet, genom att
diskutera implementeringen av IFRS 15 under respektive rubriker och avsluta med
diskussion om IFRS 15 påverkan på resultatet. Vidare diskuteras förändringsmodellen
indelad i rubriker, influenser och barriärer. Implementeringsfaktorer sammanfattas och
sammankopplas under respektive rubrik i förändringsmodellen. I slutet av kapitlet
sammanfattas analysens alla delar i en diskussion uppdelad i implementeringsprocessen
av identifierad förändring samt likheter och skillnader mellan respondenter med olika
perspektiv.
5.1 IFRS 15 och förändring i intäktsredovisning
5.1.1 Balansorienterat synsätt
Balansorienterat synsätt innebär att intäkten kan redovisas först när tillgångar och skulder
identifieras baserad på avtal. När tillgångar ökar eller skulder minskar i samband med
överförd kontroll till kunden leder det till ökning av eget kapital i form av en intäkt
(Wagenhofer, 2014). För företagen som undersöktes i studien har det främst inneburit att
större fokus läggs på balansräkningen. I och med detta, för att intäkt ska kunna redovisas
måste kriterier för tillgång och skuld uppfyllas. Tre av respondenterna bekräftar att
företagen nu är tvungna, att ha lika mycket koll på balansräkningen och resultaträkningen,
som är lite extra arbete vilket inte behövdes tidigare. Enligt företagsrespondent (2) är
reglerna uppsatta så att operativa verksamheten måste hålla koll på resultaträkningen som
sedan rapporterar till affärsavdelningen, vilken ska fördela posterna rätt i balansräkningen.
Annat är att hålla reda på ingående och utgående balans i posterna och kopplade
upplysningar. Det har inneburit extraarbete i notapparaten kopplad till posterna i
balansräkningen.
Företagsrespondent (2) berättar att det har krävt småjusteringar men företagen har redan
haft stor fokus på balansräkningen och haft alla resurser tillgängliga vilket har gjort
övergången relativ enkel. Däremot är det viktigt att utveckla en fungerande
kommunikation mellan resultatansvariga och balansansvariga, enligt företagsrespondenter
(2) och (4). Byrårespondent (1) menar att många företag är fortfarande i gamla tänket
gällande intäkter. Till skillnad från det gamla sättet, där intäkten skulle redovisas vid
överförda förmåner. I ett balansorienterat synsätt talas det om kontroll, vilken företagen
måste bli bättre på att förstå. Hela IFRS 15 med femstegsmodellen och upplysningar utgår
ifrån balansperspektivet. Om utgångspunkten är annat, kommer företag att uppleva
svårigheter med hela standarden. IFRS 15 innebär i vissa fall, att nya utgifter ska kopplas
till intäktsposten som måste balanseras. För att kunna lösa detta måste företagen se över
sina affärssystem och göra nödvändiga justeringar. Byrårespondent (1) menar att ITsystem har krävt anpassningar och i något fall byte för att kunna automatisera hela
processen.
5.1.2 Femstegsmodellen
Femstegsmodellen börjar med identifiering av avtal. Avtalen måste sedan fördelas i
åtaganden och pris måste fastställas (Jones & Pagach, 2013). Enligt respondenterna
betyder femstegsmodellen att bryta ner avtalet i åtaganden och priser kopplade till dem,
för att sedan kunna redovisa intäkten. Detta arbetet varierar från bransch till bransch och
företag till företag. Vissa började tidigt med analyser och uppföljning för att bedöma
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effekter av IFRS 15 och vissa har lämnat arbetet med femstegsmodellen till externa
konsulter. Enligt byrårespondent (1) är förståelsen för femstegsmodellen och tidiga
analyser på intäktspåverkan central i implementeringen. Byrårespondenterna förklarar att
flera företag har upplevt svårigheter i steg två, där det ska identifieras olika
prestationsåtaganden som ingår i intäkten. I vissa företag har felanalyser i tidigt stadie lett
till tidsbrist i ett senare skede. Enligt företagsrespondent (2) har Skanska AB inte behövt
använda sig utav femstegsmodellen i de flesta fall, eftersom verksamheten redan är väldigt
kontraktstyrd. Efter analyser kunde det fastställas att få justeringar kommer att krävas. Det
är ofta olika delprojekt i projekten, där alla verksamheter rapporterar sin del och oftast följs
redan det som krävs av IFRS 15. Företagsrespondent (2) förklarar att i de fall projekten är
väldigt stora kan projektgruppen behöva tillämpa femstegsmodellen och gå in för
antaganden och bedömningar. Utifrån det kan det sedan behövas manuella justeringar där
stora åtaganden behöver brytas ner i mindre. Då ska försäljningspriset fördelas på de
identifierade prestationsåtaganden som finns i kontraktet. Intäkten kan redovisas när
prestationsåtaganden är uppfyllt som är kopplad till kontroll och det kan vara vid en viss
tidpunkt eller över tid.
5.1.3 Utökade upplysningar
Enligt Larsson (2018) är upplysningskraven i IFRS 15 mer omfattande i relation till det
som fanns tidigare. Dagens upplysningskrav som avser intäkter kräver redogörelse av både
kvalitativ och kvantitativ information. Den exakta informationen som lämnas beror på
bolagets bransch och verksamhet. Företag rekommenderas att analysera och bestämma hur
företagens intäkter ska kategoriseras så fort som möjligt. Företagen bör redan inneha
tillgång till information som behövs därför bör det inte krävas framtagning av ny
information. Respondenterna är eniga i fråga om att upplysningskrav förmodligen är den
största förändringen som kan identifieras i IFRS 15 vilket har avsevärt påverkat arbetet i
notaparaten där det nu krävs mer omfattande information avseende intäkten. Avtalet måste
skrivas, åtaganden måste kategoriseras och priset måste fördelas. Allt detta i sin tur kräver
utförliga upplysningar i noter, som beskriver hela situationen bakom intäkten. För att
kunna göra det behövs en hel del antaganden och bedömningar, som görs på koncernnivå
och befordras vidare i ledet. Hela tanken med IFRS-standarder är att företagen ska göra
noggranna och tydliga upplysningar. Eftersom IFRS 15 är ganska svår att utläsa har företag
haft en del frågor kring vad exakt man ska upplysa om. Dock är upplysningskrav inte något
nytt för företag så den har hanterats ganska bra, även om det definitivt har påverkat de
flesta företag. I fallet med Skanska AB har det gjorts omfattande upplysningar men de har
inte behövt ta fram ny information, eftersom allt som behövdes redan fanns i systemen. I
fallet med Getinge AB har det också gjorts mer upplysningar i intäktsredovisningen men
respondenten har svårt att uttala sig om behovet av ny information.
5.1.4 Resultatpåverkan
I problemdiskussionen indirekt togs upp påverkan IFRS 15 har på intäkter och företags
resultat. Amir & Ziv (1997) menar att förändringar i redovisning kan i vissa fall förändra
mätning av resultat, vilket stämmer med samtliga av respondenternas svar. Jones & Pagach
(2013) uttrycker att IFRS 15 är tydligare än tidigare vägledning om intäktsredovisning men
genererar fortfarande liknande belopp vid redovisning som tidigare IAS-standarder. Det
innebär att övergången till balansperspektiv och tillämpning av femstegsmodellen, bör inte
ge upphov till betydande resultatpåverkan. Det är i linje med svar från
företagsrespondenterna som berättar att inga större skillnader uppstod i samband med
IFRS 15 varken på Skanska AB eller Getinge AB. Rutledge et al., (2016) menar att IFRS
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15 kan påverka resultatens stabilitet. Författarna menar också att olika branscher kommer
