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Sammanfattning 

Den 28 maj 2014 färdigställdes en ny standard vid namn IFRS 15 - Revenue From 

Contracts With Customers som träder i kraft den 1 januari 2017. Det huvudsakliga 

syftet med den nya standarden är bland annat att eliminera inkonsekvenser och 

svagheter, ge ett stadigare regelverk för intäktsfrågor samt förbättra jämförbarheten 

mellan industrier, jurisdiktioner och kapitalmarknader. Samtidigt ska den förbättra 

information till användare av finansiella rapporter och förenkla upprättandet av bokslut 

genom att minska antalet krav. IFRS 15 kommer innefatta en fem-stegs-modell som är 

en samlad modell för all intäktsredovisning. Huvudprincipen inom IFRS 15 är att 

företag ska redovisa intäkter på utlovade varor eller tjänster som motsvarar den 

ersättning som företaget förväntar sig att erhålla i utbyte. Detta innebär att IFRS 15 

kommer ersätta nutidens samtliga standarder inom intäktsredovisning vilket således 

kommer innebära stora förändringar för många företag då ett omfattande analysarbete 

måste genomföras. 

 

Syftet med studien är att undersöka om och hur den nya standarden inom 

intäktsredovisningen kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företags finansiella rapporter. Vidare undersöks om den nya standarden kommer ge en 

mer rättvisande bild av företags intäktsredovisning. Målgruppen i studien utgörs av 

auktoriserade samt godkända revisorer. Anledningen till valet av målgrupp är att de 

granskar och upptäcker eventuella brister i de finansiella rapporterna vilket innebär att 

IFRS 15 sannolikt kommer påverka deras dagliga arbete i stor utsträckning.  

 

Data har samlats in genom en kvantitativ forskningsstrategi med hjälp av en webbenkät. 

Av de 1990 e-postadresser som mottagits från Revisorsnämnden gjordes ett obundet 

slumpmässigt urval för att erhålla våra respondenter. Urvalet utgjorde 1000 

auktoriserade samt godkända revisorer i Sverige. Studien utgår ifrån ett positivistiskt 

synsätt med en deduktiv ansats där vi med hjälp av teori samt tidigare studier tolkar 

samt analyserar resultatet. Empirin har sammanställts med korstabeller som sedan 

testats genom Fishers exakta sannolikhetstest.  

 

Slutsatsen i studien visar att respondenterna är överlag positiva till det nya införandet av 

IFRS 15. Informationsasymmetri samt vinstmanipulering anser revisorer kommer att 

reduceras i samband med implementeringen av den nya intäktsredovisningen, IFRS 15. 

Samtidigt kan även nollhypotesen förkastas angående företag och en mer rättvisande 

bild. Det betyder att efter införandet år 2017 anser revisorer att företag kommer uppvisa 

en mer rättvisande bild genom deras nya sätt att redovisa intäktsposter.  

 

Nyckelord: Revenue, Revenue recognition, recognition IFRS, agency theory, 

information asymmetry, earnings management, IFRS, IFRS impact, IFRS information 

asymmetry, IFRS earnings management, IFRS 15.  
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Begreppsfö rklaring 

IASB – International Accounting Standards Board. En internationell stiftelse som 

arbetar för att utveckla principbaserade redovisningsstandarder. Tidigare International 

Accounting Standards Committee (IASC). 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards. De redovisningsstandarder som 

ges ut av IASB. 

 

IAS – International Accounting Standards. De standarder som gavs ut innan 2001, men 

som fortfarande används. 

 

FASB – Financial Accounting Standards Board. USA:s motsvarighet till IASB. 

 

US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles. De redovisningsstandarder 

som ges ut av FASB. 

 

Revision – Oberoende granskning och uttalande om information eller vissa 

förhållanden. 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet presenteras problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering samt syfte. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till problemet med 

intäktsredovisningen som sedan mynnar ut i en diskussion om det valda ämnet vilket 

leder till vår problemformulering och syftet med studien. Avslutningsvis diskuteras vad 

vi med studien ämnar bidra både teoretiskt och praktiskt samt avgränsningar till 

studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Intäkter, som är en av de viktigaste huvudkomponenterna inom redovisning, används av 

analytiker och investerare vid bedömning av ett företags värdering samt framtidsutsikter 

(Jones & Pagach., 2013, s. 30). Marton et al. (2013, s. 268) styrker detta och menar att 

intäktsposten även är av central betydelse angående studier av företag och dess 

utveckling samt när två företag ska stå i jämförelse med varandra. Vidare menar de att 

det inte är ovanligt att det är intäktsredovisningen som blivit manipulerad i fråga om 

redovisningsskandaler runt om i världen. Ett tydligt exempel på intäktsredovisningens 

brister kan ses i fallet “Enronskandalen” i USA som anses som dåtidens största 

företagskandal; företaget visade upp ett positivt resultat då de redovisade goda vinster 

när de egentligen borde redovisat en förlust. De redovisade intäkter och tillgångar i 

koncernen medan skulderna som var sammankopplade med dessa intäkter inte alls 

redovisades. (Marton et al., 2013, s. 268). Howard Schilit, president för Center for 

Financial Research and Analysis (CFRA) redogör i sin bok Financial Shenanigans 

(refererad i Marton et al., 2013, s. 268-269) de redovisningsfel som amerikanska företag 

gjort, där han konstaterar att intäktsredovisningen leder till flest justeringar i företags 

finansiella rapporter. De frågeställningar Marton et al. (2013, s. 268) ser som 

dominerande i samband med redovisningen av intäkter är för det första när i tiden de 

ska redovisas och för det andra med vilket belopp som ska redovisas. De beskriver 

vidare att det förstnämnda kan tyckas vara enkelt att svara på men att problem uppstår 

när företag har kvarvarande prestationer, exempelvis om en installation ingår i avtalet 

vilket då sker vid ett senare tillfälle. Ytterligare problem kan uppstå om en kund erhåller 

en tjänst under en projekttid på två år: när kommer denna intäkt att redovisas? (Marton 

et al., 2013, s. 268-269). Författarna menar fortsättningsvis att när svaret på den frågan 

funnits uppkommer istället nästa frågeställning: vilket belopp ska redovisas? De åsyftar 

att vi även här kommer att stöta på enkla fall, där det endast sker en överföring mellan 

köpare och säljare, samt mer komplicerade fall med beräkningsproblem.  

 

De standarder som främst används vid intäktsredovisning är International Accounting 

Standards (IAS); IAS 11 och IAS 18 (Sundgren et al., 2013, s. 62). Enligt IFRS (2014, 

IAS 18, para 7) definieras intäkter som: 

 

“bruttoinflödet av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företags ordinarie verksamhet 

under en period och som ökar företagets egna kapital, med undantag för ökning som 

beror på tillskott av aktieägare”. 
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Vägledningen i intäktsredovisning enligt International Financial Reporting Standards 

(IFRS) är koncentrerad till de två standarderna IAS 18, IAS 11 som nämnt ovan och tre 

tillhörande tolkningar av IFRS Interpretations Committee; IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 

18 (Jones & Pagach, 2013, s. 30). Eilifsen et al. (2014, s. 335) hävdar att det i IAS 18 

framgår bland annat att intäkter ska värderas till dess verkliga värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Fortsättningsvis förklarar de att verkligt värde är definierat 

som det belopp en tillgång skulle kunna överlåtas eller skuld regleras mellan kunniga 

parter i en transaktion. IFRS (2014, IAS 18 para. 14) beskriver vissa kriterier som IAS 

ställer vid intäktsredovisning, där bland annat överförande av risker och förmåner 

förknippade med ägande samt företags fortsatta engagemang i och med försäljning av 

varor är debatterade. Eilifsen et al. (2014, s. 335) förklarar avslutningsvis att dessa 

kriterier kan vara svåra att tillämpa och kräver därför mer översyn av ledning och 

revisorer.  

 

Inom intäktsredovisningen påverkar ett företags policy hur transaktioner betraktas och 

behandlas i de finansiella rapporterna vilket medför att bland annat revisorer måste 

förstå verksamheters policy för att kunna granska intäktsprocessen korrekt (Eilifsen et 

al., 2014, s. 336). 

 

Jones och Pagach (2013, s. 30) menar att de vägledningar som ingår i IAS 18, IAS 11 

och de tre tillhörande tolkningarna ofta har kritiserats för att vara svåra att förstå och 

tillämpa när mer komplexa intäktstransaktioner uppkommer inom ett företag. Vidare 

beskriver de att de upplysningar som krävs enligt båda uppsättningarna av standarder 

kritiserats som otillräckliga och oförenliga med beskrivningar av andra poster i 

bokslutet. Författarna hävdar således att det behövs en ny intäktsredovisning som kan 

tillämpas till alla typer av kontrakt och kunder inom både US GAAP samt IFRS och att 

intäktsredovisningen som den ser ut just nu består av för många branschspecifika 

vägledningar. Detta kan även styrkas av International Accounting Standard Board 

(IASB) (2014, s. 6) som menar att intäktsredovisningen var och är i behov av en 

förbättring. De erkänner att det finns begränsad vägledning i nuläget samt att de två 

huvudsakliga standarderna inom intäktredovisning IAS 18 och IAS 11 är svåra att 

tillämpa på komplexa transaktioner. Sammanfattningsvis menar Jones och Pagach 

(2013, s. 30) att intäktsredovisningen är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna 

som företag möter och hand i hand med detta utgör intäkter även en stor del inom 

revisionsrisk. 

 

IFRS tillämpas inte endast inom EU, under året 2013 var det enligt Marton et al,. (2013, 

s. 2,8) ytterligare 100 länder i världen som antingen tillåter eller i vissa fall kräver 

tillämpning av IFRS, där USA är det stora undantaget. De klargör dock att det i början 

på millenniumskiftet inleddes ett samarbete mellan IASB samt den amerikanska 

motsvarigheten Financial Accounting standards Board (FASB). IASB är en stiftelse 

som utgör en del av IFRS och deras mission är att utveckla principbaserade 

redovisningsstandarder av hög kvalité som är förståeligt samt ska kunna tillämpas på en 

global nivå (Marton et al., 2013, s. 2, 8). I och med detta samarbete förklarar Jones och 

Pagach (2013, s. 30) att en överenskommelse träffades om att gemensamt starta upp ett 

projekt där man skulle undersöka intäktsredovisningen och möjligheten till en 

konvergerad standard.  De klarlägger även att de två styrelsegruppernas projekt 

resulterade i ett gemensamt första utkast 2010; Revenue From Contracts With 

Customers, där fokus låg på att förbättra intäktsredovisningen genom att eliminera 

inkonsekvenser och svagheter. 
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Införandet av IFRS gav, enligt Fagerström och Lundh (2005, s. 104), i allmänhet företag 

större valmöjligheter mellan olika metoder vid redovisningen.  Å andra sidan menar de 

att det finns utrymme för subjektiva uppskattningar inom IFRS samt företags 

redovisning vilket kan medföra att de finansiella rapporterna inte alltid ger en 

rättvisande bild av företag. Avslutningsvis tydliggör de att detta skulle kunna innebära 

att företag numer ges en större möjlighet till manipulation av intäkter eller andra delar 

av sin redovisning. 

 

De informationsproblem som kan uppkomma i samband med de finansiella rapporterna 

är att ledningen har mer information än övriga intressenter. Detta problem benämns som 

informationsasymmetri, vilket är en del av agentteorin (Hatch, 2002, s. 366). Hatch 

(2002, s. 366) redogör för att agentteorin ofta används som utgångspunkt i många 

studier för att förklara förhållandet mellan ägare, investerare och externa intressenter 

samt deras synvinkel på organisationens styrnings- och kontrollproblem. Huvudsyftet 

med teorin är således att bestämma det mest effektiva kontraktet parterna emellan för att 

få dem att sträva efter samma mål i verksamheten (Eisenhardt, 1989, s. 58; Hatch, 2002, 

s. 366) Hatch (2002, s. 367) anser att ju mer information en ägare har, desto bättre 

inseende har hen på chefernas prestationer och åtaganden. Dessutom menar hon att vid 

tanken av att ägarna har ofullständig information kan chefens incitament att åsidosätta 

sina skyldigheter öka och därmed utnyttja sin ställning gentemot ägaren. Richardson 

(2000, s. 325) anser att en chef kan använda sin ställning genom att exempelvis 

manipulera resultat i redovisningen. 

 

Boatright, (2010, s. 461) hävdar att intäkter och kostnader är resultatets byggstenar och 

att dessa kan justeras både upp eller ner beroende på önskat resultat. Detta görs 

vanligtvis genom så kallad vinstmanipulering, eller engelska motsvarigheten earnings 

management (Boatright, 2010, s. 461). Följaktligen hävdar Goel och Thakor (2003, s. 

151) att en typ av vinstmanipulering kan användas för att jämna ut intäkterna över en 

viss period. Boatright (2010, s. 460) anser att detta tas i anspråk då företag vill göra ett 

gott intryck på intressenter. Detta genom överföring av intäkter eller kostnader från en 

tidsperiod till en annan för att generera ett intryck av en stabil intäktsredovisning 

snarare än att låta det se ut som man har hög volatilitet bland intäkterna.  

 

Sundgren et al. (2013, s. 51) tar detta ett steg längre och klargör att redovisningen och 

dess standarder kommer spela en central roll då den ska minimera riskerna för 

vinstmanipulering. Fields et al. (2001, s. 259) hävdar fortsättningsvis att 

tillsynsmyndigheter måste förstå för- och nackdelar med regleringar samt att de måste 

försöka hitta en optimal nivå. Slutligen tydliggör de att reglering av redovisningen 

kommer påverka både kvaliteten och kvantiteten av de finansiella rapporterna. 

 

En av de tidigare studierna som blivit utförda angående IFRS påverkan på 

informationsasymmetri är Armstrong et al. (2010) studie. Armstrong et al. (2010) 

testade hur bland annat införandet av IFRS skulle påverka informationsasymmetri i 

Europeiska företag. Författarnas studie visar att införandet av IFRS resulterade i 

förväntningar om tydligare tillämpning av normerna, högre informationskvalitet och 

mindre asymmetri. Samtidigt finns det flertalet studier som studerar förhållandet mellan 

informationsasymmetri och vinstmanipulering. En av dem är alltså Richardson (2000, s. 

344) som i sin studie testat sambandet om ökad informationsasymmetri leder till ökad 

vinstmanipulering. Slutsatsen han fann var ett positivt samband mellan 
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informationsasymmetri och vinstmanipulering.  Bevisen för detta tyder, enligt 

Richardson (2000, s. 344), på att informationen som är känt om företaget och dess 

resultat i sin tur kan begränsa omfattningen av vinstmanipulering bland företagsledare 

och chefer. 

 

Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) har istället genomfört en studie som behandlar 

antagandet av att IFRS är kopplat till reducerad vinstmanipulering. De har undersökt om 

tyska företag, som frivilligt valt att använda sig av IFRS, genererar mindre 

vinstmanipulering i jämförelse med om man inte redovisar efter dessa standarder. 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i vinstmanipulering mellan de företag 

som implementerade IFRS och de som använde nationella regler. 

 

En ytterligare studie gjord av Callao och Jarne (2010) undersökte antagandet att 

redovisningsstandarder kan påverka möjligheten till opportunistiskt beteende. Hårda 

regler ger begränsade redovisningsalternativ och inskränker utrymme för subjektiva 

bedömningar vilket reducerar möjligheten för chefer att uppföra sig opportunistiskt. De 

studerade vilka effekter IFRS haft på vinstmanipulering i EU. I resultatet kunde de 

fastställa att vinstmanipulering ökade efter införandet av IFRS.  I analysen förklarade de 

att eventuella orsaker till resultatet var att standarderna lämnar utrymme för ökat 

tolkningsutrymme och därmed manipulation av poster. 

1.2 Problemdiskussion 

Intäktsredovisningen har länge setts som ett centralt problem för både företag och 

revisorer då dagens standarder anses vara ofullständiga och svåra att tolka. Dessa 

grundläggande svårigheter har medfört att redovisningen av intäkter presenteras som en 

av de mest viktiga utmaningar för företag. Intäktsredovisningens utformning har 

historiskt sett framkallat diverse redovisningsskandaler som har resulterat i att reglerare 

krävt fundamentala förändringar inom dessa standarder. 

 

Den 28 maj 2014 färdigställdes en ny standard vid namn IFRS 15 - Revenue From 

Contracts With Customers som kommer att träda i kraft den 1 januari 2017. Balans 

(2014, s. 1) skriver i sin artikel att den nya standarden innebär att samtliga avtal 

kommer att prövas och analyseras genom en fem-stegs-modell, system kommer ändras 

samtidigt som företag måste se över sina nuvarande rutiner och rapportpaket. Vidare 

upplyser de att IFRS 15 därmed kommer ersätta nutidens samtliga standarder inom 

intäktsredovisning och således kommer detta innebära stora förändringar för många 

företag då ett omfattande analysarbete måste genomföras. 

 

Som FAR (2013a) lyfter fram är revisorns huvudsakliga arbete att granska den 

redovisning som ett företag upprättar med syfte att öka trovärdigheten för företagens 

förvaltning. Vidare anser de att eftersom intäkter är en viktig del av företagets 

redovisning kommer denna post även stå i centrum för en revisor vid granskning av 

finansiella rapporter. Vid användandet av en oberoende revisor ämnar även företag att 

följa marknadens spelregler samtidigt som revision kan minska den intressekonflikt och 

informationsasymmetri som kan uppstå inom företag (FAR, 2013a: Collis et al., 2004, s. 

96-97). Studier visar även att användandet av en revisor kommer öka företagets 

trovärdighet samt att de fördelar som skapas ofta överväger nackdelarna (Collis et al., 

2004, s. 96-97). 
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Ett antal studier har blivit utförda inom vårt problemområde. Armstrong et al. (2010)  

studie angående informationsasymmetri resulterade i en förväntan om mindre 

asymmetri av information bland europeiska företag. Van Tendeloo och Vanstraelen 

(2005) studie påvisade att det inte fanns någon skillnad i vinstmanipulering efter att man 

införde IFRS i Tyskland medan Callao och Jarnes (2010) studie inom EU visade att 

införandet istället ökade graden av manipulation.  Samtidigt som dessa studier 

genomförts har andra studier visat att informationsasymmetri och vinstmanipulering går 

hand i hand och vi vill därmed i vår studie undersöka förhållandet mellan den nya 

standarden och dess framtida påverkan på informationsasymmetri och 

vinstmanipulering.  Kommer den nya standarden resultera i att det blir tydligare för 

företag hur de på ett korrekt sätt ska tolka och redovisa intäkter eller kommer det bli 

mer avancerat och resultera i en högre grad av opportunistiskt beteende? Vi anser det 

intressant att studera detta utifrån revisorers perspektiv då revisionen används för att 

styrka tillförlitligheten av företags finansiella rapporter. Om de finansiella rapporterna 

inte förväntas spegla företags verksamhet på ett mer rättvisande sätt i och med 

införandet av IFRS 15 kan konsekvenser rörande beslutsprocessen hos externa 

intressenter uppkomma: informationen kan bli missvisande och felaktiga beslut kan 

komma att tas. 

1.3 Problemformulering 
Sett från revisorers synvinkel; kommer det nya införandet av IFRS 15 påverka 

informationsasymmetri samt vinstmanipulering i företag? 

 

Med revisorer avser vi de godkända samt auktoriserade revisorer som arbetat, aktivt 

arbetar eller innehar kompetens rörande IFRS. Med företag avser vi framförallt 

börsnoterade bolag eftersom de tillämpar IFRS som redovisningsstandard men även de 

företag som frivilligt valt att applicera IFRS.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och hur den nya standarden inom 

intäktsredovisningen kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företag. Vidare vill vi undersöka om den nya standarden kommer ge en mer rättvisande 

bild av företags intäktsredovisning. 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Vi kommer med studien att försöka bidra både praktiskt såväl som teoretiskt. Det 

teoretiska bidraget riktar sig mot IFRS 15 och de diskussioner som råder kring att 

förbättra intäktsredovisningen. Det finns som nämnt tidigare studier rörande hur IFRS 

påverkar företag men dessa har inte haft fokus på just IFRS 15 och 

intäktsredovisningen. Med vår studie ämnar vi därför bidra till en ökad förståelse för 

hur synen kring informationsasymmetri och vinstmanipulering ter sig i dagens 

standarder samt om och hur den nya intäktsredovisningen kommer påverka 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag. 

 

Det praktiska bidraget med studien är att ge en föreställning om vad utomstående parter, 

som i vårt fall är revisorer, har för inställning kring kommande IFRS 15. Vi vill 

undersöka om den nya intäktsredovisningen kommer att minska det tolkningsutrymmet 

som finns i nuvarande regleringar, och på så vis minska eventuell 

informationsasymmetri och vinstmanipulering som kan uppstå på grund av detta 
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tolkningsutrymme. Vi anser att resultat från studien bör vara av intresse för lagstiftare, 

intressenter och inte minst för företag. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har vidare valt att avgränsa oss till revisorer och närmare bestämt godkända samt 

auktoriserade revisorer, detta på grund av att det urval vi fått access till utgör respektive 

befattning. Vidare anser vi att de revisorer som uppfyller auktorisation samt godkänd 

antingen bör ha eller haft anknytning till regelverket IFRS vilket ökar vår studies 

tillförlitlighet. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av ämnesval, vilken förförståelse vi har till 

området samt våra vetenskapliga utgångspunkter så som verklighetssyn, kunskapssyn, 

angreppssätt, metod och perspektiv. Avslutningsvis redogörs val av litteratur samt 

källkritik.  

 

2.1 Ämnesval 
Val av ämne grundar sig i tidigare lästa kurser, vetenskapliga artiklar och uppsatser. Vi 

båda har läst redovisning och juridik vilket ökat intresset inom dessa områden, speciellt 

inom standarder och regleringar. I en tidigare kurs har en av oss studerat mer om 

redovisningsregler och principer via IFRS och därav kom ämnesvalet IFRS 15 upp på 

agendan. Vi tycker det är intressant att undersöka hur nya regleringar och standarder 

formas samt vad effekterna av dessa blir. 

 

Relevant inom redovisning och revisions-området är intäktsredovisning. Regleringarna 

inom intäktsredovisning har de senaste åren blivit hårt kritiserat för att inte ge 

tillräckligt med information och beskrivningar om hur redovisningen ska gå till vilket 

har medfört att en ny standard angående intäktsredovisning släppts och börjar gälla den 

1 januari 2017. Den nya standarden som kallas IFRS 15 - Revenue From Contracts With 

Customers kommer därmed ersätta de tidigare standarder och tolkningar som finns. Vi 

ser det därför intressant att undersöka om implementeringen av den nya standarden 

kommer påverka företags finansiella rapporter och därmed en eventuell reducering av 

informationsasymmetri och vinstmanipulering.  

2.2 Förförståelse 
Vår förförståelse samt våra erfarenheter har haft en betydande roll till denna 

undersökning då den lagt grunden till våra förutsättningar samtidigt som vi anser att den 

utvecklats genom studiens gång. Gilje och Grimen (2007, s. 179) hävdar att forskare 

aldrig möter världen utan vissa förutsättningar och att dessa förutsättningar lägger 

grunden till vad vi anser förståeligt samt oförståeligt. Dessa förutsättningar benämner de 

som förförståelse och anses vara viktigt för att erhålla ytterligare förståelse.  Detta 

styrks även av Gummesson (2000, s. 67) som anser att förförståelsen är av betydelse för 

forskaren för att kunna förstå och tolka texter. Fortsättningsvis menar Gilje och Grimen 

(2007, s. 179) att utan denna förförståelse blir det svårt att veta vad som ska 

uppmärksammas när en text exempelvis ska tolkas.  Vi är båda studenter vid 

Handelshögskolan vid Umeå universitet och examineras våren 2015 vilket betyder att 

denna studie utgör vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet. Inför det tredje året 

på programmet gick vi åt varsitt håll där Sanna valde att fördjupa sig mer inom 

redovisning där hon bland annat läste kompletterande kurser för de krav som ställs för 

auktorisation hos Revisorsnämnden. Anna valde istället att inrikta sig inom finansiering. 

Vidare har båda studerat 30 respektive 15 hp statistik och därför anser vi oss besitta 

tillräckligt med kunskap för att hantera statistikprogram. 

 

Fortsättningsvis upplyser Gilje och Grimen (2007, s. 180) om tre typer av komponenter 

som karaktäriseras av förförståelsen; språk och begrepp, trosuppfattningar och 

personliga erfarenheter. Den första punkten, språk och begrepp kommer, enligt 

författarna, hjälpa aktören att uppmärksamma vissa aspekter från diverse händelser. Att 
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besitta kunskap i språk och begrepp gör det möjligt att för aktörer att se samt uppfatta 

händelser eller som författarna uttrycker det “se något, som något” (Gilje & Grimen 

2007, s. 182). Vi har båda två läst fördjupande kurser med såväl engelska som 

huvudspråk samt kurslitteratur skrivet på engelska. Med det som utgångspunkt anses vi 

behärska såväl det engelska språket som vårt modersmål svenska som är en 

förutsättning för att kunna bearbeta litteratur som är nödvändig för denna studie. 

Trosuppfattningar är den andra typen som Gilje och Grimen (2007, s. 182) diskuterar. 

De menar att trosuppfattningar är viktiga då detta hjälper att förklara om en aktör är för 

eller emot något samt vad denne kan acceptera. Det tredje och sista begreppet som ingår 

i förförståelsen är personliga erfarenheter. Detta lägger grunden hur en aktör uppfattar 

och förstår händelser samt att detta kommer påverka hur folk tolkar samt tar sig an 

diverse händelser (Gilje & Grimen 2007, s. 183). Utöver den mer teoretiska 

förförståelsen, som vi erhållit via utbildningen, har vi även praktisk erfarenhet inom vårt 

valda ämne. Vi har erfarenhet inom ekonomi då vi jobbat på diverse 

ekonomiavdelningar samt att vi på fritiden arbetar med löpande bokföring och enklare 

revisionsuppdrag. Denna erfarenhet har gett oss båda en bredare kunskap inom ämnet 

men även att intresset för just redovisning samt revision har tilltagit. Avslutningsvis 

menar Gilje och Grimen (2007, s. 183) att dessa tre tillsammans används för att tolka 

den informationen som en aktör utsätts för. 

 

Då den tolkande alltid kommer utgå ifrån sig själv och sin egen förförståelse menar 

Johansson (2011, s. 48) att tolkningar alltid kommer innehålla en viss grad av 

subjektivitet och aldrig kan bli helt objektiv. Även fast vi reserverar oss med eventuella 

begränsningar rörande kunskap inom området känner vi oss trygga att ta oss an denna 

uppgift. Med antagandet av vår bakgrund är det lätt att inkludera subjektivitet i studien, 

men vi anser att med hjälp av en kvantitativ forskningsansats kommer att kunna öka det 

objektiva omfånget och reducera eventuella trosuppfattningar.  

2.3 Verklighetssyn 
Tanken med denna undersökning är att studera hur verkligheten ser ut i förhållande till 

den teori som återfinns i tidigare studier. Vi ämnar undersöka om och hur den nya 

intäktsredovisningen kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företag. Enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 16) kan det vara svårt att egentligen veta 

något om verkligheten. De påpekar att samhällsvetenskapen har som ändamål att uppnå 

kunskap om hur den sociala verkligheten ser ut. Den ovisshet som berör hur 

verkligheten ser ut benämns som ontologi, eller de ontologiska frågorna (Johannessen & 

Tufte 2003, s. 16). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 41-42) finns det två synsätt som sammanfattar hur en 

människa ser på verkligheten, antingen genom objektivism eller konstruktionism. 

Objektivismen handlar om att människan möter sociala händelser grundad på fakta som 

ligger utanför dennes förstånd och påverkan medan konstruktionismen istället handlar 

om att människan har en subjektiv bild av verkligheten (Bryman & Bell., 2013, s.41-

43). I denna studie anser vi att den ontologiska ståndpunkten kommer spegla det 

objektivistiska synsättet i längre utsträckning än det konstruktionistiska synsättet. Detta 

då vårt syfte är att förklara verkligheten utifrån en objektiv syn fritt från partiska 

anspråk. Vi vill alltså med vår studie undersöka om och hur den nya 

intäktsredovisningen kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företag. Slutligen anser vi att den objektiva verklighetsuppfattningen kan 
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sammankopplas till den kvantitativa forskningsansats som undersökningen kommer 

utgå ifrån. 

2.4 Kunskapssyn 
Som nämnt tidigare benämns frågor berörande hur verkligheten ser ut som ontologiska 

frågor. För att istället kunna förklara hur vi får kunskap om verkligheten används ofta 

begreppet epistemologi (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 28). Denna grundsyn definierar 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 68) som läran om kunskap och menar att detta berör 

sanna föreställningar som någon besitter.  

 

Två kunskapssyner som går åt två olika håll är positivismen och hermeneutiken 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 261) hävdar att 

positivismen ursprungligen utvecklades av den franske filosofen och sociologen 

Auguste Comte som beskrev positivismen som att vetenskap bör baseras på kunskaper 

som erhålls genom erfarenheter. Samtidigt menade han att vetenskapen inte ska 

inkludera subjektiva värderingar utan endast bestå av fakta, det vill säga ett objektivt 

synsätt (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 261). Eftersom denna studie är ämnad att erhålla 

revisorers åsikter gällande den nya intäktsredovisningen anser vi den ge oss en rättvis 

bild av den verkliga världen. Vidare beskrivs positivismen av Hartman (2004, s.105) 

som en teori där observationer, antingen genom naturliga situationer eller experiment, 

utgör grunden för att erhålla kunskap om verkligheten. Dessa teorier kan sedan 

användas till att förklara olika händelser i världen (Hartman, 2004, s. 105). I vår studie 

har vi valt att tillämpa en positivistisk kunskapssyn, detta för att vi utifrån teorier, 

kommer generera hypoteser som sedan testas. Målet med studien är att åstadkomma ett 

värderingsfritt resultat, det vill säga ett objektivt synsätt i så lång utsträckning som 

möjligt. Detta anser vi vara möjligt då denna undersökning bygger på att analysera 

kvantitativ data utan att blanda in subjektiva åsikter. Vidare beskrivs hermeneutiken 

enligt Hartman (2004, s. 107) som en vetenskap där man söker förståelse för hur 

människor uppfattar världen genom att tolka beteenden snarare än att mäta 

uppfattningar.  

