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Titel: Implementering av IFRS 15 – Ur tre IFRS-redovisande företags perspektiv  
  
Bakgrund och problem: Den 1 januari 2018 trädde den nya intäktsstandarden IFRS 15 
Intäkter från avtal med kunder i kraft. Alla företag som redovisar enligt IFRS och är 
verksamma inom EU måste därmed anpassa sin redovisning efter den. Standarden anses 
komplex då den innebär ett nytt synsätt på intäktsredovisning. Företagen ställs inför 
förändringar och implementeringsprocesser, som för de flesta utgör svårigheter och 
problem. De mest berörda branscherna är bygg och entreprenad, IT och telekom samt 
detaljhandeln. 
  
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur företagen har implementerat IFRS 15. 
Genom det önskar vi öka kunskapen om vilka faktorer som har betydande påverkan vid 
implementering av en standard.  
 
Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Företag från de mest berörda 
branscherna har valts ut. För att säkerställa att företagen kan bidra till studien, har ett 
urval gjorts via analys av bokslutskommunikeer. Företag som uttryckt att IFRS 15 
kommer ha väsentlig påverkan har kontaktats. Enkätfrågor rörande planering, 
utbildning, målformulering samt resultat har sedan besvarats av tre företag inom 
branscherna bygg och entreprenad samt IT och Telekom. 
 
Slutsatser: Samtliga företag har via en välplanerad handlingsplan, med fokus på 
tidsplanering, haft ett proaktivt arbetssätt. Korta och koncisa mål, internutbildningar 
samt val av utbildningsmetod har haft påverkan på implementeringen. Engagemang från 
chefer och ledning i form av aktivt deltagande har prioriterats i två av företagen, men 
haft lägre prioritet hos det tredje. Användning av externhjälp i form av konsulter och 
projektledare har ökat kunskapsnivån hos företagen. Sammanfattningsvis har tre 
betydande faktorer vid implementeringen av IFRS 15 identifierats: mål och 
handlingsplan, utbildning och kompetens samt chefers och ledningens engagemang.  
  
Nyckelord: implementering, IFRS 15, implementering av IFRS 15, faktorer, 
intäktsstandard 
  
  



 

 

Abstract  
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Date: 2018-05-31 
Author:  Ellen Johansson and Jeganeh Noori  
Supervisor: Sven-Arne Nilsson  
 
Title: Implementation of IFRS 15 - From three IFRS reporting companies’ perspective  
  
Background and problem: January 1st, 2018, the new revenue standard IFRS 15 - 
Revenue from contracts with customers became effective. All companies that report in 
accordance with IFRS and are domiciled in the EU must therefore adjust their reporting 
accordingly. The standard is considered complex as it contributes to a new approach to 
revenue recognition. Companies face changes and implementation processes that 
generally contribute to difficulties and problems. The most affected industries are 
building and construction, IT and telecommunications and retail. 
 
Purpose: The study aims at investigating how companies have implemented IFRS 15. 
By this, we wish to increase knowledge about which factors that have significant impact 
on implementing a standard. 
 
Method: The study has a qualitative research method. Companies from the most 
affected industries have been selected. In order to ensure that the selected companies 
can contribute to the study, disclosures of changes in accounting policies, in the interim 
reports for the fourth quarter of 2017, were analyzed. Companies that expressed that 
IFRS 15 will have a significant impact has been contacted. Survey questions regarding 
planning, education, goal formulation and results have been answered by three 
companies in the building and construction industries as well as IT and Telecom. 
 
Conclusion: Through a well-planned action plan, focusing on time management, all 
three companies have had a proactive approach. Short and concise goals, internal 
training and choice of education methods have had an impact on the implementation. 
Commitment from managers and management by active participation has been 
prioritized in two of the companies, but had a lower priority in the third. The use of 
external assistance in the form of consultants and project managers has increased the 
level of knowledge in the companies. In summary, three significant factors in the 
implementation of IFRS 15 have been identified: goals and action plan, education and 
competence, and the commitment of managers and management. 
 
Key words: IFRS 15, implementation of IFRS 15, revenue standard 
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1.	Inledning		
Kapitlet inleds med en bakgrund om implementeringen av IFRS 15 och dess 

problematik. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställning. 
 

1.1	Bakgrund	

Intäkter är ofta den största posten i ett företags resultatrapport, vilket utgör en central 

del av ett företags finansiella rapportering. Intäktsposten anses vara en intressant post 

vid granskning och analys av ett företags utveckling och prestationer över tiden, samt 

vid bedömning av företags finansiella ställning. Det är också en post som medför 

svårigheter för många företags finansiella rapportering, speciellt i de fall då intäkten 

utgör både en tjänst och en vara, samt då flera perioder överlappar varandra. Sättet att 

redovisa sina intäkter på, har hos vissa företag lett till tvister och skandaler (Marton, 

Lundqvist & Pettersson 2016). 

 

År 2002 påbörjades ett omfattande projekt med mål att utveckla en gemensam 

intäktsstandard som tillämpas konsekvent över branscher och kapitalmarknader (IFRS 

Foundation 2014). Somliga ansåg att en revidering av tidigare standarden borde vara 

tillräckligt (IFRS Foundation 2014). Det nya synsättet ansågs dock vara så pass 

annorlunda att det krävdes en helt ny standard, delvis för att få företag att analysera och 

förstå effekterna av den nya standarden (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016). 

Projektets huvudmål skulle dessutom inte uppnås av endast en revidering. Den nya 

standarden ansågs även vara ett viktigt steg mot målet om en enda uppsättning av 

högklassiga globala redovisningsstandarder (IFRS Foundation 2014). 

  

I flera år analyserades effekter av nya standarder utifrån tidigare redovisningsskandaler 

och finansiella kriser (Marton 2015). Efter flera års arbete och flertalet revideringar 

antogs i maj 2014 den nya standarden IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder. Den 

trädde i kraft för räkenskapsåret 2018 med målet att skapa en gemensam intäktsstandard 

för alla branscher och transaktioner, samt en omfattande vägledning (Scheja 2018). 
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1.2	Problemformulering	

Den tidiga publiceringen gav företag fyra års utrymme för förberedelse av 

implementeringen. Graden av omställning varierar mellan branscher och företag. 

Införandet av standarden medför en stor omställning för många företag som redovisar 

enligt IFRS, medan den fått oväsentlig eller ingen effekt alls på andra företag (PwC 

2018). Standarden behöver analyseras av varje berört företag, för att identifiera hur 

företaget kommer påverkas, samt vilka förändringar det kommer betyda för företagets 

redovisning. Enligt en kartläggning av IASB är de mest berörda branscherna bygg och 

entreprenad, IT och telekom samt detaljhandeln (Falkman & Lundqvist 2016).  

  

En betydande faktor i en lyckad implementeringsprocess är enligt Lundqvist (2014) tid, 

då en ny standard medför en lång inlärningsprocess. Enligt Wallén (2016) medför 

implementeringen av en ny standard ofta stora förändringar och mycket arbete för 

företag. Han anser att förändringarna är speciellt problematiska då de oftast är 

tidskrävande. För att förändringarna ska hanteras på ett bra sätt krävs en välplanerad 

implementeringsprocess. Vidare uppstår det i regel oförutsedda svårigheter. Om 

implementeringsprocessen tilldelas otillräckliga resurser kommer dessa svårigheter inte 

behandlas och implementeringen kommer bli ineffektiv. Reif och Bassford (1973) 

påpekar vikten av en tydlig strategi. För att uppnå effektivitet vid tillämpning av en ny 

standard är målen grundläggande. För att starta en process och maximera chanserna för 

måluppfyllelse krävs en tydlig handlingsplan. 

  

En omfattande översikt av tidigare forskning kring IFRS-standardernas effekter har 

gjorts av Carrington et al. (2015). De fann faktorer som de ansåg påverka 

implementeringen av en standard, exempelvis kunskapsnivån hos berörda praktiker på 

företag, samt företagsledningens incitament.  

 

Det finns ett stort utbud av tidigare forskning om IFRS-standardernas effekter. Även 

forskning om implementeringen av IFRS 15 finns i begränsad utsträckning. Då 

standarden nyligen trädde i kraft saknas studier som följer upp företags genomförande 

vid implementering av den nya intäktsstandarden. Tidigare studier och forskning kan 

därav inte svara på hur företag genomfört implementeringen av IFRS 15. 



 

 3 

1.3	Syfte	

Studien syftar till att undersöka hur företagen implementerat IFRS 15. Genom det 

önskar vi öka kunskapen om vilka faktorer som har betydande påverkan vid 

implementering av en standard.  

1.4	Frågeställning	

Hur har företagen gått till väga för att förbereda och implementera IFRS 15? 

  

Vilka faktorer har haft betydande påverkan på företagens implementeringsprocess? 
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2.	Metod	
I kapitlet presenteras och beskrivs de olika metodval och den arbetsgång vi valt i 

studien. Vi har även motiverat våra tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 
 

2.1	Tillvägagångssätt		

2.1.1	Kvalitativa	och	kvantitativa	data	

Det finns kvantitativ- och kvalitativ metod, primär- och sekundärdata. Enligt Bryman 

och Bell (2015) finns två huvudsakliga genomföranden vid forskning inom 

företagsekonomi: den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden. Den 

kvalitativa metoden är tolkningsinriktad med kunskapsteoretisk ståndpunkt där studien 

ses ur respondentens perspektiv. Metoden är alltså mer inriktad på verbala analyser där 

författarna ämnar få djupare förståelse. I den kvantitativa metoden läggs betoning på 

kvantifiering vid insamling av data. En kvantitativ metod används främst när slutsatser 

rörande en hel population behöver dras, samt vid önskan av att generalisera resultat. 

  

Då syftet med studien inte är att generalisera resultat utifrån en hel population har en 

kvalitativ metod valt. Syftet är att undersöka hur företagen implementerat IFRS 15. 