påverkas olika mycket, samtidigt som standarden kommer öka jämförbarheten mellan
olika branscher. Detta stämmer med tre av respondenternas svar som menar att IFRSstandarder ger större utrymme för företag att utforma sina finansiella rapporter efter
företagens bedömningar. Det kan i sin tur ha effekt på resultatens stabilitet. Påverkan
beroende på bransch bekräftas av respondenter som är eniga i frågan om att potential
påverkan är kopplad till verksamhetsbransch, vilket dock inte kunde konstateras i
fallföretagen. Skillnad som observerats är att Skanska använder klyvningsmetoden i
Bostadsutveckling vilket kan ha att göra med att de har fler större projekt som kan
reflektera på intäktsfördelningen.
5.2 Förändringsmodell
5.2.1 Influenser centrala i redovisningsförändring
Enligt Kasurinen (2002) är Motivators är område till varför företag väljer att introducera
förändringen och vad ligger bakom motivationen. Författare förklarar att det kan vara
kopplat till bland annat globaliseringen på marknaden och ökad komplexitet i affärer.
Detta framstår som att anledningen till arbetet med IFRS 15 kan ha olika meningar
beroende på respondenternas perspektiv. Enligt företagsrespondent (2), finns det både
fördelar och nackdelar med IFRS 15. Nackdelarna är att den kan vara komplex i vissa
frågor och lämnar mycket för bedömningar och antaganden hos företag. Den är ofta
kostsamt för företag och den kräver också djupare analyser för att avgöra företagens
ställning. Enligt företagsrespondent (2) är en av fördelarna att den anses leda till
jämförbarhet, men jämförbarhet är inte alltid det som är prioriteringen när man styr en så
stor verksamhet. Det som önskas är enkla regler som är enkla att förstå, följa och
genomföra. Detta håller företagsrespondent (4) med om och menar att IFRS kan ibland
vara dålig i relation till svenska regler som är mer tydliga. Det påverkar jämförbarheten
med svenska koncerner som inte tillämpar IFRS och ibland kan leda till
misskommunikation mellan avdelningar.
Byrårespondent (1) menar att många underskattade arbetet som den nya standarden innebär
och generellt bland företag fanns en tendens att avvakta med implementeringen. Det kunde
bero främst på analyser där man inte såg stora skillnader i övergången. Annat är att mindre
företag avvaktar större företag i branschen för att kunna ta efter. Efter IFRS 15 trätt i kraft
innebar det för vissa företag att de flesta av dem gamla rekommendationer vid
intäktsredovisning inte längre gäller. Det var som att börja från början och många företag
kunde tycka att det var jobbigt. Det var först när företagen satte sig in i processen insåg
de hur mycket arbete som skulle krävas. Sammanfattningsvis så är Motivators i aktuell
studie är påtvingad förordning i grunden, som följs av implementeringens syfte att forma
regler som är lätta att följa, i fallföretagen. Detta instämmer också med Lundqvist (2008)
som menar att vid implementeringen kan regler formas så att de passar den egna
verksamheten och som storföretag vill man forma den. Motivators kopplad till incitament
som implementeringsfaktor tolkas som att i företag som fanns engagemang, fanns också
olika typer av incitamenten kopplade till arbetet.
Kasurinen (2002) förklarar att Catalysts är ett annat område i förändringsmiljö. Catalysts,
kan vara direkt associerade med förändringen. Exempelvis erfarenhet inom relevant arbete
och hur den reflekterat över projektet. Företagsrespondenterna menar att erfarenhet inom
IFRS implementering var ett viktigt moment vid arbete med implementering av IFRS 15.
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Företagsrespondent (2) berättar att det finns avsedd projektgrupp för hantering av sådana
frågor. Enligt företagsrespondent (4) i fallet med Getinge var en projektgrupp också
involverad i implementeringen, samtidigt som företaget genomgick omstrukturering med
samordning liknande Skanska AB. Både fallföretagen är väldigt decentraliserade och har
ganska självständiga verksamheter som samordnas och konsolideras i underkoncernen
respektive geografiskt fördelad verksamhet. Byrårespondent (1) berättar att i vissa fall
kunde stora företag involvera grupper på över 50 personer i processen. Vissa har lagt
mycket mindre möda på saken och gjort några manuella justeringar om det krävdes. Största
förklaringen till sådan utveckling är företagens storlek och bransch. Ekonomichefen från
Skanska Sverige AB har medverkat i implementeringsprojektet av IFRS 15 under perioden
för analys och utvärderingar av eventuella följder. Detta i sin tur talar om aktiv medverkan
från Skanska AB som involverade erfarenhet och kunskap i projektet. Arbetet gick i
projektgrupper och förankras i verksamheten med utbildningar. I fallet med Getinge AB
har rapporteringen och implementeringen samordnats genom den operativa ledningen, som
arbetar direkt under koncernledningen viket förklaras av annan struktur i organisation.
Enligt byrårespondenterna har företagen upplevt behov av extern hjälp. För vissa företag
har problemet kopplats till brist på kunskap i sådana frågor. I de fallen kunde de externa
konsulterna ta över hela processen. Andra svårigheter kunde uppstå i delen där företagen
hade olika åtaganden i sina intäkter och hade svårt att separera dem. Byrårespondent (1)
menar också att erfarenhet i IFRS 15 inte varit central, eftersom standarden har varit ny för
alla involverade och innebär kontinuerligt lärande på hur man ska se på intäkten, hur den
ska identifieras samt hur den ska appliceras på olika transaktioner. Byrårespondent (1)
menar att inte alla har förstått den nya standarden ännu och den vanligaste förfrågan från
företag avser identifiering av prestationsåtaganden, vilket också bekräftas av
byrårespondent (3). Enligt byrårespondent (1) är det viktigt att vara noggrann och ta varje
steg för sig. Förutom att bara redovisa intäkt krävs det att den tydligt identifieras. Intäkten
är på så sätt kopplad till kontrollen över tillgången och skulden, som överförs vid en
tidpunkt eller över en period. Weaver & Woods (2015) menar att kunskapsbrist uppstår
med komplexiteten i IFRS-standarder och saknad av stöd i frågan. Detta instämmer med
samtliga av respondenternas svar. Dock i fallet med IFRS 15 har även kunskapsbristen
funnits i frågan om intäktsredovisning och perspektivändring. Catalysts kopplades till
implementeringsfaktorer som kunskap, stöd och extern expertis. I arbetet har kunskap
spelat roll och när det saknades, användes stöd av både intern- och extern expertis.
I Kasurinen (2002) beskrivs Facilitators som en till område att analysera i processen.
Dessa är nödvändiga men inte tillräckliga i sig för att resultera i förändring. Exempelvis
att i tid utveckla en väl strategiskt strukturerad plan, resurser i form av
redovisningsexperter och affärssystem samt självständighet från moderbolaget i arbetet.
Byrårespondenterna förklarar att det var en del skillnader i hur företagen implementerade
och vilka rutiner och processer introducerades vid arbetet. Samtliga respondenter anser att
tidig planering och utbildning är centralt i en IFRS 15 implementering.
Byrårespondenterna förklarar att utbildning har genomförts både internt för anställda på
byrån och externa utbildningar för kunder. Företagsrespondent (1) menar att Skanska AB