 

I nästa delkapitel redogör vi för de två olika angreppssätt som förekommer, deduktivt 

respektive induktivt angreppssätt. Den hermeneutistiska traditionen kopplas oftast 

samman till det induktiva angreppsättet där forskaren samlar in empiri via exempelvis 

intervjupersoner för att sedan skapa tolkningar om verkligheten, det vill säga genom en 

kvalitativ metod (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 266-267). Å andra sidan hävdar 

Johansson-Lindfors (1993, s. 10) att positivismen är sammankopplat med den 

kvantitativa metoden. Syftet med vår studie är att förklara hur verkligheten ser ut 

snarare än att förstå den, där vi strävar efter objektivitet och eventuella skillnader med 

det nya införandet av IFRS 15. Med tanke på att vi försöker förklara om och hur IFRS 

15 kommer påverka intäktsredovisningen, hellre än att förklara vad vårt resultat skulle 

kunna vara en följd av, passar en positivistisk kunskapssyn i vår studie bättre in. 

Avslutningsvis kan vi därmed utesluta det mer subjektiva synsättet, hermeneutiken.  

2.5 Angreppssätt 
Inom forskningen finns det såsom Olsson och Sörensen (2011, s. 48) antyder två olika 

angreppssätt att använda sig av, nämligen induktivt eller deduktivt angreppssätt. De 

beskriver det deduktiva synsättet genom att, från allmänna principer eller teorier, dra 

slutsatser om företeelser medan det induktiva synsättet syftar på att genom upptäckter 

från verkligheten och empirin forma en teori.  
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I en empirisk undersökning sammankopplas den teoretiska referensramen med empiri, 

det menar författarna Johannessen och Tufte (2003, s. 35). Vidare hävdar de att 

undersökningar som inte har någon koppling till teori kan ge ett begränsat värde av 

resultatet och därmed innebära att forskningen inte tas till någon ny nivå. Att 

inkorporera teori och empiri är en utgångspunkt i den samhällsvetenskapliga 

forskningen (Johannessen & Tufte, 2003, s. 35). I vår studie ämnar vi att utgå ifrån det 

deduktiva angreppsätt då vi baserat på tidigare studier samt litteratur, bygger upp teorier 

samt formar hypoteser för att slutligen testa dessa med hjälp av empirisk data. Ett sätt 

en forskare kan bekräfta om dessa hänger samman är alltså att utgå ifrån en deduktiv 

teori (Johannessen & Tufte, 2003 s. 35). Med ett induktivt angreppsätt hade studiens 

syfte med undersökningen istället varit att generera teorier vilket skulle medföra 

personliga värderingar och därmed en ökad subjektivitet.   

 

Olsson och Sörensen (2011, s. 48) påpekar att den deduktiva teorin oftast 

sammankopplas med en kvantitativ forskningsansats vilket vi i vår studie ämnar 

använda oss av. De fortsätter med att förklara att forskning som utförs genom den 

deduktiva ansatsen utgår ifrån teori för att sedan forma en hypotes som eventuellt kan 

förklara verkligheten. De teoretiska utgångspunkter som valts att utgå ifrån är 

agentteorin, med huvudfokus på informationsasymmetri, samt vinstmanipulering. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 55) åsyftar vidare att det vanligtvis är den objektiva 

verklighetsuppfattningen som associeras till deduktionen och motsatsvis att den 

subjektiva uppfattningen kopplas samman till induktionen. Att använda sig av en 

positivistisk kunskapssyn får därmed som följd att man går från teori till empiri, det vill 

säga det deduktiva angreppssättet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Vi har som syfte 

att projicera realiteten och beskriva om och hur en händelse, i detta fall införandet av 

IFRS 15, påverkar verkligheten och informationsasymmetri samt vinstmanipulering i 

företag. 

2.6 Metodval 
Vid valet av metod utgick diskussionen ifrån vilket tillvägagångsätt som bäst passar 

problemformuleringen. Eftersom vi vill kunna sätta siffor på undersökningsmaterialet 

anser vi att en kvantitativ metod lämpar studien i störst utsträckning. Att välja metod i 

ett arbete eller studie kan liknas med att följa en fastställd väg mot ett mål (Johannessen 

& Tufte, 2003, s. 17). Metodvalet verkar således, så som Johannessen och Tufte (2003, 

s. 17) åsyftar, för att finna en väg för hur vi ska erhålla och bearbeta information taget 

ur verkligheten. Det finns två möjliga forskningsstrategier som Hartman (2004, s. 205) 

utgår ifrån, nämligen kvantitativ samt kvalitativ forskning. Som vi nämnt tidigare 

förutsätter det deduktiva angreppsättet som regel en positivistisk kunskapssyn vilket i 

sin tur leder oss till att använda en kvantitativ forskningsstrategi. Hartman (2004, s. 

207) upplyser att den kvantitativa forskningens karaktärsdrag följs av just 

kvantifieringen av data samtidigt som Bryman och Bell (2013, s. 49) poängterar att 

tyngden i den kvantitativa forskningen ligger på teoriprövning med ett deduktivt synsätt 

samtidigt som den ämnar uppfatta verkligheten objektivt. Tanken med vår studie är att 

göra en enkätundersökning för insamling av data.  Genom detta avser vi vara objektiva 

och därmed inte påverka respondenterna samt att få ett mer generaliserbart och 

representativt resultat. Samtidigt anser vi detta som en fördelaktig metod då den tillåter 

oss att uppskatta förhållanden och attityder inom undersökningsgruppen.  

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen ämnar den kvalitativa att fokusera på 

förståelse av verkligheten (Hartman, 2004, s. 273). Inom den kvalitativa forskningen 
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används företrädesvis ett induktivt synsätt på sambanden mellan teori och forskning 

med en uppfattning om den sociala verkligheten som föränderlig (Bryman & Bell, 2013, 

s. 49-50). Distinktionen dem emellan menar Hartman (2004, s. 273) vara tydlig; 

kvantitativa undersökningar syftar finna kvantifierbara samband medan den kvalitativa 

undersökningen sträcker sig bortom kvantifieringen och samband och ämnar fördjupa 

sig i förståelse. Eftersom denna typ av metod lägger större fokus på förståelse och 

mindre fokus på generaliserbarhet anser vi denna metod som mindre lämpad. Hade vi 

ändå valt en kvalitativ forskningsansats hade studiens syfte övergått till att utveckla en 

djupare förståelse om varför vårt valda urval, revisorer, tycker som de gör angående den 

nya intäktsredovisningen. Detta skulle vara en möjlig vinkel av studien men då vi avser 

vara objektiva och generalisera våra resultat passar den kvantitativa metoden oss bättre. 

Avslutningsvis menar vi att en kvantitativ metod lämpas sig bättre då vi ämnar 

undersöka och täcka flera olika områden. En mer ingående diskussion kring metodval 

återfinns i praktiska utgångspunkter.  

2.7 Perspektiv 
Som en del av forskningen ingår även valet av perspektiv där vi i vår studie valt att 

avgränsa oss till revisorers perspektiv. Bjereld et al. (2009, s. 17-18) menar att ett 

perspektiv inte alltid är självklart men detta måste på förhand väljas för att det indirekt 

ska övertala läsaren att utgå ifrån forskarens syn. Dessutom upplyser han att valet av 

perspektiv kommer göra studien mer hanterbar då avgränsning sker ifrån den 

oöverskådliga verkligheten. I en studie kommer bara ett visst material inkluderas ur 

verkligheten, en viss definition samt vissa kriterier vilket gör att endast svar på 

problemformuleringen besvaras utifrån detta perspektiv (Bjereld et. al., 2009, s. 17-18). 

En utav anledningarna till vårt val av perspektiv är att det är framförallt revisorerna, 

med undantag av de faktiska företag som de berör, som kommer att komma i kontakt 

med det nya införandet av IFRS 15. Det är revisorerna som granskar de finansiella 

rapporterna och eventuellt upptäcker de brister som återfinns samt att det är de som 

fattar beslut och ger rekommendationer grundat på informationen i redovisningen. 

Avslutningsvis anser vi att revisorer har en betydelsefull ställning då de strävar att 

arbeta objektivt och på så sätt kan även vi erhålla ett mer objektivt synsätt gällande 

denna studie.  

 

Eftersom vår studie kommer utgå ifrån revisorernas perspektiv kommer 

datainsamlingen att påverkas. Med revisorer avser vi de som aktivt arbetar, har arbetat 

eller innehar kunskapen att granska årsredovisningar från företag som har som krav eller 

frivilligt använder sig av IFRS. Även fast utgångspunkten är revisorernas perspektiv 

kan resultatet av undersökningen komma att vara intressant för företag då de påverkas 

av den nya intäktsredovisningen i allra högsta grad. Att utgå från ett sådant perspektiv 

anser vi även vara en möjlighet men vi menar att det blir problematiskt att få den 

information som vi eftersträvar då företag oftast kommer i kontakt med IFRS indirekt. 

För att återkoppla till vårt teoretiska bidrag anser vi även att studiens resultat bör vara 

av intresse för lagstiftare samt övriga intressenter på marknaden. Ett ytterligare 

perspektiv ur lagstiftare samt övriga intressenter skulle vara möjligt då båda parter 

berörs av hur företag upprättar sina finansiella rapporter och därmed påverkas dess 

lagstiftning. Varför valet av perspektiv inte föll på dessa är för att vi anser det vara mest 

intressant att undersöka intäktsredovisningen ur revisorers perspektiv, då just revisorers 

arbete ämnar vara till lag åt övriga intressenter. 
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2.8 Litteratursökning 
Litteratursökningen och valet av litteratur lägger grunden för vår studie. Vid 

litteratursökning har vi främst använt oss av Umeå Universitetsbibliotek. Den databas vi 

använt oss mest av vid artikelsökning är EBSCO Business Source Premier. En andra 

databas som utnyttjats är Google Scholar. Vid början av en litteratursökning menar 

Hartman (2003, s. 50-51) att man bör inleda med en litteraturorientering, där utsållning 

av litteratur kommer lägga grunden för studien. Han menar att det inte är bristen på 

litteratur som är problemet utan mer förekommande är istället ett överflöd av litteratur. 

Med överflödig information menar han att det är svårt att se vad som faktiskt är relevant 

för problemområdet. Att läsa uppsatser, böcker och artiklar kan ge vägledning och 

framförallt kan de referenser som använts leda till ny litteratur som eventuellt passar 

bättre för studien (Hartman, 2003 s. 51). Detta gav oss inspiration då vi utnyttjade andra 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt uppsatser för att hitta ytterligare litteratur som 

kunde lägga grunden till vår studie. 

 

För att säkerställa kvaliteten på insamlingen har vi i största möjliga mån valt artiklar 

som är “peer reviewed”, alltså sakkunnigt granskade, samt kollat hur väl citerade 

artiklarna är. Vissa av våra artiklar om IFRS 15 har kommit ut under 2013/2014 vilket 

gör att de inte är väl citerade, dock har vi istället studerat flera artiklar under samma 

område som nämner liknande forskningsfrågor och är skrivna av vetenskapliga källor. 

 

Hartman (2003, s. 55) förklarar att en förutsättning för att hitta passande litteratur är att 

man ska veta vad det är som eftersöks. Detta görs bland annat via 

problemformuleringen där hållpunkter tas som sedan utnyttjas vid sökandet. Vid 

sökning av artiklar har vi använt oss av ett flertal nyckelord och dessa huvudsakligen på 

engelska. Vanligt förekommande nyckelord är; Revenue, Revenue recognition, Revenue 

recognition IFRS, agency theory, information asymmetry, earnings management, IFRS 

impact, IFRS information asymmetry, IFRS earnings management samt IFRS 15. För att 

hitta ytterligare artiklar som varit av intresse för just vår studie har vi även betraktat 

referenslistan på tidigare funna artiklar. Böcker och kurslitteratur har även använts till 

vår undersökning, i huvudsak till de metodologiska kapitlen, och sökts via Umeå 

Universitetsbiblioteks söktjänst. 

 

Avslutningsvis menar Hartman (2003, s. 53) att inte ens den mest effektiva 

litteratursökningen beskriver någonting om dess kvalité utan att detta även måste 

relateras till hur pass tillförlitlig litteraturen är. Mer om detta kan utläsas i nedanstående 

delkapitel.  

2.9 Källkritik 
Eftersom att mängden information ökar relativt snabbt anser vi att källkritiken är en 

naturlig förutsättning för en tillförlitligt och relevant studie. Johansson (2011, s. 85) tar 

upp vikten av sanningshalten angående källor som inhämtas vid en forskningsstudie och 

att man genom ifrågasätta källan kan säkerställa sanningshalten. Dessa frågor ordnar 

han upp i tre grupper: Närhetskritik, beroendekritik och tendenskritik. 

 

Den första gruppen är av namnet närhetskritik. Här ifrågasätts källans “närhet”; har 

forskaren själv utfört händelsen eller har hen observerat någon annans verk, det vill säga 

refererar hen till någon annans iakttagelser? (Johansson., 2011, s.85). Här inkluderar 

även Thurén och Strachal (2011 s. 132) hur längesedan en händelse som ska beskrivas 

inträffat. Huvudregeln enligt dem är att ju tidigare informationen är desto mer 
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tillförlitligt är den. (Johansson., 2011, s.85) menar fortsättningsvis att om man ska 

beskriva en händelse som inträffade för flera år sedan är det högst orimligt att 

beskrivningen blir tillfredsställande. Dessa två områden ger oss två riktlinjer; använda 

källor som bygger på relativt nya händelser och använd förstahandskällor framför 

andrahandskällor. Vi har även till största möjliga mån hämtat artiklar som är tidsenlig 

då dessa, som vi nämnt tidigare, anses vara av bättre kvalité och aktualitet. De tillfällen 

då äldre källor använts har vi strävat efter bakgrund till ämnet eller en ytterligare 

förstärkning av en annan källa. Med detta sagt anser vi att den nyaste källan inte alltid är 

den bästa källan.   

 

Tendenskritik är den del i Johansson (2011, s. 85-86) kritiska granskning av källor som 

har för avsikt att fastställa forskarens syfte med studien. Han menar att man använder 

denna typ av kritik för att se om författaren till studien har haft ett specifikt syfte. 

Fortsättningsvis menar Thurén och Strachal (2011 s. 132) att det är viktigt att säkerställa 

individen bakom källan då de dem ofta anser sig vara opartiska men att det kan vara en 

sanning med modifikation. Exempelvis kan en forskare studera en viss 

problemformulering som hen eventuellt blivit kritiserad för tidigare vilket kan leda till 

att han får incitament att skriva vad han själv anser vara positiv fakta (Johansson, 2011, 

s. 85-86). Beroendekritiken, den tredje och sista formen av källkritiken, som både 

Johansson (2011, s. 86) samt Thurén och Strachal (2011 s. 132) diskuterar, innebär att 

man undersöker om två olika källor är beroende av varandra. Detta kan bero på 

exempelvis att två olika medverkande i en studie kan ha utgått ifrån samma 

vetenskapliga artiklar och deras respons blir därför inte utifrån deras egna erfarenheter 

(Johansson, 2011, s. 86). 

 

Vi har tagit hänsyn till dessa frågor när vi har valt diverse källor till studien genom att vi 

använt oss av välkända tidskrifter, välciterade artiklar samt använt oss av vetenskapligt 

granskade databaser. Vi anser att de studier vi använt oss av är tillämpliga och relevanta 

för vår studie men samtidigt kan vi inte fullt ut säkerställa att en studie utförd i ett annat 

land är fullständigt tillämpbar i Sverige. Som avslutning menar vi att det är intressant att 

jämföra olika länder, skiljer sig resultaten eller anses det ligga likheter internationellt?  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer vi inledningsvis redogöra de grundläggande 

redovisningsprinciper och regler som gäller. Vidare diskuteras intäktsredovisningens 

regelverk som den ser ut idag samt hur den kommer att se ut från och med 1 januari 

2017. En beskrivning om revisorsrollen kommer sedan tas upp. Avslutningsvis 

presenterar vi våra valda teoretiska utgångspunkter; agentteorin, med fokus på 

informationsasymmetri, samt vinstmanipulering.  

 

3.1 Redovisningsprinciper 
De flesta aktiva företag är skyldiga att upprätta redovisning. För att åstadkomma en 

rättvisande bild av företags förvaltning finns det ett antal grundläggande principer som 

måste följas och antas som byggstenar inom redovisningen. De huvudsakliga 

principerna innefattar i korthet; fortlevnadsprincipen, försiktighetsprincipen, 

realisationsprincipen, matchningsprincipen och kongruensprincipen. Även rättvisande 

bild och god redovisningssed hör till de principer som är viktiga ståndpunkter inom 

redovisningen. (Artsberg, 2005, s. 155). Nedan kommer vi beskriva de principer som 

närmast relaterar till vårt valda ämne. 

 

Försiktighetsprincipen används såsom Smith (2006, s. 87) hävdar vid osäkra 

bedömningar, försiktighet antas då genom att tillgångar och intäkter inte överskattas och 

skulder samt kostnader inte underskattas. Principen har som Artsberg (2005, s.160) 

påpekar varit betydande i Sverige under lång tid och anses fortfarande inneha en stark 

ställning i landet. 

 

Realisationsprincipen åsyftar Artsberg (2005, s.161-162) istället vara av vikt när en 

intäkt skall tas upp i redovisningen och kan följas genom två huvudsakliga synsätt, 

formsynsätt eller substanssynsätt.  Hon förklarar följaktligen att vid ett formsynsätt 

måste en transaktion ha ägt rum, att äganderätten gått över till någon annan, medan det 

vid ett substanssynsätt endast krävs att en generell värdeökning skett på marknaden. 

 

Matchningsprincipen innebär att man parar ihop kostnader och intäkter för att på så sätt 

kunna redovisa dem under samma period (Smith, 2006, s. 81). Fortsättningsvis innebär 

matchning att balansräkningen kommer innehålla verkliga tillgångar och skulder med 

olika typer av periodiseringsposter (Artsberg, 2005, s. 163). 

 

Rättvisande bild eller korrekt bild menar Nilsson (2010, s. 42) att finansiella rapporter 

ger om redovisningens helhet speglar företags ställning och resultat. Att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild ses inte alltid så självklart som man kan tro, trots en strävan 

om en rättvisande bild måste i vissa fall avvägningar göras då skiljaktigheter kan uppstå 

mellan exempelvis olika principer (Nilsson, 2010, s. 42). Ett exempel på detta är 

försiktighetsprincipen och rättvisande bild där en så korrekt bild som möjligt innebär att 

samtliga förhållanden och upplysningar bör tas i anspråk, även de som av karaktären 

antas innefatta osäkerhet (Nilsson, 2010, s. 42). 

3.2 Kvalitativa egenskaper 
Bortsett från de grundläggande redovisningsprinciper som nämnts ovan finns även fyra 

kvalitativa egenskaper som gör informationen användbar i finansiella rapporter enligt 
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Fagerström och Lundh (2005, s. 14); begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. Nedan beskrivs dessa egenskaper mer ingående. 

 

Sundgren et al. (2013, s. 55) förklarar att den information som utges ska vara 

lättbegriplig för användarna. Vidare menar de att samtidigt som informationen ska vara 

lätt att förstå bör användarna ha en förkunskap för företagsverksamhet och 

grundläggande redovisning samt att informationen inte heller får förbigås på grund av 

att den kan anses vara svår att förstå. 

 

Samtidigt som informationen ska anses vara begriplig påpekar Smith (2006, s. 25) att 

informationen i finansiella rapporter även bör vara relevant. Med relevant åsyftar han 

att informationen är om den har inverkan på användarnas beslutsfattande. Fagerström 

och Lundh (2005, s. 15) tillägger att rapporter ska vara tillämplig men även av 

väsentlighet för att underlätta för en intressent att bedöma tillgänglig information. 

 

För att information ska bedömas vara tillförlitlig krävs det att informationen om 

intäktstransaktioner och övriga händelser återges på ett korrekt sätt (Fagerström och 

Lundh, 2005, s. 15). Sundgren et al. (2013, s. 56) menar att det i vissa fall är svårt för 

normbildare att balansera relevans och tillförlitlighet då det är möjligt att informationen 

anses relevant men så pass osäker att det om informationen stod med i resultat- och 

balansräkningen skulle riskera bli vilseledande. Fagerström och Lundh (2005, s. 15) 

förlänger detta och åsyftar att informationen inte får styras åt ett specifikt håll utan att 

den måste vara neutral. Ett annat problem med finansiell information som Sundgren et 

al. (2013, s. 56-57) tar upp är att den ibland kan vara baserad på uppskattade värderingar 

vilket innebär att tillförlitligheten ifrågasätts. Vidare påpekar de att för i största möjliga 

mån försöka göra tillförlitliga skattningar kan stadganden i redovisningsstandarderna 

användas och att dessa stadganden i sin tur ponerar att prognoserna sätts med så hög 

objektivitet som möjligt. Även utförliga upplysningskrav ger goda förutsättningar för att 

tillförlitligheten ska vara hög och i situationer där tillförlitligheten anses vara ett 

problem finns det standarder som sätter just höga upplysningskrav (Sundgren et al., 

2013, s.56-57). 

 

Jämförbarhet är såsom Smith (2006, s. 30-31) antyder viktigt då det ger användarna 

möjlighet att skapa sig en åsikt om utvecklingsriktning i företags finansiella ställning. 

Fortsättningsvis menar Sundgren et al. (2013, s. 57) att utgångspunkten för jämförbarhet 

är att de ska vara jämförbara över tid och att händelserna i rapporterna ska redovisas på 

ett enhetligt sätt. Dock påpekar författarna att företag tidvis är i behov av att ändra sina 

redovisningsprinciper, för att kunna ge en mer relevant, begriplig eller tillförlitlig 

information åt externa intressenter. Gör man det, krävs det jämförelsetal i bokslutet även 

för tidigare års resultat- och balansräkningar. 

3.3 International Financial Reporting Standard - IFRS 
Marton et al. (2013, .s 5) förklarar att redovisningen och dess regleringar under många 

år har utvecklats och förändrats, både nationellt och internationellt vilket har skapat 

olikheter i redovisningens utformning mellan länder. När behovet av att jämföra ett 

företags finansiella rapporter mellan länder ökade, förklarar de att dessa olikheter blev 

ett mer omfattande problem. På grund av den alltmer globala ekonomin utformades 

IASC (nuvarande IASB) år 1973 och därmed en uppsättning redovisningsstandarder, 

som vi idag kallar International Financial Reporting Standards (IFRS), detta för att 

bland annat underlätta investeringar och ekonomiska beslut samt öka 
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marknadseffektiviteten världen över (Mirza & Holt, 2011, s. 2). Som ett bidrag till 

harmoniseringen påpekar Mirza och Holt (2011, s. 3) att EU under år 2002 införde att 

från och med år 2005 kräva att samtliga noterade företag ska implementera IFRS i deras 

koncernredovisning. Utöver EU förklarar de att det även är andra länder som tillämpat 

IFRS, i dagsläget beräknas siffran till över 100 i världen. Införandet har bland annat 

spridit sig till Australien, Hong Kong, Nya Zeeland och Sydafrika och fler länder väntas 

implementera standarden framöver (Mirza & Holt, 2011, s. 3). Dessutom är samarbetet 

mellan IASB och den amerikanska motsvarigheten FASB på väg i rätt riktning 

angående målet mot den globala harmoniseringen vilket i framtiden kan betyda att 

globala redovisningsstandarder utvecklas (Marton et al., 2013, s. 21). Som avslutning 

anser Sundgren et al. (2013, s. 13) att även om harmoniseringen är på bättringsvägen 

kvarstår det fortfarande vissa skillnader mellan IFRS och US GAAP. 

3.4 Intäktsredovisningens grunder 
Vid beräkning av resultatet är kostnader och intäkter av central betydelse. Den 

viktigaste frågan gällande redovisning av intäkter är tidpunkten: när i tiden intäkten ska 

redovisas samt till vilket värde (Mirza & Holt, 2011, s. 139). Mirza och Holt (2011, s. 

139) menar vidare att det historiskt sett uppkommit en del finansiella skandaler som 

varit ett resultat av manipulation av intäktsredovisningen via olämpliga 

redovisningsprinciper. Vid intäktsredovisningen är det framförallt två centrala 

standarder som nyttjas, nämligen IAS 11 samt IAS 18. Dessa två standarder beskrivs 

mer ingående nedan. 

3.4.1 IAS 18: Intäkter 

Som man kan utläsa i tidigare delkapitel måste man ta ställning till, i vilken period en 

intäkt ska redovisas. Det primära som gäller och som ses som ett krav för att redovisa en 

intäkt i enighet med IAS 18 är: ”att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med 

en intäktspost sannolikt kommer att tillföras och att posten också måste kunna mätas på 

ett tillförlitligt sätt” (IFRS, 2014, s. 107). Vad denna formulering faktiskt betyder 

kommer vi återkomma till senare i kapitlet. 

 

Enligt IFRS (2014, IAS 18, para. 1) tillämpas IAS 18 under tre typer av transaktioner 

samt händelser; 

 

1. Försäljning av varor 
2. Utförande av tjänsteuppdrag 
3. Annans utnyttjande av ett företags tillgång, som ger upphov till ränta royalty 

eller utdelning. 
 

Dessa tre typer av transaktioner samt händelser tar Marton et al. (2013, s. 270-271) upp 

när de beskriver vad de tillsammans har gemensamt: för det första ska samtliga 

transaktioner som företaget erhåller värderas till verkligt värde. De åsyftar att man utgår 

ifrån att båda parter har kunskap om prissättningen av tillgången eller skulden som 

behandlas samt att deras ekonomiska ställning ska påverkas om transaktionen blir 

genomförd eller inte. I vanliga fall sker överföringen i form av likvida medel som är 

sammankopplad till den prestation som är utfärdat av företaget (Bragg, 2010, s. 187). 

Mirza och Holt (2011, s. 140) hävdar att eftersom likvida medel är värderat till verkligt 

värde blir denna typ att transaktion enkel att värdera. Fortsättningsvis anser Marton et 

al. (2013, s 271) att problem kan uppstå om betalningen sker vid en senare tidpunkt än 

själva prestationen, det kommer därmed bli en skillnad mellan det verkliga 
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(diskonterade värdet) samt det nominella värdet. Vidare påpekar de att eftersom det 

verkliga värdet kommer vara lägre än det värde vi erhåller i framtiden kommer 

skillnaden mellan dessa att redovisas som ränteintäkter. Detta är den tredje typen av 

transaktioner som nämns ovan som IAS 18 reglerar (Mirza & Holt 2011, s. 140). 

 

I IAS 18 beskrivs det på ett flertal ställen att en intäkt ska redovisas när de ekonomiska 

fördelarna som uppkommer i sammanhang med denna intäkt sannolikt kommer förses 

till företaget samt att posten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (Bragg, 2010, s. 189). 

Osäkerheten som företaget utmärker är kopplingen till begreppet sannolikt och 

informationen om graden av osäkerheten erhålls genom informationen från ett företags 

finansiella rapport (Marton et al., 2013, s. 272). Begreppet tillförlitligt innebär enligt 

Marton et al. (2013, s. 272) att intäkten måste uppskattas till en rättvis nivå och om detta 

inte är möjligt ska företaget inte ta upp posten som en intäkt. Det finns även ytterligare 

intäkter som diskuteras i andra standarder eftersom IAS 18 inte tar upp alla varianter, 

detta är exempelvis leasingavtal som tas upp i IAS 17.  

 

Tidigare nämndes de tre viktigaste frågorna som kan kopplas till intäktsredovisningens 

transaktioner. Under genomgången är det dock viktigt att komma ihåg att den viktigaste 

frågan, oavsett vilken typ av intäkt som uppkommer, är i vilken period den ska 

redovisas (Sundgren et al., 2013, s. 64).  Den första och kanske vanligaste typen av 

transaktioner är försäljning av varor (Marton et al., 2013, s. 273). Enligt IFRS (2014, 

IAS 18 para. 14) krävs det att följande villkor ska vara uppfyllda innan en intäkt kan 

redovisas; 

 

a) “Företaget har till köparen överfört de betydande risker och förmåner som är 

förknippade med varornas ägande.” 

b) “Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen 

som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon 

reell kontroll över de sålda varorna.” 

c) “Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

d) “Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

transaktionen kommer tillfalla företaget.” 

e) “De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 

transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

 

Utifrån dessa krav kan vi utläsa att realisationsprincipen har en betydande roll när 

redovisningen av en intäkt ska beräknas (Marton et al., 2013, s. 273). 

 

Den största svårigheten som utgörs för företagen enligt Marton et al. (2013, s. 273) vid 

redovisningen av en intäkt är att kartlägga när ett företag har överfört de väsentliga 

risker och förmåner som kan utläsas i punkt 1 i IAS 18. För att kunna fastställa när detta 

sker, menar de att det kommer vara nödvändigt att granska de transaktioner som 

företaget utför. Beroende på olika situationer kan tidpunkten för övergången variera där 

den juridiska äganderätten eller det fysiska innehavet är två områden som tas hänsyn till 

(Mirza & Holt, 2011, s. 142). Vidare tar Marton et al. (2013, s. 273) upp ett exempel då 

ett säljande företag ska vänta med redovisningen av intäkten; om det i 

försäljningsavtalet även ingår att hjälpa till vid eventuella brister eller fel som uppstår vi 

användandet av varan under en viss tidsperiod. De menar då att företaget bör vänta även 

om huvudarbetet är utfört vilket kan utgöra problem i praktiken.  
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Den andra typen av transaktioner är utförande av tjänsteuppdrag där Mirza och Holt 

(2011, s. 144) hänvisar från IAS 18 till IAS 11- Entreprenadavtal.  För att få en 

komplett bild av hur tjänsteuppdrag redovisas måste man även gå igenom principerna 

som IAS 11 förklarar, vilket kortfattat tas upp nedan (Marton et al., 2013, s. 275).  