Genom detta önskar vi öka kunskap om vilka faktorer som har en betydande påverkan 

vid implementering av en standard. Att intäktsstandarden nyligen trätt i kraft resulterar i 

en avsaknad av data rörande företags implementeringsprocess, samt vilka faktorer som 

haft betydande påverkan på processen. Bryman och Bell (2015) rekommenderar i fall 

som dessa en kvalitativ metod.  

 

2.1.2	Induktiv	och	deduktiv	ansats	

Bryman och Bell (2015) skriver att det finns två olika ansatser för teori i förhållande till 

empiri: induktiv och deduktiv. En deduktiv ansats innebär att författarna utgår från en 

redan existerande teori. Teorierna används sedan som grund för författarnas hypoteser 

som sedan kan bekräftas eller förkastas. Det deduktiva tillvägagångssättet är därför 

vanligare i kvantitativ forskning där författarna utgår från de valda teorierna samt har ett 

intresse av att dra generella slutsatser.  
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Bryman och Bell (2015) förklarar att ett induktivt tillvägagångssätt innebär att 

författarna, utifrån empirisk data, väljer ut användbara teorier. Författarna börjar således 

med insamling av empirisk data utan ett teoretiskt ramverk. Det induktiva 

tillvägagångssättet är bäst lämpat för kvalitativa studier då det bidrar till djupare 

förståelse. Författarna använder logiska resonemang hämtat från praktiska 

frågeställningar till skillnad från det deduktiva tillvägagångssättet, där resonemangen 

hämtas från teoretiska frågeställningar. 

 

Tillvägagångssättet i den här studien är induktivt då vi utgått från empirisk data, samt 

att vi ämnat få en djupare förståelse för hur företagen gått tillväga vid implementering 

av IFRS 15. 

 

2.2	Forskningsdesign	

Den plan som författarna använder för att besvara sin frågeställning är enligt Bryman 

och Bell (2015) en forskningsdesign. Det finns flera forskningsdesigner. Författarna 

behöver avgöra vilken design som är bäst lämpad på just deras studie. Den valda 

forskningsdesignen har en vägledande funktion och hjälper författarna att strukturera 

upp studien, där metoder för insamling av data samt hur datan ska analyseras ges 

stöttning.  

 

Utforskande forskningsdesign har valts för studien. Bryman och Bell (2015) skriver att 

en utforskande forskningsdesign lämpar sig bra för studier där den befintliga 

forskningen är bristfällig. Designen anses även lämplig vid tillfällen då det inte finns ett 

distinkt forskningsproblem och studien istället ämnar öka kunskap och förståelse. Då 

tidigare forskning om implementeringen av IFRS 15 finns i begränsad utsträckning, 

ansåg vi att den utforskande forskningsdesignen var bäst lämpad. 

 

2.3	Primär-	och	sekundärdata	

Data som författarna själva samlat in i form av intervjuer, undersökningar och andra 

former av informationsinsamling är primärdata. Data från andra studier benämns 

sekundärdata (Bryman & Bell 2015).�

�
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Studiens insamlade empiri består av primärdata då studien fokuserar på respondenternas 

svar och syn på hur företagen har implementerat IFRS 15. Primärdata är grundläggande 

för att besvara frågeställningen. Då studien ämnar ge djupare insikt utifrån 

respondenternas perspektiv, valdes sekundärdata bort vid insamling av empiri.   

 

2.4	Metod	för	datainsamling	

2.4.1	Urval	

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det två typer av urvalsmetoder, sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval beskrivs som en slumpmässig 

urvalsprocess. Sannolikhetsurval är kostsamt och tidskrävande, men bidrar till ett 

representativt urval. Alla urval som grundar sig på annat än sannolikhetsurval får 

benämningen icke-sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2015) beskriver att det inom 

icke-sannolikhetsurval finns tre typer av urval: bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

kvoturval. Bekvämlighetsurvalet bygger på att författarna väljer personer som ligger 

närmast till hand. Snöbollsurval innebär att personer från ett första urval 

rekommenderar ytterligare personer som anses lämpliga för studien, därav uppstår en 

snöbollseffekt. I ett kvoturval delas individer i olika målgrupper in i mindre delgrupper. 

Utifrån de olika delgrupperna väljer författarna sedan ut individer som ska delta i 

studien. 

 

Studiens urval baseras på företag som i sin bokslutskommuniké angett att IFRS 15 kan 

ha väsentlig påverkan. Enligt en kartläggning av IASB är de mest berörda branscherna 

bygg och entreprenad, IT och telekom samt detaljhandeln (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016). För att försäkra oss om att svaren bidrog till vår studie, kontaktades 

företag som uttryckt i sina bokslutskommunikéer för 2017 att standarden kommer ha 

väsentlig påverkan. Ett första urval gjordes vid avgörande av vilka företags 

bokslutskommunikéer som skulle läsas. En sökning via sökmotor med syfte att 

rangordna branschernas företag i storleksordning utfördes. Av den funna informationen 

sammanställdes en lista på de två största företagen inom varje bransch. Valet av antal 

företag i det första urvalet grundar sig i studiens tidsbegränsning. Vi ansåg att tiden inte 

hade räckt till ett större urval. Vi kontaktade sedan en person inom varje företag som 

haft övergripande ansvar för implementeringen av IFRS 15. Syftet var att säkerställa att 
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respondenten var insatt i företagets implementeringsprocess samt att respondenten hade 

kunskap om standarden. 

 

Urvalsmetoden vi valt liknar mest ett kvoturval då vi själva avgjort vilka företag som 

skulle få frågan att delta i studien. Vår metod är alltså ett icke- sannolikhetsurval. 

 

2.4.2	Primärdata	

Bryman och Bell (2015) skriver att det finns risk att respondenten inte är villig att svara 

på alla frågor då viss information kan anses vara känslig. För att öka respondentens 

benägenhet att i största möjliga mån svara på våra enkätfrågor, ansåg vi att ett inledande 

telefonsamtal vara nödvändigt. I samtalet informerades respondenten om studiens 

upplägg och syfte, respondenten tillfrågades även om eventuell inkludering i studien. 

Respondenten informerades om att behandling av enkäter sker konfidentiellt samt att 

deltagandet kan ske anonymt. För att vara tillmötesgående samt försäkra respondenten 

om studiens seriositet, fick respondenten valet att besvara enkätfrågorna via mejl, 

alternativt via telefon. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det av vikt att tydliggöra för 

respondenten att dennes medverkan är viktig samt hur informationen kommer att 

användas. 

 

2.4.3	Intervjuupplägg	

Enligt Patel och Davidsson (2003) bygger intervjuer i de flesta fall på fysiska möten 

eller kontakt via telefon. En lyckad intervju förlitar sig på att respondenten är införstådd 

med intervjuns syfte. Det finns enligt Bryman och Bell (2015) olika utformningar av 

intervjumodeller. Det finns strukturerade, semistrukturerad och ostrukturerade 

intervjuer. Beträffande semistrukturerad intervjuer har författarna specifika teman. Här 

tillåts respondenten att utforma svaren på ett eget och öppet sätt.  

 

Studien är utförd via en semistrukturerad intervjumodell där svaren ligger till grund för 

det empiriska materialet. Valet av enkäter framför fysiska möten grundades i studiens 

tidsram och företagens geografiska placering. Enkätfrågorna var förutbestämda och 

tillät inte följdfrågor, oberoende om de besvarats via mejl eller telefon. Frågorna var 

dock formulerade på sätt som tillät en egen tolkning och respondenten kunde svara 

öppet. För att minimera bortfallet tillfrågades respondenterna om sin delaktighet i 
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implementeringsprocessen av IFRS 15, samt för att försäkra oss om att de hade kunskap 

om standarden. De inkomna svaren har transkriberats.  

 

2.4.4	Litteratursökning	

För ett analyserande och kritiskt arbetssätt gjordes en systematisk litteratursökning. 

Enligt Bryman and Bell (2015) bidrar en sådan till kvalitet i studien. Litteraturen söktes 

fram i den elektroniska databas Business Source Premier. Vi använde även Google 

scholar som erbjuder vetenskapliga tidskrifter och publikationer. De sökord som 

användes var: Revenue from Contracts with Customers, Implementation, IFRS 15, IFRS 

transition, Decision making och Management.  

 

2.5	Bortfall	

Ett inledande telefonsamtal med de åtta utvalda företagen gjordes. Tre företag svarade 

att de inte hade möjlighet att medverka. Ett företag tackade nej då de inte hade tid att 

besvara frågorna. De andra två företagen arbetade fortfarande med implementeringen 

och kunde därför inte besvara alla enkätfrågor. De fem kvarstående företagen visade 

stort intresse och ville delta i studien. Ett av företagen besvarade enkätfrågorna via 

telefon redan vid det inledande telefonsamtalet. Till resterande företag skickades 

enkäten ut via mejl. Svar från två företag inkom inom en vecka. Vid återkoppling med 

de två kvarstående företagen svarade dessa att de inte längre kan medverka då tid och 

resurser var knappa. Då det sista bortfallen inträffade vid ett senare skede ansåg vi att 

det inte fanns tillräckligt med tid att kontakta nya företag.  

 

2.6	Trovärdighet	och	pålitlighet	

Trovärdighet mäts i många studier utifrån kriterierna validitet och tillförlitlighet. Många 

författare menar att dessa kriterier lämpar sig bäst för kvantitativa studier. De anses inte 

optimala inom kvalitativ forskning då en enda bild av den sociala verkligheten 

förutsätts. Vid bedömning av en kvalitativ studie förespråkas användning av begreppen 

trovärdighet och pålitlighet (Bryman & Bell 2011). 

 

2.6.1	Trovärdighet	

Enligt Bryman och Bell (2011) kan det vara svårt att bevisa att insamlad data är korrekt 

och trovärdig vid genomförandet av en kvalitativ studie. För att skapa trovärdighet i 
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studien är det viktigt att säkerhetsställa att forskningen följer de regler som finns. 

Vidare är det viktigt att resultatet av intervjuer och undersökningar följs upp. Vi har 

därför använt oss av respondentvalidering i vår studie, vilket innebär att studiens 

respondenter får ta del av resultatet och bekräfta att vi uppfattat deras svar på korrekt. 