har tillexempel påbörjat arbetet i tidig sked och satsar mest på inhouse-kunskap, vilket
enligt Weaver & Woods (2015) är till stor fördel vid implementering av IFRS-standard.
Skanska AB arbetade en hel del med utbildningar av personal, introduktion av nya rutiner
och uppdatering av IT-system vilket pågick parallellt med IFRS 15 arbetet. Vid svårare
tolkningar och bedömningar kunde frågor ställas till experter på koncernnivån som bidrog
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med kunskap och agerade i form av stöd. Getinge AB befann också sig i liknande situation
som Skanska AB gällande tid, utbildning, planeringen och IT-systembyte. Dock i fallet
med Getinge beskriver företagsrespondent (4) att situationen var mer omfattande som
innebar omstrukturering till ”One Getinge”.
Byrårespondent (1) anser att tiden som krävts för implementeringen av IFRS 15 beror
främst på företagens storlek. Dock minimalt borde vara en gräns på sex månader så
företagen hinner göra det analysarbete som krävs. Skillnader i fallföretagen avseende
storleken och implementeringen av IFRS 15 kan kopplas till att Skanska började arbetet
cirka ett år tidigare än Getinge. I omsättning är Skanska cirka åtta gånger större, vilket kan
vara anledningen till tidigare påbörjat arbete. Samtliga respondenterna håller också med
om vikten, av ett IT-system som är fungerande och förenlig med IFRS 15 och att flesta
företag har fått se över sina system, för åtminstone mindre justeringar. Facilitators kopplas
till implementeringsfaktorer som tidig planering, utbildning och IT-system. Dessa spelade
en avgörande roll i för lyckad implementering i fallföretagen samt bekräftades vara viktiga
för smidigare implementering av byrårespondenterna.
5.2.2 Barriärer i redovisningsförändring
Barriärer som uppstår i en miljö av redovisningsförändring, kategoriserades i tre områden
av Kasurinen (2002). 1. Confusers leder till ökad osäkerhet i förändringsarbete på grund
av olika syn på förändring, vilket skapar barriärer som stör projektet. 2. Frustrators
uppstår när avdelningar från olika nivåer hindrar varandra. 3. Delayers är typ av barriär
som kan försena projektet. Den kopplas vanligtvis till hanteringen av IT-system och dessa
typer är oftast tillfälliga och är relativt enkla att åtgärda. Gällande barriärer,
byrårespondenterna har svårt att uttala sig om och svårt att bedöma. Eftersom
byrårespondenterna är externa parter till organisationen, därmed får man inte lika mycket
insyn i verksamheten. Dock kunde byrårespondent (1) berätta att det har observerats en del
samarbete mellan avdelningar som inte fanns tidigare. Det gäller främst säljavdelningar
och redovisningsavdelningar. Detta förklaras med avtal i IFRS 15, vilket brukar skrivas av
säljaren, som nu behöver ha bättre insikt i innebörden av avtalet.
Gällande Skanska tycker företagsrespondent (1) att arbetet fungerat bra och
kommunikation mellan olika avdelningar har fungerat som det ska. Den stora fördelen för
Skanska var också systembytet som pågick samtidigt som implementeringen av IFRS 15.
Detta underlättade en del eftersom mycket av förändringen kunde implementeras i ITsystemet samtidigt. Med utgång i det kunde Delayers inte analyseras bättre. För att
underlätta arbetet för de operativa verksamheterna i Skanska Sverige AB, görs begärda
koncernjusteringarna enligt IFRS 15 i moderbolaget. Företagsrespondent (2) förklarar att
det är onödigt att slänga dessa frågor ut i ledet och anstränga deras ekonomiavdelningar.
Respondenten menar att implementeringen av IFRS 15 snarare haft en positiv bieffekt än
skapat hinder. Det gäller kommunikationen och samarbetet mellan olika led i
organisationen. Det är också i linje med Lundqvist et al., (2008) och Connolly & Hyndman,
(2006) som menar att implementering av en ny redovisningsstandard kan leda till
samarbete mellan olika avdelningar, som är viktig för tidsaspekten och kvalitén i projektet.
Enligt företagsrespondent (2) har implementeringen inte skapat någon som helst splittring
i organisationen men tvärtom bidragit till samarbete och enhetlighet som kan bidra till
organisationen. Baserat på detta kunde heller inte Frustrators kartläggas i fallet med
Skanska AB. Confusers i studien kunde enbart relateras till svaren gällande skillnader i
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svensk och internationell redovisning som kan leda till att olika mål blir en barriär. Dock
är sannolikheten väldigt liten att dessa barriärer uppstår internt.
I fallet med Getinge AB var, att koncernen genomgick en omstrukturering i organisationen
som kopplade om arbetet mellan olika enheter. Det var en fördel vid implementeringen av
en ny standard som kunde beaktas i arbetet. Förändringen omfattade intäktsströmmarna
genom samling av alla intäkter i ett bolag som rapporterar direkt till koncernledningen.
Även i fallet med Getinge var ett IT-systembyte aktuellt och systemanpassningarna till
standarden kunde ske parallellt. Dock enligt företagsrespondent (4) framstår det som att
kommunikationen mellan verksamhet och sälj har fortfarande inte hittat ett gemensamt
språk vilket orsakar störningar och friktioner i kommunikationen. Detta kan vara orsaken
till decentraliseringen i besluten avseende affärsverksamheten och försäljningen. I
Getinges organisation kan rapporteringen i vissa fall ske genom etablerade dotterbolag,
vilket kan också vara förklaringen till skillnad i svar. I fallet med Getinge AB och barriärer
kunde parallellen dras till Frustrators.
5.3 Implementeringsfaktorer i relation till förändringsmodellen
5.3.1 Motivators
Incitamenten analyserades i processen utifrån Motivators i förändringsmodellen vilket är
enligt Carrington et al., (2015) ett av de viktigaste momenten. Dock har den visat sig spela
en mindre roll för anledningen att utföra och implementera en förändring. Det är del en av
arbetet samt är koncerners skyldighet. Det finns inte heller kopplingar mellan IFRS 15 och
belöningssystem enligt företagsrespondenterna. Faktorer som talar för incitament och
kunskap som centrala faktorer vid implementering av IFRS 15, kunde observeras under
insamling av intervjuer. Efter kontakt med olika företag kunde det observeras att vissa
företag saknar kunskap och stöd inom frågan. Det kan tolkas som saknande av incitament
i koncernledningen. Annat är incitamenten kopplade till företagens mål och syfte i
implementeringen, som kan förklaras av viljan att anpassa reglerna i branschen till fördel
för det egna företaget. Detta kunde tydas som ledningens incitament i arbetet. Även lyckad
implementering och aktivt arbete med stöd från koncernen kan vara tecken på ledningens
incitament. För övrigt var det svårt att uttala sig avseende incitamenten i ledningen
eftersom intervjurespondenter representerar noterade bolag och den typen av information
kan vara känslig.
5.3.2 Catalysts
Följande faktorer analyserades som Catalysts i förändringsmodellen. Viktiga moment vid
implementering av ny redovisningsstandard har kartlagts av en rad forskare. Carrington et
al., (2015) identifierade flera faktorer som leder till lyckad implementeringen av en
redovisningsstandard. Enligt författare anses de viktigaste faktorer vara kunskap hos
praktiker. I studien kan det också konstaterats att kunskapen hos berörda praktiker är en
central del, för att lyckas med implementeringen av IFRS 15. Kunskap i byråerna förvärvas