 

Enligt Marton et al. (2013, s. 275) är tjänsteuppdrag en typ av konsultuppdrag som 

utförs av ett företag vanligen under en längre tid, ibland flera år. Som nämnt tidigare är 

intäkterna bland den viktigaste posten i en resultaträkning. Om ett konsultuppdrag 

sträcker sig över fler år och intäkten kommer redovisas i samband med att uppdraget är 

slutfört kan detta komma att ge en missvisande bild av företagets finansiella rapport 

(Marton et al., 2013, s. 276). Marton et al. (2013, s. 276) hävdar att detta i sin tur leder 

till att intressenter får en missvisande bild av företaget samt att informationen blir 

mindre relevant för dem och att det även kan uppstå problem för den juridiska personen 

då den totala prestationen inte kan periodiseras.  De menar avslutningsvis att några år av 

dåliga resultat kan leda till tvångslikvidation och det kan därför vara viktigt att redovisa 

periodmässigt över tidsperioden istället för att invänta uppdragets slutdag. 

 

Den tredje typen av de huvudsakliga reglerna i intäktsredovisningen som Mirza och 

Holt (2011, s. 144) tar upp är ränta, royalty och utdelning. Denna typ uppstår när en part 

nyttjar ett företags tillgång (Marton et al., 2013, s. 282). Sundgren et al. (2013, s. 69) 

avslutar med att förtydliga vikten av att kraven om sannolikheten och tillförlitligheten är 

uppfyllda. 

3.4.2 IAS 11: Entreprenadavtal 

IAS 11 utgår från entreprenadavtal och hur intäkter skall redovisas i och med det (Mirza 

& Holt, 2011, s. 81). Marton et al. (2013, s.275) anser att distinktionen mellan 

entreprenadavtal och tjänsteuppdrag är att avtalen inom entreprenad avser fysiska objekt 

som byggnader, maskiner och vägprojekt medan tjänsteuppdrag är en typ av 

konsultuppdrag som utförs av företag under en längre tid. Det specifika med 

entreprenadavtal är att de sätts som antingen fastprisavtal eller uppdrag på löpande 

räkning. Sundgren et al. (2013, s. 70) menar vidare att med fastpris avser parterna 

komma överens om ett pris som ska gälla, dock kan det innefatta klausuler som 

påverkar priset åt något håll om det skulle behövas.  Med löpande räkning å andra sidan 

hävdar de att betalning utgår från mängden material, arbete och andra utgifter och 

vinsttillägg som ingår i avtalet. 

 

Det finns två huvudsakliga sätt att intäktsredovisa entreprenadavtal såsom Sundgren et 

al. (2013, s. 70) nämner; endera redovisas intäkten då projektet är slutfört och övergått 

till köparen eller i takt med att arbetet fortlöper genom successiv vinstavräkning. De 

problem som de erfarit med förstnämnd metod är att det är svårt att få en bild av 

lönsamheten när eventuell vinst redovisas då projektet är klart. Samtidigt som det är 

svårt att få en bild av lönsamheten med förstnämnd metod menar de att succesiv 

vinstavräkning förutsätter att utfallet av avtalet ska kunna beräknas på ett tillförlitligt 

sätt, vilket i vissa fall kan vara problematiskt. Det finns dock regler i IAS 11 om fallet 

vore så att tillförlitligheten inte kan fastställas (Sundgren et al., 2013, s. 70). 

3.5 IFRS 15: Revenue From Contracts With Customers 
Den 1 januari 2017 börjar en ny standard att gälla för börsnoterade företag, IFRS 

15.  Huvudsyftet med IFRS 15 är att fastställa principer för rapportering av användbar 

information till intressenter av finansiella rapporter som kommer att handla om storlek, 



19 
Ekman & Tiger  

tidpunkt och osäkerhet av intäkter och kassaflöden från ett företags kundkontrakt 

(IASB, 2014, s.6). Enligt IASB (2014, s. 6) kommer IFRS 15 i och med 

implementeringen att ersätta följande nuvarande standarder och tolkningar; 

 

(a) IAS 11 - Entreprenadavtal; 

(b) IAS 18 - Intäkter; 

(c) IFRIC 13 - Kundlojalitetsprogram; 

(d) IFRIC 15 - Avtal om uppförande av fastighet; 

(e) IFRIC 18 - Överföringar av tillgångar från kunder; 

(f) SIC-31 Intäkter - Bytestransaktioner som avser reklamtjänster. 

 

IASB (2014, s. 6) hävdar att intäkter är ett viktigt område för intressenter av finansiella 

rapporter för att på så sätt kunna bedöma ett företags prestation och ställning. Trots 

detta menar de att tidigare intäktsredovisning krävt förbättringar då det visat sig vara av 

begränsad vägledning och att de två huvudsakliga standarderna, IAS 18 och IAS 11, kan 

vara svåra att tillämpa på mer komplexa transaktioner. De hävdar även att IAS 18 visat 

sig ha en ytterligare begränsad vägledning inom många relevanta intäktsområden 

rörande redovisning av “Multiple element arrangements”. Följaktligen har även de 

standarder som gäller i USA, US GAAP, haft områden som krävt förbättring vilket 

medfört det gemensamma projektet mellan IASB och FASB (IASB, 2014, s. 6).  IASB 

(2014, s. 6) nämner nedan de huvudsakliga målen med IFRS 15; 

 

“(a) avlägsna inkonsekvenser och svagheter i de befintliga kraven angående 

intäktsredovisningen; 

(b) ge ett mer robust regelverk för intäktsfrågor; 

(c) förbättra jämförbarheten av intäktsredovisningens praxis i hela enheter, industrier, 

jurisdiktioner och kapitalmarknader; 

(d) ge mer användbar information till användare av finansiella rapporter genom 

förbättrade upplysningskrav; 

(e) förenkla upprättandet av bokslutet genom att minska antalet krav som en person 

skall hänvisa”. 

3.5.1 Fem-stegs-modellen 

Vanligtvis vid införande av nya regleringar kommer förändringar att ske, detta kommer 

inte vara något undantag. IASB (2014, s. 7) beskriver att IFRS 15 har en samlad modell 

för all intäktsredovisning, mer specifikt fem-stegs-modellen. Huvudprincipen inom 

IFRS 15 är att ett företag ska redovisa intäkter på utlovade varor eller tjänster som 

motsvarar den ersättning som företaget förväntar sig att erhålla i utbyte (IASB, 2014, s. 

7).   

 

Jones och Pagach (2013, s. 31) menar att även om fem-steg-modellen är tydligare än 

dagens vägledning inom intäktsredovisning kan tillämpningen av dessa fem steg 

komma att generera en liten skillnad mellan den nya och gamla intäktsredovisningen. 

Omfattningen av förändringen beror på komplexiteten i företagets verksamhet och i 

vilken utsträckning det är beroende av branschspecifik vägledning (Jones & Pagach., 

2013, s. 31). Ett företag kommer fortsättningsvis att redovisa intäkter i enlighet med den 

nya fem-stegs-modellen;  
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3.5.2 Steg 1: Identifiera kontraktet 

Enligt IASB (2014 s. 7) är ett kontrakt ett avtal, muntligt eller skriftligt, mellan två eller 

flera parter som utformar bindande rättigheter och skyldigheter samt betalningsvillkor. 

Följaktligen menar de att kraven i IFRS 15 ska tillämpas på huvudsakligen alla kontrakt 

som utformas och uppfyller nedanstående kriterier, men understryker samtidigt att det i 

vissa fall kan vara av betydelse för företag att kombinera flertalet kontrakt och redovisa 

dem som en enhet. Samtliga av dessa kriterier ska uppfyllas innan ett företag redovisar 

ett kontrakt; 

 

 Båda parterna har godkänt avtalet och åtagit sig att fullgöra sina rättigheter 

respektive skyldigheter, 

 Företaget kan identifiera sina, respektive kundens rättigheter avseende de varor 

eller tjänster som skall överföras, 

 Betalningsvillkoren för de varor eller tjänster som ska överföras till kund kan 

identifieras av företaget, 

 Kontraktet har kommersiell innebörd. Det vill säga risken, tidpunkten eller 

storleken av företagets framtida kassaflöden väntas förändras till följd av 

kontraktet, 

 Eftersom att det är troligt att företaget kommer erhålla ersättning för varan eller 

tjänsten ska dem beakta kundens förmåga och avsikt att betala detta belopp 

(IASB, 2014, s. 11). 

 
Punkt fem bör noga ses över då den innebär att om företaget vet att sannolikheten att få 

betalt är låg kommer detta kontrakt inte vara tillämplig av denna standard och ska 

således inte redovisas som en intäkt (IASB, 2014, s. 13). Detta betyder, enligt IASB 

(2014, s. 13), att den framtida intäktsredovisningen kommer påverkas av kundens 

betalningsförmåga redan från start om ett kontrakt utesluts. Som nämnts ovan kan det i 

vissa fall vara till fördel att kombinera flera kontrakt till ett och denna kombination ska 

enligt IASB ske om ett flertal kontrakt har ingåtts samtidigt, i nära anslutning eller 

uppfyller ett eller flera kriterier; 

 

 Avtalen förhandlas fram som ett paket och har ett gemensamt mål, 

 Ersättningen som framgår av betalningsvillkoren beror på ersättningen som 

betalas enligt det andra kontraktet, 

 De varor och tjänster som utlovas ska endast innebära ett prestationsåtagande. 
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Avslutningsvis, om flera kontrakt måste beaktas tillsammans bör dem kombineras och 

ses som ett enda kontrakt för att kunna förstå den ekonomiska innebörden av 

transaktionen (Jones & Pagach., 2013, s. 31).   

3.5.3 Steg 2: Identifiera prestationsåtagande i kontraktet 

Det andra steget i modellen behandlar identifieringen av det prestationsåtagande företag 

har gentemot kund (IASB, 2014, s. 15). Jones och Pagach (2013, s. 30) förklarar 

prestationsåtagande som ett löfte i ett kontrakt med en kund om att överföra en viss vara 

eller tjänst. När ett kontrakt inleds ska företaget bedöma vilka varor och tjänster samt 

vilka prestationer som har utlovats i utbyte mot ersättning (IASB, 2014, s. 15). Jones 

och Pagach (2013, s. 31-32) hävdar även att problem uppstår när ett avtal har fler än en 

vara/tjänst. Att avgöra om en vara eller tjänst är av separata prestationsskyldigheter är 

något som företag måste ta ställning till samt att dessa bör redovisas enskilt (Journal of 

accountancy, 2014, s. 45). Enligt IASB (2014, s. 15) kommer ett företag stå som en 

separat prestationsskyldighet endast om: 

 

 En vara eller tjänst som är distinkt eller, 

 En serie av distinkta varor eller tjänster som är likartat och följer samma mönster 

när överföringar sker till kund. 

 

När är då en vara distinkt? Enligt IASB (2014, s. 16) är en vara distinkt när två kriterier 

är uppfyllda; (i) kunden kan dra nytta av den vara eller tjänst, antingen på egen hand 

eller tillsammans med andra resurser (ii) företagets löfte att överlåta varan eller tjänsten 

till kunden kan identifieras övriga löften i kontraktet. Det förstnämnda menar de 

innebära att varan eller tjänsten ska kunna användas, konsumeras eller säljas för ett pris 

som är högre än skrotvärdet eller på annat sätt kan erlägga ekonomiska fördelar till 

kund. Kund ska kunna dra nytta av varan eller tjänsten på egen hand alternativt i 

kombination med andra lättillgängliga varor (IASB 2014, s. 16-17). En lättillgänglig 

vara eller tjänst anser IASB (2014, s. 16-17) är något som säljs separat av företaget, av 

annat företag eller att kunden redan har erhållit denna vara från företaget sen tidigare. I 

sådant fall måste ett företag utvärdera de utlovade varor eller tjänster för att avgöra om 

varje vara eller tjänst anses vara en separat prestationsskyldighet (IASB, 2014, s 16-17). 

 

Enligt Jones och Pagach (2013, s. 32) är identifieringen av prestationsförplikterna 

huvudnyckeln till att intäktsredovisningen ska bli helt korrekt samt att detta även kräver 

en hög nivå av kompetens vid bedömningen. Dessa kommer utgöra i vilken tidpunkt en 

intäkt ska redovisas, exempelvis kommer ett företag som erbjuder installation, underhåll 

och support sannolikt kommer skapa två skilda prestationsskyldigheter (Journal of 

accountancy 2014, s. 45). Slutligen menar Journal of accountancy (2014, s. 45) att om 

en utlovad vara eller tjänst inte är distinkt, ska företaget kombinera dessa med andra 

utlovade varor eller tjänster tills dess att paketet likställer sig som distinkt. 

3.5.4 Steg 3: Fastställande av transaktionspriset 

IASB (2014, s. 21) förklarar att när prestationsskyldigheten har identifierats ska 

företaget intäktsredovisa transaktionspriset som är kopplat till prestationen. Det är vad 

steg tre går ut på: att bestämma transaktionspriset. Transaktionspriset förklarar Journal 

of Accountancy (2014, s. 45) som den ersättning ett företag har rätt till, i utbyte att 

överföra de varor och tjänster som kontraktet delger, och kräver ett antal faktorers 

överseende. 
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Vissa effekter måste beaktas när uppskattning av transaktionspriset sker enligt IASB 

(2014, s. 21). Dessa effekter kan skapas från rörlig ersättning, begränsningar vid 

uppskattandet av rörlig ersättning, att det finns betydande finansieringskomponenter i 

kontraktet, att betalningen sker i annat än pengar samt den ersättning som betalas till en 

kund (IASB 2014, s. 21). 

 

Jones och Pagach (2013, s. 32) förklarar att bestämma transaktionspriset kan vara enkelt 

när ersättningen utgörs av ett fast pris men att det däremot kan uppstå problem när en 

rörlig ersättning är inblandad. Fortsättningsvis menar författarna att i det fall 

ersättningen är rörlig kommer denna nya standard att påverka både storleken och 

tidpunkten då en intäkt ska redovisas. Vidare hävdar de att en rörlig ersättning kan 

uppstå genom exempelvis rabatter, återbetalning eller krediter. Bloom och Kamm 

(2014, s. 51) påpekar att transaktionspriset bestäms genom antingen det förväntade 

värdet eller mest sannolika beloppet. Företaget ska använda den metod som de anser 

bäst kommer kunna uppskatta ersättningen (IASB 2014, s. 22). 

 

Det förväntade värdet är summan av det sannolikhetsvägda beloppet från en rad möjliga 

ersättningsbelopp och kan vara en lämplig uppskattning av beloppet av rörlig ersättning 

om ett företag har ett stort antal kontrakt med liknande egenskaper (IASB 2014, s. 22). 

Vidare beskriver IASB (2014, s. 22) att det mest sannolika beloppet är den enskilt mest 

sanna mängd i en rad möjliga ersättningsbelopp vilket betyder det mest sannolika 

utfallet av kontraktet. Det mest sannolika beloppet kan vara en lämplig uppskattning av 

beloppet av rörlig ersättning om avtalet bara har två möjliga utfall (IASB 2014, s. 22). 

 

Enligt standarden ska rörliga ersättningar uppskattas och sedan inkluderas i 

transaktionspriset men bara till den utsträckning det är sannolik att ersättningen inte ska 

återföras (IASB 2014, s. 23). Som det kan utläsas tidigare är vi idag vana vid att 

redovisa dessa intäkter när den osäkerhet som de är förknippade med upphör. 

3.5.5 Steg 4: Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 

Journal of accountancy (2014, s. 46) beskriver att det fjärde steget innebär att företag 

fördelar transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena som uppges i avtalet. 

Vidare tar Jones och Pagach (2013, s. 33) upp att om ett kontrakt endast innehåller ett 

prestationsåtagande kommer transaktionspriset bara vara kopplat till detta 

prestationsåtagande. Om ett kontrakt däremot har mer än ett prestationsåtagande bör 

transaktionspriset fördelas, baserat på deras relativa fristående försäljningspriser 

(Bloom & Kamm, 2014, s. 51; Jones & Pagach, 2013, s. 33). IASB (2014, s. 27-28) 

upplyser att dessa fristående försäljningspriser frivilligt kan bestämmas av följande tre 

metoder; 

 

 Justerad marknadsbedömningsstrategi - ett företag kan utvärdera en marknad 

där en viss vara eller tjänst säljs för att på så sätt uppskatta ett försäljningspris 

som en kund skulle vara villig att betala. Ett annat alternativ är att företaget 

bevakar konkurrenter som säljer liknande varor och tjänster för att sedan justera 

priserna så att det speglar företagets kostnader samt marginaler 

 Förväntad kostnad plus en marginalstrategi - Ett företag uppskattar sina 

förväntade kostnader för att uppfylla en prestationsskyldighet för att sedan lägga 

på en marginal på denna vara eller tjänst 

 Residualmetoden - Ett företag kan uppskatta det fristående försäljningspriset 

med utgångspunkt från den totala köpesumman minus de fristående 
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försäljningspriserna för andra varor och tjänster som utlovas i kontraktet. 

Däremot får ett företag använda restmetoden endast när följande kriterium är 

uppfyllda: (i) företaget säljer samma vara eller tjänst men till många olika 

kunder med ett försäljningspris som är varierande eller (ii) företaget har ännu 

inte etablerat ett pris för en specifik vara/tjänst eller att varan/tjänsten ännu inte 

blivit sålt och därmed har ett osäkert försäljningspris. 
 

Avslutningsvis hävdar IASB (2014, s. 28) att en kombination av dessa metoder kan 

rekommenderas när två eller flera av dessa varor eller tjänster är varierande eller ses 

som osäkra. 

3.5.6 Steg 5: Redovisa intäkten när respektive prestationsåtagande uppfylls 

Journal of Accountancy (2014, s. 46) påpekar att det sista steget i den nya modellen 

även är det steget där standardens kärna återspeglas: överföringen av kontroll. Ett 

företag ska redovisa sina intäkter när de uppfyllt sina prestationsåtaganden (Bloom & 

Kamm, 2014, s. 51). Ett prestationsåtagande är uppfyllt när en vara eller tjänst är 

överfört till kund, med andra ord när kunden har kontroll över tillgången (IASB, 2014, 

s. 17). Med kontroll avses när kunden har möjlighet att styra användningen av 

tillgången alternativt erhåller fördelar av den överförda varan eller tjänsten (Bloom & 

Kamm, 2014, s. 51; Jones & Pagach, 2013, s. 33). 

 

En central fråga innan intäkten ska redovisas är om prestationsåtaganden är uppfyllda 

vid en tidpunkt eller om det har blivit uppfyllt under en viss tidsperiod (Journal of 

Accountancy, 2014, s. 46). Standarden går igenom kriterier som måste vara uppfyllda 

om man ska redovisa en intäkt över tid respektive vid en tidpunkt och det sistnämnda 

kan liknas vid dagens successiva vinstavräkning (IASB, 2014, s. 18). IASB (2014, s. 18, 

41) hävdar att om ett företag anses överföra kontrollen över tiden och därmed redovisar 

intäkter över tiden ska dessa kriterier vara uppfyllda; 

 

 Kunden får och förbrukar de förmåner som uppstår i samma veva som företaget 

utför prestationen. Ett exempel på detta kan vara rutin eller återkommande 

tjänster som städning. Vid dessa tillfällen är det enkelt att identifiera om kunden 

får och samtidigt kan förbruka förmånerna men det finns tillfällen då det kan 

vara svårt att identifiera om detta sker samtidigt. Standarden går vidare igenom 

vilka antaganden som ska göras om svårigheten med identifiering inträffar, 
 Företagets prestation producerar eller förbättrar en tillgång som kunden 

kontrollerar under tiden denna prestation utförs, vilket exempelvis kan vara 

pågående arbete av en renovering, 
 Prestationen skapar inte en tillgång med en alternativ användning för företaget, 

och företaget har rätt till betalning för de prestationer som hittills blivit utförda. 

Vidare finns det paragrafer som ger vägledning angående när en tillgång har en 

alternativ användning för företaget. 
 

Dessa paragrafer ger vägledning angående de nya begreppen “alternativ användning för 

företaget” och “rätt till betalning”. IASB (2014, s. 41) förklarar att alternativ 

användning syftar till om företaget på något vis kan använda tillgången på annat sätt, 

exempelvis att tillgången säljs till annan kund anses som alternativ användning. 

Däremot menar de att om tillgången är kundanpassad kommer det sällan ses som att 

företaget har en alternativ användning då kostnaden för att göra om kontraktet kan bli så 

pass hög att det inte kan säljas till övriga kunder. 



24 
Ekman & Tiger  

 

Rätt till betalning innebär att ett företag har rätt till betalning för det arbete som hittills 

har blivit utfört (IASB, 2014, s. 42). IASB (2014, s. 42) menar att ersättningen för utfört 

arbete ska vara en approximation av försäljningspriset vilket ska täcka kostnader men 

även innehålla en vinstmarginal. Jones och Pagach (2013, s. 33) vill avslutningsvis 

påpeka att huvudarbetet kommer ligga i att ta reda på om prestationen är utförd över tid 

eller vid en tidpunkt. För att sammanfatta vad som kommer uppstå i samband med 

implementeringen av IFRS 15 ser vi här de övergripande skillnaderna: 

 
IAS 18/11 IFRS 15 

 

Separata modeller för: 

 Entreprenadavtal 

 Varor 

 Tjänster 

 

 

En modell för alla prestationsåtaganden: 

 De som uppfylls över tid 

 De som uppfylls vid en specifik tidpunkt 

 

Fokus på risker och förmåner Fokus på kontroll 

 

Begränsad vägledning för: 

 ”Multiple element arrangements” 

 Rörlig ersättning 

 Licenser 

 

Utökad vägledning: 

 ”Multiple element arrangements” 

 Rörlig ersättning 

 Fördelning av transaktionspriset 

 Licenser 

 Optioner 

 Återköpsavtal 

 

 
 

Figur 2. Övergripande jämförelser mellan IFRS 15 och dagens regler. (Författarnas egen figur)  

3.6 Revisorsrollen 
Enligt FAR (2013a) ses en revisor som den naturliga länken mellan klient och dennes 

intressenter. Vidare beskrivs revision som en kvalitetsstämpel som används för att öka 

trovärdigheten av en verksamhets förvaltning samtidigt som revision möjliggör chansen 

för goda affärsförbindelser (FAR, 2013a). En revisors primära arbetsuppgift är således 

att granska verksamheters redovisning samt att kontrollera styrelsen och att deras 

åtaganden gentemot verksamheten stämmer överens med vad som tidigare bestämts 

(FAR, 2013b). 

 

En revisor lämnar enligt FAR (2013b) en revisionsberättelse som ska innehålla 

revisorns slutsatser angående revisionen samt rekommendationer till resultat- samt 

balansräkningen men även till styrelseledamöter och VD. Denna berättelse är 

huvudsakligen adresserad till företag men är av stor betydelse även för andra 

intressenter (FAR, 2013b). 

 

Collis et al. (2004, s. 96-97) redogör att företag är tvingande till att upprätta revision om 

de uppfyller två av tre kriterier som finns om balansomslutning, nettoomsättning samt 

antalet anställda i företaget. Om ett företag inte uppfyller kriterierna beskriver de att det 

då är ett frivilligt val och även fast det för en stor del företag är just frivilligt väljer 

många ändå att använda sig av en revisor. Anledningarna till detta nämner de vidare 

vara enkla; intressekonflikten som kan uppkomma, och hänföras till agentteorin, kan 

minska samt att det anses vara kostnadseffektivt, bara för att nämna två av dem. Studier 

visar även att användandet av en revisor kommer öka företags trovärdighet samt att de 
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fördelar som skapas ofta överväger nackdelarna (Collis et al., 2004, s. 96-97). Blackwell 

(1998, s.68-69) hävdar även i sin artikel att företag som använder sig av revisorer 

erhåller bättre lånevillkor samt ger ut en signal av högre kvalitet till övriga aktörer på 

lånemarknaden. 

 

Eilifsen et al. (2014, s. 5-6) menar att efterfrågan på redovisning och revision spelar en 

viktig roll i agent-principal förhållandet, eftersom förhållandet dem emellan ofta kan 

resultera i att agenten generellt har mer information om de finansiella räkenskaperna än 

självaste principalen. Detta kommer beskrivas mer ingående i nästa delkapitel. 

Författarna benämner fenomenet som informationsasymmetri och kan leda till att 

agenten utnyttjar sin ställning genom manipulering av rapporter. För att minska risken 

för manipulationer och missvisande information i de finansiella räkenskaperna ses alltså 

revision och revisorn som ett viktigt redskap (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 

3.7 Agentteorin 
Moderna företag arbetar som ett lag och inkluderas av många spelare, dessa spelare 

omfattas exempelvis av chefer, anställda samt aktieägare (Brealey et al., 2014, s. 882). 

Förhållandet mellan spelarna samt deras synvinkel på organisationens styrnings- och 

kontrollproblem kan benämnas som agentteorin (Hatch, 2002, s. 366). Vidare beskriver 

Eisenhardt (1989, s. 58) att agentteorin främst fokuserar på principaler och agenter. 

Ross (1973, s. 134) påpekar i sin artikel “The economic theory of Agency: The 

principal’s problem” att agent-principal förhållandet är universal och kan uppstå i 

princip vilka kontraktuella avtal som helst vare sig det handlar om en arbetsgivare och 

anställd eller mellan en stat och dess styre. Enligt Eisenhardt (1989, s. 58) utgår 

agentproblemet från att två samverkande parter har olika attityder mot risk och på så sätt 

skapar och strävar efter olika mål. Jensen och Meckling (1976, s. 308) hävdar även att 

om båda parter, agent och principal, agerar för att maximera sin egen nytta finns det 

anledning att ana att agenten vid varje tillfälle inte kommer att handla i principalens 

riktlinjer. Eisenhardt (1989, s. 58) berör två problem som kan uppstå i agent-principal 

förhållandet; konflikten mellan olika mål och de svårigheter samt kostnader som det 

medför när principalen vill kontrollera hur agenten agerar, samt problemet som uppstår 

när de båda parterna har olika attityd om risktagande och därmed föredrar olika åtgärder 

för att åstadkomma någonting. Summan av detta hävdar Krause et al. (2014, s. 94) är att 

principalen helst ser en så liten kompensation som möjligt ut mot agenten samtidigt som 

denne, på grund av den informationsasymmetri som kan uppstå till följd, bör överväga 

incitament för agenten att hålla sig till verksamhetens mål. Scott (2012, s. 340) 

definierar agentteorin på följande sätt: 

 

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to 

motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would 

otherwise conflict with those of the principal.” 

 

Huvudsyftet med teorin är alltså att säkerställa att agenternas primära syfte stämmer 

överens med principalernas och strävar efter samma mål i verksamheten, med andra ord 

att bestämma det mest effektiva kontraktet parterna emellan (Eisenhardt, 1999, s. 58: 

Hatch, 2002, s.366). För att säkerställa att de intressen som agent-principal har hamnar i 

linje med varandra används kontrakt där detaljerade uppgifter om åtaganden och 

belöningar fastställs för att motivera agenten att sträva mot de gemensamma mål som 

finns (Hatch, 2002, s. 366). Jensen och Meckling (1976, s. 308) hävdar vidare att 

principalen kan inrätta vissa incitament och övervakningskostnader för att begränsa 
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agenten från att agera i sitt eget intresse. I vissa fall kan även principalen betala agenten, 

via bindningskostnader, för att hen ska följa principalens huvudintresse och för att 

försäkra sig att om agenten tar beslut som inte följer riktlinjerna så kan kompensation 

utgå för agentens räkning (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 

 

Healy och Palepu (2000, s. 409-410) studerar agentproblemet utifrån en an annan 

synvinkel, investerare och entreprenörer. Även de har ett antal olika lösningar på 

problemet som; optimala kontrakt med avtal om kompensationer och skulder, använda 

sig av en effektiv styrelse som övervakar förvaltningen eller informationsförmedlare så 

som analytiker och revisorer för att upptäcka missbruk av företagets resurser. 

 

Brealey et al. (2014, s. 12) förklarar att ägarna aldrig fullt ut kommer att kunna tillförlita 

sig på att agenten handlar å dennes vägnar. Författarna menar att detta kan leda till 

omfattande problem. Ett exempel som tas upp är när Dennis Kozlowski, VD för Tyco, 

arrangerade en fyrtioårsfest för sin fru som sammanlagt kostade 2 miljoner dollar. Detta 

i sig var inte ett problem men när det uppdagades att han debiterat företaget för hela 

kostnaden resulterade det i missnöjda ägare då detta ses som en extrem intressekonflikt 

(Brealey et al., 2014, s 12). Hatch (2002, s. 367) spinner vidare på detta och redogör att 

ett problem som kan kopplas till ovanstående exempel är förhållandet till information: 

ju mer information som principalen har, desto bättre kontroll har hen på agentens 

prestation och åtaganden. Följaktligen handlar detta problem om informationsasymmetri 

där principalen kan har ofullständig information om agenten vilket kan öka dennes 

incitament att åsidosätta sina skyldigheter och därmed utnyttja sin ställning gentemot 

principalen (Hatch, 2002, s. 367). 

 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) hävdar att det i samband med 

informationsasymmetri kan uppstå kostnader, agentkostnader, för att kunna fastställa att 

riktlinjerna agenten har gentemot principalen uppnås. Healy och Palepu (2001, s. 406) 

diskuterar förhållandet mellan informationsasymmetri och agentproblemet samt behovet 

av upplysningar och finansiella rapporteringar. De menar att konflikten mellan agent 

och principal samt informationsasymmetri skapat behov av tydligare finansiella 

rapporter och upplysningar. För att minska agentproblemet och informationsasymmetrin 

och för att därmed öka trovärdigheten i förvaltningar och rapporter används bland annat 

tillsynsmyndigheter, standardiseringsorgan och revisorer (Healy och Palepu, 2002, s. 