 

2.6.2	Pålitlighet	

Bryman och Bell (2011) anser att studiens pålitlighet och replikerbarhet är det av stor 

vikt. Genom en detaljerad beskrivning av studiens arbetsgång finns det möjlighet för 

andra att upprepa studien. Det finns flera anledningar till upprepning av tidigare utförda 

studier. Ett exempel kan vara att studien fick ett oväntat resultat eller att resultatet 

skiljer sig från tidigare genomförda studier. För att uppnå hög grad av pålitlighet i vår 

studie har vi ett tydligt utformat metodkapitel.  

 

2.7	Metodkritik	

Den kvalitativa forskningsmetoden kan enligt Bryman och Bell (2015) vara 

problematisk. Problematiken uppstår främst då forskarnas egna uppfattningar, åsikter 

och fördomar riskerar att färga forskningen. Det inte är ovanligt att en nära relation 

mellan forskare och respondent uppstår i kvalitativa metoder. Problematiken som kan 

uppstå i dessa fall är att respondentens svar påverkas, vilket således påverkar resultatet 

och försämrar studiens trovärdighet. Bryman och Bell (2015) påpekar även att 

semistrukturerade intervjuer kan bidra till sänkt replikerbarhet i studien. Då 

semistrukturerade intervjuer utesluter möjligheten för identiskt genomförda intervjuer 

med alla respondenterna.  

 

Under arbetets gång har vi som författare strävat efter en hög nivå av neutralitet. Vi 

ansåg inte att relationsproblematik var någonting som uppstod i vår studie då 

enkätfrågorna besvarats via mejl och telefon, inte personliga möten. Vi tog studiens 

urvalsstorlek I beaktande. Ett större urval av såväl undersökta företag som antalet 

medverkande respondenter hade kunnat ge en bredare bild av det valda ämnet och 

således en ännu djupare insikt och förståelse om implementeringen av IFRS 15. Då vi 

använde oss av enkäter som inte tillät följdfrågor ansåg vi att replikerbarheten höll en 

hög nivå. Studiens trovärdighet påverkas dock då vi själva utformat enkätfrågorna samt 

tolkat de inkomna svaren. 
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3.	Referensram	
Här ges initialt en bakgrund till IFRS 15 samt hur framtagning av standarder går till. 

Därefter presenteras tidigare forskning och teorier om implementering av 

redovisningsstandarder. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion. 
 

3.1	IASB	

Under lång tid reglerades redovisningen nationellt, vilket innebar svårigheter att jämföra 

finansiell information om företag från olika länder. För att uppnå harmonisering inom 

redovisningen bildade år 1973 revisorsorganisationer från olika länder International 

Accounting Standards Committee (IASC). Organisationen ombildades år 2001 och 

benämns sedan dess International Accounting Standards Board (IASB). IASB verkar för 

att utveckla standarder för vägledning av redovisningen och utgör en del av stiftelsen 

International Financial Reporting Standards Foundations (IFRS Foundation). IFRS 

Foundations målsättning är att ta fram principbaserade redovisningsstandarder som 

håller hög kvalité samt accepteras och tillämpas på en global nivå.  Dessa standarder 

benämns International Financial Reporting Standards (IFRS). Sedan år 2005 kräver EU 

att IFRS ska tillämpas i koncernredovisning för samtliga noterade bolag. Även länder 

utanför EU anammar standarden och den tillämpas idag i över 120 länder (Marton, 

Lundqvist & Pettersson 2016). 

 

Amerikanska FASB är den andra normsättande organet som har globalt inflytande på 

redovisningen. Dessa redovisningsregler utgörs av United States Generally Accepted 

Accounting Principles (US GAAP). Det var genom samarbete mellan IASB och FASB 

som den nya intäktsstandarden IFRS 15 togs fram (Marton, Lundqvist & Pettersson 

2016).  

 

3.1.1	Framtagning	av	standarder	

Processen börjar med att ett projektförslag presenteras. Förslag framförs vanligtvis från 

IASB:s styrelse, en nationell normgivare eller annan part. Problem som rör 

projektförslag undersöks och möjliga lösningar identifieras (IFRS Foundation 2017).  

I juni 2002 tog IASB upp ett projektförslag om en ny intäktsredovisning. En diskussion 

fördes om lämligheten att påbörja en helt ny standard eller om revidering av den äldre 
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versionen är tillräckligt. Projektförslaget ansågs så pass omfattande att en revidering 

inte skulle vara tillräcklig. Framtagningen av IFRS 15 var tidskrävande. Tidsramen för 

modellen nedan skiljer sig därför från framtagningen av IFRS 15 (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016). 

 
Figur 1. Modellen illustrerar IASB:s process vid framtagning av en ny standard. 

(Marton, Lundqvist & Pettersson 2016).  

 

När idéer tagits fram sammanställs dessa till ett diskussionspapper. Diskussionspappret 

rörande IFRS 15 släpptes i december 2008 och skickades sedan vidare till berörda parter 

för kommentarer. Efter genomgång av inkomna kommentarer sammanställdes och 

publicerades ett utkast där synpunkter på ändringsförslag kunde framföras (IFRS 

Foundation 2017). 

 

Det första utkastet av IFRS 15 släpptes 24 juni 2010. I november 2011 släpptes ett 

andra utkast. Vanligtvis inkommer flera hundra svar från både organisationer och 

privatpersoner. Baserat på dem hålls flertal möten och sammanträden innan den nya 

standarden publiceras. Ett startdatum sätts alltid med hänsyn till företagen, för att ge 

dem tid att förbereda sig för de nya förändringarna (IFRS Foundation 2017). Efter år av 

möten, diskussioner och utkast publicerades IFRS 15 den 28 maj 2014. Det ansågs dock 

att fler revideringar behövde göras och cirka två år senare, 12 april 2016, publicerades 

den slutliga versionen. Det beslutades då även att den nya intäktsstandarden skulle träda 

i kraft 1 januari 2018 (Yeaton 2015). �

�
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3.2	IFRS	15	-	Intäkter	från	avtal	med	kunder	
IFRS 15 tillämpas på intäkter som kan kopplas till ett avtal, med undantag från intäkter 

kopplade till leasingavtal och finansiella instrument. Dessa föreskrifter återfinns i separata 

standarder. Den nya intäktsstandarden baseras på fem steg. Till att börja med måste det vara 

möjligt att tillämpa IFRS 15 på det aktuella kundavtalet och efter det tillämpas en 

femstegsmodell med mål att fastställa när intäkten ska redovisas och till vilket/vilka belopp. 

 

IFRS Foundation (2014) publicerade skriften ”Basis for Conclusions” för att förklara 

tankegångarna kring den nya standarden samt om det fanns avvikande åsikter bland 

styrelseledamöter. Tre skäl återfanns till att intäktsstandarden behövde ändras: 

• Den tidigare intäktsstandarden innehöll detaljerad vägledning för somliga branscher och 

transaktioner, men inte för alla. Detta resulterade i olika redovisningar för transaktioner 

som egentligen var av liknande ekonomiska art. 

• Tidigare principer skiljde sig åt och ansågs ibland vara svåra att förstå och tillämpa. 

Dessutom ansågs den tidigare standarden ha begränsad vägledning. 

• Upplysningar ansågs vara otillräckliga och gav ibland inte användarna tillräcklig 

information om intäkter som uppstod genom avtal med kunder. 

3.2.1	Femstegsmodellen	

IFRS 15 tillämpas genom en modell uppbyggt av fem steg vilka åskådliggörs nedan. 

Steg 1 – Identifiera kontraktet 

Det första steget vid användandet av IFRS 15 är att identifiera kontraktet. Den nya 

standarden definierar ett kontrakt som en överenskommelse mellan två eller fler parter 

som skapar rättigheter och skyldigheter. Kontraktet kan ingås skriftligt, muntligt eller 

underförstått genom ett företags sedvanliga affärspraxis (PwC 2014). 

 

I somliga fall kan två eller flera kontrakt vara kombinerade och redovisas som ett enda 

sammanslaget kontrakt med en kund. Vidare måste kontraktet även innebära att (PwC 

2014): 

• Ekonomiska fördelar med största sannolikhet kommer tillfalla företaget. 

• Rättigheter till betalningsvillkor och varor eller tjänster kan identifieras. 

• Det finns ett affärsmässigt syfte med kontraktet 

• Parterna är förpliktade till sina skyldigheter  
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Steg 2 – Identifiera prestationsåtagandet 

Steg nummer två är att identifiera avtalets prestationsåtagande. Ett prestationsåtagande 

kan vara både en tjänst eller en vara som är distinkt, alternativt en rad olika varor eller 

tjänster som är väsentligen desamma och följer samma mönster vid överföringen (PwC 

2014).  

 

För att en vara eller tjänst ska anses vara distinkt krävs att följande kriterier är uppfyllda 

(PwC 2014): 

• Kunden har möjlighet att nyttja tjänsten eller varan på egen hand eller 

tillsammans med andra tillgängliga varor eller tjänster. 

• Varan eller tjänster är separat identifierbar från andra löften i kontraktet  

 

Uppfylls inget eller endast ett av kriterierna anses varan eller tjänsten inte vara distinkt 

utan en kombination med andra varor och tjänster. Det är viktigt att avgöra vilka 

separata prestationsåtaganden som finns då detta påverkar resten av modellen för 

intäktsredovisningen (PwC 2014). 