genom kontinuerliga utbildningar och uppdateringar inom IFRS 15. Även uppdrag och
projekt hos olika kunder leder till nya insikter för förbättringar. Kunskap på företag
anskaffas genom satsning på projektgruppbildning inom området, som kan utvecklas till
en tillgång som dämpar negativa effekter av förändring. I de fallen kunskapen saknas, kan
ledningen bistås av externa konsulter. Detta hävdas också av Jermakowicz &
GornikTomaszewski (2006) som i sin studie konstaterade behov av extern expertis vid
implementering av ny redovisningsstandard. Största anledningen är att täcka den
kunskapsbrist som finns inom redovisningsfrågor (Connolly & Hyndman 2006;
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Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006; Weaver & Woods, 2015). Detta kunde också
bekräftas i den aktuella studien som visade att många företag outsourcade arbetet till
externa parter, som har mer kunskap inom både redovisning och IFRS implementering. I
fallet med Skanska AB skedde allt arbete internt och i Getinge AB har man i vissa frågor
vänt sig till externa konsulter. Enligt byrårespondenter fanns en del svårigheter och
kunskapsbrist, där företagen behövde olika grad av extern expertis och stöd inom IFRS 15
frågor.
5.3.3 Facilitators
Weaver & Woods (2015) kartlägger faktorer som leder till en lyckad IFRSimplementering. Första är att påbörja implementeringen tidigt och redan från början ha en
fundamental plan på hur den ska genomföras. Annat är att det krävs utbildning av berörd
personal under implementeringsprocessen. Respondenterna är eniga i frågan gällande
tidigt agerande och en utformad plan på arbetet, kommer att gynna
implementeringsprocessen. Både företagsrespondenterna och byrårespondenterna
bekräftar att utbildning och tidig planering var viktiga vid implementeringen av IFRS 15.
Respondent (1) och (2) förklarar att intäkter är en stor post i företagen som kräver en analys
av hela verksamheten. Därför låter det som att arbetsprocessen också borde vara
omfattande men om arbetet är väl förberett med tidiga analyser, information och
utbildningar så kan övergången vara ganska smärtfri. Det är en av likheterna i svaren
mellan byrårespondenterna och företagsrespondenterna.
Enligt Weaver & Woods (2015) för att allt detta ska vara möjligt, krävs det att medel är
avsedda och säkerställda för genomförandet, vilket var fallet mad Skanska AB och Getinge
AB. Byrårespondenterna bekräftar också att kunskapsbrist och behov av att utbildning hos
kund, har varit konsultens ansvar, vilket genomfördes i företagen på olika nivåer och
avdelningar. Främsta fokusen i utbildningarna var riktade mot förklaringar av
femstegsmodellen samt tolkning av företagets specifika intäkter enligt modellen. Även
interna utbildningar av personalen hävdas vara viktiga av samtliga respondenter. Det är
också i linje med Lundqvist (2014) som menar att implementering av ny standard medför
lång inlärningsprocess och leder till stora kostnader för att analysera och förstå standarden,
vilket görs i syfte att förstå påverkan och behovet av förändringar. Tidig planering och
utbildningar hävdas också vara vitala i implementeringen av IFRS 15 vilket analyserades
i processen utifrån Facilitators i förrändringsmodellen. I utfallet konstaterades i båda av
fallföretagen att IFRS 15 medför ingen betydlig påverkan på koncernintäkter. Dock har
själva implementeringen varit omfattande och kostsam när standarden introducerades.
Eftersom intäkt är en central post och berör alla områden i verksamheten, så måste också
alla områden analyseras. Enligt båda företagsrespondenterna, har båda fallföretagen varit
lyckade i sina implementeringar och känt sig nöjda med dessa.
Enligt Lundqvist et al., (2008) kan företag välja att implementera förändringen i
redovisningen, genom att vara mer eller mindre aktiva i implementeringen av en ny
redovisningsstandard. Författare förklarar det som att när gamla regler liknar avsevärd de
nya, tenderar företag att avvakta implementeringen av en ny standard. Baserat på
undersökningen är det säkert att säga om att IFRS 15 har implementerats med stor variation
bland olika företag och olika branscher. En del företag har varit väldigt aktiva och vissa
har knappt introducerat den i sina redovisningsarbeten. Två metoder som fans att välja vid
implementering av IFRS 15 var retroaktiv och retrospektiv vilket innebär med omräkning
eller utan omräkning av föregående årsintäkter. Orsaken till passivitet vid
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implementeringen av IFRS 15, är att regler skiljer sig inte i stort sätt för flesta företag, i
jämförelse med tidigare regler. Branschen visar sig vara en betydande faktor till skillnader
från regler. Det som var gemensamt för många företag, att förutsatt arbete underskattades.
Resultaten stämmer även överens med Lundqvist et al., (2008) påståenden att mindre
företag brukar dröja med implementeringen i väntan på att branschjättar gör sina
tolkningar. I fallföretagen har det använts metod med omräkning och tidiga analyser för
att identifiera effekterna och applicera förändringarna. Detta kan förklaras av att som ett
stort företag vill man vara drivande i frågan. Eller att som storföretag konsekvenserna är
större om processen inte fungerar, vilket kan leda till betydliga förseningar i projektet. Till
skillnad från mindre företag som vid fel kan behöva göra bara några manuella justeringar.
5.4 Analyssammanfattning
5.4.1 Identifierad förändring förankrad till implementeringsprocessen
IFRS 15 innebär först och främst en övergång till balansorienterat synsätt, vilket förändrar
synen på intäkten och dess definition. Balansperspektivet följs av femstegsmodellen som
har sin utgångspunkt i balansperspektivet och kontrollöverföring. I resultaten framgår att
företagen behövde en del hjälp i tillämpningen av femstegsmodellen, specifikt i steg två
”identifiering av prestationsåtagande”. Tillämpning av modellen ger enhetlighet till
intäktsredovisning men lämnar plats för bedömningar och antaganden, dock fortfarande i
mindre grad än tidigare regler. Därför kontrolleras intäkten med höga upplysningskrav som
beskriver intäkten med mer information. Denna punkten hade de flesta av företagen inga
bekymmer med. Efter intervjuerna kunde det iakttas att förändringen betydde olika grejer
beroende på respondentens perspektiv, som företagsrespondent eller byrårespondent.
Skillnaderna kan bero på respondentens specialitet och erfarenhet. IFRS 15
implementeringen i relation till företagens storlek framgick i planeringstiden. Beroendet
av branschen kunde inte fastställas tydligt i fallföretagen men bekräftades av både
byrårespondenterna och företagsrespondenterna.
Sammanfattningen i analysen är att implementering av IFRS 15 i praktiken instämmer med
påståenden i tidigare forskning kring implementering av redovisningsförändring. Samtliga
implementeringsfaktorer har identifierats i fallet med IFRS 15, inom olika analysområden
av implementeringsprocessen. Det fanns tydliga kopplingar i alla tre områdena. Dock
hittades inga betydande paralleller till områden om barriärer förutom skillnader i svar
mellan respondenter avseende kommunikation mellan avdelningar. Ett annat moment som
påverkade den delen av analysen är barriärer kopplade till tekniska problem, eftersom både