406). 

 

Carrington (2010, s. 19) kopplar dessa agentkostnader till revisorn. Han menar att en 

företagsledare har intresse att anlita en revisor så länge kostnaden understiger de 

fördelar som erläggs av en revisor. Författaren hävdar vidare att agentteorin beskiver 

syftet av revision som ett behov av en försäkran, av företagsledningens uttalanden, via 

deras finansiella rapporter. Healy och Palepu (2002, s. 415) styrker detta påstående och 

menar att det är, bland annat, revisorernas arbete att förse investerare och andra 

intressenter med en oberoende försäkran om att företagets bokslut överensstämmer med 

god redovisningssed. Även Dedman et al. (2014, s. 1) betonar den kollektiva nyttan med 

revision som bland annat omfattar befintliga samt potentiella leverantörer och 

intressenter. Att ägarna inte kommer ha kontroll över hur företagsledningen driver 

verksamheten beskriver Carrington (2010, s. 19), precis som Healy och Palepu (2002, s. 

415), som problemet med informationsasymmetri. Fortsättningsvis menar Carrington 

(2010, s. 19-20) att informationsasymmetri inte behöver vara något dåligt utan att det 

snarare är vanligt förekommande med en viss felfördelning av information mellan olika 
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parter. Problemet uppstår när de olika parterna har olika incitament, då det finns en risk 

att den parten som har informationsövertaget, kommer ändra sitt beteende som blir till 

nackdel för den andra parten (Carrington, 2010, s. 19-20). 

 

Sundgren et al. (2013, s. 27) förklarar att den information som redan är känd på 

marknaden är av ett begränsat värde. Det betyder att de finansiella rapporterna genererar 

ett speciellt värde som reducerar informationsasymmetrin mellan företag och dess 

intressenter (Sundgren, et al., 2013, s. 27). Darrough och Stoughton (1986, s. 501) 

nämner att man vanligtvis delar upp informationsasymmetrin i två olika slag eller 

skepnader; Adverse selection samt Moral hazard. Författarna förklarar att den 

förstnämnda uppstår när agenten och principalen inte har lika mycket information att 

tillgå. Carrington (2010, s. 20) beskriver att ett klassiskt exempel på adverse selection är 

marknaden för begagnade bilar. Författaren kopplar detta på det sätt att köparen inte har 

lika mycket information om bilen, som säljaren har. Köparen kommer därför stå inför 

ett dilemma när ett begagnat köp ska genomföras; han kan med största sannolikhet säga 

att säljaren kommer känna till eventuella brister med bilen och att han troligtvis inte 

kommer informera om dessa brister (Carrington, 2010, s. 20). På så sätt befinner sig 

köparen i ett informationsunderläge. Sundgren et al. (2013, s. 28) avslutar detta område 

med den förklaringen att denna typ av informationsproblem i värsta fall kan leda till att 

en hel marknad blir ur funktion. Darrough och Stoughton (1986, s. 501) beskriver 

fortsättningsvis Moral hazard som informationsproblem vart uppstår då agenten och 

principalen ser olika värden i de åtgärder som vidtas. Ett exempel på detta som 

Sundgren et al. (2013, s. 28) refererar till är att en ägare, efter denne har sålt ut ett 

aktieinnehav, kan tappa engagemang i företagets bästa. Lösningen på detta, enligt dem, 

har genom tiderna varit olika bonus- eller incitamentprogram som är kopplat till 

företagets resultat. Redovisningen kommer här spela en central roll då den ämnar utgöra 

en “måttstock på måluppfyllelse” inom diverse kontrakt mellan företaget och andra 

intressenter (Sundgren et al., 2013, s. 28). Slutligen nämner Sundgren et al. (2013, s. 28) 

att använda den redovisade vinsten som “mått på måluppfyllelse” kan vara en nackdel 

då det kan ge incitament till vinstmanipulering, vilket diskuteras vidare i nästa 

delkapitel. 

 

Studier kopplat till informationsasymmetri har utförts. Armstrong et al. (2010) testade 

hur bland annat införandet av IFRS skulle påverka informationsasymmetri i Europeiska 

företag genom att undersöka aktiemarknadens reaktioner på olika händelser. Samtidigt 

studerade Hamberg et al. (2011) hur införandet av IFRS 3 påverkade företag i Sverige 

genom att granska de svenska företagens årsredovisningar. Enligt Armstrong et al. 

(2010) förväntade sig investerare och andra intressenter att informationen skulle 

förbättras vilket hängde ihop med resultatet av studien där de bland annat fann en 

positiv reaktion mellan företag med hög informationsasymmetri och införandet av 

IFRS. Hamberg et al. (2011) redogör i sin studie för att goodwillnedskrivningar enligt 

IFRS är betydligt lägre än goodwillavskrivningar och nedskrivningar som gjorts enligt 

svenska redovisningsprinciper. De ville därför undersöka hur intressenter reagerade på 

införandet då detta medförde att det redovisade resultatet ökade hos företag. Resultatet 

Armstrong et al. (2010) presenterade var att införandet av IFRS resulterat i 

förväntningar om tydligare tillämpning av normerna, högre informationskvalitet och 

mindre asymmetri. Författarna understryker dock att det krävs ytterligare forskning 

kring området för att mer bestämt kunna dra slutsatser om förväntningarna stämmer. Å 

andra sidan resulterade Hamberg et al. (2011) studie i att informationen rörande IFRS 3 
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blev mindre användbar för intressenter, vilket utökade asymmetrin, då denna standard 

resulterade i ett mer omfattat tolkningsutrymme.  
 

Avslutningsvis menar Carrington (2010, s. 21) att revisorn inte kommer att minska 

informationsasymmetrin i sig utan kommer snarare, genom sin verifikation av 

företagsledningens yttranden, öka tillförlitligheten för den information som lämnas ut 

till intressenter. Moral hazard och Adverse selection kommer i sin tur reduceras i 

samband med bekräftandet av den information som revisorn ger (Carrington, 2010, s. 

21). 

 

Den information som erhålls via finansiella rapporter och räkenskaper har en central 

betydelse för ägare och övriga intressenter och är även det primära skälet till att 

intäktsredovisningen reviderats.  Informationsasymmetri har skapat behov av tydligare 

finansiella rapporter och upplysningar vilket även ses som en viktig aspekt för IASB 

och FASB vid utformandet av redovisningsstandarder. Vi har därmed valt att utgå från 

agentteorin då vi i vår studie ämnar undersöka om den nya intäktsredovisningen 

kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag. 

Informationsasymmetri, som är en del av agentteorin, går hand i hand med 

vinstmanipulering, vilket vi kommer ta upp mer ingående i nästa delkapitel. Relationen 

mellan transparenta finansiella rapporter och vår problematisering gör att vi vill 

undersöka om agentteorin, med fokus på informationsasymmetri, samt 

vinstmanipulering kan förklaras av det nya införandet av IFRS 15, eftersom dessa 

fenomen är två av skälen till att intäktsstandarden reviderats. En förbättrad och ökad 

informationsutgivning kan eventuellt komma att minska denna asymmetri vilket i sin tur 

även kan leda till att manipuleringen av vinster reduceras. 

3.8 Vinstmanipulering 
Vinstmanipulering är följden av ett icke korrekt representerat ekonomiskt resultat vid en 

tidpunkt och innebär precis som namnet tyder på att en manipulation av resultatet skett 

(Goel & Thakor, 2003, s. 151). Det innebär att beroende på önskat resultat, kan det 

justeras upp eller ner genom att öka eller minska intäkter och/eller kostnader (Boatright, 

2010, s. 461). Sundgren et al. (2013, s. 51) samt Healy och Wahlen (1999, s. 368) 

förklarar att manipuleringen utnyttjas av företag för att nå mål avseende resultat, 

skuldsättning eller dylikt för att vilseleda aktieägare eller andra intressenter som är 

engagerad i företagets finansiella rapporter. Som ordet själv lyder, innebär det i princip 

att vinsten manipuleras genom antingen struktureringar av transaktioner eller 

utnyttjande av mångsidigheten som återfinns i redovisningen (Sundgren, et al., 2013, s. 

51). Enligt Healy och Wahlen (1999, s. 368) definieras vinstmanipulering som: 

 

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and 

in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 

about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers” 

 

Brugstahler och Eames (2006, s. 633) åsyftar att det i princip var dag pågår debatter runt 

media om hur realiserade resultat skiljer sig från prognostiserade och vad detta beror på. 

Att vinstmanipulering existerar är känt bland forskare men desto svårare att bevisa då 

resultatet innan eventuell manipulering måste identifieras (Healy & Wahlen, 1999, s. 

370). Tilläggas bör, enligt Sundgren et al. (2013, s. 51), att vinstmanipulering inte 

nödvändigtvis behöver ses som något olagligt eller att man på något sätt bryter mot 
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redovisningens standarder, utan kan endast vara ett sätt att utnyttja standardernas 

mångsidighet. Ett exempel på detta som de nämner är avskrivningsreglerna gällande 

tillgångar; ett företag kan välja att skriva av en tillgång under lång tid vilket innebär ett 

förbättrat kortsiktigt resultat, eller att man övervärderar sina intäkter och undervärderar 

kostnaderna. Healy och Wahlen (1999, s. 369) menar att nackdelar uppkommer då 

ledningens agerande leder till missvisande resursallokeringar men nämner också 

fördelar i möjliga förbättringar i ledningens kommunikation ut till externa intressenter. 

Morphi (2010, s. 261) förlänger detta och antyder att det finns två kategorier av 

vinstmanipulering; metoder som faller innanför samt utanför standarden. Hon syftar 

fortsättningsvis på att metoder utanför standarden innebär bedrägeri och därmed brott 

mot regelverken. Fields et al. (2001, s. 266-271) hävdar att vinstmanipulering genom 

flera studier kan kopplas till bonusprogram och att den även skapar incitament för att 

erhålla förbättrade lånevillkor. Jones (1991, s. 194) anser fortsättningsvis att det mest 

vanligaste sättet vid manipulering av vinsten är med hjälp av periodiseringar, och då 

framförallt av intäkter och kostnader. 

 

En annan typ av vinstmanipulering som förekommer är inkomstutjämning (Goel & 

Thakor, 2003, s. 151). Goel och Thakor (2003, s. 151) beskriver att inkomstutjämning 

används för att jämna ut intäkterna över en viss period. Författarna menar att 

tillämpningen sker då företag vill påvisa ett resultat eller vinst med låg volatilitet. Detta 

används för att göra ett gott intryck på investerare som har för avsikt att investera i ett 

företag med en stabil tillväxt (Boatright (2010, s. 460). Goel och Thakor (2003, s. 152) 

menar vidare att detta kan göras då höga resultat inte utvecklas i riktning med en hög 

positiv marknadsreaktion. Istället kan alltså företag föredra att inte rapportera en del av 

sitt resultat för att plocka tillbaka det i ett skede med lägre uppvisat resultat och när den 

marginella effekten av marknadsreaktionen har större betydelse. Denna typ av 

vinstmanipulering kommer dölja en investerares förmåga att på ett korrekt sätt bedöma 

risken i aktien eller för att hantera riskerna som kan matchas med investerarens 

riskprofil (Boatright, 2010, s. 460). Sundgren et al. (2013, s. 51) förklarar att det bland 

annat är på grund av dessa manipuleringar som redovisningen och dess standarders roll 

blir central, då den ska vara till hjälp för att minimera riskerna för vinstmanipuleringen. 

Även fast standarder ska vara ett hjälpmedel finns det idag inget skrivet om detta inom 

IASBs ramar och vidare menar dem att en orsak till detta kan vara att de anses vara 

utanför rapporternas syfte då de finansiella rapporternas har för avsikt att tillgodose 

information till intressenter. 

 

Enligt Boatright (2010, s. 459) är chefernas syfte med vinstmanipulering att erhålla 

fördelar gentemot de nuvarande ägarna eller deras representanter och att de därmed 

försöker ta diverse beslut utifrån sitt eget intresse framför aktieägarnas. För Vd:n kan ett 

högt resultat, på kort sikt, leda till en högre bonus, stigande aktiekurser, överskrida 

analytikers förväntningar samt sprida ett gott rykte och på så sätt undvika en eventuell 

uppsägelse (Boatright, 2010, s. 459). Detta är även något som Healy och Wahlen (1999, 

s. 380) styrker då de påpekar att det finns en rad olika motiv, bland andra för att öka en 

lednings ersättning eller för att påverka aktiemarknaden, till vinstmanipulering. Problem 

kommer istället uppstå för aktieägarna som vill hålla sina aktier långsiktigt, då de inte 

kommer kunna bedöma framtidens risker och avkastning korrekt (Boatright, 2010, s. 

465). 

 

En regelbaserad redovisning med få redovisningsmetoder kommer ge en uppenbar 

minskning av manipuleringar av vinster (Sundgren, et al., 2013, s. 52). Fields et al. 
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(2001, s. 259) menar att tillsynsmyndigheter måste förstå för- samt nackdelar med 

regleringar samt att de måste försöka hitta en optimal nivå. Vidare åsyftar de att 

reglering av redovisningen kommer påverka både kvaliteten och kvantiteten av de 

finansiella rapporterna. Avslutningsvis styrker även Sundgren, et al. (2013, s. 52) att 

vinstmanipulering kommer limiteras av regelbaserade standarder men även att 

revisionen spelar en stor roll gällande manipulering vilket kommer ge ledningen 

incitament att förgå med gott exempel och sprida ett gott rykte. 

 

Enligt Fagerström och Lundh (2005, s. 83) gav införandet av diverse standarder, i 

allmänhet, företag större valmöjligheter mellan olika metoder vid redovisningen.  Å 

andra sidan hävdar de att det finns utrymme för subjektiva uppskattningar inom IFRS 

samt företags redovisning vilket kan medföra att de finansiella rapporterna inte alltid ger 

en rättvisande bild av företag. De menar vidare att detta skulle kunna innebära att 

företag numer ges en större möjlighet till manipulation av intäkter eller andra delar av 

sin redovisning (Fagerström och Lundh, 2005, s. 104). Kraven för företag angående 

intäktsredovisningen kan ses som stränga men beror på att intäkterna utgör en stor del 

av ett företag och med mildare krav skulle rapporterna vara oanvändbara (Fagerström 

och Lundh, 2005, s. 146).   

 

Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) studie syftar till att undersöka om användandet 

av standarder av bra kvalité även ger finansiella rapporter av bättre kvalité, mer 

specifikt, om IFRS har något samband med vinstmanipulering. De påpekar att det länge 

har blivit ifrågasatt om företag som implementerar IFRS engagerar sig betydligt mindre 

i vinstmanipulering i jämförelse med de företag som redovisar enligt de nationella 

standarderna. De studerade 636 tyska börsnoterade företag, mellan åren 1999-2001 där 

det gjordes en jämförelse mellan de företag som implementerat IFRS med de företag 

som redovisar enligt tyska standarder samtidigt som de kollade om övriga faktorer kan 

påverka vinstmanipulering. Callao och Jarne (2010) undersökte istället IFRS påverkan 

på vinstmanipulering på företag i EU. De förklarar i sin studie att betydande 

diskussioner pågått om IFRS kommer bidra till en förbättrad finansiell rapportering i 

EU. Författarna anser att det alltid finns två sidor av ett mynt och påpekar att IFRS 

eventuellt kan ha en negativ inverkan på redovisningen. De undersökte därmed om 

införandet av IFRS lämnat utrymme för egna tolkningar genom att jämföra 

periodiseringar före samt omedelbart efter implementeringen.  Deras urval bestod av 

1408 börsnoterade företag i sammanlagt 11 EU-länder och undersökningsperioden 

sträckte sig mellan 2003-2006, delad i två delperioder (2003-2004 och 2005-2006) för 

att spegla situationen före och efter implementeringen av IFRS. Van Tendeloo och 

Vanstraelen (2005) resultat visade på att vinstmanipuleringen inte påverkats vare sig 

man redovisade efter IFRS eller de tyska nationella standarderna medan Callao och 

Jarnes (2010) studie fann att vinstmanipulering ökat sedan implementeringen av IFRS i 

Europa. I analysen menar Callao och Jarne (2010) att förändringen i vinstmanipulering 

kan bero på tolkningsutrymmet och därmed ett ökat utrymme för manipulation inom 

internationella regler jämfört med nationella. 

 

Richardson (2000) undersöker i sin studie förhållandet mellan informationsasymmetri 

och vinstmanipulering genom att studera finansiella nyckeltal hos företag. Tidigare 

forskning om samband mellan informationsasymmetri och vinstmanipulering har gjorts 

av bland annat Dye (1988) samt Titman och Trueman (1988), där de demonstrerat ett 

befintligt samband genom analytiska modeller. Richardson (2000) förlänger sin studie 

genom att empiriskt testa om graden av vinstmanipulering ökar om 
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informationsasymmetri ökar. Han fortsätter med antagande att om 

informationsasymmetrin är hög har intressenter och aktieägare inte tillräckligt med 

information. Detta kan bero på bristande incitament, resurser eller access, för att kunna 

kontrollera managers åtaganden och i sin tur motverka manipulering. Richardson (2000) 

finner i studien ett statistiskt signifikant samband mellan ökad vinstmanipulering vid 

ökad informationsasymmetri. Vidare förklarar författaren att en möjlig slutsats tyder på 

att informationen som är känt om företaget och dess finansiella ställning kan begränsa 

omfattningen kring vinstmanipulering. 

 

Som vi tidigare nämnt kan informationsasymmetrin påverkas av ett företag. Om 

managern i fråga har en bonus kopplad till sin ersättning kan hen se till sina egna 

intressen och manipulera intäkterna så resultatet i sin tur ser bättre ut än vad det 

egentligen är. Detta kommer aktieägarna inte ha kontroll på om de inte är djupt insatta i 

allt vad hen gör. Kopplat till vår studie är det nya införandet av intäktsredovisningen 

tänkt att leda till att misstolkningar, gällande redovisningen av diverse intäkter, 

minskas. Om misstolkningar minskas och upplysningarna blir tydligare blir 

tolkningsutrymmet mindre som i sin tur kan leda till att informationsasymmetrin 

reduceras. Då tidigare studier visat på informationsasymmetri inverkar på 

vinstmanipulering anser vi det intressant att undersöka om och hur den nya standarden 

kommer påverka dessa fenomen. 

3.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Redovisningen och dess regleringar är under ständig utveckling och förändring, både 

nationellt och internationellt, vilket skapat olikheter i utformningen mellan olika länder. 

När behovet av globaliserade kapitalmarknader är ett faktum gäller det också att alla 

noterade bolag använder sig av samma redovisningsregler. Intäktsredovisningen hör till 

en central del vid beräkning av ett företags resultat och agerar även ett centralt område 

för intressenter när det kommer till framtida investeringar. Intäktsredovisningen har 

under senare tid varit ett debatterat område då standarder och upplysningar inte ansetts 

inneha tillräcklig vägledning. De två huvudsakliga standarderna IAS 18 och IAS 11 har 

ansetts vara svåra att tillämpa vid mer komplexa transaktioner samtidigt som de 

standarder som används i USA haft områden just inom intäktsredovisningen som krävt 

förbättring. Till följd av dessa brister i nuvarande intäktsredovisning har en ny standard, 

IFRS 15, stiftats för att på så sätt klargöra principerna kring redovisningen av intäkter. 

Den nya standarden har sin startpunkt den 1 januari 2017 och med införandet inrättas 

bland annat en ny fem-stegs-modell vars syfte är att ta bort svagheter i de befintliga 

kraven, hjälpa företag redovisa sina intäkter samt ge en mer användbar information till 

intressenter. Huvudsyftet med IFRS 15 är att företag ska redovisa intäkter på utlovade 

varor eller tjänster som motsvarar den ersättning som företaget förväntar sig erhålla i 

utbyte mot dessa. 

 

Revision ses ofta som en kvalitetsstämpel och används för att öka trovärdigheten av en 

verksamhets redovisning och förvaltning. En revisor är den naturliga länken mellan 

klient och intressenter och den huvudsakliga uppgiften en revisor har är att granska 

redovisningar för att kontrollera att förvaltningen ger en rättvisande bild av 

verkligheten. Som det tidigare är nämnt i teorikapitlet finns ett behov av bland annat 

revisorer samt standarder då det kommer till agent-principal förhållandet och den 

informationsasymmetri som kan komma att uppstå i och med detta. Ofullständig 

information mellan agent och principal har ökat behovet av tydligare regleringar och 

upplysningar. För att minska agentproblemet och informationsasymmetrin och därmed 
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öka trovärdigheten i rapporter används just revisorer som en oberoende försäkran att en 

verksamhets förvaltning stämmer överens med god redovisningssed.  

 

Tidigare studier angående IFRS och informationsasymmetri har gjorts. Armstrong et al. 

(2010) presenterade i sin studie att införandet av IFRS resulterat i förväntningar om 

tydligare tillämpning av normerna, högre informationskvalitet och mindre asymmetri. 

Hamberg et al. (2011) studerade istället informationen rörande IFRS 3 och fann att 

upplysningen blev mindre användbar för intressenter då denna standard resulterade i ett 

mer omfattat tolkningsutrymme. 
 

Fortsättningsvis har tidigare studier har visat att informationsasymmetri och 

vinstmanipulering samverkar och att det vidare finns ett statistiskt signifikant samband 

att ökad informationsasymmetri leder till ökad vinstmanipulering. Vinstmanipulering är 

en teori som används för att justera upp och ner resultat genom ökning alternativt 

minskning av ett företags intäkter och/eller kostnader. Syftet med vinstmanipulering är 

att genom struktureringar av transaktioner nå specifikt uppsatta mål avseende 

exempelvis resultat samt skuldsättning och används därmed för att vilseleda intressenter 

i verksamhetens finansiella rapporter. Vinstmanipulering kan även användas för att 

jämna ut intäkterna över en viss period för att ge potentiella intressenter en bild av att 

företaget är en solid och säker investering.  Vinstmanipulering behöver inte vara olaglig 

men kan i många fall utnyttja regleringars mångsidighet och är därför etiskt ifrågasatt. 

Mer regelbaserade standarder samtidigt som revisionen innehar en viktigare ställning 

kan komma att resultera i en reducering gällande manipulering. 

 

Studier, angående sambandet mellan införandet av IFRS och vinstmanipulering, har 

påvisat olika resultat. Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) studie visade att det inte 

fanns någon skillnad i vinstmanipulering efter att man införde IFRS i Tyskland medan 

Callao och Jarnes (2010) studie inom EU resulterade i en ökad grad av manipulation. 
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4. Praktiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs de praktiska tillvägagångssätten och val av statistiska verktyg. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva val av undersökningsdesign, därefter redogörs 

valet av population och urval. Vidare i kapitlet beskrivs hur enkäten utformats och 

genomförts för att därefter avsluta med en beskrivning av de statistiska verktyg som vi 

valt att använda oss av.  

 

4.1 Undersökningsdesign  
Den undersökningsdesign som planläggs kommer vara den generella utgångspunkten 

för studien och lägger därmed grunden för hur problemformuleringen ska besvaras, 

detta menar Saunders, et al. (2009, s. 138). Datainsamlingen och analysen av data anses 

vara det mest centrala genom studien och därför är det viktigt att tidigt fundera vilken 

typ av studie som ska genomföras (Krishnaswamy & Satyaprasad 2010 s. 40-41). Som 

vi tidigare nämnt och som Saunders, et al. (2009, s. 136) även nämner är att vår 

problemformulering kommer att påverkas av verklighetssynen samt den 

forskningsansats som valts att utgå ifrån.  

 

Eftersom att vi vill undersöka om och hur IFRS 15 kommer påverka den nya 

redovisningen av intäkter för företag utgår vi ifrån en studie som Saunders, et al.(2009, 

s. 140) benämner som en förklarande studie. Betoningen i denna studie är att studera en 

situation eller ett problem i syfte att förklara relationen eller samband mellan diverse 

variabler (Saunders, et al., 2009, s. 140). Eftersom vi vill undersöka om det finns något 

samband mellan det nya införandet av IFRS 15 och eventuell påverkan på 

informationsasymmetri och vinstmanipulering kommer detta tillvägagångssätt hjälpa 

oss att bringa svar.  

 

Som tidigare nämnt i de teoretiska utgångspunkterna kommer vi att använda oss av en 

kvantitativ metod där datainsamlingen baseras på en enkätundersökning. Enligt 

(Eliasson, s. 28) är just enkätundersökningar det vanligaste sättet vid en förklarande 

studie. Denna typ av undersökning är en uppskattad metod eftersom det tillåter 

forskaren att samla in stora mängder data på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och därmed 

ett standardiserat data vilket möjliggör enkla jämförelser (Saunders, et al., 2009, s. 144). 

Eftersom vi valt att forma hypoteser som ämnar förklara samband behövs en större 

mängd data vilket, enligt författarna, enkelt kan normeras samt jämföras. De anser 

däremot att en nackdel med enkäter vid en undersökning är förmågan att göra ett dåligt 

arbete vid utformning av enkätfrågorna (Saunders, et al., 2009, s. 145) samt att denna 

typ av undersökning kan generera få svar i jämförelse med intervjuundersökningar 

(Eliasson, 2013, s. 29). Detta är något som vi haft i åtanke och för att utforma en så bra 

enkät som möjligt har vi valt att utföra en pilotstudie innan ordinarie enkät skickats ut. 

Mer ingående om pilotstudien tas upp i ett senare delkapitel. 

 

Avslutningsvis menar Saunders, et al. (2009, s. 139) att en kvalitativ 

undersökningsmetod med eventuella intervjuer kan vara att rekommendera om intresse 

finns av att beskriva och bedöma företeelser på ett djupare sätt och från en ny synvinkel. 

Detta är inte aktuellt för oss eftersom vårt syfte inte är att få en djupare insikt till varför 

revisorer har en viss uppfattning av det nya införandet av IFRS 15. Om vi hade valt att 

använda oss av en kvalitativ metod hade vi istället intervjuat ett färre antal revisorer om 
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deras uppfattning och attityder angående den nya standarden för  att på så sätt erhålla 

deras subjektiva åsikter på ett djupare plan. 

4.1 Urval 
Syftet med studien är att undersöka om och hur den nya standarden inom 

intäktsredovisning kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företags finansiella rapporter. Vår målpopulation sett från problemformuleringen riktar 

sig mot revisorer ute i landet och vi avgränsar oss till de godkända samt auktoriserade 

revisorer som arbetat, aktivt arbetar eller innehar kompetens rörande IFRS. För att få 

access till vår valda målpopulation mejlade vi FAR och Revisorsnämnden med frågor 

om de möjligtvis hade medlemsregister som vi kunde få tillgång till. Vi fick en första 

kontakt med FAR som inte hade tillgång till ett register men hänvisade oss vidare till 

Revisorsnämnden. Revisorsnämnden svarade med att ett medlemsregister fanns att 

tillgå och skickade oss per brev ett register med auktoriserade samt godkända revisorers 

e-postadresser.  

 

Att göra en totalundersökning av en population betyder att resultaten i studien inte 

medför någon osäkerhet alls, dock är denna typ av undersökning sällan förekommande 

då det är svårt att täcka en hel population samtidigt som det i många fall anses vara 

tillräcklig stringens med även mindre urval (Lantz, 2014, s. 101-102). Lantz (2014, s. 

102) påpekar ytterligare att det är antalet individer i urvalet i absoluta tal som utgör 

precisionen av en studie snarare än relationen mellan antalet individer i urvalet och 

antalet individer i populationen. När totalundersökning inte genomförs används alltså 

urval och en urvalsram, vilket enligt författaren är ett register över alla tänkta 

respondenter som ingår i målpopulationen för den valda undersökningen. Om en 

urvalsmetod ska användas bör detta bearbetas genom ett sannolikhetsurval vilket 

betyder att varje individ har en sannolikhet större än noll att bli vald (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 22). Inledningsvis var syftet att använda oss av ett systematiskt urval 

då vårt medlemsregister skickades per post och vi inte såg någon fördelaktig lösning till 

att omvandla detta elektroniskt. Vi hade då i åtanke att, utifrån vår bestämda 

urvalsstorlek, randomisera fram ett startnummer och sedan dra var n: te revisor från 

registret. Trost (2012, s. 35) redogör att denna form vanligen ger ett slumpmässigt och 

statistiskt representativt urval men belyser också den nackdel som finns via periodicitet 

vilket kan leda till skevhet i undersökningen. Körner och Wahlgren (2005, s. 22) 

spinner vidare på detta med urval och menar att det blir betydligt billigare och mindre 

tidskrävande än en totalundersökning. De antyder även att man kan erhålla bättre 

tillförlitlighet, större omfattning samt djup i en urvalsundersökning.  

 

Efter en djupgående research fann vi att det var möjligt att scanna in och omvandla 

materialet till ett Excel-dokument vilket underlättade hanteringen. I och med detta valde 

vi istället att använda oss av ett obundet slumpmässigt urval, OSU, för att ytterligare 

minimera risken för skevhet. Körner och Wahlgren (2005, s. 22) menar att när OSU 

tillämpas ges alla individer inom populationen samma sannolikhet att bli vald till 

undersökningen. Författarna finner denna typ av urval i likhet med att dra vinstlotter ur 

ett lotteri, där man inte kan eller vill föra urvalet i någon riktning. Fortsättningsvis 

klarlägger Trost (212, s. 34) att urvalet inte kommer påverkas av någonting annat än 

slumpen. Följaktligen påpekar han att man vanligtvis låter en dator göra urvalet genom 

en slumptalsgenerator.  Vi anser att detta urval passar vår undersökning då vi tagit del 

av ett brett register med cirka 1 990 auktoriserade och godkända revisorer utan någon 

inbördes ordning förutom att de är fördelade i respektive yrkestitel. Vi hävdar därmed 
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att det inte är möjligt att få ett skevt resultat med ett obundet slumpmässigt urval. Det vi 

kan se i revisorsregistret är att det är betydligt fler revisorer som är auktoriserade än 

godkända, detta bedömer vi dock inte att vara av något problem då huvudsyftet inte är 

att kolla någon eventuell skillnad i åsikt dem emellan.  