 

Steg 3 - Fastställ transaktionspriset 

Transaktionspriset avser det belopp ett företag förväntar sig ha rätt till i utbyte med att 

överföra en vara eller tjänst till kund. Att fastställa transaktionspriset är enkelt i fall det 

finns ett fast kontantbelopp där summan inte kan förändras. I somliga fall ingår dock en 

eller flera variabler i kontraktet som företaget måste ta hänsyn till, vilket kallas för 

“rörlig ersättning”, de försvårar fastställandet av transaktionspriset. Exempel på sådana 

variabler är återbetalningar, bonusar och rabatter. Ett annat exempel på när 

transaktionspriset kan vara svårt att fastställa är då ersättningen är i annan form än 

pengar. Då transaktionspriset inte är givet eller svårt att fastställa kan företaget komma 

att uppskatta den rörliga ersättningen. Uppskattningen görs utifrån det “förväntade 

värdet” alternativt “det mest sannolika beloppet”. Den rörliga ersättningen ska endast 

inkluderas i transaktionspriset om det är högst sannolikt att det inte görs en betydande 

återföring senare (KPMG 2016). 

  

Steg 4 - Fördela transaktionspriset på de olika åtagandena 

Efter att ha fastställt transaktionspriset i föregående steg ska det proportionerligt 

fördelas till respektive åtagande. Det fjärde steget i intäktsstandarden tillämpas endast 
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om det rör sig om mer än ett prestationsåtagande. Allokeringen ska göras utifrån 

varornas och/eller tjänsternas fristående försäljningspriser, alltså vad företaget skulle få 

för ersättning om varan eller tjänsten såldes separat. När observerbara priser finns ska 

dessa användas. Om företag inte har tillgång till ett givet pris måste det oberoende 

försäljningspriset beräknas. Standarden anger tre olika metoder företaget kan använda 

(PwC 2014): 

• Beräkning och bedömning av det rådande marknadspriset, det vill säga t.ex. 

priset hos en konkurrent. 

• Beräkning av tillverkningskostnaden samt vinstpålägg 

• Tillämpning av residualmetoden  

 

Steg 5 - Redovisa intäkten när respektive prestationsåtagande uppfylls 

Intäkt ska redovisas i takt med att respektive åtagande utförs. För att redovisa intäkten 

måste kunden hålla kontroll över den utlovade varan eller tjänsten. Med andra ord – det 

ska vara möjligt för kunden att använda eller nyttja varan/tjänsten. Det femte och sista 

steget tillämpas på varje enskilt prestationsåtagande, vilket innebär att ett 

prestationsåtagande kan redovisas över tid medan ett annat prestationsåtagande 

redovisas vid en specifik tidpunkt. Bedömningen av när kunden håller kontroll över 

varan är därmed avgörande för när intäkten ska redovisas (PwC 2014). 

 

3.3	Skillnader	mot	tidigare	intäktsstandarder	eller	-tolkningar	

Framtagningen av IFRS 15 utgjorde ett nytt synsätt på intäktsredovisning med en 

annorlunda utgångspunkt (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Det medförde dock inte 

att allt blev nytt, men logiken är annorlunda jämfört med tidigare. Innan 

intäktsstandarden IFRS 15 trädde i kraft tillämpades IAS 18 och IAS 11 vid redovisning 

av intäkter. IAS 18 tillämpades vid intäktsredovisning av försäljning av varor, 

tjänsteuppdrag, royalty, ränta samt utdelning. Som komplement tillämpades IAS 11 vid 

redovisning av entreprenadavtal (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Intäktsslagen 

delades tidigare upp, vilket de inte  längre gör. Syftet är istället att ha en standard som är 

heltäckande för alla typer av prestationsåtaganden, oavsett bransch och transaktionstyp 

(PwC 2014). Fokus ligger nu på om prestationsåtagandena uppfylls vid en specifik 

tidpunkt eller över tid, vilket är avgörande när intäkten ska redovisas. 
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Utgångspunkten i IAS 18 var att intäkt skulle redovisas först när företaget överfört 

väsentliga risker och förmåner till köparen som är förknippade med varornas ägande. 

Intäkterna skulle även vara möjliga att mätas på ett tillförlitligt sätt. Det skulle också 

vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna som var förknippade med den kommande 

intäktsposten skulle tillföras företaget. Den största skillnaden mellan den nya och gamla 

intäktsstandarden anses vara att fokus nu istället ligger på när kontrollen av varan eller 

tjänsten övergår till kund, istället för risker och förmåner (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016). 

 

 
Figur 2. Skillnader mellan de föregående intäktsstandarderna IAS 18 och IAS 11 och 

dagens standard IFRS 15 (Anjou 2014). 

 

3.4	Tidigare	forskning	

En omfattande översikt av tidigare forskning kring IFRS-standardernas effekter har 

gjorts av Carrington et al. (2015). De identifierade faktorer de ansåg bidrar till en lyckad 

implementeringen av en standard. Faktorerna innefattade bland annat kunskapsnivån 

hos berörda praktiker på företagen samt företagsledningens incitament.  

 

Göransdotter och Jedhamre (2005) studerade implementeringen av hela IFRS år 2005 

med syfte att identifiera svårigheter som kan uppstå i en implementeringsprocess. 

Studien gjordes dock på ett onoterat företag och skiljer sig därför från IFRS 15. Det som 

identifierades var bland annat värdet av en korrekt tolkning av standarden. Ytterligare 

en svårighet som nämndes var att tidsbegränsade implementeringsprocesser kan 
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medföra högre kostnader då företag i större utsträckning tar in externhjälp när tiden är 

knapp.  

 

Svensson och Wahlberg (2016) utförde en fallstudie kring implementering av IFRS 15. 

Syftet var att se hur företag förberett och anpassat sig till IFRS 15, med fokus på att 

byte av en standard innebär mer än bara en ny redovisningsmetod. Det kunde också 

finnas behov av förändrade informationssystem. I studien identifierades fyra kritiska 

komponenter som kunde påverkar implementeringen av IFRS 15: kunskap, stöd, 

kommunikation och tid. Studien utfördes dock år 2016 samt på ett enskilt företag, alltså 

två år före standardens ikraftträdande. Vid studiens utförande återstod det därför tid 

inför implementeringen av IFRS 15.  

 

Påverkan av IFRS och dess standarder är någonting det finns tidigare forskning om. Det 

finns även  studier om implementeringen av IFRS 15 i begränsad utsträckning. Dock 

saknas forskning om företags implementeringsprocesser efter standarden trätt i kraft. 

Utifrån tidigare studier och forskning går det därav inte att utröna på vilket sätt företag 

har genomfört implementeringen av IFRS 15. 

 

3.5	Teorier		

3.5.1	Implementering	

Fixsen et al. utförde (2005) en litteraturstudie. Syftet var att urskilja de viktigaste 

delarna i en implementeringsprocess. Lyckade implementeringsprocesser analyserades 

och gemensamma komponenter påträffades. Rekryteringsprocessen var en sådan. Att i 

rekryteringsskedet tillsätta personal med hög kompetens och mycket kunskap är 

grundläggande för utlärning av standarden. Vidare är coaching och utvärdering av värde 

för att utröna vad för typ av utbildning som bäst gynnar praktikerna i det specifika 

företaget. Att visa intresse för praktikernas åsikter är även fördelaktigt. 

  

Den viktigaste delen i en lyckad implementering är alltså enligt Fixsen et al. (2005) 

rekryteringsprocessen. Vilka som är involverade i implementeringsprocessen är 

väsentligt för dess resultat. Utbildning och erfarenhet bör beaktas vid rekrytering av 

personal. Utöver bekräftad kunskap och kompetens bör även vikt läggas på 

personlighetsdrag. För att öka chansen för en lyckad implementeringsprocess är det av 
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värde att berörda personer har en vilja att ta in ny kunskap. Om projektet i fråga har en 

snäv tidsram är det klokt att välja personer som besitter önskvärda egenskaper att bli del 

av projektet.  

 

Efter rekryteringsprocessen är det även viktigt att personalen får adekvat utbildning. Att 

informera och ge kunskap rörande implementeringen är en vital del. Det betonas dock 

att evaluering av kunskapsnivån efter utförd utbildning inte kan göras förrän utförande 

av coaching. De olika komponenterna kompenserar varandra och anses vara integrerade 

exempelvis kan bristande utbildning kompenseras med omfattande coaching. Likaså 

kan en noggrann rekrytering kompensera bristande resurser för utbildning och coaching. 

Hur de olika komponenterna bör läggas upp för optimal användning varierar bland 

företag (Fixsen et al. 2005). 

 

Enligt Lundqvist (2014) innebär implementering av en ny standard en lång 

inlärningsprocess. Företag som påverkas av den nya standarden behöver lägga mycket 

tid på att analysera och förstå standarden för att veta hur de kommer bli påverkade samt 

vad de behöver göra annorlunda.  

  

Weaver och Woods (2015) påstår att det finns flera bidragande faktorer för att uppnå en 

lyckad implementering. Det påpekas att implementeringen måste startas i tid. En 

noggrann planering i startskedet är en vital del för processens slutresultat. Ytterligare en 

bidragande faktor är utbildning. För en lyckad implementeringsprocess av en standard 

krävs det att berörd personal får den utbildning som behövs. Förmågan att urskilja 

standardens olika delar och förstå hur det kommer påverka företaget är centralt för en 

framgångsrik implementering. Till sist är stöd från chefer och ledning något som går 

hand i hand med en lyckad implementering (Weaver & Woods 2015). 

	

3.5.2	Viktiga	faktorer	vid	planering			

Vid framställning av en handlingsplan är det viktigt att identifiera vad som behövs i 

form av uppgifter och resurser för att nå de uppsatta målen (Reif & Bassford 1973). 

Genom identifieringen tillåts chefer och projektansvariga att fokusera på och 

uppmärksamma områden som kommer ha störst påverkan. En bristande handlingsplan 

är ett av de största problemen företag stöter på. Mycket tid läggs på att formulera mål, 
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vilket många gånger resulterar i försummande av handlingsplaner (Reif & Bassford 

1973). Latham (2004) lägger däremot fokus på en tydlig målformulering. Är målet svårt 

att uppfylla betyder det att en större insats behövs. Därav krävs ett stort engagemang 

från berörda personer.  