fallföretagen hade genomgått ett totalt systembyte inom IT. Koncernens situation som
noterat bolag, kan också vara anledningen till brist i information gällande barriärer som
uppstod samt annan information som ansågs kunna ha en påverkan. Avseende IFRS 15
effekter på koncerners intäkter instämmer resultaten i undersökningen med påståenden om
att tillämpning av IFRS 15 medför inga större effekter på de flesta koncerners intäkter.
Detta förklaras av att många företag redan arbetar en del med kontrakt, som är en av
tankarna bakom IFRS 15. Oavsett vara eller tjänst är allt som säljs ett kontrakt i form av
en tillgång som också innebär utgifter. Intäkter påverkas i stort sätt beroende på företagens
branschverksamhet, eftersom specifik vägledning inom respektive bransch utformade
företagens intäkter tidigare.
I förändringsmodellen identifierades samtliga punkter vilka uppmärksammades som
implementeringsfaktorer. Alla faktorer var väsentliga för respektive kategori i modellen.
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Motivators är central för att en förändring ska införas och ledande frågor fokuseras på
”förändringsviljan”. I detta fallet tvingar normgivare och förordningar företag till
förändring. Det behövdes också Motivators i form av företagens egna syften och mål i
implementeringen. I fallet med Skanka fanns vilja att utforma regler som är lätta att följa
för Skanska och kan betyda att man vill bli branschexemplet i frågan.
Catalysts är ett annat viktigt område för genomföring av förändring vilket kopplas till
erfarenhet, kunskap och extern expertis. Dessa faktorer visade sig vara viktiga i
implementeringen av IFRS 15 och i flera fall avgörande. I denna delen är ledande frågorna
fokuserade på ”förändringskraften”. I fallet med Skanska pågick implementeringsarbetet i
projektgrupper och man arbetade uteslutande internt med stöd från koncernen. Skanska
anser sig ha kapacitet till att klara förändring och hävdar att de redan ha erfarenhet, kunskap
och expertis inom sådana frågor. Getinge hade en liknande inställning dock behövdes lite
hjälp av extern expertis. Enligt byrårespondenter är det stort skillnad på hur IFRS 15
implementerades av företag. Det finns de som jobbar med implementeringen i stora
projektgrupper upp till 50–60 personer och vissa har inte haft en person tillägnad på heltid.
Sista området är Facilitators som länkas till empirin genom frågorna som fokuserade på
”förändringsrutinen”, vilket i fallet identifierats som fungerande IT-system, utbildning av
personal och tidig planering. Företagen som agerade och valde att fokusera på dessa
punkter har visat sig vara mer nöjda med implementeringen. Dessa företag var också stora
och har erfarenhet, kunskap och resurser för att genomföra en förändring, vilket kan vara
bland anledningarna till varför dessa visade tendens att agera först. Andra sidan är att som
storföretag får man större konsekvenser om någon del i processen inte fungerar. Det ligger
ett stort ansvar på samordning av intäkter och fungerande IT-system som automatiserar
processen.
5.4.2 Likheter och skillnader mellan perspektiven
Bland företagen implementerades IFRS 15 med stor variation avseende både engagemang
och process. Punkter som var gemensamt framträdande för många företag utifrån experters
perspektiv är att arbetet som krävdes av IFRS 15 underskattades. I analysen framgår att
balansorientering innebär att företag måste lära sig att resonera och tänka på sina intäkter
utifrån kontrollöverföring av tillgång och skuld. Femstegsmodellen är en bra vägledning
som sammanfattar hela processen dock måste företagen lära sig att använda den korrekt.
Den vanligaste förfrågan till externa konsulter avsåg steg två i femstegsmodellen. Gällande
utökade upplysningar behövde inte företagen lika mycket stöd eftersom det var en väntad
förändring som allmänt togs förståeligt av företagen. Gällande erfarenhet av IFRS 15 så
har den varit ny för alla och därmed fick alla fick lära sig från början. Eftersom standarden
ändrat själva definitionen på intäkt så har erfarenhet inte funnits, varken hos specialist eller
ekonomichef. Skillnader i svar från byrårespondenterna kan förklaras av respondentens
arbetsplats, position och valet av anonymitet. Det framstår som att respondenten som är
anonym i detta fallet, är mer villig att prata.
Utifrån företagens perspektiv kan det sammanfattas att vissa företag satsade på att skaffa
kunskap internt genom tidig planering, utbildning och stöd för att kunna klara av
förändringen själva och handskas med likande frågor enklare framöver. Detta var fallet
med båda företagen som undersöktes i studien. I svar från företagsrespondenterna framgår
skillnader avseende barriärer i samarbetet mellan avdelningar. Det kan förklaras av att
företagsrespondent (4) är anonym och kan vara mer öppen i sina svar i jämförelse med
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företagsrespondent (2) som är en av de ansvariga i frågan. Även rollen respondenterna har
i relation till moderkoncernen kan påverka upplevda barriär. Det kunde också observeras
skillnader i segmentredovisning vilket kan förklaras av branschtillhörighet. I Skanska finns
en påverkan i segmentet för bostadsutveckling vilket har inte berörd Getinge. Företagens
storlek i relation till arbetet med IFRS 15, kunde tydas eftersom Skanska är större än
Getinge, vilket kan vara förklaringen till varför Skanska började arbetet tidigare.
Likheter kunde observeras som framstod mellan byrårespondenternas svar och
fallföretagens arbete med implementeringen. Likheterna i svaren framstod i att företagen
behövde olika grader av hjälp vid implementeringsarbetet. Andra likheter är de nya
samarbetena som skapas mellan avdelningar samt vikten av tidig planering som också är
beroende av företagens storlek. Detta är i linje med byrårespondenternas svar och
fallföretagens implementeringsarbete.
Det fanns också skillnader i svar mellan byrårespondenterna och företagsrespondenterna
som betonade olika moment i synen på förändringen bakom IFRS 15. Skillnaderna i svar
framstod i synen på vikten av IFRS-erfarenhet i processen, övergången till balansorienterat
synsätt samt tillämpning av femstegsmodellen. IFRS-erfarenhet betonas som central av
företagsrespondenterna men i mindre grad av byrårespondenterna. Vikten av förståelse för
perspektivskiftet och korrekt tillämpning av femstegsmodellen betonas olika mycket av
respondenterna. Företagsrespondenterna betonar praktiska moment medan
byrårespondenterna ville gå djupare i innebörden av denna förändring och hur den kan
påverka implementeringsprocessen.
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6. Slutdiskussion
I slutdiskussionen presenteras studiens slutsatser, med markering av centrala punkter i
fetkursivstill löpande i texten som kopplas till frågeställningen och syftet. Slutsatserna
uppdelas efter koppling till frågeställningen baserad sammanfattade slutsatser från
företagsrespondenterna och byrårespondenterna. Vidare med koppling till studiens syfte
på förändringsförklaring i intäktsredovisning och fallföretagens arbete med
implementeringen. Detta följs med diskussion av resultatens generaliserbarhet och
observerade implikationer med förslag på fortsatt forskning. Slutdiskussionen avslutas
med en kort förklaring av studiens bidrag.
6.1 Slutsats
•