 

Som vi nämnt tidigare underlättades hanteringen när medlemsregistret omvandlades 

elektroniskt till ett Excel-dokument. Som utgångspunkt i Excel kunde vi därför 

genomföra ett obundet slumpmässigt urval genom att låta programmet slumpa fram 

urvalet via en generator. Vid fråga om urvalsstorlek har vi övervägt både tidsaspekt, 

administration och vilken precisionsgrad som behövdes, allt med tanke på syftet med 

studien. Den valda urvalsstorleken hamnade slutligen på cirka 50 % och ett urval på 

1000 revisorer. Våra förhoppningar innan undersökningen startade var ett svarsunderlag 

på cirka 20-30 % men efter att en grundläggande research genomfördes av effektiviteten 

av webbenkäter låg ett troligt svarsunderlag istället på omkring 10-15 %.  Ett antagande 

om ett större bortfall av svar resulterade i att vi ansåg ett urval på 1000 revisorer vara 

tillräckligt för att kunna analysera våra data på ett representativt sätt.  

4.3 Enkätkonstruktion 
Tidigt i studiens arbetsgång diskuterades upplägg och layout angående enkäten. Vi var 

redan från början medvetna om att konstruktionen av enkäten skulle komma att ta upp 

mycket av vår tid och detta var något som vi också ansåg vara nödvändigt för att i 

slutändan generera en bra studie. Enligt Bell (2006, s. 137) är en bra konstruerad enkät 

svårare att genomföra än vad man i början kan tänka sig. Det är därför viktigt att 

konstruera en enkät med tydlig information så att respondenterna förstår frågorna och 

att svaren går att tolka och analysera (Bell, 2006, s. 137). Vi började med att formulera 

ett tillhörande följebrev till enkäten. Dahmström (2011, s. 173) påpekar att det är viktigt 

att förklara till vilken typ av respondenter undersökningen riktar sig mot så denne 

förstår varför hen är tillfrågad att delta. Det bör vidare ingå att den tillfrågade har 

möjlighet att tacka nej till undersökningen, men även tydliggöra vikten med många 

deltagande för att studien ska resultera i god kvalité (Dahmström, 2011, s. 174). 

Avslutningsvis menar Dahmström, (2011, s. 173) att syftet med studien ska finnas med, 

försäkra att deltagaren är anonym samt att inga enskilda svar kommer att redovisas utan 

sammanställs till en enhet. Detta är något som vi haft i åtanke vid utformning av 

följebrevet och för att öka trovärdigheten till vår studie samt fånga våra respondenters 

intresse har vi lagt stor vikt vid detta. Vid konstruktionen lade vi bland annat in 

kontaktuppgifter till oss samt till vår handledare så att de enkelt skulle kunna kontakta 

någon av oss om frågor uppstod. Information om Umeå universitet uppmärksammades 

även för att öka tillförlitligheten. 

 

Ejlertsson (2014, s. 47) förklarar vidare att när det väl är dags för strukturering och 

formulering av själva enkätfrågorna bör detta tas stegvis. Istället för att direkt hoppa på 

frågeformuleringen tydliggör författaren att det bör konstateras vad det är som ska 

mätas och framförallt hur svaren ska mätas. Vidare förklarar Ejlertsson (2014, s. 47) att 

utgångspunkten skall tas ifrån syftet med studien och därifrån plocka ut 

problemområdet för att sedan bryta ner den till mindre beståndsdelar. Utifrån dessa 

beståndsdelar konstrueras sedan konkreta frågeställningar, denna process benämns som 

operationalisering (Ejlertsson, 2014, s. 47). Vi inledde därför med att bryta ner syftet till 

delområden; dagens och framtidens intäktsredovisning, informationsasymmetri samt 

vinstmanipulering för att sedan låta respondenterna besvara ett antal påståenden/frågor 

inom varje delområde. Se appendix 1 – Enkät.  
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Vid utformningen av enkäten har vi, precis som Ejlertsson (2014, s. 52) förklarar, varit 

tvungna att ta hänsyn till bland annat språket, entydiga frågor, ledande frågor etcetera. 

Vidare redogör han för att det finns frågor som är återkommande i de flesta 

undersökningar, vilket han benämner som bakgrundsfrågor. Denna kategori behandlar 

bland annat kön, ålder, utbildning och är viktig att ta med då svaren kan skilja sig 

markant mellan män och kvinnor eller om en jämförande studie mellan olika 

åldersgrupper eftersträvas (Ejlertsson 2014, s. 86). I samband med enkätkonstruktionen 

har vi använt oss av bakgrundsfrågor för att kunna säkerställa respondenternas yrkestitel 

för att på så sätt nå rätt målgrupp. Förutom yrkestitel, det vill säga om de är 

auktoriserade/godkända revisorer, ville vi även särskilja om respondenterna aktivt 

arbetar eller har arbetat med IFRS. Bakgrundsfrågorna med yrkestitel och arbetet med 

IFRS användes alltså helt och hållet för att inkludera att respondenterna innehar 

tillräcklig kompetens inom vårt forskningsområde.  

 

I undersökningen användes till stor del så kallade icke-öppna frågor. Trost (2012, s. 72) 

beskriver icke-öppna som frågor med fasta svarsalternativ. Han varnar för öppna frågor 

då det kan vara svårt att förstå innebörden samt att det ses som besvärligt och 

tidskrävande att handskas med. Vidare menar han att med öppna frågor i en enkät kan 

bortfallet komma att öka då det är vanligt att respondenter kan känna sig osäker på vad 

som ska besvaras.  Avslutningsvis tipsar författaren om att i så stor utsträckning som 

möjligt använda sig av slutna frågor för att underlätta hanteringen både för forskare 

samt respondenter (Trost, 2012, s. 74). Trots författarens avrådan om öppna frågor valde 

vi att erbjuda respondenterna en öppen fråga för ytterligare kommentarer och 

synpunkter berörande det nya införandet av IFRS 15. Motiveringen till detta är att vi, 

trots välarbetad enkät, kan ha förbisett att ställa frågor som respondenten anser vara av 

vikt.  Därmed ansåg vi att en öppen fråga gav möjlighet för våra respondenter att 

frambringa ytterligare åsikter. Avslutningsvis fanns ett kontaktfält för de respondenter 

som var intresserade av en sammanställning av resultaten, detta för att kunna ge något 

tillbaka till de som tagit sig tid att delta i undersökningen. 

 

Avslutningsvis vill vi tillägga att vi i vår undersökning valde att göra en webbenkät då 

detta reducerar svårigheterna och kostnaderna som ofta kan förknippas med enkäter som 

skickas ut via brev. Trost (2012, s. 143) påpekar dock att svarsfrekvensen med 

webbenkäter tenderar att bli lägre än utskick via post. Han förtydligar att detta 

exempelvis kan bero på glömska samt att påminnelser känns besvärligare över e-post. 

Risken för att undersökningen inte kommer fram ökar även på grund av att de lättare 

kan fastna i en brandvägg eller spamfilter. Följaktligen, eftersom vi fick access till 

revisorers e-postadresser via Revisorsnämndens medlemsregister, säkerställdes det att 

enkäten skickades ut till rätt personer. Dock reserverade sig Revisornämnden på förhand 

för att medlemsregistret kunde innehålla felaktiga adresser. Vi använde oss av Qualtrics 

vid konstruktionen av enkäten. Denna tjänst kom vi i kontakt med via en bekant som 

dagligen arbetar med webbkonstruerade enkäter.  

4.4 Pilotstudie 
I vår studie har vi valt att använda oss av en förundersökning, även kallat pilotstudie. Vi 

ville testa vår enkät på enstaka respondenter, som besitter kunskap inom vårt 

studieområde, för att på så sätt få en utomstående kritisk syn på våra frågor och 

formuleringar.  En pilotstudie används för att, i liten omfattning, pröva 

undersökningsinstrumentet och därmed kontrollera att forskningsprocessens olika delar 
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stämmer överens med den på förhand bestämda forskningsplanen (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 42). Ejlertsson (2014, s. 89) belyser vidare att de personer som konstruerar ett 

frågeformulär ofta formulerar frågor efter vad de själva anser vara tydligt och 

lättförstått, medan de av andra inte nödvändigtvis behöver uppfattas på samma sätt. 

Pilotstudien utfördes med hjälp av tre frivilliga respondenter. Efter genomförandet av 

förundersökningen fick vi konstruktiv kritik på vad som kunde förbättras. Detta berörde 

framförallt förtydligande av ett fåtal frågor där våra testrespondenter misstolkat den 

exakta innebörden. På tre av våra frågor lade vi även till svarsalternativet “Ingen åsikt” 

och “Vet ej”. Detta för att en av våra respondenter uppfattade att det saknades 

svarsalternativ som berör de som vill vara neutrala till frågan eller inte har tillräckligt 

med kunskap. Vi instämde i kritiken och fann att sådana alternativ bör finnas om man 

inte anses sig ha tillräckligt med kompetens samt inte vill ta ställning till IFRS.  

 

En pilotstudie är följaktligen ett bra verktyg för att undersöka om de frågor som 

konstruerats uppfattas lika av såväl respondenter som frågekonstruktörer (Ejlertsson, 

2014, s. 90). Dahmström (2011, s. 172) anser att en enkät alltid bör testas av 

utomstående personer men som tillhör den valda undersökningspopulationen. Vidare 

menar författaren att det inte är av central betydelse att välja försökspersoner 

slumpmässigt utan fokus ska istället vara på att välja personer som är extrema i vissa 

avseenden. Den tid som läggs ner på en pilotstudie kommer, enligt Ejlertsson (2014, s. 

90), att resultera i att formuleringar revideras och förbättras vilket sannolikt höjer den 

slutgiltiga kvaliteten på enkäten. Målet med vår pilotstudie var således att säkerställa 

reliabiliteten och validiteten i enkäten för att därmed kunna svara på studiens syfte. I 

efterhand anser vi, precis som Ejlertsson, att den generella kvalitén höjdes med hjälp av 

tiden vi lade ner på genomförandet av förstudien. 

4.5 Bortfall och bortfallsanalys 
Det finns två typer av vanliga bortfall i undersökningar, externt samt internt bortfall, 

detta enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 153). Med externt bortfall menas 

respondenter som av diverse anledningar helt enkelt inte vill medverka medan internt 

bortfall antyder att respondenter lämnat vissa frågor i enkäten obesvarade (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 153).  Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 145) tar upp 

kontexten av bortfall där de redogör att vartenda upptäckt bortfall kommer att påverka 

mätresultatet negativt. De förlänger detta och belyser vikten av att följa upp bortfallet 

samt analysera hur undersökningen påverkats av det.  

 

Ett flertal av våra respondenter skickade ett så kallat “autosvar” att de inte kunde delta i 

undersökningen på grund av diverse anledningar. Det var allt ifrån semestrar, 

föräldraledighet till att kontoret var stängt. Detta kan dras parallellt med Dahmström 

(2011, s. 356) som delar in bortfallen i tre olika kategorier där den första punkten berör 

de personer som inte anträffbara.  

 

En vägran att svara är Dahmströms (2011, s. 356) andra kategori. Detta exemplifieras 

genom att respondenten argumenterar för att undersökningen inte berör hen eller att 

tiden inte räcker till. Vi erhöll ett antal svar med informationen att den aktuella personen 

eller dess byrå inte arbetar med IFRS och på så sätt inte anses vara representativ.  I 

introduktionsbrevet klargjordes det att enkäten endast tog en kort stund men trots detta 

fick vi till svar från ett antal respondenter att de på grund av tidsbegränsning inte hade 

tid att delta i undersökningen. Detta anses som en naturlig orsak då revisorer arbetar 

intensivt med de årsredovisningar som granskas under våren. 
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Den tredje och sista typen av bortfall menar Dahmström (2011, s. 356) utgörs av någon 

annan anledning. Ett exempel på detta kan vara bortfall på grund av tekniska skäl eller 

att respondenten har diverse svårigheter att kunna genomföra undersökningen. När 

enkäten skickades ut erhöll vi kort därefter autosvar med rubriker som “delivery status 

notification (failure)” vilket innebär att e-postadresserna som angivits är inkorrekta. Av 

de 1000 utskick vi sände ut var det totalt 124 e-postadresser som var olevererbara och 

resulterade i felmeddelanden tillbaka till oss. Dessa 124 ansågs därmed inte som giltiga 

i studien.  

 

Ett klassiskt tillvägagångsätt för att minska bortfallet är enligt Dahmström (2011, s. 

356) bland annat att skicka påminnelsebrev. Vi valde att skicka ut en första påminnelse 

fyra dagar efter vårt utskick, detta för att öka vår svarsfrekvens. Efter utskicket av 

påminnelsen ökade antalet inkommande svar men ett beslut om en andra påminnelse 

togs och skickades ut för att försöka öka svarsfrekvensen ytterligare. Av de 876 giltiga 

utskick erhölls sammanlagt 95 enkäter varav en enkät togs bort då endast ett fåtal frågor 

var besvarade. Fortsättningsvis var det totalt 189 st kända bortfall vilka vi kan placera. 

Av dessa 189 bestod 65,5% av olevererbara e-postadresser, 17,5 % var föräldralediga, 

16,4 % var lediga på grund av annan anledning samt att det var 0,5 % som ansåg sig 

inte ha tid att fylla i enkäten. Detta betyder att 716 revisorer valde att inte delta i 

undersökningen på grund av diverse anledningar som inte nämnts ovan. Detta bortfall 

har heller inte kunnat identifieras då vi inte vet orsaken till varför respondenten valt att 

inte delta. Föraningar angående det okända bortfallet kan bero på att en del av utskicket 

kategoriserats som spam och därmed hamnat i skräpposten eller på annat sätt inte nått 

fram till mottagaren. Vidare kan ämnet i denna undersökning resulterat i att bortfallet 

blev större än förväntat då det fortfarande kan ses som tidigt att studera ett införande 

som inte blir implementerat förrän januari 2017. Detta kan styrkas av Kolb et al. (1974) 

som redogör en kunskapsprocess vilket förklarar redovisningens 

kunskapsinhämtning.  Första steget innebär kunskap från erfarenhet, andra innebär 

information som erhålls, samt det tredje som innebär att vi testar saker för att erhålla 

kunskap. För att framgångsrikt kunna uttrycka sina åsikter menar Payne (1982) att man 

bör ha passerat alla tre steg i denna process. Detta anser vi kan vara en förklaring till 

varför den större delen av respondenter valt att inte besvara enkätundersökningen: att de 

helt enkelt inte har nog med kunskap, information eller praktisk erfarenhet av 

kommande IFRS 15. Avslutningsvis uppgår vår svarsfrekvens samt bortfallet till 10,84 

% respektive 89,16 %.  

4.6 Bearbetning av datainsamlingen 
De data som erhållits utifrån denna enkätundersökning har sammanställts och bearbetats 

i statistikprogrammet SPSS då detta program är ett av det mest använda program vid 

universitet världen över (Körner & Wahlgren, 2005, s. 25). I enkäten har vi använt oss 

av olika variabelmått för våra olika frågor, vilket presenteras och analyseras mer 

ingående nedan. Aronsson (1999, s. 102) redogör att en analys av en variabel kallas för 

univariatanalys och att man börjar med att inspektera variablerna var för sig. Delar av 

vår enkät innehåller variabelvärden som kännetecknas som nominalskala. Det betyder 

att dessa variabelvärden endast är klassifikationer (Aronsson, 199, s. 103). Två typiska 

exempel på detta är när vi i vår enkät frågar om yrkestitel och om dem arbetar samt har 

arbetat med IFRS. 

 

En stor del av data är även uppbyggd i ordinalskala. Enligt Aronsson (1999, s. 103) kan 

variabelvärden av ordinalskala rangordnas enligt någon princip, exempelvis som i vårt 
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fall “instämmer helt” till “instämmer inte alls”. Däremot menar författaren att vi inte 

kan ta reda på hur stor skillnad, i matematisk bemärkelse, det är mellan ordinalskalans 

variabelvärden.  Avslutningsvis menar Grenness (2005, s. 142) att användning av skalor 

är av stor fördel, då antingen-eller-svar blir, när det gäller attitydvariabler, oriktiga. I vår 

enkät kan man även svara exempelvis “Vet ej”, “Ingen åsikt” eller “Varken bra eller 

dåligt”, detta för de respondenterna som inte har kunskap eller avser att vara neutralt 

inställda till frågan. Ytterligare skäl till användandet av dessa svarsalternativ är att 

motverka irritation som kan uppkomma om de inte finns med.  Om irritation eller 

missnöje alstras skulle även signifikansnivån eventuellt kunna påverkas negativt i och 

med att respondenterna helt enkelt avstår att delta i enkätundersökningen.  

 

Enligt Aronsson (1991, s. 253) är icke-parametriska test en samlingsterm för de metoder 

som används för olika hypotestester. Inom icke-parametriska test görs det inga eller 

mildare antaganden om bakomliggande fördelning. Vi anser att denna passar vår studie i 

stor utsträckning då Aronsson (1992, s. 253) förklarar att icke-paratmetriska metoder 

tillämpas fördelaktigt på nominal- och ordinalskala. Vidare menar han att det även är av 

fördel då fördelningen av populationen är okänd och då urvalet är litet. Avslutningsvis 

påpekar han att det vanligaste icke-parametiska testet är chitvå vilket är utgångspunkten 

i studien.  

 

Chitvå kallas det sambandsmått som grundas på skillnaden mellan observerade data och 

förväntade data (Aronsson, 1999, s. 158).  Aronsson (1999, s. 158) redogör att om 

skillnaden mellan datat är stor kommer sambandsmåttet att vara stort, samt vice versa. 

Signifikansgränsen, förklarar han, beräknas med hjälp av chitvå-fördelningen. Några 

punkter som författaren vill att man ska tänka på är att detta test endast prövar 

sambandet mellan diverse variabler och inte styrkan på detta samband. Vidare tenderar 

chitvå-testet att bli mindre tillförlitligt om vi endast har få tabeller med få celler. 

Avslutningsvis påpekar han att chitvå inte bör användas om mer än 20 % av tabellens 

värde har ett förväntat värde som understiger 5 eller om det finns någon cell som har ett 

värde som är mindre än 1. Dessa kriterier lade grunden för vår urvalsstorlek. Med ett 

urval på ca 1000 utskickade enkäter hoppas vi erhålla tillräckligt med svar för att 

statistiskt kunna testa detta. Med hjälp av ett chitvå-test visas sannolikheten att 

sambandet som eventuellt uppkommer kan bero på slumpen. Om detta test visar att det 

är stor sannolikhet att det inte beror på slumpen kommer vi då med goda grunder kunna 

generalisera sambandet till övriga i populationen. Då vi endast vill undersöka hur 

sambanden mellan IFRS 15 och informationsasymmetri samt vinsmanipulering 

förhåller sig till varandra, och inte hur starkt detta samband är, anser vi att ett chitvå-test 

lämpar sig bra.  

 

Vi kommer testa våra data med en signifikansnivå på 5 % vilket betyder att det är 5 % 

sannolikhet att våra resultat beror på slumpen, å andra sidan kan vi säkerställa resultatet 

till 95 %. Vi kommer använda oss av korstabeller. Korstabeller förklarar två eller flera 

fördelningar, det vill säga man redovisar flera variabler samtidigt, där variablerna 

antingen kan vara kvantitativa eller kvalitativa (Körner och Wahlgren, 2005, s. 157). 

 

Utgångpunkten var som nämnt ovan att testa data genom chitvå men efter avslutad 

enkätundersökning uppmärksammades en låg svarsfrekvens vilket medför att de 

kriterier rörande chitvå inte uppfylls. Som ett komplement till den konstaterat låga 

svarsfrekvens och för att kunna utföra tillförlitliga test använder vi oss därför av Fishers 

exakta sannolikhetstest. Fishers exakta test kan ses som en komplettering till chitvå och 



40 
Ekman & Tiger  

används när något av de förväntade frekvensvärdena understiger 5 (Wahlgren, 2012, s. 

122). Wahlgren menar vidare att det enda kravet för Fishers exakta test är att 2x2 

tabeller används.  I våra test kommer vi att koda svarsalternativ “Ja” som 1 samt “Nej” 

som 2. I hypotestesten väljs svarsalternativet “Vet ej” bort. Detta dels på grund av den 

låga svarsfrekvensen och därmed det låga frekvensvärde det genererat, samt dels för att 

vi anser att vår analys blir mer tillförlitlig av borttagandet. Vi menar att svarsalternativet 

“Vet ej” är till för de respondenter som innehar bristande kunskap om IFRS 15 eller 

erfarenhet av IFRS överlag. Således vill vi basera den analys vi gör på de som innehar 

kompetens för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Styrkan med att inkludera ett 

svarsalternativ så som “Vet ej” i enkäten anser vi vara för att just de som inte har 

underlag ska ges möjlighet att ändå besvara frågan och detta så korrekt som möjligt. 

Hade vi endast haft med svarsalternativen “Ja” och “Nej” hade vi tvingat våra 

respondenter att yttra sig trots att de i verkliga fallet har för lite kunskap. Detta skulle 

medföra försummad tillförlitlighet i studien och därmed minskad validitet vilket vi har 

för avsikt att undvika. För att endast ha med “Ja” och “Nej” skulle vi varit tvungna att 

redan innan utskick av enkäten försäkra oss om att samtliga i målpopulationen innehar 

rätt inblick. Detta anser vi skulle ta för mycket och onödig tid då vi har en begränsad 

tidsaspekt för att genomföra studien. Efter att ytterligare ha undersökt hur 

svarsfördelningen kring de som svarat “Vet ej” ser ut kan vi observera ett mönster till de 

frågor som rör just informationsasymmetri, vinstmanipulering samt rättvisande bild 

kopplat till IFRS och IFRS 15. Majoriteten av de som svarat “Vet ej” på någon av dessa 

frågor har svarat detsamma på fler av de övriga frågorna. Det gör att vi kan ana att det 

är otillräckligt vetande som det handlar om. Detta resulterar slutligen i att vi använder 

oss av 2x2 tabeller genom våra samtliga test. Vi bedömer att dessa antaganden och 

metoder ytterligare ökar vår tillförlitlighet till de statistiska test vi använder för att 

undersöka eventuella samband.  

 

Vid genomgång av de tidigare studier som vi använt oss av kan vi konstatera att 

granskning av sekundärdata vid datainsamling är väl förekommande. Bland annat 

granskade Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) årsredovisningar för att få sin 

problemformulering besvarad. Fortsättningsvis använde även Callao och Jarne (2010) 

årsredovisningar för att jämföra periodiseringar före samt omedelbart efter 

implementeringen av IFRS. Trots dessa metoder som grund anser vi att valet av 

enkätundersökning som vår datainsamling passar vår studie bättre. Då inte standarden 

implementeras förrän januari 2017 är det praktiskt omöjligt att använda sekundärdata så 

som årsredovisningar vid datainsamling. Med hänsyn till detta anser vi att en 

enkätundersökning kommer kunna besvara studiens syfte då vi ämnar erhålla 

revisorsers inställning angående det nya införandet av IFRS 15. Trots detta anser vi att 

de tidigare studier som vi fördjupat oss i är både relevanta och aktuella för jämförelse 

vid analysen av våra resultat med tanke på att de berör samma ämnesområde. Valet av 

perspektiv riktad mot revisorer anser vi kunna dras parallellt då man i båda fallen 

erhåller objektivitet. Varför en kvalitativ metod valdes bort är för att denna metod inte 

fokuserar på samband och generalisering utan fördjupar sig mer i förståelse samtidigt 

som subjektiviteten kan erhållas i högre grad. Samtidigt anser vi att en enkät lämpar sig 

bra då respondenten får mera betänketid att svara på frågorna än vad man vanligtvis får 

under en intervju där mån oftast måste svara snabbt.  Med detta som utgångspunkt anses 

denna metod som mindre lämpad för denna undersökning. 
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4.7 Hypoteser 
Tillhörande både chitvå-test och Fishers exakta sannolikhetstest kan hypoteser ställas 

upp för att mäta samband vilket vår studie avser göra. Syftet med studien är undersöka 

IFRS 15 påverkan på informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag och 

utifrån dessa två teorier har hypoteser utformats. Tidigare studier har påvisat att 

informationsasymmetri och vinstmanipulering påverkas av olika implementeringar av 

IFRS. Eftersom en helt ny standard kommer att tillsättas anser vi det därför nödvändigt 

och intressant att studera om och hur dessa fenomen kommer förändras. Med 

utgångspunkt från våra hypoteser vill vi se om det finns ett samband mellan kommande 

IFRS 15 och informationsasymmetri samt vinstmanipulering. Våra valda 

huvudhypoteser utläses nedan; 

 

H0= Det finns inget samband mellan IFRS 15 och reducerad informationsasymmetri 

HA= Det finns ett samband mellan IFRS 15 och reducerad informationsasymmetri 

 

H0= Det finns inget samband mellan IFRS 15 och reducerad vinstmanipulering 

HA= Det finns ett samband mellan IFRS 15 och reducerad vinstmanipulering 

 

H0= Det finns inget samband mellan IFRS 15 och en mer rättvisande bild av företags 

intäktsredovisning   

HA= Det finns ett samband mellan IFRS 15 och en mer rättvisande bild av företagets 

intäktsredovisning.  
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5. Resultatredovisning 
I detta kapitel redogörs studiens resultat som erhållits via enkätundersökningen. 

Empirin är indelad i de delområden som vi ämnar undersöka vilket presenteras genom 

diverse diagram och grafer. De data som redovisas ligger senare till grund för fortsatt 

analys, vilket tas upp i kommande kapitel.  

 
5.1Bakgrundsvariabler 

Resultatet bygger på deskriptiv statistik vilket innebär att man beskriver och jämför 

insamlat data med hjälp av diverse diagram och tabeller (Saunders et al., 2009, s. 444). 

De första tre frågorna i enkäten undersökte de grundläggande bakgrundsvariablerna, 

detta för att kontrollera att våra respondenter tillhör vår målgrupp och därmed innehar 

kompetens för deltagande. I den inledande frågan i enkätundersökningen ifrågasattes 

den nuvarande yrkestiteln: ifall de var auktoriserade eller godkända revisorer. Valet av 

auktoriserade samt godkända revisorer var dels för att det fanns ett register att utgå från, 

samt för att vi anser att dessa bör ha insikt i intäktsredovisningen och IFRS 15. Som kan 

urskiljas i figur 3 är det av de totalt 94 respondenterna 56 % auktoriserade revisorer 

samt 44 % godkända revisorer. 

 

Figur 3. Proportion av godkända samt auktoriserade revisorer 

I den andra enkätfrågan delges om våra respondenter någon gång arbetat med IFRS. 

Som vi kan se i figur 4 har 87 % arbetat med IFRS samtidigt som 13 % inte gjort det. 

  

Figur 4. Proportion av de som arbetat samt inte arbetat med IFRS 
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Fortsättningsvis ställdes frågan om de aktivt arbetar med IFRS. Fördelningen mellan 

svaren kan ses i figur 5 och visar på att 81 % aktivt arbetar med IFRS och att 19 % inte 

arbetar aktivt med IFRS. 

 

Figur 5. Proportion av de som dagligen arbetar med IFRS 

5.2 Kännedom och inställning till IFRS 15 
För att kunna koppla våra teoretiska utgångspunkter till respondenternas uppfattningar 

om implementeringen ville vi göra oss underrättad om våra respondenters inställning till 

den nya intäktsredovisningen. För att kunna besvara resterande av frågorna kring IFRS 

15 anser vi det vara en fördel att man är medveten om den nya standarden. Detta 

klargjordes i fråga fyra där det ställdes ett påstående om de hört talas om den nya 

intäktsredovisningen. Svarsfördelningen kan ses nedan i figur 6 som visar att 89 % (84 

av 94) hört talas om den nya standarden. 11 % (10 av 94) av våra respondenter svarade 

att de inte hade hört talas om den nya standarden.  

 

Figur 6. Proportion av de som hört talas om IFRS 15 

Vidare redogörs det i fråga fem för vilken åsikt respondenterna har till det nya 

införandet. I denna fråga ville vi få en indikation på deras inställning till IFRS 15, detta 

för att sedan kunna jämföra hur de svarat i resterande enkätdelar utifrån våra valda 

teoretiska utgångspunkter. Figur 7 visar hur respondenterna svarat. Vi kan här urskilja 

att 38 % anser att det nya införandet är bra samtidigt som 7 % anser det vara dåligt. 39 

% svarade att det nya införandet varken är bra eller dåligt medan 15 % inte ansåg sig ha 

någon åsikt alls. 
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Figur 7. Åsikter om det nya införandet av IFRS 15 

Den sjätte frågan i enkäten ställdes för att få en uppfattning om i vilken grad IFRS 15 

kommer att påverka deras (revisorernas) arbete. Denna fråga ställdes med 

svarsalternativen “I mycket hög grad” till “I låg grad”. Nedan, figur 8, återges ett 

stapeldiagram där svaren kan utläsas. 34 % respektive 38 % anser att IFRS 15 kommer 

påverka deras arbete i mycket respektive ganska hög grad. 16 % anser att det i låg grad 

kommer att påverka deras arbete medan 12 % anser att det i varken hög eller låg grad 

kommer påverka.   