 

Jha och Iyer (2007) utförde en studie för att utröna vilka faktorer de ansåg viktiga i en 

lyckad implementeringsprocess. I den utförda studien analyserades tidigare lyckade 

projekt för att se om gemensamma faktorer kunde identifieras. Den mest betydande 

faktorn för att hålla projektets tidsram och därmed uppnå en lyckad process var 

engagemang. Ytterligare faktorer som ansågs viktiga för processen var en väl utförd och 

tydlig planering (Jha & Iyer 2007).  

	

3.5.3	Kunskap	-	viktigt	i	en	implementeringsprocess	

Weaver och Woods (2015) bedömer utbildning som den viktigaste aspekten vid en 

lyckad implementering. För att uppnå en lyckad implementering av en ny standard 

krävs det att företagets personal får den utbildning de behöver. Interna riktlinjer och 

hantering av företagets redovisning försvåras vid bristande kunskap. Syftet med en ny 

standard kommer enligt Falkman och Lundqvist (2016) inte vara möjlig att genomföra 

om praktiker på företagen inte är väl insatta i vad den faktiskt innebär. Det är viktigt att 

standarden används på samma sätt av alla. Weaver och Woods (2015) poängterar vidare 

att konsekvensen som uppstår vid avsaknad eller bristande utbildning många gånger är 

att företaget förlitar sig på sina revisorer. Anledningen till det är att berörd personal 

saknar kunskap och har bristande erfarenhet i hur standarden fungerar. Om kunskapen 

kring IFRS är otillräcklig är risken stor att standardens innebörd och betydelse 

missförstås (Weaver & Woods 2015). Carrington et al. (2015) nämner även hur 

redovisning i sig är ett eget språk. Kunskap kring språket är därav grundläggande vid 

lärande av en ny standard.  

 

Nilsen (2010) understryker att lärande och utbildning i sin helhet handlar om allt från en 

ökad kännedom för den enskilda praktikern, till en ombildning av en organisations 

arbetssätt. Chansen för en lyckad implementering nås bäst när praktikerna delges en 

aktiv och inflytelserik roll i processen. Tillfällen där de tillåts samtala och ställa frågor 

är positivt i lärandeprocessen (Nilsen 2010). 
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3.5.4	Motivation	och	stöd	

Latham (2004) lägger mycket fokus på chefer och ledningen. En stöttande chef bidrar 

positivt till projektgrupper och anställdas intresse och strävan att nå uppsatta mål, detta 

då chefer och ledningens närvaro och vision ökar förtroendet samt motiverar 

personalen. Ökningen av förtroende och motivation bidrar således till att handlingar 

sätts i kraft (Latham 2004). Weaver och Woods (2015) påpekar hur bristande stöd och 

engagemang från chefer och ledning försvårar implementering av IFRS. IFRS är 

avancerat och en ny standard innebär en ökad arbetsbelastning. Komplexiteten som 

IFRS innefattar bör därför inte underskattas (Weaver & Woods 2015). 

  

Projektledares kompetenser är högt värderade. Det är av vikt för att säkerställa 

projektets kvalitet och därmed öka chansen att nå uppsatta mål. Bristfällig 

kompetensnivå i företaget kan därför kräva samarbete med externa parter (Jha & Iyer 

2007). 

 

3.6	Teoridiskussion		

Då studiens frågeställning var att undersöka hur företag har implementerat IFRS 15 

samt identifiera faktorer med betydande påverkan, valdes teorierna ut. Då vi såg 

kopplingar mellan faktorer som teorierna tar upp och faktorer som identifierats via 

tidigare utförda studier och enkätsvar, ansåg vi teorierna relevanta för vår studie.  

Att identifiera vilka resurser och uppgifter som behövs för att nå uppsatta mål betonas 

av Weaver och Woods (2015) samt Lundqvist (2014). Weaver och Woods (2015) 

tillsammans med Jha och Iyer (2007), Reif och Bassford (1973) och Latham (2004) 

poängterar vikten av en tydlig strategi. Falkman och Lundqvist (2016) samt ovan 

nämnda författare anser att kunskap hos deltagarna är vitalt i implementeringsprocessen. 

Latham (2004) samt Weaver och Woods (2015) identifierar stöd från chefer och 

ledningen som en källa för ökad motivation hos anställda.  

 

Vi är medvetna om att faktorer som har en betydande påverkan på en implementering av 

en standard kan förklaras med andra teorier, då det finns mer än en enda bild av den 

sociala verkligheten.  
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4.	Empiri	
I kapitlet redovisas den empiri som samlats via enkätsvar. Oberoende av intervjuform 

har respondenterna besvarat samma frågor.  Intervjuerna ämnar ge insikt i företagets 

implementeringsprocess.  
 

4.1	Arbetsindelning	

Enkätsvaren har presenterats i tre olika faser: förberedelsefasen, genomförandefasen och 

resultatfasen. Uppdelningen i de olika faserna gjordes för att på bästa sätt få en 

överskådlig bild över hur företagen har implementerat standarden. 

 

4.1.1	Förberedelsefasen	

Fasen delades in i två subkategorier för att få en tydlig och överskådlig bild av hur 

företagen planerat implementeringen av IFRS 15. De tre subkategorierna är: planering, 

utbildning samt målformulering. Genom att undersöka företagens målsättning vid 

implementeringen av IFRS 15 hoppades vi skapa förståelse för företagens val av 

handlingsplan. 

 

4.1.2	Genomförandefasen	

Fasen belyser genomförandet av förberedelsefasen samt de eventuella svårigheter som 

företagen stött på. Med syfte att belysa empirin ytterligare har vi valt att dela upp 

genomförandefasen i två subkategorier: implementering och svårigheter. 

 

4.1.3	Resultatfasen	

Fasen undersökte om företagen anser att deras mål blivit uppnådda. Samt om de var 

nöjda med det tillvägagångssätt som använts. Slutligen delades den sista fasen i följande 

formuleringar: planering, utbildning, målformulering, implementering och svårigheter. 

 

4.2	Tele2	Sverige	

Tele2 Sverige är en av landets största IT- och telefoni operatörer och ingår i Tele2 AB. 

Tjänster inom bredband, fast- och mobiltelefoni samt datanät är några av de tjänster som 

erbjuds till 17 miljoner kunder i nio länder. Bolagets omsättning 2017 var 25 miljarder 

kronor samt ett rörelseresultat på 3.6 miljarder kronor (Tele2 2018). 
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Enkätfrågorna har besvarats via mejl av Jessica Lilja som är Head of Revenue 

Assurance and Recognition. Lilja var projektägare vid implementeringen av IFRS 15. 

Tillsammans med ett team ansvarar hon för all intäktsredovisning från slutkunder i 

Tele2 Sverige med fokus på balansräkningen.  

 

Intervjusammanställning Tele2 Sverige 

 

Förberedelsefasen 

Planering 

Initialt sammanställdes en övergripande analys av standarden i syfte att identifiera de 

områden inom företaget som kommer påverkas av IFRS 15. Identifierade områdena 

kopplades ihop med en projektledare samt medföljande fokusgrupp. De träffades varje 

vecka för att diskutera och ta beslut om nästa steg i implementeringsprocessen. 

 

Utbildning  

Tele2 delade upp IFRS 15 i de områden som identifierats. Projektledare utförde sedan 

en fördjupning av tilldelat område. Syftet var att beskriva fokusområdets omfattning 

samt hur redovisningen skiljer sig från tidigare standard. Hantering av områdena 

genomfördes sedan via lärarledd undervisning för fokusgrupperna. 

 

Målformulering 

Målformuleringen var enligt Lilja enkel. De var tvungna att att vara kompatibla till 1: a 

januari 2018.  

 

Genomförandefasen 

Implementering 

Tele2 Group tillsatte en projektledare till varje lands CFO. Telefonkonferenser hölls på 

veckobasis där IFRS 15 diskuterade utifrån Tele2:s perspektiv. Vid oklarheter tog 

projektledare det med sig och diskuterade med revisorerna till nästa möte och kunde då 

komma med ett beslut om förhållningssätt. För Tele2 Sveriges räkning togs en extern 

projektledare in för att hålla ihop arbetet. Medan fokusgrupperna jobbade med inlärning 

av områdena, jobbade projektägare med att dokumentera arbetet. 

 

Svårigheter 
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Lilja anser att hela IFRS 15 var en utmaning eftersom liten hänsyn är tagen till hur 

verklighetens faktureringssystem fungerar och hur sälj jobbar mot kund. En svårighet 

har varit balansgången att hitta vad som är tillräckligt bra, då det enligt Lilja är omöjligt 

att göra perfekt eftersom resurser är begränsade. 

 

Resultatfasen 

Planering 

Lilja skriver att hon anser att planeringen sett i efterhand har fungerat mycket bra men 

att det alltid finns en del problem man stöter på samt att det är mycket lärande genom att 

göra. Hon skriver även att om hon fick chansen att lägga upp planeringen på annorlunda 

sätt hade hon valt samma upplägg. 

 

Utbildning 

Sett i efterhand anser Lilja att den genomföra utbildningen var tillräcklig. Hon är nöjd 

med upplägget då uppgiften lyckades bli klar i tid.  

 

Målformulering 

Lilja anser att de uppsatta målen har varit relevanta och uppnåeliga. Inga förändringar 

mot vad som initialt förväntades har skett. 

 

Implementering 

Lilja uttrycker att en dedikerad projektledare med 100% fokus på arbetet som kunde 

koordinera och leda har påverkat en väl genomförd implementering. Hon påpekar även 

hur en tydlig prioritering från ledning är ett måste. 

 

Svårigheter 

Då det är en ny standard är alla nybörjare, både företag och revisorer. Lilja är därför helt 

övertygad om att Tele2 under de kommande åren kommer att jobba vidare med 

finjusteringar. 

 

Den allra största svårighet som företaget stötte på var tidsbristen. Lilja skriver hur 

tidspressen påverkat hela implementeringsprocessen. Hon skriver även att om 

standarden blivit klar tidigare, hade företaget fått en ännu smidigare 

implementeringsprocess. 
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4.3	NCC	

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norden. År 2017 

omsatte företaget närmare 55 Mdr SEK och har cirka 17 800 medarbetare. NCC 

bygger alltifrån bostäder, industrilokaler och offentliga byggnader till vägar och 

anläggningar samt övrig infrastruktur. De erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, 

samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga 

verksamhet bedrivs i Norden med visionen att förnya branschen och erbjuda de bästa 

hållbara lösningarna (NCC 2018).�

 

Enkätrågorna har besvarats via telefon av David Nilsson, verksam hos NCC som IFRS-

specialist och chef för företagets koncernredovisning.  