Frågeställningen i studien är, hur har IFRS 15 implementerats i företagens
redovisningsarbete?

Sammantaget så genomfördes implementeringen med stor variation avseende både
engagemang och process. En gemensam faktor för många företag var felet att underskatta
påverkan av IFRS 15. Vissa företag arbetade i projektgrupper med tidig planering, stöd
från ledningen samt extern expertis. Slutsatsen i studien stämmer överens med tidigare
studier. Det kan konstateras att IFRS 15 var en förändring implementerades i mer än
bara redovisningsavdelningen. Aktiviteter och utbildningar användes för att täcka
kunskapsbristen vilket gällde både IFRS komplexiteten men också perspektivskiftet i
intäktsredovisningen. Företagens användning av externa konsulter baserades på,
antingen stöd till ledningen, rådgivning eller projektledning. IFRS 15 har också inneburit
IT-systemanpassningar för att automatisera processen till förändringen. Företag som
valde att adressera implementeringen tidigt, visade sig vara nöjda med sin
implementering av IFRS 15.
Implementeringsprocessen kan beskrivas som både positiv och negativ beroende på
omständigheter i ett specifikt företag. Den har också varit kostsamt och i vissa fall
tyngande och svårtolkad. Vissa företag såg det som en möjlighet att skapa bättre
kommunikation genom organisationen och utöka sin kapacitet för att självständigt
arbeta med liknande frågor framöver. Dessa företag satsade mer på utbildning, gav mer
stöd och började med tidig planering. Företag som kunde genomföra implementeringen
själva, hade mer kunskap och resurser för att genomföra förändringen. Det kan också
förklaras av ledningens incitament i arbetet. Vissa företag underskattade den nya
standarden och hade det svårt på grund av begränsade resurser eller felanalyser.
Följaktligen, både i intervjuerna med företagsrespondenterna och med byrårespondenterna
kunde alla betonade implementeringsfaktorer iakttas, även vid implementeringen av IFRS
15 och kunde kategoriseras under respektive område i förändringsmodellen. Påverkan
beroende på fallföretagens arbete med IFRS 15 och företagsstorlek kunde observeras i
planeringstiden. Påverkan beroende på företagens bransch kunde inte konstateras tydligt
i fallföretagen men den bekräftades att finnas av samtliga respondenter.
•