 

Figur 8. Proportion av i vilken grad IFRS 15 kommer påverka revisorers arbete 

I fråga sju ställde vi frågan om respondenterna anser att införandet kommer resultera i 

en utmaning för företag. Av de totalt 94 svarande anser 72 % att implementeringen av 

den nya intäktsredovisningen kommer innebära en utmaning för företag. 16 % anser 

istället att det inte kommer innebära någon utmaning samtidigt som 12 % svarade att de 

inte visste vad utfallet kommer bli. Detta utfall redogörs i figur 9.  
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Figur 9.  Respondenters uppfattning om IFRS 15 kommer resultera i en utmaning för företag 

5.3 Dagens intäktsredovisning 
Fråga åtta till tio behandlade påståenden rörande dagens intäktsredovisning, detta för att 

få en inblick över vad respondenterna har för inställning och åsikter angående dagens 

regelverk och standarder. I fråga åtta ställdes två påståenden; ”Intäkter är något som 

alltid bör granskas vid revision” samt ”Det finns brister i dagens standarder som berör 

intäktsredovisning”. Svarsalternativen i dessa påståenden var “Instämmer helt” till 

”Instämmer inte alls”. Figur 10 visar ett stapeldiagram över respondenternas svar. Vi 

kan vid första påståendet gällande granskningen av intäkter vid revision utläsa att 59 % 

respektive 31 % av respondenterna instämmer helt samt i stor utsträckning medan 5 % 

respektive 2 % instämmer i liten utsträckning samt inte alls.  Ytterligare 2 % hade ingen 

åsikt. 

Av det andra påståendet gällande om det finns brister i dagens standarder svarade 18 % 

respektive 35 % att de instämmer helt samt i stor utsträckning. 33 % respektive 9 % 

svarade istället att de instämmer i liten utsträckning samt inte alls. 4 % av 

respondenterna svarade att de inte hade någon åsikt.  

Figur 10.  Respondenters åsikter kring dagens regler och standarder 

I fråga nio ställdes sju påståenden om nuvarande regelverk som respondenterna fick ta 

ställning till. Första påståendet behandlar om standarden innehar utförliga upplysningar. 

Det är 3 % som instämmer helt till detta, samt 20 % som inte instämmer alls. 29 % 

instämmer i stor utsträckning samt den största andelen, 43 %, som instämmer i liten 
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utsträckning. Resterande andel, 4 % hade ingen åsikt. Konkreta exemplifieringar är det 

andra påståendet som respondenterna fick ta ställning till. Här anser 3 % att dagens 

standard innehar konkreta exemplifieringar medan 20 % inte alls instämmer. Samtidigt 

är det 22 % som instämmer i stor utsträckning och 51 % som instämmer i liten 

utsträckning. Resterande andel, 4 % hade ingen åsikt.  I det tredje påståendet är det 

endast 1 % som instämmer helt till att dagens intäktsredovisning innehar ett litet 

tolkningsutrymme medan 29 % anser att detta inte alls stämmer.  20 % instämmer i stor 

utsträckning medan 47 % instämmer i liten utsträckning. Resterande andel, 3 % hade 

ingen åsikt. Det fjärde påståendet berör om dagens standard innehar jämförbarhet 

mellan olika industrier, jurisdiktioner etcetera. Endast 2 % anser att detta stämmer helt, 

medan 19 % anser att detta inte alls stämmer. 23 % respektive 49 % svarar att detta 

stämmer i stor utsträckning samt i liten utsträckning. Resterande andel, 7 % hade ingen 

åsikt.  Om dagens standard innehar god användbarhet av information till intressenter av 

finansiella rapporter besvaras genom det femte påståendet. 9 % instämmer helt till detta 

påstående medan 20 % inte alls instämmer. 30 % instämmer i stor utsträckning samt 35 

% instämmer i liten utsträckning. Resterande andel, 7 % hade ingen åsikt.  Vidare 

instämmer 5 % av respondenterna helt till att dagens standard innehar enkelt 

upprättande av bokslut samtidigt som 21 % inte alls instämmer. 35 % instämmer i stor 

utsträckning till detta påstående medan 34 % instämmer i liten utsträckning. Resterande 

andel, 5 % hade ingen åsikt.  Det sista påstående som respondenterna tar ställning till är 

om dagens intäktsredovisning innehar hög komplexitet för företag. 8 % av revisorerna 

instämmer helt till detta påstående medan 20 % inte alls instämmer. Det är 24 % som 

instämmer i stor utsträckning samtidigt som 46 % instämmer i liten utsträckning. 

Resterande andel, 3 % hade ingen åsikt.  För en övergripande tabell se Appendix 3.  

 

I fråga tio ställs frågan om de anser att dagens regler och standarder ger en rättvis bild 

av företags intäktsredovisning. I figur 11 kan det utläsas att bland de 93 svarande ansåg 

62 % att nuvarande regler och standarder gav en rättvis bild medan 32 % svarade att det 

inte gav en rättvis bild. 5 % svarade att de inte visste. 

 

Figur 11. Respondenters åsikter om dagens regler och standarder ger en rättvis bild av företaget 

5.4 Förväntat utfall av IFRS 15 
Den sista delen av enkäten redogör förväntade utfall av det nya införandet av IFRS 15, 

detta för att eventuellt finna samband mellan det nya införandet och våra teoretiska 

utgångspunkter; informationsasymmetri och vinstmanipulering. Vidare vill vi 

undersöka om företag kommer uppvisa en mer rättvisande bild i och med den nya 
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standarden. Tanken är att erhålla en uppfattning om hur våra respondenter uppfattar 

nuvarande intäktsredovisning i förhållande till IFRS 15.  

I fråga 11 i enkäten ville vi, med hjälp av påståenden, ta reda på om respondenterna 

anser att IFRS 15, till skillnad från nuvarande regelverk och standarder inom 

intäktsredovisningen, kommer resultera i förändringar. Detta för att kunna göra en 

jämförelse med fråga nio. Det första påståendet berör om den nya intäktsredovisningen 

kommer resultera i utförligare upplysningar. 12 % respektive 57 % instämmer helt samt 

i stor utsträckning till detta påstående. Samtidigt är det en mindre del, 14 % respektive 3 

% som instämmer i liten utsträckning samt instämmer inte alls till att IFRS 15 kommer 

generera utförligare upplysningar. Resterande andel, 14 % hade ingen åsikt.  Att IFRS 

15 skulle resultera i mer konkreta exemplifieringar anser 12 % stämmer helt medan 43 

% instämmer i stor utsträckning. 23 % instämmer i liten utsträckning medan det endast 

var 1 % som inte alls instämmer. Resterande andel, 15 % hade ingen åsikt. Med det 

tredje påståendet vill vi redogöra om den nya intäktsredovisningen kommer generera ett 

mindre tolkningsutrymme. 8 % respektive 52 % instämmer helt samt i stor utsträckning 

samtidigt som 23 % respektive 4 % instämmer i liten utsträckning samt inte alls. 

Resterande andel, 13 % hade ingen åsikt. 13 % respektive 40 % instämmer helt samt i 

stor utsträckning att vi skulle erhåller en ökad jämförbarhet mellan olika industrier, 

jurisdiktioner etcetera. Samtidigt instämmer 27 % i liten utsträckning och 4 % 

instämmer inte alls. Resterande andel, 15 % hade ingen åsikt. Vidare vill vi undersöka 

om respondenterna anser att IFRS 15 kommer generara ökad användbarhet av 

information till intressenter av finansiella rapporter. 14 % respektive 41 % instämmer 

helt samt i stor utsträckning till en förbättrad information medan 25 % respektive 8 % 

instämmer i stor utsträckning samt inte alls. Resterande andel, 12 % hade ingen åsikt.   

Det är endast 8 % instämmer helt att den nya intäktsredovisningen kommer förenkla 

upprättande av bokslut genom minskade krav. Däremot är det 37 % som instämmer i 

stor utsträckning och 24 % respektive 17 % instämmer i liten utsträckning samt inte alls. 

Resterande andel, 14 % hade ingen åsikt.  Mindre komplexitet för företag är det sjunde 

och sista påståendet. 5 % respektive 32 % instämmer helt samt instämmer i stor 

utsträckning medan 23 % respektive 25 % instämmer i stor utsträckning samt inte alls. 

Resterande andel, 15 % hade ingen åsikt. För en övergripande tabell se Appendix 3.      

I fråga 12 ställdes frågan om respondenterna uppfattar att det förekommer asymmetri av 

information mellan ledning och ägare utifrån de finansiella rapporterna gällande dagens 

regler och standarder inom intäktsredovisning. Av de 92 svarande ansåg 75 % att det 

förekommer medan 17 % svarade att det inte förekommer informationsasymmetri. 8 % 

svarade att de inte visste. En sammanställning av resultatet utifrån fråga 12 redogörs 

nedan i figur 12. 
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Figur 12.  Respondenters åsikter kring informationsasymmetri 

De respondenter som svarat Ja på fråga 12 ombads välja i vilken grad de anser att denna 

asymmetri av information förekommer.  Svarsalternativen i denna fråga var “I mycket 

hög grad” till “I låg grad”. Som kan utläsas i figur 13 anser 16 % respektive 30 % att 

informationsasymmetri förekommer i mycket samt hög grad medan 49 % respektive 4 

% anser att det förekommer i ganska låg samt låg grad. 

 

Figur 13. Respondenters åsikter kring i vilken grad informationsasymmetri förekommer 

För att problemformuleringen i denna studie ska kunna besvaras undersökte vi om 

revisorer anser att den informationsasymmetri som de anser förekommer i dagsläget 

kommer reduceras i och med införandet av IFRS 15. I figur 14 redogörs därför fråga 14, 

om respondenterna anser att informationsasymmetrin kommer reduceras i samband med 

implementeringen, där svarade 62 % Ja, 21 % Nej och 17 % Vet ej. 
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Figur 14. Respondenternas åsikter kring reducerad informationsasymmetri 

Fråga 15 riktades endast till de som svarade Ja på fråga 14, alltså de som ansåg att 

informationsasymmetrin kommer reduceras i samband med införandet av IFRS 15. 

Denna fråga berörde i vilken grad de anser att detta kommer reduceras och 

svarsalternativen här var således “I mycket hög grad” till “I låg grad”. 

Svarsfördelningen presenteras i figur 15. Av de 59 svarande anser 14 % respektive 42 % 

att det kommer reduceras i hög grad samt ganska hög grad. 34 % respektive 10 % anser 

istället att det kommer reduceras i ganska låg grad samt låg grad.  

 
Figur 15. Respondenters åsikter kring i vilken grad informationsasymmetri kommer reduceras 

Som kan utläsas tidigare i denna studie kan bristande regelverk och standarder kring 

redovisning leda till manipulering av redovisningens delar, och då framförallt intäkter. I 

fråga 16 undersöktes därför om respondenterna uppfattar att det förekommer 

manipulering av intäkter inom dagens regler och standarder i intäktsredovisningen. Av 

de 92 svarande uppfattar 76 % att manipulering förekommer, 17 % svarade nej samt 7 

% svarade att de inte visste, detta redovisas i figur 16. 
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Figur 16. Respondenters åsikter kring vinstmanipulering 

För de respondenter som svarade Ja på fråga 16, att de uppfattar att det förekommer 

manipulering av intäkter, gavs en följdfråga (fråga 17) i vilken grad de anser att 

manipulering förekommer. Svarsalternativen var här “I mycket hög grad” till “I låg 

grad”. Fördelningen bland de 72 respondenter som svarade var att 8 % respektive 31 % 

uppfattar att det förekommer i mycket hög samt ganska hög grad. 46 % respektive 14 % 

anser istället att det förekommer i ganska låg samt låg grad.  

 

Figur 17. Respondenters åsikter kring i vilken grad vinstmanipulering förekommer 

I fråga 18 ställdes frågan om respondenterna anser att manipuleringen av intäkter 

kommer reduceras i samband med det nya införandet av IFRS 15, bland de 91 svarande 

anser 62 % att det kommer reduceras, 24 % att det inte kommer reduceras samt 14 % att 

de inte vet.  

Figur 18.  Respondenternas åsikter kring reducerad vinstmanipulering 
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Fråga 19 ställdes endast till de som svarade Ja på ovanstående fråga, alltså de som ansåg 

att manipuleringen av intäkter kommer reduceras i samband med införandet av IFRS 15. 

Denna fråga berörde i vilken grad de anser att detta kommer reduceras och 

svarsalternativen här var således “I mycket hög grad” till “I låg grad”. 

Svarsfördelningen var att 7 % respektive 48 % anser att det kommer reduceras i mycket 

hög samt ganska hög grad medan 36 % respektive 9 % anser att det kommer reduceras i 

ganska låg samt låg grad.  

 
Figur 19.  Respondenters åsikter kring i vilken grad vinstmanipulering kommer reduceras 

Tidigare i resultatredovisningen redogör vi om våra respondenter anser att dagens regler 

och standarder ger en rättvis bild av företags intäktsredovisning. För att jämföra om det 

blir en förändring ställdes fråga 20 om IFRS 15 kommer ge en mer rättvisande bild av 

företags intäktsredovisning. Bland de svarande ansåg 66 % att IFRS 15 kommer ge en 

mer rättvisande bild medan 19 % istället svarade att det inte kommer ge en mer 

rättvisande bild. 15 % svarade att de inte visste. Se nedan, figur 20.   

 

 

Figur 20. Respondenters åsikter om IFRS kommer ge en rättvis bild av företaget 

Den sista frågan i enkätundersökningen var en öppen fråga där vi förklarade att vi 

tacksamt tog emot ytterligare kommentarer och synpunkter angående införandet av 

IFRS 15. Frågan var alltså frivillig för de som ansåg sig ha ytterligare att tillägga, vi 

erhöll fyra kommentarer. Respondent A skrev: ”Det är väldigt tidigt ännu. Inga bolag 

har ännu infört standarden och det är därför väldigt svårt att förutse vad som kan 

komma att bli effekter av den.” Respondent B antyder istället att IFRS 15 kommer bli: 

”Komplext vid övergången men sen bör det kunna bli mer likformat än med nuvarande 
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regler.” Respondent C skrev: ”Observera att manipulation av intäkter inte är en 

konsekvens av hur standards är utformade utan snarare en fråga om efterlevnad från 

företagen”. Respondent D uttryckte följande: ”Ytterligare ett onödigt tillskott till en 

redovisning som sedan länge passerat den nivå som tillför mer nytta. Det handlar snart 

om kvantfysik i jakten på sanningens innersta väsen och inte vad som efterfrågas av 

användarna av informationen. Det är allmänt känt att analytiker med flera rensar 

undan ett antal saker ur IFRS-redovisningen för att få ett för dem hanterbart 

analysverktyg. Utvecklingen uppfyller möjligen till del det akademiska intresse som 

synes ligga bakom utvecklingen men den ökade komplexiteten och framför allt det 

märkliga marknadsvärdetänkandet i varje detalj gör rapporterna mindre och mindre 

användbara i verkligheten, samtidigt som kostnaderna för att få fram detta skenar. 

Verkligen en dans kring en guldkalv som i längden måste få ett slut.” 
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6. Analys 
En analys av de resultat som sammanställts ovan redogörs i detta kapitel. Vidare 

rapporteras de statistiska test som är genomförda för att till sist kunna svara på 

studiens frågeställning och syfte.  
 

6.1 Studiens begränsning 
Tidigare studier direkt kopplat till vårt ämnesområde finns inte att tillgå, detta på grund 

av att det nya införandet av IFRS 15 är i ett tidigt skede då standarden inte börjar gälla 

förrän 1 januari 2017. Däremot har vi tidigare studier som berör andra standarder och 

hur de har påverkat informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag. Dessa anser 

vi vara jämförbara med vår analys, dels då standarder utformas och utvecklas för att 

minska tolkningsutrymme och svagheter som kan kopplas samman med 

informationsasymmetri och således vinstmanipulering. De tidigare studier som lägger 

grunden för vår analys är, precis som vår studie, av kvantitativ karaktär. Dock har de 

använts sig av sekundärdata från bland annat årsredovisningar medan vi använt oss av 

en enkätundersökning. Trots detta anser vi att våra resultat med tidigare studier går att 

jämföras mot varandra och kan skapa en intressant analys. En svaghet i vår studie är att 

vi har en låg svarsfrekvens vilket leder till att de statistiska resultaten blir representativt 

svagt på vår målpopulation. 

 

Syftet med studien är att undersöka om och hur den nya standarden inom 

intäktsredovisningen kommer påverka informationsasymmetri och vinstmanipulering i 

företag. Detta genom att erhålla åsikter från de som dagligen granskar årsredovisningar, 

revisorer. Vidare vill vi undersöka om den nya standarden kommer ge en mer 

rättvisande bild av företags intäktsredovisning. För att ännu en gång påminna om 

studiens kärna lyder problemformuleringen som sådan: 
 

Sett från revisorers synvinkel; kommer det nya införandet av IFRS 15 påverka 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag? 

 

6.2 Kännedom och inställning till IFRS 15  

En fördel vid deltagandet i enkätundersökningen är att det finns en medvetenhet om 

IFRS 15. Därför ansåg vi det nödvändigt att undersöka om de hört talas om den nya 

intäktsredovisningen. Det är sammanlagt 84 auktoriserade och godkända revisorer som 

har hört talas om IFRS 15, se tabell 1. Däremot är det fler auktoriserade revisorer som 

inte hört talas om nya införandet, vilket kan ses som förvånande då de bör ha en längre 

teoretisk erfarenhet av yrket.  
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Tabell 1. Korstabell över befattning och kännedom till IFRS 15  

 

Fortsättningsvis ville vi erhålla åsikter om deras inställning till det nya införandet. Där 

är det endast 7 av 94 respondenter som anser att införandet av IFRS 15 är dåligt. Under 

tiden som standarden var under konstruktion uppstod en del kritiska synpunkter. Bland 

annat skriver Balans (2014) att eftersom IFRS 15 är ett contract-by-contract approach 

ska företag analysera och utgå ifrån varje enskilt kontrakt vilket anses vara tidsmässigt 

orimligt då antalet kontrakt som ska granskas kan uppgå till hundratusentals. Det lades 

därför in ett undantag där man i vissa fall kan addera kontrakt till en portfölj, så kallad 

portföljapproachen. Efter ändringen fick fler en positiv inställning till den nya 

standarden. (Balans, 2014). Detta var ett bland många exempel som förbättrade 

standarden enligt Balans (2014) och kan även vara en anledning till att det är många, 36 

respektive 37 av 94, som anser att IFRS 15 är bra samt varken bra eller dåligt. 

Fortsättningsvis menar Balans (2014) att denna 325 sidor långa standard inklusive 

slutsatser och illustrativa exempel sannolikt inte kommer vara tillräckligt men att den 

innehåller väsentligt mer vägledning än tidigare standarder. Däremot är det 14 av 

respondenterna som inte anser sig ha någon åsikt till det nya införandet. Detta anser vi 

kan vara av den naturliga orsaken att en del revisorer ännu inte är tillräckligt insatt i 

standarden för att vilja delge sin åsikt. Som nämnts tidigare föreslår Kolb et al. (1974) 

en intressant modell om just kunskapsprocessen vilket förklarar redovisningens 

kunskapsinhämtning. De menar att den första delen av kunskap skaffas genom våra 

konkreta erfarenheter och det unika i vissa händelser ökar våra iakttagelser samt 

reflektioner om vad som händer. Detta får oss att förstå innebörden av begreppet i nya 

situationer och i processen att förfina vår kunskap. Den andra delen av kunskap är 

information som erhålls utifrån, samt den tredje delen som innebär att vi testar saker för att 

ytterligare kunskap. Payne (1982) använder sig av denna modell och menar 

sammanfattningsvis för att man framgångsrikt ska kunna ha tillräckligt med kunskap 

om just redovisning bör alla steg passerats, i den så kallade kunskapsförvärvsprocessen. 

Eftersom revisorer inte praktiskt arbetat med IFRS 15 än kan det vara en grundläggande 

förklaring till varför vissa av respondenterna inte har någon åsikt angående den nya 

intäktsredovisningen. Denna modell och deras teorier kan jämföras med den åsikt som 

respondent A genererade. Denna kommentar vill vi lyfta fram då vi anser den vara av 

stor vikt i studien. Implementeringen är ännu en bra bit bort samtidigt som standarden 

har offentliggjorts och diskuterats i media just på grund av de stora förändringar som 

kommer ske och därmed kräver insikt innan avstamp. Respondent A:”Det är väldigt 

tidigt ännu. Inga bolag har ännu infört standarden och det är därför väldigt svårt att 

förutse vad som kan komma att bli effekter av den.”. Sammanfattningsvis är det svårt att 

säga vad den nya standarden kommer att resultera i, trots att IASB och FASB arbetat 

över ett decennium med att framställa standarden och är överens om vad målet med 

implementeringen är.  

 

1. Vad har du för yrkestitel i dagsläget? 
Total 

Godkänd revisor Auktoriserad revisor 

4. Jag har hört talas om den nya 

intäktsredovisningen IFRS 15. 

Ja 38 46 84 

Nej 3 7 10 

                                                              Total 41 53 94 
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Då det är sammanlagt sex standarder och tolkningar som kommer bli utbytta anser vi 

det som en naturlig konsekvens att revisorers arbete kommer påverkas. Detta ville 

undersökas genom att respondenterna fick svara på i vilken grad IFRS 15 kommer 

påverka det dagliga arbetet. Den största delen av de svarande anser att den nya 

intäktsredovisningen kommer att påverka deras arbete i mycket hög grad respektive 

ganska hög grad, närmare bestämt 32 samt 36 av totalt 94 revisorer. Dessa siffror anser 

vi inte förvånande då intäkter enligt Jones och Pagach (2013, s. 30) är en av de 

viktigaste huvudkomponenterna inom redovisning och revision. Samtidigt, och som 

nämnt tidigare, leder intäktsredovisningen till flest justeringar i företags finansiella 

rapporter.  

 

Som nämnt tidigare kommer IFRS 15 att resultera i krav på bland annat ändrade system, 

processer, kontroller och informationsinsamling hos företag. Balans (2014) förklarar att 

implementeringen för de flesta företag innebär ett gediget analysarbete, där framförallt 

anpassningen till den nya fem-stegs-modellen kommer kräva sin del. Detta kan spegla 

vårt resultat i den sjunde enkätfrågan. 68 av total 94 revisorer anser att den nya 

intäktsredovisningen kommer bli en utmaning för företagen. Balans (2014) påpekar att 

nya regelverk alltid innebär förändringar samt nya anpassningar och att detta införande 

inte kommer vara något undantag. Eftersom standarden tillämpas med retroaktiv verkan 

kommer det ställa hårda krav på företag då samtliga kontrakt ska analyseras och 

identifieras enligt IFRS 15 bakåt i tiden, det vill säga för jämförelseperioden (Balans, 

2014). Samtidigt var det 15 respondenter som anser att det inte kommer bli en utmaning 

för företag i och med den nya implementeringen. Synpunkter hämtade från Balans 

(2014) menar att vissa företag kommer omorganisera hela redovisningsstrukturen 

medan andra inte kommer märka någon radikal skillnad. Ordförande av FASB uttrycker 

även att vissa branscher kommer uppleva väsentligt mer förändring än andra vilket vi 

anser kan vara en anledning till de 15 respondenter som inte antyder på utmaning 

(Journal of accountancy, 2014, s. 44). Företag som i tid börjar analysera vad denna 

övergång egentligen innebär, kommer uppleva implementeringen som mindre krävande. 

Respondent B delar åsikt med detta påstående som i den öppna frågan lämnade en 

kommentar, angående den utmaning som kan uppstå vid övergången till den nya 

intäktsredovisningen: ”Komplext vid övergången men sen bör det kunna bli mer 

likformat än med nuvarande regler.” Sammanfattningsvis är de flesta eniga om att det 

blir en omställning för de allra flesta vilket kommer kräva en hel del av företag och 

övriga berörda.  

 

6.3 Dagens intäktsredovisning  

Som nämnt tidigare är intäkter en av de viktigaste huvudkomponenterna inom 

redovisningen samt att intäktsposten är av central betydelse för utomstående 

intressenter. Samtidigt är det inte sällan som intäkterna manipuleras vilket genom 

tiderna har lett till stora redovisningsskandaler. Vi anser, med anledning till detta, att 

intäkter även fortsättningsvis kommer vara en viktig post vid granskning av finansiella 

rapporter. Med det i åtanke ville vi undersöka revisorernas åsikter om just granskning 

av intäktsposterna. Resultatet blev inte häpnadsväckande; i Tabell 2 kan vi utläsa att av 

totalt 93 respondenter var det 84 som instämmer helt samt i stor utsträckning om att 

intäkter är något som alltid bör granskas vid revision varav 55 respondenter fördelat på 

19 godkända och 36 auktoriserade anser det instämma till fullo. Av de 93 

respondenterna var det sammanlagt 7 stycken som instämde i liten utsträckning samt 

inte alls till påståendet att intäkter är något som alltid bör granskas. Även fast detta 
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anses vara en liten del av respondenterna anser vi det förvånande att det faktiskt inte är 

en självklarhet att intäkter ska granskas vid revision. Vare sig det handlar om ett mindre 

eller större företag är vi av den åsikten att intäkter utgör stommen i företag och därför 

bör granskas. Däremot kan man tänka sig att dessa respondenter syftar på att det finns 

olika typer av revisioner och därmed olika typer av analyser med olika fokusområden.  

  
Tabell 2. Korstabell över respondenternas åsikter kring intäkter 

 

1. Vad har du för yrkestitel i 

dagsläget? 
Total 

Godkänd revisor 
Auktoriserad 

revisor 

8. Intäkter är något som alltid 

bör granskas vid revision 

Instämmer helt 19 36 55 

Instämmer i stor utsträckning 17 12 29 

Instämmer i liten utsträckning 4 1 5 

Instämmer inte alls 0 2 2 

Ingen åsikt 1 1 2 

                                                           Total 41 52 93 

 

Vid frågan om det finns brister i dagens standarder rörande intäktsredovisningen var 

det, i jämförelse med IASB (2014, s. 6) och Jones och Pagach (2013, s. 30) som anser 

att det råder stora brister kring nuvarande intäktsredovisning, en del spridda åsikter. Av 

de totalt 93 respondenternas svar var den populäraste responsen “Instämmer i stor 

utsträckning” samt “Instämmer i liten utsträckning” med 33 respektive 31 responser, se 

Tabell 3. Som tidigare nämnt anses dagens intäktsredovisning vara svår att förstå och 

tillämpa samt att de upplysningar som förekommer ses som otillräckliga. Detta styrks 

även av Healy och Palepu (2001, s. 406) som menar att problemet angående 

informationsasymmetri skapat behov av tydligare upplysningar. Samtidigt hävdar flera 

berörda inklusive IASB att det behövs en ny intäktsredovisning som både kan tillämpas 

till US GAAP samt IFRS. Med hänsyn till detta anser vi det förvånande att 8 av våra 

respondenter inte alls instämmer till påståendet att det finns brister i dagens standarder. 

Däremot kommer det alltid finnas delade åsikter om regelverk där vissa personer anses 

vara nöjd med hur intäkter redovisas och inte anses behöva några förändringar. En tanke 

vi har är att storleken på företag samt komplexiteten av dess transaktioner utgör vad 

man har för uppfattning om standarder.     
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Tabell 3. Korstabell över respondenternas åsikter kring dagens standard 

 

1. Vad har du för yrkestitel i 

dagsläget? 
Total 

Godkänd revisor 
Auktoriserad 

revisor 

8. Det finns brister i 

dagens standarder som 

berör intäktsredovisning 

Instämmer helt 10 7 17 

Instämmer i stor utsträckning 18 15 33 

Instämmer i liten utsträckning 11 20 31 

Instämmer inte alls 1 7 8 

Ingen åsikt 1 3 4 

                                                Total 41 52 93 

6.4 Jämförelse och förväntat utfall av IFRS 15 
IASB har satt upp konkreta mål med införandet av IFRS 15, detta är mål som i och med 

nuvarande standarder inte anses vara uppfyllda. Däribland anser IASB att IRFS 15 ska 

avlägsna inkonsekvenser och svagheter i de befintliga kraven angående 

intäktsredovisningen, ge ett mer robust regelverk för intäktsfrågor, förbättra 

jämförbarheten mellan olika industrier, jurisdiktioner etcetera, ge mer användbar 

information till användare av finansiella rapporter genom förbättrade upplysningskrav 

samt förenkla upprättande av bokslut genom minskade krav. Med hänsyn till detta bad 

vi våra respondenter svara på påståenden om hur se ser på både nuvarande regleringar 

samt den nya intäktsredovisningen. Som kan utläsas i korstabellen (Appendix 3) har 

flest antal revisorer (26 av 92) om påståendet att dagens regler och standarder har 

utförliga upplysningar svarat att de instämmer i liten utsträckning, samtidigt som de 

instämmer i stor utsträckning att det genom införandet av IFRS 15 kommer resultera i 

utförligare upplysningar. 12 respondenter instämmer istället i stor utsträckning till att 

dagens regler och standarder har utförliga upplysningar samtidigt som de även i stor 

utsträckning instämmer till att införandet av IFRS 15 kommer resultera i utförligare 

upplysningar. 13 respondenter som inte alls instämmer i att det råder utförliga 

upplysningar med dagens standarder instämmer istället i stor utsträckning till att IFRS 

15 kommer resultera i utförligare upplysningar. Om vi ställer dessa resultat mot målen 

som IASB satt upp anser vi att införandet av IFRS 15 kommer, enligt respondenterna, 

resultera i utförligare upplysningar och därmed uppfylla IASBs syfte. 

 

Nästa påstående är rörande konkreta exemplifieringar. I korstabellen (se Appendix 3) 

menade 25 av våra respondenter att de i liten utsträckning instämmer till att dagens 

regleringar innehar konkreta exemplifieringar samtidigt som de i stor utsträckning håller 

med om att IFRS 15 kommer resultera i mer konkreta exemplifieringar. Samtidigt 

instämmer 13 av våra respondenter i stor utsträckning att dagens regleringar innehar 

konkreta exemplifieringar och istället i liten utsträckning att IFRS 15 kommer resultera 

i mer konkreta exemplifieringar. Av detta kan vi konstatera att det råder tämligen skilda 

meningar om hur IFRS 15 kommer påverka exemplifieringarna som rör intäkter. Det vi 

ändå kan urskilja är att den största andelen respondenter ändå anser att det kommer leda 

till mer konkreta exemplifieringar, dock i olika utsträckningar. Målet som IASB ställer 
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på mer konkreta exemplifieringar lär alltså också uppfyllas i mer eller mindre 

utsträckning. 