 

Intervjusammanställning NCC�

 

Förberedelsefasen 

Planering 

Företaget påbörjade förberedelserna år 2014 med hjälp av konsulter från KPMG. 

Personer inom påverkade affärsområden sammankallades. Befintliga kontrakt togs in 

för analysering och projektgruppen gick igenom vilka områden som skulle påverkas och 

hur de skulle påverkas. I och med ett besked från IASB om att IFRS 15 skulle skjutas 

upp beslutade NCC att pausa projektet. År 2016 drogs projektet tillsammans med 

KPMG igång igen och internutbildningar påbörjades.  

 

Utbildning 

Utbildningen bestod av presentationer samt workshops som innefattade genomgångar 

av den nya standarden. Fokus riktades på risker och problem. Utbildningen hölls fysiskt 

på plats i Stockholm där cirka 40 personer deltog. NCC spelade även in utbildningen så 

att personer som inte kunde vara på plats i Stockholm kunde sitta uppkopplade runtom i 

Sverige, Norge, Finland samt Danmark. Efter presentationen hölls fyra workshops med 

obligatorisk fysisk närvaro. Workshopen innefattade mycket diskussioner och 

upprepningar av vad som tagits upp under presentationen som tidigare ägt rum.�
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Målformulering �

Nilsson berättar att NCC inte satte upp några konkreta mål inför implementeringen av 

IFRS 15 utan ville känna sig förberedda när intäktsstandarden trädde i kraft 1 januari 

2018.�

 

Genomförandefasen 

Implementering 

Personer inom påverkade affärsområden sammankallades, befintliga kundkontrakt togs 

in för analysering och projektgruppen började gå igenom vilka områden som 

förväntades påverkas och hur dessa områden skulle påverkas. Analyseringen av 

kontrakten gjordes av redovisningkonsulter från KPMG med hjälp av en analysmall.  

 

Svårigheter 

Nilsson och hans medarbetare är inte eniga med revisorerna i alla delar rörande 

implementeringen. De svårigheter som Nilsson tar upp rörande IFRS 15 är punkten som 

berör ändringar av kontrakt, då den punkten varit svår att identifiera.  

 

Resultatfasen 

Planering 

Sett i efterhand anser Nilsson att planeringen inför implementeringen av IFRS 15 

fungerade bra, mycket tack vare att de började i god tid. Han anser dock att oklarheter 

antagligen hade varit möjliga att undvika om de i planeringsfasen gjort en bättre och 

mer konkret definition på vad den nya intäktsstandarden faktiskt innebar för företaget 

samt dess konsekvenser.�

 

Utbildning�

Nilsson känner sig tillfredsställd med upplägget av utbildningen inför implementeringen 

då den var både omfattande och nådde ut till många berörda, alltifrån jurister till 

ekonomer.  Sett i efterhand kan han inte säga att något borde gjorts annorlunda.� 

 

Målformulering 

De uppsatta målen blev uppnådda då NCC kände sig förberedda när intäktsstandarden 

trädde i kraft.  
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Implementering 

Nilsson anser att implementeringen blivit lyckat och så väl utförd som var möjligt. 

Valet att upplysa andra grupper än ekonomer, såsom jurister var klokt då samarbetet 

underlättade att förståelsen. Nilsson påpekar även att han sett i efterhand är nöjd med att 

de började i god tid. 

 

Svårigheter 

Nilsson och hans medarbetare är inte eniga med revisorerna i alla delar rörande 

implementeringen. Svårigheterna med att identifiera ändringar av kontrakt som Nilsson 

tar upp har resulterat i att NCC i dagsläget redovisar berörda punkter som de tidigare 

gjort med notering om ”Analys pågår fortfarande”. Frågan om hur revisorerna ska gå till 

väga med dokumenteringen framöver är även den fortfarande obesvarad. 

 

4.4	Företag	1	

Företag 1 är verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen och marknadsledande inom 

sin region. Företagets kundkrets består av såväl privatpersoner, privata företag och 

offentliga verksamheter. 

  

Respondenten är ansvarig för företagets koncernredovisning och önskar vara anonym i 

vår studie. Vi har i studien valt att ge respondenten det fiktiva namnet Lundström. 

Enkätfrågorna har besvarats via mejl.  

  

Intervjusammanställning Företag 1 

 

Förberedelsefasen 

Planering 

Lundström ingick i en projektgrupp om fyra personer där vår respondent bar 

huvudansvaret från det att företaget påbörjade förberedelserna till dess att standarden 

trädde i kraft. Initialt gjordes en långsiktig planering för utbildningens utformning och 

omfattning. För att förbereda sig för den nya intäktsstandarden har de även följt 

framtagandet av standarden under flera års tid.  

 

Utbildning 
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Under utbildningen har berörd personal tagit del av innehållet i standarden och fört 

diskussioner rörande tillämpningen och dess innebörd för verksamheten. En central del i 

utbildningen har även varit olika seminarier. Dessa seminarier har genomförts 

kontinuerligt under flera års tid och ökat successivt desto närmre standarden trädde i 

kraft.  

 

Målformulering 

Förutom det grundläggande målet att bli klara i tid hade företaget satt som mål att 

berörda parter i företaget skulle känna sig väl införstådda i vad standarden innebär samt 

känna en trygghet i hur deras arbetsuppgifter skulle komma att förändras.  

 

Genomförandefasen 

Implementering 

Berörda personer i företaget hade under flera år möten där standardens påverkan på 

företaget diskuterades. Till en början hölls möten kvartalsvis eller halvårsvis. Under 

2017 hölls mötena med tätare mellanrum. Företagets anställda delades upp i grupper 

grundat på de delar av standarden som företaget ansåg skulle påverka verksamheten. 

Grupperna  analyserade sina tilldelade områden för att identifiera otydligheter samt 

utforma handlingsplaner för hur dessa skulle hanteras. 

 

Svårigheter 

Den stora förändring och svårighet som företaget stötte på var att sättet att redovisa 

hyresintäkter ändrades. Dessa intäkter behöver i och med den nya intäktsstandarden 

delas upp mer jämfört med tidigare och sättet att redovisa exempelvis kallhyror, 

fastighetsskatt, värme och el kom att ändras. 

 

Resultatfasen 

Planering 

Att hålla sig uppdaterad och följa med i förändringsprocessen av standarden har enligt 

Lundström varit en viktig bidragande faktor till att företaget kände sig förberedda när 

standarden trädde i kraft. Vidare skriver Lundström att han överlag är nöjd med 

planeringen av projektgrupp och utbildning. 

 

Utbildning 
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Lundström är överlag nöjd med företagets upplägg av utbildning. Han anser dock att 

den antagligen genererat ett bättre resultat om den hade varit mer omfattande och nått ut 

till fler i personalen, exempelvis genom att ha fler former av utbildningar än seminarier. 

Han tror även att det hade underlättat att ta in mer hjälp utifrån i form av inhyrd 

personal. 

 

Målformulering 

Lundström säger att de kände sig förberedda och inte hade några oklarheter när 

standarden trädde i kraft 1 januari 2018, vilket innebär att företaget uppnått sitt 

huvudsakliga mål. 

 

Implementering 

Lundström säger att det alltid handlar om att i god tid identifiera och fokusera på vad 

som påverkar just deras företag och vad som är väsentligt. Att företaget gjort detta samt 

följt framtagningen av standarden under en lång tid har enligt Lundström bidragit till en 

lyckad implementeringsprocess. 

 

Svårigheter 

Som nämnt tidigare var förändringen av hyresintäkterna den största svårighet som 

företaget stötte på rörande IFRS 15. Lundström skrev dock att trots en tidig start är det 

alltid en utmaning att hålla tidsramen. 
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5.	Analys 
I kapitlet görs en analys av företagens implementeringsprocess. Utifrån valda teorier 

analyseras den empiri som samlats in. 

 

Med utgångspunkt från enkätsvar, samt med stöd av valda teorier och tidigare studier 

som belyser faktorer och svårigheter vid implementering av standarder, har tre faktorer 

med betydande påverkan vid implementering av IFRS 15 identifierats: 

 

● målformulering och handlingsplan 

● utbildning och kompetens  

● chefer och ledningens engagemang 

 

Faktorerna diskuteras och analyseras nedan för att se hur företagen har hanterat dem. 

 

5.1	Målformulering	och	handlingsplan 
Latham (2004) betonar vikten av en tydlig målformulering och att större mål kräver 

större insatser för att uppnås. Samtliga företag satte upp samma mål – att känna sig 

beredda när den nya standarden trädde i kraft 1 januari 2018. Företag 1 hade även 

delmålet att berörda personer i företaget skulle känna sig införstådda i vad standarden 

innebar. De strävade efter att de anställda skulle känna sig trygga i det förändrade 

tankesättet. Tele2 och NCC angav inte några delmål.  

 

Delmålet Företag 1 satte upp saknade tydlighet. Det bidrar till en svårighet att utvärdera 

måluppfyllnaden. Det försvårar även planeringen av resursallokering. Även samtliga 

företags mål att känna sig redo inför att standarden träder i kraft kan anses otydliga. Att 

vara redo kan vara svårt att mäta och därför svårt att tillsätta rätt mängd och typ av 

resurser. Enligt Reif och Bassford (1973) riskerar dock en handlingsplan att bli lidande 

om företaget har ett för stort fokus på formuleringen av målen. Företagen verkar inte ha 

spenderat mycket tid på att formulera mål. Trots att de inte haft konkreta mål uttryckte 

samtliga respondenter att de var nöjda med den planering som gjorts. Lilja uttryckte att 

samma planeringsupplägg hade valts igen, trots de problem som uppstod längst vägen. 