Syftet med studien är att förklara förändringen i intäktsredovisning och
processbeskriva implementering i redovisningsförändring, med fokus på IFRS
15. Syftet uppfylls genom att identifiera förändringen bakom IFRS15 och
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beskriva
företagens
implementeringsarbete,
utifrån
redovisningsspecialisters- och intern anställdas perspektiv.

extern

Förändringen som låg bakom IFRS 15 omfattade alla organisationsnivåer och olika
avdelningar var involverade i processen. Tanken med IFRS 15 var att utveckla en modell
som beskriver intäktsredovisning och kan användas av alla på samma sätt. För detta
valde man att övergå till balansorienterat synsätt som har omdefinierat betydelsen av
intäkter. Detta innebär numera ett nytt sätt att se på intäkter ur redovisningsperspektiv.
Det konstaterades att företagen kunde uppleva IFRS 15 som väldigt svårtolkad och på
grund av att ett nytt sätt att se på intäkter har haft det svårt att tänka utifrån ett nytt
balansperspektiv. Även femstegsmodellen har ställt till det för vissa företag som inte
kunde hantera den korrekt och på grund av felanalyser hamnade i tidspressade
situationer. Upplysningskravet har däremot applicerats av de flesta företag i större
utsträckning som kände igen sig i frågan då flera tidigare IFRS-standarder har ställt
liknande krav.
Implementeringsarbetet hos fallföretagen organiserades i ledgrupper, i samarbete med
verksamhetsenheter som genererar intäkter. Projektgrupperna började med tidig
planering och hade stöd från ledningen och/eller extern expertis. Incitamenten i
processen kan kopplas till tvingande förordningar samt till viljan i uppsättning av regler
till fördel för den egna verksamheten. I Skanska AB arbetet utfördes enbart med hjälp av
interna resurser medan i Getinge AB fick projektgruppen någon hjälp i frågan. Mer
skillnader i fallföretagen är att det framstår som att i Skanska AB har det skapats en
fungerande kontakt med den operativa verksamheten. I Getinge AB:s fall har det skapats
en ny organisationsenhet som är i direkt kontakt med koncernen men brister i
kommunikationen med den operativa verksamheten. Samordning av intäktsströmmar
berodde på organisationsstrukturen och kommunikationskanaler som baserades på
kontrollsystemet som tillämpas av organisationen. I båda fallföretagen arbetade man
redan mycket kontraktstyrt vilket kan vara förklaringen till obetydliga effekter på
koncerners intäkter. Företagen upplevde inte heller stora svårigheter i
implementeringsprocessen, vilket kan förklaras av förmågan att genomföra sådana
förändringar samt medvind i form av ett redan anpassat IT-system. Det fanns också
skillnader i planeringstiden mellan fallföretagen, vilket kan kopplas till företagens
storlek, eftersom större företag kan behöva mer tid på grund av en större ansvar.
6.2 Resultatgeneralisering
Studiens resultat kan vara svåra att generalisera med tanke på respondenternas bakgrund,
olika perspektiv och position inom koncernen. Även företagens verksamhetsbransch,
storlek och arbetssystem kan påverka resultatet. Annan punkt är att varje IFRS-standard
har en egen innebörd och förändringen i IFRS 15 inte kan generaliseras till andra
standarder. Följaktligen är undersökningens resultat för specifik avseende
intervjurespondenter, undersökt standard samt företagens branschtillhörighet och storlek
för att kunna generalisera resultaten till andra fall. Ytterligare moment att beakta är att i
undersökningen användes endast två fallföretag som gör det svårt att generalisera
slutsatserna även om det fans en del likheter mellan företag. Möjligheten att generalisera
studiens slutsatser kan göras genom att föra in den i kategorier. För exempelvis
börsnoterade stora bolag och svenska koncerner som teoretiskt baseras på internationell
redovisning, redovisningsförändring, med tidigare erfarenheter samt kunskap inom IFRS
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implementering. Det hittades också tre andra c-uppsatser inom IFRS 15 implementering
med liknande fokus och perspektiv som i den aktuella studien. Följaktligen att använda
denna studien i summering med dem andra är en möjlighet att generalisera studiens
slutsatser.
6.3 Implikationer
Det har observerats flera implikationer under studiens gång som presenteras nedan. Det
kan vara av intressen att studera vidare på följande punkter:
•