 

Vid påståendet om dagens regleringar innehar litet tolkningsutrymme har 21 respektive 

20 besvarat att de instämmer i liten utsträckning samt inte alls samtidigt som de i stor 

utsträckning instämmer att IFRS 15 kommer resultera i ett mindre tolkningsutrymme. 

Vi kan även utläsa att det är 11 av våra respondenter som i liten utsträckning anser att 

det råder ett litet tolkningsutrymme i dagens standarder samtidigt som de i samma 

utsträckning anser att framtidens standard kommer resultera i mindre 

tolkningsutrymme. Dessa 11 respondenter tolkar vi vara någorlunda kritisk till både 

nuvarande standard och framtida standard då de sätter litet tillförlit i att det kommer 

förbättras. Trots detta kan vi ändå utläsa att största andelen svar anser det bli ett mindre 

tolkningsutrymme i och med IFRS 15 tillkomst. 

 

Nästa påstående rör frågan om jämförbarhet. Här anser 22 samt 12 svarande att de 

instämmer i liten utsträckning till att dagens standarder innehar jämförbarhet mellan 

olika industrier, jurisdiktioner etcetera medan de samtidigt instämmer i stor samt liten 

utsträckning till att IFRS 15 kommer leda till en ökad jämförbarhet. Som kan utläsas i 

korstabellen (se Appendix 3) är det somliga spridda åsikter men den största andelen kan 

vi ändå sammanfatta anser att jämförbarhet kommer öka med implementeringen.  

 

Av totalt 92 svarande instämmer största andelen svarande, 32 respondenter, att dagens 

standarder i liten utsträckning innehar god användbarhet av information till 

intressenter. Av dessa 32 instämmer 19 stycken att IFRS 15 kommer resultera i ökad 

användbarhet. 12 svarande instämmer istället i stor utsträckning till att dagens standard 

innehar god användbarhet samtidigt som de i samma utsträckning även anser att IFRS 

15 kommer leda till ökad användbarhet. Totalt kan vi se att det av 92 svarande är 74 

stycken som på något sätt anser att den nya intäktsredovisningen kommer resultera i 

ökad användbarhet av information till intressenter. Oavsett i vilken utsträckning våra 

respondenter anser att det kommer öka användbarheten ser vi ett tydligt mönster att 

IASBs mål kommer uppfyllas.  

 

Ett ytterligare mål som IASB ställt upp i och med konstruktionen av den nya 

intäktsredovisningen är att de vill åstadkomma ett enklare sätt för företag att upprätta 

bokslut genom minskande krav. 15 respondenter instämmer i liten utsträckning att det 

idag är enkelt att upprätta boksluten samtidigt som dessa 15 instämmer i stor 

utsträckning att det kommer bli förenklat att upprätta bokslut. Vidare är det 11 revisorer 

som instämmer i stor utsträckning att dagens regler och standarder innehar enkelt 

upprättande av bokslut samtidigt som dessa även instämmer i stor utsträckning att det 

kommer bli enklare i och med införandet. Av de totalt 92 respondenterna var det 16 som 

inte alls instämmer till ett förenklat upprättande vilket anses vara en god siffra för 

IASBs förväntade måluppfyllelse.   

 

Det sista påståendet berör frågan om komplexiteten i intäktsredovisningen kommer att 

förändras för företagen. Sammanlagt är det 42 respondenter som instämmer i liten 

utsträckning till att det idag innebär en hög komplexitet för företag att redovisa sina 

intäkter. Detta kan kopplas till den tidigare frågan om införandet kommer bli en 

utmaning för företag efter denna implementering där det var en stor del som anser att 

det kommer bli en utmaning, där man kan tänka sig att de flesta företag anser det tids- 

och energikrävande att byta regelverk. Av dessa 42 var det 12 respektive 10 revisorer 
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som instämmer i stor utsträckning samt liten utsträckning att det kommer bli mindre 

komplext i och med implementeringen av IFRS 15.  Avslutningsvis kan vi utläsa från 

korstabellen i Appendix 3 att det sammanlagt är 55 av 92 som i någon utsträckning 

anser att komplexiteten kommen reduceras, medan 23 respondenter inte alls anser det 

kommer reduceras. Om dessa 55 respondenter anses ha rätt kommer IASBs mål 

eventuellt att bli uppfyllt. Avslutningsvis anser vi, precis som Sundgren et al. (2013, s. 

55), att den information som utges ska vara lättbegriplig för användarna. Detta utgör sig 

som en av de kvalitativa egenskaperna. Vi menar alltså att det med en mindre komplex 

standard kan förenkla informationen i de finansiella rapporterna och därmed göra 

informationen mera lättbegriplig. Om revisorerna anser att asymmetri av information 

kommer reduceras diskuteras i nästa delkapitel.    

6.5 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri har skapat behov av tydligare finansiella rapporter och 

upplysningar vilket även ses som en viktig aspekt för IASB och FASB vid utformandet 

av redovisningsstandarder. Enligt Armstrong et al. (2010)  studie förväntade investerare 

och andra intressenter att informationen skulle förbättras genom införandet av IFRS. 

Detta i högre informationskvalitet och mindre asymmetri. Som vi nämnt i 

resultatredovisningen anser den största andelen (75 %) revisorer att det idag 

förekommer asymmetri av information mellan ledning och ägare utifrån de finansiella 

rapporterna. Av dessa anser den största andelen (49 %) att asymmetrin förekommer i 

ganska låg grad tätt följt av i ganska hög grad (30 %). Detta kan sammankopplas med 

att det idag faktiskt råder asymmetri av information mellan företags ledning och övriga 

intressenter utifrån företags redovisning. Med tanke på de tidigare undersökningar som 

studerats förväntade vi oss att det idag skulle förekomma någon grad av 

informationsasymmetri. Vidare anser vi, att när IASB samt FASB väljer att byta ut 

samtliga standarder rörande intäktsredovisning på grund av bristande information, 

upplysningar och exemplifieringar, det vara förvånande om den största andelen 

revisorer upplever att det inte förekommer asymmetri av information. Fortsättningsvis 

var det även den största andelen av våra respondenter (62 %) som anser att denna 

asymmetri kommer reduceras i och med implementeringen. Däremot i olika grader, där 

den största andelen (62 %) anser att det kommer reduceras i ganska hög grad. 

 

Våra förväntningar angående om den gällande informationsasymmetri skulle reduceras 

i och med införandet av IFRS 15 var delade då tidigare studier kring IFRS visat på olika 

resultat. Hamberg et al. (2011) studie resulterade i att tolkningsutrymmet blev större och 

att asymmetri av informationen därför ökade. Samtidigt säger Armstrong et al. (2010) 

emot detta och menar att införandet av IFRS resulterar i förväntningar om tydligare 

tillämpning av normerna, högre informationskvalitet och mindre asymmetri. Däremot 

hoppades vi på att det skulle reduceras med tanke på att den nya intäktsredovisningen 

implementeras för att leda till bland annat mindre tolkningsutrymme samt ökad 

informationsanvändning. Med tanke på att det inte endast är ett tillägg eller ytterligare 

upplysningskrav anser vi det viktigt att implementeringen åstadkommer det den syftar 

till. Detta eftersom den nya standarden kommer leda till radikala förändringar och 

troligtvis en större arbetsbörda. Att röra om i grytan så pass mycket som IASB och 

FASB nu gör kräver därmed resultat.  

 

Utifrån det test som genomfördes visade det sig att våra förväntningar stämde då 

sambandet mellan IFRS 15 och reducerad informationsasymmetri var signifikant 

(0,000) (se Appendix 3).  Detta resultat kan dras parallellt med Armstrong et al. (2010) 
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studie. Förväntningarna visar sig dra i samma riktning i vår studie. Samtidigt som våra 

resultat har en koppling till Armstrong et al. (2010), kan Hamberg et al. (2011) studie 

inte förklara vårt utfall då deras studie resulterade i att tolkningsutrymmet blev större 

efter implementeringen av IFRS 3 och därmed en ökad asymmetri av information. 

Skillnaden i Armstrong et al. (2010) samt Hamberg et al. (2011) studier är att 

Armstrong undersöker förväntningar medan den sistnämnda undersöker det faktiska 

utfallet. En tanke vi har bakom detta är att man vid ett stundande införande kan ha en 

optimistisk syn på förändringen. Det vi menar är att man generellt vid nylanseringar av 

något slag oftast räknar med en utveckling eller förbättring. Däremot kan en uppfattning 

snabbt förändras med facit i handen eller efter ett praktiskt utövande. Ett skäl till varför 

vår studie och Armstrong et al. (2010) går i samma riktning kan därför vara att vi båda 

undersöker förväntningar. Vi anser dock precis som Armstrong et al. (2010) att 

ytterligare forskning krävs för att kunna dra generella slutsatser om dessa förväntningar 

stämmer. Det faktiska utfallet kommer med största sannolikhet uppenbara sig inom en 

snar framtid efter implementeringen där utfallet från Hamberg et al. (2011) studie 

möjligen kan ge en bättre förklaring. Det åsterstår dock att se vad detta samarbete 

mellan IASB och FASB som pågått i över tio år mynnar ut i.  

 
Tabell 4. Korstabell över förekomst och reducering av informationsasymmetri 

 

Det ska däremot understrykas att ägarna aldrig fullt ut kommer att kunna tillförlita sig 

på att agenten handlar å dennes vägnar, det vill säga att asymmetrin av information 

aldrig helt kommer kunna elimineras. Även om vårt resultat visar på en reducering 

hävdar vi att det alltid kommer finnas asymmetri av information. Såsom Hatch (2002, s. 

367) påpekar är förhållandet till informationen viktigt. Ju mer information som 

principalen har, desto bättre kontroll har hen på agentens prestation och åtaganden och 

på så sätt återges det mindre möjlighet till utnyttjande av andra parter. Precis som 

Carrington (2010, s. 19-20) menar behöver informationsasymmetri inte vara något 

dåligt. Han menar att problem uppstår vid olika incitament, vanligtvis inte vid endast 

felfördelning av information. Vi delar åsikt med författaren då vi anser att 

informationsasymmetri enbart blir negativt om ett handlande inte gynnar samtliga 

parter. I detta fall om informationen angående intäkter missvisas eller manipuleras så att 

externa intressenter inte erhåller en rättvis bild av den finansiella verksamheten.  

 

Samtidigt hävdar Sundgren et al. (2013, s. 27) att eftersom informationen på marknaden 

är begränsat värde är det än viktigare att de finansiella rapporterna generar ett mervärde 

av information som reducerar asymmetrin. Vi bedömer därför att om en standard tillåter 

ett stort tolkningsutrymme kan följden bli att spelreglerna vidgas och det blir lättare för 

 

12. Uppfattar du att det förekommer asymmetri av 

information mellan ledning och ägare utifrån de 

finansiella rapporterna gällande dagens regler och 

standarder inom intäktsredovisning?  

Total Ja Nej 

14. Anser du att denna asymmetri kommer 

reduceras i samband med det nya införandet 

av IFRS 15? 

Ja 56 0 56 

Nej 
12 7 19 

                                                                        Total 68 7 75 
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företag att alstra missvisande prestationer. Med det sagt anser vi det positivt att vårt 

resultat visar att asymmetri av informationen kommer reduceras i företags finansiella 

rapporter efter 1 januari 2017. 

 

Fortsättningsvis finns det ett antal redovisningsprinciper som ska följas och antas vid 

redovisningen. Precis som Nilsson (2010, s.42) menar ska finansiella rapporter genom 

sin redovisning spegla företags ställning och resultat. Vi hävdar att det genom en 

reducerad informationsasymmetri överlag förbättrar informationen till externa 

intressenter vilket kan resultera i en mer rättvisande bild av företags finansiella 

ställning. Vidare diskuterar Fagerström och Lundh (2005, s. 14) de kvalitativa 

egenskaperna som ska generera en mer användbar information i de finansiella 

rapporterna. Bland annat ska informationen vara tillförlitlig vilket innebär att 

informationen om intäktstransaktioner och övriga händelser återges på ett korrekt sätt. 

Så länge som asymmetri existerar kommer inte informationen vara neutral. Som följd 

anser vi att informationen därmed aldrig kommer kunna vara 100 % tillförlitlig. Den 

förväntade reducerade asymmetri av information anser vi kommer förbättra denna 

kvalitativa egenskap för de externa intressenterna genom företags finansiella rapporter.  

6.7 Vinstmanipulering 
Manipulering av intäkter och vinster har genom tiderna varit en vanligt förekommande 

redovisningsskandal. IASB har en målsättning att med IFRS 15 minska på de befintliga 

inkonsekvenserna genom att bland annat reducera tolkningsutrymmet med tydligare 

exemplifieringar och information.  Detta tolkningsutrymme kan i sin tur kopplas till 

informationsasymmetri och vidare föras samman med vinstmanipulering som kan 

uppstå till följd av informationsasymmetri. Bland annat Richardson (2000) fann ett 

statistiskt samband mellan ökad vinstmanipulering vid ökad informationsasymmetri. I 

vår studie vill vi därför undersöka om det nya införandet av IFRS 15 kommer att 

resultera i minskad informationsasymmetri. Kommer det leda till minskad 

informationsasymmetri vill vi ytterligare studera om det resulterar i minskad 

vinstmanipulering i företag. Således ämnar vi undersöka eventuellt samband mellan 

införandet och våra teoretiska utgångspunkter. Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) 

samt Callao och Jarne (2010) har samtliga genomfört studier kring vinstmanipulering 

och IFRS. Van Tendeloo och Vanstraelens studie, på tyska företag vid införandet av 

IFRS, visade att vinstmanipulering inte påverkats vare sig man använde IFRS eller de 

nationella standarderna. Callao och Jarne fann istället i deras studie att 

vinstmanipulering ökat till följd av implementeringen av IFRS i EU-länderna. Den 

största andelen revisorer (76 %) upplever att det förekommer manipulering av intäkter 

genom dagens standarder och regelverk. Den största andelen respondenter anser att 

manipulering förekommer i ganska hög grad samt låg grad. När vi sedan ville veta hur 

de anser att IFRS 15 kommer påverka manipuleringen svarade även här största andelen 

(62 %) att manipuleringen kommer reduceras. Närmare hälften anser även att det 

kommer reduceras i ganska hög grad. 

 

Som vi skrivit tidigare behöver inte vinstmanipulering ses som något olaga utan att man 

endast utnyttjar standardens tolkningsutrymme. Ett av IASBs mål är som tidigare nämnt 

att minska tolkningsutrymmet och på så sätt minska utnyttjandet av standardens 

mångsidighet. Om denna mångsidighet minskar anser vi även att möjligheten till 

manipulation av vinsterna reduceras. Som tidigare nämnt kan en regelbaserad 

redovisning med få redovisningsmetoder komma att ge en uppenbar minskning av 

manipuleringar av vinster. Samtidigt ges i dagsläget diverse standarder företag fler 
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möjligheter vid val av metoder rörande sin redovisning vilket vi anser kommer minska 

genom att standarden blir mer passande och välutvecklad. Med passande och 

välutvecklad menar vi att den fem-stegs-modell som kommer införas kan resultera i att 

IASBs mål uppfylls. Samtidigt menar vi, att om manipuleringen av de finansiella 

rapporterna reduceras, att det kommer bli mer transparent för externa intressenter och 

därmed en mer rättvis bild av företag. Fields et al. (2001, s. 259) understryker att det är 

viktigt att hitta en lämplig nivå för regleringar. Med detta sagt hoppas vi att IFRS 15 

kommer tillföra snarare än stjälpa. Med en helt ny uppsättning av intäktsredovisning 

kommer kvaliteten och kvantiteten att modifieras, frågan som återstår är om mängden 

ny information och regler bli hanterbart eller om det bringar motsatt effekt. Samtidigt 

som det är viktigt med konkreta regelverk är även revisorer en viktig del i frågan om 

vinstmanipulering. På samma sätt som företag ska vara delaktig i förändringarna måste 

även revisorer vara minst lika insatt och påläst om de regelförändringar som sker. 

Avslutningsvis blir det intressant att se om den nya standarden kommer minska de 

subjektiva bedömningarna som Fagerström och Lundh (2005, s. 83) påpekar att 

införandet av IFRS överlag genererade.     
 

Utifrån det test som genomfördes kan vi se ett signifikant samband mellan IFRS 15 och 

en minskad vinstmanipulering (0,000) (Se appendix 3). Detta resultat skiljer sig därmed 

från både Van Tendeloo och Vanstraelen samt Callao och Jarnes studier. Varför dessa 

resultat skiljer sig åt kan enligt oss vara på grund av att IFRS nu, till skillnad från dessa 

tidigare studier som fokuserat på implementeringen av regelverket IFRS, använts i 

många år och allt eftersom har standarderna inom IFRS regelverk förbättrats samt blivit 

mer accepterad. En annan orsak till olikheter i resultaten kan vara att Callao och Jarne 

samt van Tendeloo och Vanstraelen studier studerade de faktiska effekterna medan vi 

undersöker förväntningarna. Samtidigt anser vi att det kan skilja sig i uppfattningar om 

man endast undersöker en specifik standard i jämförelse med IFRS överlag. 
 

Tabell 5. Korstabell över förekomst och reducering av vinstmanipulering 

 

16. Viss forskning tyder på att det genom dagens 

regler och standarder inom intäktsredovisning 

förekommer manipulering av intäkter, uppfattar du 

detta som sant? 

Total Ja Nej 

18. Anser du att manipulering av intäkter 

kommer reduceras i samband med det nya 

införandet av IFRS 15? 

Ja 56 0 56 

Nej 
11 10 21 

                                                                       Total 67 10 77 

 

En viktig synpunkt angående vinstmanipulering har erhållits från respondent C: 

”observera att manipulation av intäkter inte är en konsekvens av hur standards är 

utformade utan snarare en fråga om efterlevnad från företagen”. Hen menar därmed att 

uppkomsten och utnyttjandet av manipulation sker i samband med att företag går in i en 

kritisk ekonomisk situation som handlar om företaget skall överleva eller inte. Med 

andra ord tolkar vi det som att hen antyder att ett dåligt resultat kan förfinas och rädda 

upp ett företag från eventuell konkurs.  Vi anser detta vara en väl förankrad åsikt till 

teori och kan hålla med att det till viss del mycket väl kan stämma att det inte beror på 
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hur tydlig redovisningen är utformad. För att relatera till exempelvis Hamberg et al. 

(2011) samt Richardsons studie (2000) hävdar vi dock att det tolkningsutrymme och 

den bristande information som kan uppstå från standarders utformning möjliggör 

informationsasymmetri som har påvisat sig ha ett positivt samband med 

vinstmanipulering. Med hänsyn till detta anser vi därför att vinstmanipulation kan ha en 

indirekt koppling till standarders utformning.  

6.8 Rättvisande bild 
Ett delsyfte i studien var att undersöka om framtidens standard kring intäktsredovisning 

kommer resultera i en mer rättvisande bild av hur företags intäktsredovisning ser ut 

idag. Med hänsyn till detta valde vi därför att testa våra respondenters svar för att 

statistiskt kunna finna ett eventuellt samband mellan en mer rättvisande bild och 

implementeringen av IFRS 15. Vi valde att ställa frågan om hur respondenterna ser på 

dagens regler och standarder kopplat till rättvisande bild, för att sedan undersöka hur de 

ser på kommande standards påverkan på rättvisande bild. Resultatet visade att mer än 

hälften (66 %) anser att IFRS 15 kommer ge en mer rättvisande bild. I och med 

implementeringen av IFRS menar Fagerström och Lundh (2005, s. 104), att större 

utrymme för subjektiva uppskattningar uppkom vilket genererar att rapporterna inte 

alltid ger en rättvisande bild. Utifrån det Fisher test som genomfördes visade det sig att 

sambandet mellan IFRS 15 och en mer rättvisande bild av företaget var signifikant 

(0,010) (Se appendix 3), det finns alltså ett signifikant samband mellan IFRS 15 och en 

mer rättvisande bild mot för dagens standard. Det enda man kan göra nu är att vänta på 

implementeringen och se om det faktiskt blir så att företagen uppvisar en mer 

rättvisande bild.  

 
Tabell 6. Korstabell över rättvisande bild idag samt i och med införandet av IFRS 15 

 

10. Anser du att dagens regler och standarder ger en 

rättvis bild av företags intäktsredovisning? 

Total Ja Nej 

20. Anser du att IFRS 15 kommer att ge en 

mer rättvisande bild av företags 

intäktsredovisning? 

Ja 30 28 58 

Nej 
15 2 17 

                                                                  Total 45 30 75 

 

Som avslutning på denna analys vill vi lyfta fram en kommentar från en respondent D 

som anses sig inte vara speciellt nöjd med ytterligare förändringar i regelverkens 

spindelnät. ”Ytterligare ett onödigt tillskott till en redovisning som sedan länge passerat 

den nivå som tillför mer nytta. Det handlar snart om kvantfysik i jakten på sanningens 

innersta väsen och inte vad som efterfrågas av användarna av informationen. Det är 

allmänt känt att analytiker med flera rensar undan ett antal saker ur IFRS-

redovisningen för att få ett för dem hanterbart analysverktyg. Utvecklingen uppfyller 

möjligen till del det akademiska intresse som synes ligga bakom utvecklingen men den 

ökade komplexiteten och framför allt det märkliga marknadsvärdetänkandet i varje 

detalj gör rapporterna mindre och mindre användbara i verkligheten, samtidigt som 

kostnaderna för att få fram detta skenar. Verkligen en dans kring en guldkalv som i 

längden måste få ett slut”.  
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Med denna kommentar kan det diskuteras om det verkligen kommer bli bättre 

upplysningar, mera konkret och ökad jämförbarhet som IASB uttrycker. Kan man 

istället tänka sig att den vidgade utformningen av både nya och förändrande regelverk 

endast gör det mera komplicerat för en “Svensson” som ska tolka lagarnas mysterium 

där små fel kan leda till stora konsekvenser. Kommentaren kan sammankopplas till Lyz 

och Vincent (2001, s. 259) diskussion om att tillsynsmyndigheter måste förstå för- och 

nackdelar samt hitta en optimal nivå på regelverk. Detta eftersom kvaliteten och 

kvantiteten på de finansiella rapporterna påverkas i allra högsta grad. I och med 

förändrade regelverk blir det nya anpassningar för företag som ska upprätta bokföring, 

för revisorer som ska granska dessa, för analytiker som analyserar rapporterna samt 

bland många andra intressenter. I över ett decennium har denna standard konstruerats 

och kostnaderna för detta slår förmodligen i taket, frågan som dock kvarstår är om den 

nya intäktsredovisningen kommer ge utdelning eller om det kastar goda pengar efter 

dåliga.  

 

Som avslutning till analysdelen anser vi oss genom denna studie fyllt en del av den 

kunskapslucka som existerar angående relationen mellan informationsasymmetri, 

vinstmanipulering och ett införande av IFRS 15. De tidigare studier som vi tagit del av 

angående vinstmanipulering har tillämpats på tyska börsnoterade företag samt företag 

inom EU men nu har vi även fått en inblick i hur det ser ut på den svenska marknaden. 

Eftersom vi avgränsar oss till revisorer som är belägna på den svenska marknaden anser 

vi det finnas en kunskapslucka att fylla. De tidigare studierna, angående 

informationsasymmetri, har undersökt hur olika standarder inom IFRS, bland annat 

IFRS 3 och IFRS överlag påverkat men än så länge har ingen studie gjorts hur den nya 

intäktsredovisningen IFRS 15 anses kommer påverka företag och deras finansiella 

rapporter. Vi anser att vi genom denna studie kunnat öka förståelsen för förekomsten av 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i dagens samhälle. Vi kan därmed stärka 

tidigare forskning om rådande asymmetri och manipulering. Vi kan också teoretiskt 

bidra med att förväntningarna i och med IFRS 15 är höga på att dessa fenomen kommer 

reduceras.   Eftersom vår studie berör ett område som är aktuellt i tiden men också 

väldigt nytt anser vi att vi har uppdaterat forskningsområdet.  

 

Vidare anser vi har tillfört ett praktiskt bidrag då vi har gett en föreställning om vad 

revisorer har för inställningen till den nya standarden. De har delgett sina synpunkter 

om hur det tror att informationsasymmetrin och vinstmanipuleringen kommer påverkas 

samt om de anser att företag kommer uppvisa en mer rättvisande bild. Vi hoppas 

därmed att företag, lagstiftare samt övriga intressenter har användning av studien då den 

ger en inblick i framtidens intäktsredovisning. Vi vill tillägga att studiens resultat 

baserar sig på förväntningar och därmed kan komma att modifieras. Avslutningsvis vill 

vi understryka att förväntningar är en minst lika viktig aspekt att undersöka såsom ett 

faktiskt utfall är.   
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7. Slutsats och rekommendationer 
Utifrån de analyser som genomförts i föregående avsnitt kan istället våra slutsatser 

utläsas i detta kapitel. Vidare redogörs hur denna studie besvarar 

problemformuleringen. Vi diskuterar studien ur en samhällelig och etisk aspekt samt 

ger förslag på vidare forskning. Även intressanta perspektiv och synvinklar kommer att 

rekommenderas. 

 

7.1 Slutsats 
Syftet med det nya införandet av IFRS 15 är bland annat att avlägsna inkonsekvenser 

och svagheter i de befintliga kraven angående intäktsredovisningen. Samtidigt vill IASB 

förbättra jämförbarheten mellan industrier, jurisdiktioner och ge mer användbar 

information till intressenter. Då IFRS 15 ersätter sammanlagt sex standarder och 

tolkningar kommer denna implementering innebära många förändringar, enligt denna 

undersökning, både positiva och negativa. Syftet med studien har varit att undersöka om 

och hur den nya standarden inom intäktsredovisningen kommer påverka 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag. Detta genom att erhålla åsikter 

från de som dagligen granskar årsredovisningar, revisorer. Vidare ville vi undersöka om 

den nya standarden kommer ge en mer rättvisande bild av företags intäktsredovisning. 

Studiens problemformulering som har varit kärnan i denna undersökning och som nu 

ska besvaras, lyder; 

 

Sett från revisorers synvinkel; kommer det nya införandet av IFRS 15 påverka 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag? 

 

De teorier samt tidigare studier som presenterats i arbetet har bland annat försökt 

förklara hur en implementering av IFRS påverkar informationsasymmetrin samt 

vinstmanipulering. Samtidigt finns det studier som förklarar att det förekommer ett 

samband mellan informationsasymmetri och vinstmanipulering. Fenomenet 

informationsasymmetri anses leda till att agenten utnyttjar sin ställning gentemot 

principaler genom sitt informationsövertag. För att minska risken för manipulationer 

och missvisande information i de finansiella räkenskaperna ses revision och revisorn 

som ett viktigt redskap. Eftersom intäkterna utgör företags byggstenar anses de även 

som en av de viktigaste posterna att granska. Detta speglar våra resultat där vi kan 

konstatera att den absolut största andelen anser att intäkter är något som alltid bör 

granskas. Enligt tidigare diskussioner kan det även tydas att implementeringen av IFRS 

15 kommer bli en utmaning för företag då det krävs omfattande analysarbete och 

förändrade processer. Slutsatserna kring området kan konstateras genom att den största 

andelen av våra respondenter höll med om den framtida utmaning som vankas. Den 

egentliga anledningen till den uppstartade produktionen av den nya 

intäktsredovisningen ligger i att FASB och IASB anser att dagens standard inte är 

tillräcklig. De ville dessutom generera en större harmonisering bland de internationella 

standarderna. Med hänsyn till detta kan vi konstatera, utifrån våra revisorers svar, att 

den största andelen instämmer i någon form till att det finns brister i dagens standarder 

som berör intäktsredovisningen.  

 

Utifrån de tester som utfördes kan vi nu dra slutsatser och besvara studiens 

problemformulering. Informationsasymmetrin samt vinstmanipulering anser revisorer 
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kommer att reduceras i samband med implementeringen av den nya 

intäktsredovisningen, IFRS 15. Resultat angående den reducerade 

informationsasymmetri kan styrkas genom det resultat som Armstrong et al. (2010) 

erhöll. Samtidigt kan vårt resultat angående den reducerade vinstmanipuleringen inte 

dras parallellt med varken Van Tendeloo och Vanstraelen (2005) samt Callao och Jarne 

(2010) studier som visade annorlunda utfall. Eftersom dessa två tidigare studier 

motsätter sig vårt resultat kan denna slutsats inte luta sig mot de tidigare studierna utan 

endast förlita sig på de åsikter och förväntningar från våra respondenter samt de 

statistiska test som blivit utförda. Skillnaden mellan resultaten kan som vi tidigare 

nämnt bero på att vi upprättar en förstudie medan de en efterstudie. Fortsättningsvis kan 

även nollhypotesen förkastas angående företag och en mer rättvisande bild. Det betyder 

att efter införandet 2017 anser revisorer att företag kommer uppvisa en mer rättvisande 

bild genom deras nya sätt att redovisa intäktsposter.  

 

Som kan utläsas tidigare i studien har IASB satt upp ett flertal huvudsakliga mål med 

den nya intäktsredovisningen. De vill avlägsna inkonsekvenser och svagheter i dagens 

krav samt ge ett mer robust regelverk för intäktsfrågor. Vidare vill de förbättra 

jämförbarheten av intäktsredovisningens praxis i hela enheter, industrier, jurisdiktioner 

och kapitalmarknader samt ge mer användbar information till användare av finansiella 

rapporter genom förbättrade upplysningskrav. Som avslutning vill dem förenkla 

upprättandet av bokslutet genom att minska antalet krav. Problematiken med uppsatta 

mål är det ovetande om de kommer gå i uppfyllelse eller inte. Frågan som åsterstår är 

om våra respondenter anser att IASBs mål kommer att bli uppfyllda i och med 

implementeringen? Utifrån undersökningen kan vi konstatera att; 
 

 Införandet av IFRS 15 kommer, enligt respondenterna, resultera i utförligare 

upplysningar.  