Även Nilsson och Lundström uttrycker att planeringen inför implementeringen i sin 
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helhet hade fungerat bra. Att företagen var nöjda med planeringen kan tyda på att de 

haft en tydlig och konkret handlingsplan. 

 

Weaver och Woods (2015) samt Lundqvist (2014) betonar vikten av att tidigt starta med 

förberedelser och planering för att uppnå en lyckad implementering. Samtliga företag 

anser att de påbörjade förberedelserna i god tid. Ett exempel är NCC som redan år 2014 

skapade en projektgrupp som ansvarade för implementeringsprocessen. Nilsson 

bekräftar vikten av förberedelse genom sitt uttalande att den tidiga starten starkt bidrog 

till hela implementeringsprocessen fungerande. Trots att NCC pausade sitt projekt fram 

till 2016, anser Nilsson att de haft bra framförhållning i sin planering. Företag 1 följde 

framtagningen av standarden från start. Genom det har de kontinuerlig jobbat med en 

handlingsplan, vilket tyder på att de förstått att standarden kräver en lång inlärning.  

 

Enligt Reif och Bassford (1973) är handlingsplanen viktig för att utröna vad som behövs 

i form av uppgifter och resurser. Tele2 gjorde en övergripande analys av IFRS 15 för att 

identifiera de områden som förväntades ha störst påverkan på företaget. Förberedelserna 

hos NCC visade sig vara liknande. De inledde projektet med att gå igenom befintliga 

kundkontrakt för att identifiera hur redovisningen skulle påverkas. Fokus lades på 

potentiella risker och problem som standarden skulle innebära. Samtliga företag startade 

planeringen i tid och utformade handlingsplaner. Genom att analysera hur deras 

verksamheter förväntas påverkas kan det konstateras att företagen förstått att en 

noggrann planering i startskedet var en vital del för processens slutresultat. Det tyder 

även på att de förstått omfattningen av den nya standarden.  

 

5.2	Utbildning	och	kompetens	

Höjning av kunskap och kompetens kräver utbildning. Det krävs att alla berörda får den 

kunskap de behöver för de områden som påverkas. Utbildning är en därför vitalt för 

implementeringsprocessens slutresultat. För en lyckad implementering krävs att berörda 

praktiker förstår innebörden av standarden och dess påverkan på sina arbetsuppgifter. 

Förmågan att urskilja och förstå standardens olika delar är väsentlig (Weaver & Woods 

2015). 
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För att säkerställa projektets kvalitet är projektledares kompetenser högt värderade. 

Samarbete med externa parter är av värde om kunskap hos företaget är bristfällig (Jha & 

Iyer 2007). Lilja och Nilsson ansåg att kunskapen om IFRS 15 inom företagen var 

begränsad. De ansåg att externa projektledare var nödvändigt för en ökad stöttning. 

Genom användning av externhjälp noteras att företagen förstått standardens 

komplexitet, samt vikten av en hög kompetens- och utbildningsnivå hos projektledare, 

vilket exemplifieras av NCC som tog in konsulter från KPMG.  

 

Att tillsätta personal med hög kompetens och kunskap har beaktats av företaget, något 

som av Fixsen et al. (2015) har konstaterats som en grundläggande faktorer för en 

lyckad implementering. Utöver externhjälp har både Lilja och Nilsson samt flera 

medlemmar i projektgrupperna relevanta ekonomutbildningar. Företag 1 avstod från 

externhjälp då de ansåg att interna kompetenser hos projektledarna var tillräckliga. Jha 

och Iyer (2007) poängterar att bristande kompetens påverkar implementeringsprocessen 

från första planering till det uppnådda resultatet. Projektledarens nyttjande av 

standardens information ligger till grund för utformning av projektets arbetsmoment. 

Lundström skriver att planering och implementering sett i efterhand borde gjorts mer 

djupgående, vilket tyder på att Företag 1 övervärderade sina kunskaper om standarden. 

Lundström uttrycker att hjälp utifrån antagligen hade underlättat implementeringen. 

 

Syftet med utbildning är att lära företagets personal hur standarden ska användas samt 

dess påverkan på företaget (Weaver & Woods 2015). NCC har tagit fasta på vikten av 

personalens förståelse för standarden då yrkesgrupper utöver ekonomer utbildades. För 

att säkerställa att berörda praktiker fick relevant utbildning beslutade NCC att, med 

hjälp av externhjälp från KPMG, hålla presentationer och workshops med genomgångar 

av den nya standarden. Tele2 delade initialt in standarden i områden grundat på dess 

påverkan på företaget. Indelningen gjordes för att på ett systematiskt sätt för att öka 

förståelsen för IFRS 15 och hur den skiljer sig från tidigare intäktsstandard. Tele2 gav 

berörda praktikerna lärarledd undervisning. För att försäkra sig om att praktikerna lärde 

sig den nya standarden höll Tele2 även genomgångar där skillnaderna mellan IFRS 15 

och tidigare standarder klargjordes. När problem dök upp togs stöd av revisorer. Företag 

1 lade stort fokus på seminarier där diskussioner om standardens olika områden 

diskuterades i grupper.  
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Berörda praktikers avsaknad av kunskap om en standard identifieras av Weaver och 

Woods (2015) som en svårighet. Svårigheten leder till begränsade 

utvecklingsmöjligheter och risken för feltolkning samt felapplicering av standarden. 

Risken för ett ökat beroende av företagets revisorer är även en oro (Weaver & Woods 

2015). Falkman och Lundqvist (2016) skriver att syftet med en ny standard inte kommer 

uppnås om praktiker på företagen inte är väl insatta i vad standarden faktiskt innebär. 

NCC använde flera olika upplägg vid utbildning av personal, vilket visar att de 

värderade sina anställdas inlärning högt. De spelade även in utbildningen för att nå ut 

till de som inte kunde medverka. Även Tele2s upplägg visar på medvetande om värdet 

av utbildning av personal. Den tid som lagts på utformningen av utbildning samt den 

initiala analysen tyder på att företaget var medvetna om risker som uppstår vid avsaknad 

kunskap. För utbildning av sina anställda valde Företag 1 enbart seminarier, vilket tyder 

på en begränsad förståelse för de risker som följer om kunskapsnivån hos de anställda är 

låg. Lundström uttrycker att utbildningen hade uppnått bättre resultat om den varit mer 

omfattande, samt om utbildningsformen varit mer än bara seminarier. 

 

Nilsen (2010) betonar vikten av att ge praktikerna en aktiv och inflytelserik roll i 

implementeringsprocessen. Tillfällen där praktikerna tillåts samtala och ställa frågor är 

positivt i lärandeprocessen (Nilsen 2010). Företag 1 är ett exempel då de hade flertalet 

möten där standardens påverkan diskuterades. Företaget fokuserade även på seminarier 

där aktiva diskussioner rörande tillämpningen och dess innebörd för verksamheten 

fördes, vilket enligt Lundström varit positivt  i implementeringen. Det kan konstateras 

att Företag 1 högt värderade sina anställdas synpunkter. Innan NCC påbörjade 

internutbildningar lades fokus på eventuella risker och problem som standarden skulle 

innebära. Workshops som hölls innefattade mycket diskussioner. Då Tele2 använde sig 

av lärarledd undervisning var det inte ett upplägg som tillät diskussion i större 

utsträckning. Hon var nöjd med det valda upplägget men uttryckte att det uppstod 

problem på vägen samt att det var mycket lärande genom att göra. Det kan diskuteras att 

dessa problem kunde minimerats om andra utbildningsformer erbjudits i form att 

exempelvis forum där de anställda kunde diskutera öppet, workshops eller caselösning. 

 

Enligt Weaver och Woods (2015) är tolkningssvårigheter av standarder ett av 

problemen som ofta uppstår vid implementering av en standard. Samtliga företag 

nämnde att de haft problem med det i olika utsträckning. Lilja svarar att Tele2 utmanats 
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med att hitta ett nytt faktureringssystem som fungerar utifrån den nya standarden. 

Vidare förklarar hon att det är omöjligt att göra perfekt då resurser är begränsade. 

Begränsade resurser i form av tid är också en faktor som har en negativ påverkan på 

implementeringsprocessen enligt Lundqvist (2014). Företag 1 har haft svårigheter med 

att hur deras hyresintäkter ska redovisas då dessa numera ska delas upp som separata 

åtaganden. Då hyresintäkter berörs av IFRS 16 och inte IFRS 15 är det dock inte av 

relevans för vår studie. Vidare påpekar dock Lundström att det alltid är en svårighet 

med en tidsram. Trots en tidig start anser respondenten att det varit svårt att hinna klart. 

NCC har ännu inte lyckats lösa en av tolkningssvårigheterna de stött på då de 

fortfarande är oense med revisorerna om hur befintliga kontrakt bör ändras efter IFRS 

15:s riktlinjer.  

 

5.3	Chefer	och	ledningens	engagemang 
Ett stöd från chefer och ledning går enligt Weaver och Woods (2015) hand i hand med 

en lyckad implementering. Studiens respondenterna har alla någon form av chefs- eller 

ledningsroll inom sitt företag. Alla har, i olika grad, varit involverade i 

implementeringsprocessen. 

 

NCC implementerade IFRS 15 genom ett samarbete med KPMG. Nilsson var dock den 

som höll i utbildningen av personalen, både i form av föreläsningar och workshops. 

Dessa höll Nilsson fysiskt på plats med ett 40-tal anställda som ansågs berörda. Enligt 

Latham (2004) påverkas personalens motivation och förtroende av ledningens närvaro 

och vision. Nilssons delaktighet kan därmed tänkas haft en positiv påverkan på 

personalens motivation och även varit en bidragande faktor till resultatet av företagets 

implementering. 

 

Företag 1 använde inte externhjälp. Istället bar ledningen ansvaret för processen. 