En implikation är att fallföretag som är kontraktstyrda haft mindre påverkan av IFRS 15
vilket gör av intresse att studera företag som inte arbetar kontraktstyrt.

•

Då både bransch och storlek visade sig vara väsentliga vid implementering av IFRS 15,
blir det intressant att studera vidare på skillnader i dessa parametra.

•

En annan implikation från studien är att IT-system har visat sig vara en viktig faktor för
att underlätta och möjliggöra en lyckad implementation av IFRS 15. Vidare forsknings bör
göras inom Delayers då fallföretaget i denna studie redan genomgått ett IT-systembyte och
därmed kunde ej sambandet undersökas djupare.

•

En tydlig implikation är att båda fallföretagen var nöjda med sin IFRS 15 implementering
vilket gör det klart intressant att undersöka företag som upplever sig vara mindre nöjda.

•

Skillnader i svaren emellan fallföretagen gällande barriärer och betydelsen av
respondentens anonymitet eller position inom företaget, kan ses som ytterligare
implikationer vilket kan undersökas med fokus på Confusers eller Frustrators i kedjan.

•

Ännu en viktig implikation som kan studeras vidare på är respondenternas olika perspektiv
på ämnet som byråarbetare och företagarbetare.
6.4 Studiens bidrag
Studien bidrar med djupare förståelse av förändringar i intäktsredovisning med övergång
till IFRS 15 samt ökad kunskap inom implementering av redovisningsförändring. Studiens
främsta bidrag är den skapade analysmodellen, vilket har en tydlig koppling till
implementering av redovisningsförändring i koncerner. Analysmodellen kan appliceras i
studier med fokus på processbeskrivning i andra fall av redovisningsförändringar. I studien
får man även insikt i praktiska erfarenheter från implementeringsprocessen utifrån två
olika perspektiv. Studien också kan göra bidrag i kombination med andra uppsatser inom
IFRS 15 implementering, för att höja resultatens generaliserbarhet och på så sätt utöka
mängden material för framtida forskning.
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Bilaga 1. Intervjublad
Följande frågor visar områden som är av intresse. Undersökningen genomförs som ett
examensarbete för Ekonomiprogrammet på Högskolan i Halmstad och uppsatsen kommer
att bli offentlig. De uppgifter som du lämnar kommer endast användas i
undersökningssyfte och du kan välja att vara anonym. Medverkan i undersökningen är helt
frivillig och kan avbrytas när som helst. All information som samlas ska användas endast
i den aktuella forskningen och att den inte kommer att användas varken i kommersiella
ändamål eller i andra vetenskapliga studier.
•
•
•
•

Frågor
Beskriv din roll i relation till företagens redovisning och implementering av IFRS 15.
IFRS15 innebär övergång från resultatorienterat till balansorienterat synsätt i redovisning
av intäkter. Hur har övergången till balansorienterat synsätt medfört förändring i
praktiken?
IFRS 15 innebär utökade upplysningskrav vi redovisning av intäkter. Hur har ni hanterat
ökade upplysningskrav?
IFRS 15 innebär att redovisade intäkter fastställs med en femstegsmodell. Hur har ni
hanterat arbetet med femstegsmodellen?

•

Vilken motivationen finns för implementering av IFRS 15 och hur är den generella
inställningen i företagens redovisningsavdelning? Vad är fördelen med IFRS och vad är
nackdelen? Finns det incitamenten kopplade till lyckat arbete och hur påverkade det
processen?

•

Hur
har
erfarenhet
inom
IFRS
implementering
påverkat
valet
implementeringsprocessen? T.ex. vem fick ansvaret och hur präglade det projektet?

•

När och hur plan kring implementering av IFRS 15 introduceras och hur påverkade det
genomförandet? T.ex. Rutiner och processer som underlättar arbetet? Har utbildningar
kopplade till implementering av IFRS15 varit aktuella? Har IT-systemet behövt
justeringar?

•

Har olika mål varit ett hinder? T.ex. Operativa mål som prioriteras bort av strategiskt
tänkande eller om strategins roll som förminskats?
Har det uppstått tekniska problem eller andra tillfälliga hinder som fick åtgärdas? Hur och
vad var det iså fall?

•

av
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