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Sammanfattning 
 

Titel Redovisning är sällan ren och aldrig enkel 
En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15 

Författare Linnea Melin och Frida Stenberg 

Handledare Rolf Rundfelt 

Nyckelord Intäktsredovisning, IFRS 15, IASB, föreställningsram, aktörer på ka-
pitalmarknaden, disclosure overload 

Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare stän-
digt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. 
I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting 
Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. 
Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå 
från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens 
aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle 
kunna påverka IASB:s förhållningssätt till föreställningsramen. Vid 
framtagning av en ny redovisningsstandard ställs IASB också inför ett 
svårt avgörande gällande mängden upplysningar. Dagens komplexa 
ekonomiska verklighet kräver omfattande upplysningar, samtidigt 
som det visat sig att det kan bli för mycket. Då uppstår vad som be-
nämns som disclosure overload. 

Syfte Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur IFRS 15 förhåller sig 
till IASB:s föreställningsram och hur synpunkter från aktörer på kapi-
talmarknaden påverkat förhållningssättet. Studien syftar även till att 
undersöka hur IASB:s arbete med IFRS 15 ställer sig i relation till 
begreppet disclosure overload. 

Metod Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av sekundär-
data. Vidare har vi haft en iterativ strategi och utgått från såväl befint-
lig forskning på ett deduktivt sätt, men även sökt bidra med ny kun-
skap i enlighet med en induktiv ansats. 

Slutsatser Studien konstaterar att IFRS 15, i jämförelse med tidigare standarder 
för intäktsredovisning, har ett bättre förhållningssätt till IASB:s före-
ställningsram. Aktörer på kapitalmarknaden har i vissa fall bidragit till 
ett bättre förhållningssätt, medan de i andra fall har gått emot före-
ställningsramen. Begreppet disclosure overload är komplext, samti-
digt som IFRS 15 anses vara upplysningstung. Framtagningen av 
IFRS 15 kan anses ligga fel i tiden, med tanke på de pågående projekt 
som syftar till bättre upplysningskrav i finansiella rapporter.  



Abstract 
 
Title Accounting is rarely pure and never simple 

A study regarding difficulties and complexity while developing IFRS 
15  

Authors Linnea Melin och Frida Stenberg 

Tutor Rolf Rundfelt 

Keywords Revenue recognition, IFRS 15, IASB, conceptual framework, actors 
on the capital market, disclosure overload 

Background As a result of the increased globalization, Standard-setters constantly 
strive to harmonize international accounting standards. In May 2014 
IASB (International Accounting Standards Board) published a new 
standard revenue recognition - IFRS 15. With the development of new 
accounting standards, IASB must keep within a general mindset, 
commonly known as Conceptual Framework. The fact that the actors 
on the capital market in recent years have had considerable more leve-
rage, could influence the IASB's approach to the general Framework. 
Another problem IASB faces while establishing a new accounting 
standard is disclosure. Today's complex economic reality requires 
extensive disclosures. Mean while it may appear there are too many 
disclosures, this is known as disclosure overload. 

Purpose The study's purpose is to create an understanding of how IFRS 15 
relates to the IASB's Conceptual Framework and how the views of 
actors on the capital market have affected the approach. This study 
also aims to examine how the IASB's work on IFRS 15 stands in re-
lation to the concept of disclosure overload. 

Methodolgy We conducted a qualitative study in which we have used secondary 
analysis. Furthermore, we have had an iterative approach and used 
current research in a deductive manner, we also searched new know-
ledge in accordance to an inductive approach. 

Conclusions This study concludes that IFRS 15, in comparison with previous stan-
dards for revenue recognition have a better approach to the Concep-
tual Framework. Actors on the capital market have in some cases con-
tributed to a better approach, while in other cases have gone against 
the Conceptual Framework. The concept disclosure overload is com-
plex and IFRS 15 will reqire accountants to use many disclosures. In 
view of the ongoing projects aimed at improving disclosure require-
ments, development of IFRS 15 can be regarded as bad timing. 