Lundström bar huvudansvaret för projektgruppens arbete mot uppsatt mål, vilket ställde 

höga krav på engagemang och delaktighet. Enligt Latham (2004) bidrar närvarande och 

stöttande chefer till ett ökat intresse och driv i projektgrupper och hos andra berörda 

praktiker. Närvaron ökar även förtroendet för chefen. Som tidigare nämnt uttryckte 

Lundström att användning av externhjälp hade kunna vara ett positivt bidrag till 

företagets implementeringsprocess. Trots avsaknaden var de nöjda med upplägget. Det 
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tyder på att fokuset som lagts på diskussioner samt chefers aktiva deltagande med sina 

anställda kan ha kompenserat avsaknaden av externhjälp.  

 

Tele2 har gjort bedömningen att ledningen inte behöver involveras i processen i någon 

större utsträckning. Lilja var projektägare vid implementeringen av IFRS 15 men deltog 

inte aktivt i projektets olika delar. Istället tillsattes en extern projektledare som 

ansvarade för implementeringsprocessen. Personen ingick därmed inte i ledningen, 

vilket tyder på att Tele2 inte lade lika mycket vikt på ledningens engagemang och 

deltagande. Om oklarheter uppstod diskuterades detta med revisorerna som i sin tur tog 

beslut om åtgärder och förhållningssätt, ännu en extern part. Det är därmed den externa 

projektledaren som rapporterar och uppdaterar ledningen om arbetsprocessen, vilket kan 

ses som ett bristande stöd och engagemang från chefer och ledningen. Enligt Weaver 

och Woods (2015) kan det leda till en försvårad implementering av IFRS. Att tillsätta en 

projektgrupp att ansvara och leda implementeringsprocessen av IFRS 15 tyder på att det 

är något som ledningen lägger fokus och prioritering på. I och med det kan det ses som 

att ett visst stöd från ledningen finns, trots att de själva inte tagit sig an 

implementeringsprocessen i sina dagliga arbetsuppgifter. 
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6.	Slutsatser,	kunskapsbidrag	och	förslag	till	

vidare	forskning		
Kapitlet inleds med slutsatserna samt svar på frågeställningarna. Därefter följer 

studiens kunskapsbidrag och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

6.1	Slutsatser	

Syftet var att undersöka hur företag har implementerat IFRS 15. Genom det önskade vi 

öka kunskapen om faktorer som har en betydande påverkan vid en standards 

implementering.  

 

Då en kvalitativ metod har använts, är studiens resultat inte generella slutsatser som 

talar för alla företag berörda av IFRS 15.  

  

De identifierade faktorerna med betydande påverkan är: 

● målformulering och handlingsplan 

● utbildning och kompetens   

● chefers och ledningens engagemang 

 

I implementeringen har alla företagen använt sig av ett proaktivt arbetssätt för att 

förbereda sig för det nya sättet att redovisa intäkter. Genom att starta planeringen i god 

tid har de strävat efter att hålla arbetsbelastningen på en stabil nivå samt försökt undvika 

sista minuten-lösningar. Samtliga respondenter konstaterar att en välformulerad 

handlingsplan, med fokus på tidsplanering, har varit av stor vikt vid implementeringen 

av IFRS 15. 

 

Formulering av mål i ett tidigt skede konstateras i studiens referensram som en viktig 

faktor för en lyckad implementering. Trots att de undersökta företagens mål var svåra 

att utvärdera och mäta anser respondenterna att målen uppfyllts. Det tyder på att 

företagen inte varit i behov av tydliga målformuleringar och målet att bli klara i tid varit 

tillräckligt. Genom det kan vi konstatera att en välplanerad handlingsplan kan 

kompensera för frånvaron av initialt formulerade mål. 
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Utbildning och kompetens har haft stor betydelse för kvalitén på företagens 

implementeringsprocess. Samtliga företag använde sig av internutbildningar för 

företagets olika affärsområden. Upplägget av utbildningarna varierade dock mellan 

företagen. NCC och Tele2 har använt varierade utbildningsformer som exempelvis 

workshops, lärarledd undervisning, seminarier och presentationer. Företag 1 använde 

endast seminarier, vilket företaget sett i efterhand ansåg var för ensidigt. Inför 

implementeringen ansåg NCC och Tele2 att kunskapsnivån rörande standarden var 

otillräcklig och att externhjälp behövdes. Användning av externhjälp har haft positiv 

påverkan på implementeringen då det skapade trygghet hos företagen i och med ökad 

kunskapsnivå. Företag 1 ansåg att kunskapsnivån var tillräcklig och att de själva kunde 

nå en hög kvalitet vid implementeringen. I efterhand utvärderar dock Lundström att 

externhjälp hade underlättat företagets implementering. Det kan därmed konstateras att 

utbildning såväl som kompetens varit betydande faktorer vid implementering av IFRS 

15.   

 

I studiens referensram betonas vikten av stöd från chefer och ledning vid 

implementering av en standard. Det är en faktor som företagen värderat olika. 

Respondenter från NCC och Företag 1 har chefspositioner och värderade högt sitt egna 

engagemang i arbetet. De hade ansvarande positioner och ett aktivt deltagande i 

processens olika delar. Då Företag 1 avstått från användning av externhjälp, var chefer 

och ledningens engagemang mer omfattande. Tele2 involverade chefer och ledning i så 

liten utsträckning som möjligt, och större delar av arbetet utfördes av externa 

projektledare. Engagemanget från chefer och ledning var en betydande faktor för två av 

företagen. Tele2s mer omfattande användning av externhjälp har kompenserat bristande 

närvaro från chefer och ledning. 

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att faktorerna haft betydande påverkan på 

företagens implementeringsprocess av IFRS 15. Det har även konstaterats att 

faktorernas olika delar kompenserar varandra.  
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6.2	Kunskapsbidrag		

Genom studien önskar vi ge ökad kunskap om faktorer som har betydande påverkan vid 

en standards implementering.  

Tidigare forskning har kommit fram till generella faktorer vid implementering av 

standarder, samt upplägg av implementeringsprocesser av IFRS 15 innan ikraftträdandet 

av standarden. Vår studie har gått djupare in på hur företag faktiskt gjorde, vilka 

svårigheter de stött på samt om det önskade resultatet uppnåddes. Då studien utförts 

efter ikraftträdandet av standarden har företagen kunnat ge oss en helhetsbild av 

implementeringen. 

 

6.3	Förslag	till	vidare	forskning	

I studien har endast personer med ansvar för implementeringsprocessen intervjuats. Det 

kan skapa en bristande trovärdighet vid värdering av exempelvis ledningens 

engagemang och deltagande. Därför tre förslag till vidare forskning: 

 

● Att utföra en liknande studie och intervjua de personer som fick ta del av 

utbildningen. Det kan vara av intresse att jämföra deras syn på 

implementeringsprocessen med hur företagets ansvariga såg på den. 

● Att undersöka ett större antal företag för att få fler perspektiv på hur 

implementeringsprocessen går till.  

● Att jämföra om implementeringen av IFRS 15 varierar mellan branscherna, då 

en del branscher påverkas mer än andra. 
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Bilaga	1	-	Missivbrev	
 
Hej! 
 
Tack för samtalet! 
 
Som nämnt är vi två studenter från Linköpings universitet som studerar 
Företagsekonomi med inriktning redovisning. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där 
vårt ämne är implementeringen den nya intäktsstandarden IFRS 15. 
 
Efter att ha läst i er bokslutskommuniké att den nya standarden kommer att medföra en 
effekt för er redovisning. 
 
Deltagandet i vår studie kommer innebära att ni besvarar en enkät. Ni kommer att få 
svara på frågor som främst berör er planering, utbildning och målformulering gällande 
implementeringen av den nya standarden.  
 
Studien syftar till att undersöka hur företag har förberett och genomfört 
implementeringen av IFRS 15. Genom detta önskar vi öka kunskapen om vilka faktorer 
som kan ha en betydande påverkan vid implementering av en standard. 
  
Enkäten har bifogats i mejlet. Som tidigare nämnts kan intervjun även ske via telefon 
om så önskas. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jeganeh Noori� 
Email: - 
Tel. - 
  
Ellen Johansson 
Email: - 
Tel. - 
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Bilaga	2	-	Enkätfrågor	
 
Allmänna frågor  

1. Vilken befattning har du i företaget? � 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? � 
3. Vad har du för roll i implementeringen? 
4. Får vi använda ditt namn i uppsatsen? � 

5. Vill du att vi mailar dig en sammanställning av intervjun för godkännande? � 
 
Implementering av IFRS 15 
 Planering  

1. Hur lade företaget upp förberedelserna/ planeringen inför övergången till IFRS 15? 
2. Hur har förberedelserna/ planeringen inför övergången till IFRS 15 fungerat sett 

efterhand? � 
3. Sett i efterhand, skulle ni gjort förberedelser/ planering annorlunda? Om ja, på vilket 

sätt?� 
  
Utbildning  

1. I vilken utsträckning utbildade företaget sina anställda inför övergången IFRS 15?  
2. Hur värderar företaget nu den utbildning för anställda som genomfördes inför 

implementeringen av IFRS 15? �� 
3. Sett i efterhand, kunde utbildningen av personal gjorts annorlunda? Om ja, på vilket 

sätt?� 
  
Målformulering  

4. Vilka mål satte företaget upp inför implementeringen av IFRS 15? � 
5. Har förändringar mot vad som förväntades konstaterats i måluppfyllelsen för företaget?  
6. Sett i efterhand, anser du att de uppsatta målen varit användbara och relevanta?� 

  
Resultat 

7. Uppstod svårigheter under implementeringen av IFRS 15? Hur har företaget i så fall 
löst de svårigheterna? 

8. Vilka aspekter anser du har påverkat en väl genomförd implementering av IFRS 15? 
9. Vad anser du att ni utifrån företagets perspektiv skulle ha gjort annorlunda för att nå ett 

ännu bättre resultat? ��
 

Avslutande frågor 
1. Är det något i frågorna som vi har missat som du vill tillägga? � 
2. Om det dyker upp någon ytterligare fråga är det möjligt att kontakta dig via telefon eller 

mejl? � 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