 Det största antalet respondenter anser att IFRS 15 kommer leda till mer konkreta 

exemplifieringar.   

 Den största andelen av revisorerna anser att det kommer bli ett mindre 

tolkningsutrymme i och med IFRS 15 tillkomst.  

 Jämförbarheten anses kommer att öka med implementeringen. 

 Totalt 74 av 92 stycken anser att den nya intäktsredovisningen på något sätt 

kommer resultera i ökad användbarhet av information till intressenter. 

 Den största andelen anser att det enligt dagens regler och standarder är enkelt för 

företag att upprätta bokslut samtidigt som en än större del anser att det kommer 

bli enklare efter implementeringen. 

 De är relativt få som anser att det i dagens regler och standarder innehar en hög 

komplexitet för företagen och samtidigt är det få som anser att det kommer bli 

mindre komplext för företag efter 2017. 

 

Genom vår studie kan lagstiftare samt intressenter till företag erhålla information om 

hur förväntningarna kring IFRS 15 ser ut samt hur inställningen till det nya regelverket 

är kopplat till informationsasymmetri och vinstmanipulering. Vi hävdar att vi fyller ett 

gap kring den moderna tidens existens av informationsasymmetri och vinstmanipulering 

samtidigt som vi kan härleda våra resultat till tidigare studier kring förekomsten av 

dessa fenomen. Med fokus på revisorer som arbetar på den svenska marknaden har vi 

erhållit kunskap om den rådande situationen över synen på företag, ägare och dess 

finansiella verksamhet.  
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Med hjälp av datainsamlingen och de statistiska testen som är utförda har vi kunnat 

sammanställa ett resultat, analyserat detta och till slut konstaterat diverse slutsatser. 

Utifrån de ovanstående diskussioner och resonemang anser vi oss besvarat studiens 

problemformulering samt övriga frågeställningar.  

 

7.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Även fast forskning både är nödvändigt och viktigt för utveckling av samhället bör vissa 

aspekter has i åtanke när ett forskningsprojekt ska genomföras. De samhälleliga 

aspekter som reflekterats över genom studiens arbetsgång är IFRS påverkan på den 

svenska marknaden. IFRS måste tillämpas, som vi nämnt tidigare, av svenska 

börsnoterade bolag vilket gör att utformningen av regelverket IFRS kommer påverka 

hur börsnoterade företag i stor utsträckning redovisar sina finansiella rapporter. Med 

hänsyn till detta är det viktigt att utformningen av standarder och regleringar blir tydlig 

och anpassningsbar, detta för att kunna framställa en så rättvis bild som möjligt av 

företags finansiella ställning. Revisorer, som arbetar likt en mellanhand till företag och 

övriga intressenter, verkar för att sammanställa en objektiv bild av företag. Genom vår 

studie erhåller därmed exempelvis lagstiftare en föreställning av revisorers inställning 

till den nya intäktsredovisningen som börjar gälla 1 januari 2017. Vi anser att 

revisorernas åsikter och inställning, på grund av deras objektivitet, är mycket viktig för 

fortsatta utvärderingar kring de olika standarder och regler som IFRS framställer. 

Samtidigt anses revisorer ha en professionell skyldighet att agera samhälleligt och 

etiskt.   

 

Mer än hälften av de tillfrågade revisorerna anser att företagen kommer ge en mera 

rättvisande bild efter implementeringen av IFRS 15. Studiens resultat kan kopplas till 

samhälleliga aspekter, då informationen till externa intressenter anses bli mer användbar 

samt att tolkningsutrymmet kommer reduceras. Ett företags oetiska aktiviteter kring 

dess uppställning av de finansiella rapporterna bör då reduceras när manipulering av 

intäkter minskar. Detta blir en viktig del eftersom behovet av informationen via 

finansiella rapporter expanderat samt att intressenterna utgör en av de viktigaste 

grupperna utifrån företags synvinkel. Brott inom redovisningen av finansiella rapporter 

kan resultera i skandaler vilket i sin tur kan medföra ett tappat förtroende mot 

potentiella investerare samt övriga intressenter. Eftersom IFRS tillämpas av 

börsnoterade företag som ofta är stora kan förödande konsekvenser i samband med 

felredovisade intäkter uppkomma. Att en välutformad standard ska göra det möjligt att 

användas av olika företag i olika branscher kommer därför lägga grunden till goda 

samhälleliga aspekterna.  

 

De etiska aspekterna kan vi koppla till vår forskningsansats. Då vi valt att använda oss 

av en kvantitativ metod med en enkätundersökning som utgångspunkt för studien 

erhåller vi automatiskt en del etiska riktlinjer som vi i största möjliga mån försökt att 

efterfölja. Eftersom en enkätundersökning innefattar fysiska respondenter kan det även 

komma att påverka en människas personliga integritet. Vi har därför vid genomförandet 

av enkäten exempelvis varit tydliga med att deltagandet i undersökningen är frivillig 

samt att det insamlade datamaterialet behandlas konfidentiellt. Detta styrker Dahmström 

(2011, s. 432) genom att belysa vikten av att respondenterna ska informeras om vad 

som ska undersökas samt att de ska lämna sitt samtycke till medverkan. Dessutom 

konkretiseras de fyra grundläggande individskyddskraven inom forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet 
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(Dahmström, 2011, s. 432). Med hänsyn till dessa ovanstående krav anser vi, genom vår 

utformning av undersökningen, uppfylla de etiska reglerna.  Vi valde att skicka ut två 

påminnelser till våra respondenter vilket kan påverka de etiska aspekterna. Samtidigt 

anses två påminnelser vara vanligt förekommande och rimligt vid webbenkäter. 

Påminnelserna skickades ut till samtliga respondenter, vilket kan uppfattas som störande 

av de som redan medverkat, men anses nödvändigt för oss då vi trycker på anonymitet. 

Då svarsfrekvensen i undersökning var låg diskuterades det om ett utskick av en tredje 

påminnelse, detta slopades dock efter noga överläggande då vi anser att detta skulle 

störa de etiska riktlinjerna.   

 

Även fast våra uppställda hypoteser anses vara signifikanta finns det delade åsikter 

angående bland annat utökad komplexitet och om företaget kommer utgöra en mer 

rättvisande bild. Detta är något som framförallt IASB bör ha i åtanke när utformning av 

standarder upprättas. Efter implementeringen kommer det kunna ges ett mer säkert 

resultat på hur IFRS 15 egentligen påverkar företags finansiella rapporter. Som 

förmodligen alla hoppas på kommer informationen till intressenter att bli mera 

användbar samt att företag med mindre komplexitet kan tillämpa standarden. För att 

erhålla en rättvisande bild av ett företag bör standardens information innehålla 

begriplighet, relevans, tillförlitlig och jämförbarhet.    

7.3 Förslag till fortsatt forskning  
Denna undersökning anser vi ligga till grunden för fortsatt forskning. Studien 

genomförs innan införandet av IFRS 15 och endast undersöker revisorers inställning till 

den kommande intäktsstandarden. Med hänsyn till detta anser vi att det vid 

tillämpningens start och framåt vore intressant att undersöka vad IFRS 15 verkligen 

resulterade i. Ett förslag från vår sida är därmed att göra en jämförande studie över 

reaktionen på intäktsredovisningen då denna är i fullt bruk. Vi anser att den inställning 

de har till förslaget i dagsläget kan komma att ändras när de i praktiken erfar hur 

tillämpningen faktiskt fungerar ut mot företag. Kopplat till våra teoretiska 

utgångspunkter som är vinstmanipulering och agentteorin med fokus på 

informationsasymmetri anser vi även att det vore både intressant och möjligt att 

undersöka de finansiella rapporterna före samt efter implementeringen - har det blivit 

någon signifikant skillnad?   
 

Vidare anser vi att det vore intressant med fortsatta studier som fokuserar på andra 

synvinklar. Som nämnts i de teoretiska utgångspunkterna finns det möjliga perspektiv 

som vore intressanta att studera inom området. Lagstiftare, företag samt övriga 

intressenter så som aktieägare är perspektiv vi anser vara potentiella för vidare studier. 

Exempelvis kan det vara aktuellt att studera hur lagstiftare upplever förändringen av 

intäktsredovisningen, givetvis då den tillämpats efter 1 januari 2017. Att undersöka hur 

företag upplevt samt vad dem har för åsikter, inför eller efter, förändringen är en annan 

tänkbar vinkel. Detta då det i dagsläget råder spekulationer om att det nya införandet 

kommer bli en stor utmaning för företag och därmed resultera i omfattande arbete kring 

hur intäkterna ska redovisas från start till slut. Detta skulle kunna genomföras, till 

skillnad från vår studie, utifrån ett hermeneutistiskt perspektiv samt med 

konstruktionismen som ett alternativt synsätt då detta ämnar erhålla djupare förståelse 

för företags uppfattning om de standarder som behandlar intäkter. Genom en kvalitativ 

metod med exempelvis intervjuer kan en förståelse, angående de förändringar som 

standarden medfört, erhållas.  
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Avslutningsvis kan en replikation av denna studie genomföras men med andra 

utgångpunkter som kan kopplas samman till kvaliteten på de finansiella rapporterna. 

Bland annat skulle revisionsrisken kunna undersökas för att se om den blir påverkad av 

den nya standard som implementeras 1 januari 2017.  
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de aktuella sanningskriterier som används för att 

utvärdera kvaliteten som vår studie medför; validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet.  

 

8.1 Validitet 
Att ha en hög validitet samt reliabilitet är en förutsättning för en bra undersökning. 

Genom denna studie har åtgärder vidtagits både för att öka validiteten men även 

reliabiliteten. Inledningsvis ska en undersökning mäta det man vill mäta, det menar 

Dahmström (2011, s. 68). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 62) definierar 

validitet som: “ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska 

mäta”. Författarna skiljer på två typer av validitet, nämligen inre och yttre validitet. När 

en undersökning mäter vad den har för avsikt att mäta menar skribenterna att den inre 

valideten är uppfylld. Samtidigt mäter den yttre validiteten hur generaliserbar resultatet 

är, det vill säga om man kan föra över det till verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2014, s. 63). Vidare menar Grenness (2005, s. 97-98) att andra typer av validitet 

även bör kontrolleras. Ett exempel benämner författaren som innehållsvaliditet. Detta 

menar han handlar om huruvida innehållet i en undersökning täcker den del som 

forskaren har för syfte att studera. Detta berör vår studie på det sätt att våra frågor i 

enkäten täcker det område som det har för avsikt att undersöka. Detta fanns i åtanke vid 

enkätutformningen då för många frågor både kan ses som onödigt samt att respondenten 

kan anse att det blir för tidskrävande att delta i undersökningen. Samtidigt låg vår fokus 

på att ha tillräckligt med frågor för att kunna besvara vår problemformulering, kommer 

IFRS 15 att påverka informationsasymmetri samt vinsmanipulering i företag. För att 

undvika detta problem utförde vi en pilotstudie samt bad vår handledare granska 

enkäten innan den skickades ut. Detta gjordes utifrån Grenness (2005, s. 98) råd om att 

låta kunniga personer gå igenom enkäten och dess frågor.    

 

Fortsättningsvis menar Dahmström (2011, s. 369) att ett mål vid en enkätundersökning 

är att utforma frågorna så att de verkligen mäter det som forskaren ha för avsikt att 

undersöka, det vill säga hög validitet. Hon menar att frågor som är ledande eller 

värdeladdade kan resultera i att en del frågor inte blir besvarade. Detta var något som 

uppdagades när vi erhöll enkäterna från respondenterna. Det var dock endast ett fåtal 

enkäter där vissa frågor inte var ifyllda. Med hänsyn till detta valde vi att ta bort en 

enkätrespondent helt ur undersökningen då hen endast svarat på två av de 21 frågorna. 

Avslutningsvis anser vi ha en god validitet då våra tester har påvisat att det finns ett 

samband mellan IFRS 15 samt informationsasymmetri och vinstmanipulering vilket 

innebär att problemformuleringen som utformades i början av denna studie har blivit 

besvarad. Samtidigt hävdar vi att de slutsatser som har antagits utifrån analysen samt de 

tester som utförts baserar sig på tidigare studier samt teorier vilket, enligt oss, tillför 

objektivitet i studien.  

8.2 Reliabilitet  
Samtidigt som validiteten anses vara det absolut mest betydelsefulla kravet på ett 

mätinstrument utgör reliabiliteten även en viktig del i analysprocessen av ett 

mätinstrument (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 63). Reliabiliteten används till 

skillnad från validiteten för att tolka om mätinstrumentet i fråga ger tillförlitliga och 
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stabila resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 63). Fortsättningsvis menar 

Trost (2012, s. 61) att en undersökning ska kunna göras på nytt och samtidigt erhålla 

samma resultat.  

 

Om en enkät är krånglig, innehar svåra ord samt ordvändningar kan reliabiliteten 

minska då ett flertal respondenter kan missuppfatta frågorna (Trost, s. 63). Eftersom vår 

målsättning är att åstadkomma ett resultat med hög reliabilitet är Trost tips något som vi 

haft i åtanke. Som vi nämnt tidigare gjordes en pilotstudie för att ytterligare säkerställa 

att enkäten och därmed resultatet ger oss en högre reliabilitet. Dahmström (2011, s. 369) 

påpekar även att hög reliabilitet är ett villkor för att erhålla hög validitet samtidigt som 

reliabilitet inte ger någon garanti till hög validitet. Hur stabila svaren på en 

undersökning är kommer påverkas av hur bekant man är med ämnesområdet samt hur 

och om man tidigare haft anledning att fundera kring ämnet. Eftersom denna studie har 

revisorer som respondenter anser vi att de bör ha kommit i kontakt med både nuvarande 

IFRS samt den nya intäktsredovisningen IFRS 15. Bakgrundsfrågor på detta ställdes 

därför. För de som ändå anser sig besitta för lite kunskap har det funnits alternativ så 

som “Ingen åsikt” eller “Vet ej” för att säkerställa att vi erhåller ett rättvist resultat. Med 

det som utgångspunkt anser vi att reliabiliteten ökat i studien. 

8.3 Generaliserbarhet  
Redan tidigt i vår studie var målet att kunna fastställa generaliserbara samband och 

slutsatser gällande auktoriserade samt godkända revisorers inställning till den nya 

intäktsredovisningen. De data som samlats in bör, som Olsson och Sörensen (2011, s. 

257) antyder, reflekteras ur ett bredare perspektiv. De åsyftar därmed på att de data som 

undersökningen bidragit ska kunna möjliggöra slutsatser generaliserat bortom den 

population som utforskats. Vi ansåg detta vara möjligt då vi fick tillgång till det 

medlemsregister över respektive yrkestitel som Revisorsnämnden tillhandahåller. Med 

cirka 2000 revisorers kontaktuppgifter och ett urval på 1000 stycken var 

förhoppningarna stora för många deltagande i undersökningen. Att kunna dra slutsatser 

till ett större omfång än den undersökta populationen är enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s. 257) dock knepigare än man tror, detta då generaliserbarheten begränsas av 

olika element såsom exempelvis syftet med studien. Det finns en rad olika kriterier som 

måste uppfyllas för att resultatet ska vara möjligt att generalisera, där bland andra; 

validiteten samt reliabiliteten ska anses vara av hög grad, det externa och interna 

bortfallets påverkan ska analyseras och anses vara litet samt att samtliga felkällor 

gällande urval och dess representativitet ska elimineras (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

257).  

 

Efter genomförandet av undersökningen kunde vi konstatera ett stort bortfall och en 

sammanlagd svarsfrekvens på 10,84 % vilket tydligt gör det svårt för oss att kunna 

generalisera resultaten över hela populationen. Trots att det inte är möjligt för oss att ge 

ett representativt resultat anser vi att de slutsatser vi gör är både intressanta och 

relevanta för fortsatt forskning. Det vi i vår studie kan fastställa är vad de respondenter 

som deltagit har för inställning till IFRS 15 och vad de avser att den kommer ha för 

betydelse på informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag. 
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Appendix 2: Introduktionsbrev samt 
påminnelser  
Hej!  

Vi heter Anna och Sanna och läser civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid 

Umeå universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi har valt att skriva 

om det nya införandet av IFRS 15 - Revenue From Contracts With Customers (kort 

beskrivning om standarden finns att läsa längre ned). Syftet med studien är att 

undersöka eventuell påverkan som införandet av IFRS 15 kommer ha på 

informationsasymmetri och vinstmanipulering i företag samt att undersöka om den nya 

standarden kommer ge en mer rättvisande bild av företags intäktsredovisning. Vi vänder 

oss därför till revisorer, som granskar de finansiella räkenskaperna, om deras inställning 

till den nya standarden. 

Enkätsvaren kommer att behandlas helt konfidentiellt och inga enskilda svar kommer att 

redovisas utan alla svar sammanställs i tabeller och/eller diagram. 

Vi hoppas att Du har möjlighet att avvara en kort stund för att fylla i denna enkät. 

Du kommer till webbenkäten genom att använda länken nedan: 

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP 
 

Kort om IFRS 15: 

Den 1 januari 2017 börjar en ny standard att gälla för börsnoterade företag, IFRS 15, 

vilket ersätter samtliga intäktstandarder och tolkningar. Huvudsyftet med IFRS 15 är 

att fastställa principer för rapportering av användbar information till intressenter av 

finansiella rapporter. IFRS 15 har en så kallad ”contract by contract”-approach vilket 

innebär att företag i första hand ska analysera och utgå ifrån varje enskilt avtal. Vidare 

kommer detta att inkludera storlek, tidpunkt samt osäkerhet av intäkter och kassaflöden 

från ett företags kundkontrakt. IFRS 15 har en samlad modell, fem-stegs-modellen, för 

all intäktsredovisning som utgår ifrån att allt tar sin början i ett avtal om försäljning av 

en vara eller tjänst, mellan två parter.  En markant skillnad jämfört med dagens regler 

är identifieringen av prestationsåtaganden och fastställande av när ett 

prestationsåtagande uppfylls samt fokus på kontroll snarare än risker och förmåner. 

Ett stort tack på förhand! 

Anna Tiger                                Sanna Ekman   

070- 245 75 98                         070-277 41 93 

Thigeranna@hotmail.com      Ekman.sanna@hotmail.com   

  

Handledare: Lars Lindbergh  Lars.lindbergh@usbe.umu.se 

Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 

 

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I årets så kallade Shanghairankning 

återfinns Umeå universitet återigen bland världens 300 främsta lärosäten  

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP
mailto:Thigeranna@hotmail.com
mailto:Ekman.sanna@hotmail.com
mailto:Lars.lindbergh@usbe.umu.se
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Påminnelse 1 

 

Hej igen! 

Vi vill tacka alla som deltagit i vår enkätundersökning angående det nya införandet av IFRS 15. 

Ert bidrag är till stor hjälp för oss. 

Vi har dock ännu inte så många svar som vi skulle önska varför vi vill påminna er som ännu inte 

svarat om att göra det. Era svar är mycket viktiga för oss för att kunna få en så representativ bild 

som möjligt!  

Enkäten tar endast en kort stund att besvara och Du kommer till enkäten via länken nedan:  

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP 

Med det vill vi önska Er alla en trevlig helg! 

 

Vänligen 

Anna Tiger och Sanna Ekman 

 

Påminnelse 2  

Hej!  

Du har väl besvarat enkäten angående det nya införandet av IFRS 15? Om inte, finns det 

fortfarande möjlighet. Din medverkan är mycket viktigt för oss! 

Enkätlänk: 

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP 

Vänligen  

Anna Tiger och Sanna Ekman  

 

  

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP
https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JBPmG7MOzOuirP
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Appendix 3: Tabeller, korstabeller och 
Fishers exakta sannolikhetstest  
Tabell som visar om revisorer anser att dagens regler och standarder innehar något av de 

sju påståenden  
Anser du at dagens regler och 

standarder inom 
intäktsredovisning innehar;  

Instämmer helt  
Instämmer i stor 

utsträckning 
Instämmer i liten 

utsträckning 
Instämmer inte 

alls  
Ingen åsikt  

Utförliga upplysningar 3 % 29 % 43 % 20 % 4 % 

Konkreta exemplifieringar 3 % 22 % 51 % 20 % 4 % 

Litet tolkningsutrymme 1 % 20 % 47 % 29 % 3 % 

Jämförbarhet mellan olika 
industrier, jurisdiktioner 

etcetera 

2 % 23 % 49 % 19 % 7 % 

God användbarhet av 
information till intressenter av 

finansiella rapporter 

9 % 30 % 35 % 20 % 7 % 

Enkelt upprättande av bokslut 5 % 35 % 34 % 21 % 5 % 

Hög komplexitet företag 8 % 24 % 46 % 20 % 3 % 

 

Tabell som visar om revisorer anser att IFRS 15 kommer resultera i något av de sju 

påståenden 

Anser du att IFRS till 
skillnad från dagens regler 

och standarder kommer 
resultera i;  

Instämmer helt 
Instämmer i stor 

utsträckning 
Instämmer i liten 

utsträckning 
Instämmer inte alls Ingen åsikt  

Utförligare upplysningar 12 % 57 % 14 % 3 % 14 % 

Mer konkreta 
exemplifieringar 

12 % 43 % 28 % 1 % 15 % 

Mindre tolkningsutrymme 8 %  52 % 23 % 4 % 13 % 

Ökad jämförbarhet mellan 
olika industrier, 

jurisdiktioner etcetera 

13 % 40 % 27 % 4 % 15 % 

Ökad användbarhet av 
information till 

intressenter av finansiella 
rapporter 

14 % 41 % 25 % 8 % 12 % 

Förenklat upprättande av 
bokslut genom minskade 

krav 

8 %  37 % 24 % 17 % 14 % 

Mindre komplexitet för 
företag 

5 % 32 % 23 % 25 % 15 % 
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Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer utförliga upplysningar 

samt IFRS 15 kommer resultera i utförligare upplysningar. 

 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning 

innehar; - Utförliga upplysningar 
Total 

Instämmer 

helt 

Instämmer i stor 

utsträckning 

Instämmer i liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 till 

skillnad från dagens regler 

och standarder kommer att 

resultera i; 

-Utförligare upplysningar 

Instämmer helt 0 4 3 4 0 11 

Instämmer i stor utsträckning 0 12 26 13 1 52 

Instämmer i liten utsträckning 0 7 5 1 0 13 

Instämmer inte alls 2 1 0 0 0 3 

Ingen åsikt 1 3 6 0 3 13 

       Total 3 27 40 18 4 92 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer konkreta 

exemplifieringar samt IFRS 15 kommer resultera i mer konkreta exemplifieringar. 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer litet tolkningsutrymme 

samt IFRS 15 kommer resultera i mindre tolkningsutrymme. 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning 

innehar; - Konkreta exemplifieringar 

Total 
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

stor 

utsträckning 

Instämmer i 

liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 

till skillnad från dagens 

regler och standarder 

kommer att resultera i; - 

Mer konkreta 

exemplifieringar 

Instämmer helt 0 1 5 5 0 11 

Instämmer i stor utsträckning 0 6 25 9 0 40 

Instämmer i liten utsträckning 1 13 9 3 0 26 

Instämmer inte alls 1 0 0 0 0 1 

  Ingen åsikt 1 0 8 1 4 14 

                                                       Total 3 20 47 18 4 92 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning 

innehar; - Litet tolkningsutrymme 

Total 

Instämmer helt 

Instämmer i 

stor 

utsträckning 

Instämmer i 

liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 till 

skillnad från dagens regler och 

standarder kommer att resultera 

i; - Mindre tolkningsutrymme 

Instämmer helt 0 1 4 2 0 7 

Instämmer i stor utsträckning 0 7 21 20 0 48 

Instämmer i liten utsträckning 0 6 11 4 0 21 

Instämmer inte alls 1 2 0 1 0 4 

Ingen åsikt 0 2 7 0 3 12 

                                                      Total 1 18 43 27 3 92 
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Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer jämförbarhet mellan 

olika industrier, jurisdiktioner etcetera samt IFRS 15 kommer resultera i ökad 

jämförbarhet mellan olika industrier, jurisdiktioner etcetera  

 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom 

intäktsredovisning innehar; - Jämförbarhet mellan olika 

industrier, jurisdiktioner etcetera 

Total 

Instämmer 

helt 

Instämmer i 

stor 

utsträckning 

Instämmer 

i liten 

utsträcknin

g 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 till skillnad 

från dagens regler och standarder 

kommer att resultera i; - Ökad 

jämförbarhet mellan olika 

industrier, jurisdiktioner etcetera 

Instämmer helt 0 1 6 4 0 11 

Instämmer i stor utsträckning 0 8 22 6 1 37 

Instämmer i liten 

utsträckning 
2 7 12 4 0 25 

Instämmer inte alls 0 2 0 2 0 4 

Ingen åsikt 0 3 5 1 5 14 

                                                                     Total 2 21 45 17 6 91 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer god användbarhet av 

information till intressenter av finansiella rapporter samt IFRS 15 kommer resultera i 

ökad god användbarhet av information till intressenter av finansiella rapporter. 

 

 

 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning 

innehar; - God användbarhet av information till intressenter av 

finansiella rapporter 
Total 

Instämmer 

helt 

Instämmer i stor 

utsträckning 

Instämmer i 

liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 till 

skillnad från dagens regler och 

standarder kommer att resultera 

i; - Ökad användbarhet av 

information till intressenter 

av finansiella rapporter 

Instämmer helt 1 2 3 7 0 13 

Instämmer i stor 

utsträckning 
0 12 19 6 1 38 

Instämmer i liten 

utsträckning 
4 8 6 5 0 23 

Instämmer inte alls 2 2 3 0 0 7 

Ingen åsikt 1 4 1 0 5 11 

                                                      Total 8 28 32 18 6 92 
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Korstabell som visar om revisorer anser att dagens standard innehar enkelt upprättande 

av bokslut samt IFRS 15 kommer resultera i förenklat upprättande av bokslut. 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer hög komplexitet för 

företag samt IFRS 15 kommer resultera i mindre komplexitet för företag. 

 
 

 

 

 

 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning innehar; - 

Enkelt upprättande av bokslut 
Total 

Instämmer 

helt 

Instämmer i stor 

utsträckning 

Instämmer i liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 

15 till skillnad från 

dagens regler och 

standarder kommer att 

resultera i; -Förenklat 

upprättande av 

bokslut genom 

minskade krav 

Instämmer helt 0 2 4 1 0 7 

Instämmer i stor 

utsträckning 
0 11 15 8 0 34 

Instämmer i liten 

utsträckning 
2 8 6 6 0 22 

Instämmer inte alls 2 6 4 3 1 16 

Ingen åsikt 1 5 2 1 4 13 

                                               Total 5 32 31 19 5 92 

 

9. Anser du att dagens regler och standarder inom intäktsredovisning innehar; 

- Hög komplexitet för företag 

Total 

Instämmer helt 

Instämmer i 

stor 

utsträckning 

Instämmer i 

liten 

utsträckning 

Instämmer 

inte alls 

Ingen 

åsikt 

11. Anser du att IFRS 15 

till skillnad från dagens 

regler och standarder 

kommer att resultera i; - 

Mindre komplexitet för 

företag 

Instämmer helt 0 0 3 2 0 5 

Instämmer i stor 

utsträckning 
4 5 12 8 0 29 

Instämmer i liten 

utsträckning 
1 8 10 2 0 21 

Instämmer inte alls 1 7 11 4 0 23 

Ingen åsikt 1 2 6 2 3 14 

                                             Total 7 22 42 18 3 92 
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Korstabell som visar om revisorer anser att dagens regler och standarder ger en rättvis bild 

samt om IFRS 15 kommer ge en mer rättvisande bild. Tabellen under är resultatet på det 

Fishertest som vi utfört på dessa variabler.  

 

 

10. Anser du att dagens regler och 

standarder ger en rättvis bild av företags 

intäktsredovisning? 

Total Ja Nej 

20. Anser du att IFRS 15 kommer 

att ge en mer rättvisande bild av 

företags intäktsredovisning? 

Ja 30 28 58 

Nej 
15 2 17 

                                                            Total 45 30 75 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,302
a
 1 ,007   

Continuity Correction
b
 5,860 1 ,015   

Likelihood Ratio 8,300 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,010 ,006 

Linear-by-Linear Association 7,205 1 ,007   

N of Valid Cases 75     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer asymmetri av 

information samt om IFRS 15 kommer reducera denna asymmetri. Tabellen under är 

resultatet på det Fishertest som vi utfört på dessa variabler.  
 

 

12. Uppfattar du att det förekommer 

asymmetri av information mellan ledning 

och ägare utifrån de finansiella rapporterna 

gällande dagens regler och standarder 

inom intäktsredovisning?  

Total Ja Nej 

14. Anser du att denna asymmetri 

kommer reduceras i samband med 

det nya införandet av IFRS 15? 

Ja 56 0 56 

Nej 
12 7 19 

                                                             Total 68 7 75 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,755
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 18,610 1 ,000   

Likelihood Ratio 21,519 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,452 1 ,000   

N of Valid Cases 75     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Korstabell som visar om revisorer anser att det idag förekommer vinstmanipulering 

samt om IFRS 15 kommer reducera manipulering av vinster. Tabellen under är 

resultatet på det Fishertest som vi utfört på dessa variabler.  
 

 

16. Viss forskning tyder på att det genom 

dagens regler och standarder inom 

intäktsredovisning förekommer manipulering 

av intäkter, uppfattar du detta som sant? 

Total Ja Nej 

18. Anser du att manipulering av 

intäkter kommer reduceras i 

samband med det nya införandet av 

IFRS 15? 

Ja 56 0 56 

Nej 

11 10 21 

                                                               Total 67 10 77 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,647
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 26,578 1 ,000   

Likelihood Ratio 30,401 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 30,249 1 ,000   

N of Valid Cases 77     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 