 
 



Förord 
 
Att få dyka in i redovisningens värld och tillämpa de kunskaper vi lärt oss under ut-
bildningen är något som vi verkligen har sett fram emot. Processen har varit både ut-
manande och krävande, men framförallt roligt och berikande! Vi vill nu tacka de per-
soner som har hjälp och stöttat oss under denna resa. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Rolf Rundfelt som på 
många sätt har inspirerat oss, bidragit med sin kunskap och kritiska reflektioner. Vi 
vill även tacka medlemmarna i vår seminariegrupp som har varit ett bra bollplank 
under processens gång. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Poeten Oscar Wilde myntade uttrycket The truth is rarely pure and never simple. 
Även om han sannerligen inte hade något intresse av redovisning skulle han mycket 
väl kunnat syfta till att beskriva de komplexa och långa finansiella som rapporter re-
dovisningsvärlden idag tampas med (Hoogervorst, 2015). 
 
De senaste finanskriserna bekräftar att stora kostnader kan uppstå vid felaktig finansi-
ell rapportering, inte bara för enskilda företag utan även för ekonomin som helhet 
(Tweedie & Seidenstein, 2005). Därför är korrekt finansiell rapportering avgörande 
för en väl fungerande kapitalmarknad och för en produktiv fördelning av ekonomiska 
resurser. Globaliseringen av världens kapitalmarknader medför ett behov av att skapa 
jämförbar och tillförlitlig finansiell information (Hora, Tondkar & Adhikari, 1997). 
Som en följd av den ökade globaliseringen och det faktum att kapitalmarknader inte-
greras mellan länder, strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internat-
ionella redovisningsstandarder. En av de viktigaste normgivarna är IASB (Internat-
ional Accounting Standards Board) som arbetar med att ta fram så kallade IFRS (In-
ternational Financial Reporting Standards). Hans Hoogervorst (2012), ordförande i 
IASB, menar att finansvärlden under de senaste tio åren har utvecklats till globala 
sammanlänkande kapitalmarknader. Investerare söker investeringsmöjligheter på glo-
bal basis och kapital respekterar inte längre nationella gränser. I en sådan globaliserad 
värld är det meningslöst att upprätthålla nationella redovisningsstandarder.  
 
I maj 2014 publicerade IASB (IASB, 2014a) en ny standard för intäktsredovisning, 
IFRS 15 - Revenue from contracts with costumers. Det är ett projekt som IASB (In-
ternational Accounting Standards Board) tillsammans med FASB (Financial 
Accounting Standard Board) har arbetat med i hela 12 år (Anjou, 2014). Enligt 
Loxton (2014) är det en av IASB:s längsta processer gällande framtagning av redo-
visningsstandarder. I samband med publikationen uttryckte Hoogervorst stolthet över 
att äntligen få presentera den färdiga standarden: 
 

The successful conclusion of this project is a major achievement for both boards. Together, 
we have improved the revenue requirements of both IFRS and US GAAP, while managing to 
achieve a fully converged standard. Our attention now turns to ensuring a successful transition 
to these new requirements. (IASB, 2014a) 

 
IASB:s nuvarande standarder för intäktsredovisning grundar sig på transaktionsspeci-
fik vägledning (IASB, 2014b). Problem uppstår därför vid komplexa transaktioner där 
vägledning saknas, som exempelvis redovisning av intäkter från projekt med olika 
delkomponenter. Det redovisningsskyldiga företaget förutsätts tolka nuvarande stan-
darder och hitta ett sätt att implementera dessa i praktiken. Utrymmet för egna tolk-



 

 2 

ningar leder till att företag redovisar intäkter på olika sätt och det skapar därmed svå-
righeter för användare vid analys och jämförelse av företag (ibid.). 
 
Målet med IFRS 15 är att skapa en global, heltäckande och principbaserad standard 
som ska användas vid intäktsredovisning av alla kontrakt och av alla branscher (IASB 
2014b). Normgivarna vill därmed förbättra jämförbarheten mellan företag, minska 
behovet av tolkande vägledning samt ge mer användbar information till investerare 
och analytiker genom förbättrade upplysningskrav. 

1.2 Problemformulering 
Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska IASB utgå från en generell före-
ställningsram. Den kan enligt Deegan och Unerman (2005) ses som ett regelverk eller 
teoretisk referensram, vars syfte är att ge grund och vägledning vid framtagning av 
nya standarder. IASB:s föreställningsram bygger på den amerikanska som grundades 
på 70-talet, varför dess aktualitet och betydelse vid utvecklandet av IFRS 15 kan ifrå-
gasättas.  
 
En part som under de senaste åren fått mer inflytande vid framtagning av nya redo-
visningsstandarder är aktörer på kapitalmarknaden (Pacter, 2011). Det betyder att 
IASB, förutom föreställningsramen, även beaktar synpunkter från bland annat upprät-
tare, revisorer, investerare och analytiker. Vägen mot den efterlängtade IFRS 15 - 
Revenue from contracts with customers har varit lång, komplicerad och full av gropar, 
där många aktörer på kapitalmarknaden har utryckt sina åsikter (PwC, 2014b). Det 
faktum att aktörer på kapitalmarknaden fått en allt mer framträdande roll skulle kunna 
påverka förhållningssättet till IASB:s föreställningsram. En intressant fråga i dagslä-
get är därför hur aktörer på kapitalmarknaden har påverkat utformningen av IFRS 15. 
 
Något som IASB kritiserats för på senare år är begreppet disclosure overload (Scheja 
& Anjou, 2014). Det betyder att information blir för omfattande och läsaren riskerar 
att missa den mest väsentliga informationen. Då arbetet mot en mer harmoniserad och 
principbaserad redovisning kräver ökade upplysningar, finns en risk att det blir för 
mycket av det goda. Eftersom IFRS 15 anses vara upplysningstung ifrågasätts om 
IASB har tagit till sig av kritiken. 

1.3 Frågeställningar  
• Hur förhåller sig IFRS 15 till IASB:s föreställningsram? 
• Hur har aktörer på kapitalmarknaden påverkat IASB:s förhållningssätt till fö-

reställningsramen under arbetet med IFRS 15?  
• Hur ställer sig IASB:s arbete med IFRS 15 i relation till begreppet disclosure 

overload? 
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1.4 Syfte 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur IFRS 15 förhåller sig till IASB:s före-
ställningsram och hur synpunkter från aktörer på kapitalmarknaden påverkat förhåll-
ningssättet. Studien syftar även till att undersöka hur IASB:s arbete med IFRS 15 stäl-
ler sig i relation till begreppet disclosure overload. 

1.5 Avgränsning 
Som framgår av syftet kommer studien att fokusera på IASB och IFRS 15, där viss 
jämförelse kommer göras med befintliga standarder för intäktsredovisning. Därmed 
utesluts övriga standarder och normgivare från studien. Vidare begränsar vi oss till de 
delar i IASB:s föreställningsram som behandlar principer för bokföringsmässiga 
grunder, fortlevnad och kvalitativa egenskaper. Då en stor mängd åsikter från aktörer 
på kapitalmarknaden förts fram under projektets gång, har vi valt att endast fokusera 
på de mest väsentliga som bidragit till att IASB har ändrat det befintliga förslaget. Vi 
har dessutom begränsat oss till de senaste åsikterna, som lett fram till den färdig-
ställda standarden. 
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2. Metod 

2.1 Förförståelse och tillvägagångssätt 
I studiens början ledde vår nyfikenhet till nya redovisningsstandarder där IFRS 15 
fångade vårt intresse. Framförallt för att IFRS 15 är ett stort steg mot en ökad inter-
nationell harmonisering. Det har dessutom varit ett omdiskuterat och långdraget pro-
jekt. Vidare såg vi en möjlighet att fördjupa vår förståelse för redovisning av intäkter 
då det är en viktig post i ett företags finansiella rapport. Vi inledde studien genom att 
sätta oss in i den allmänna debatten kring den nya standarden. Kunskapen hämtades 
bland annat från publikationer utgivna av normgivaren IASB, revisionsbyråer och 
tidskrifter där ämnet varit omdiskuterat. 
  
Vi sökte även bredare information kring normgivaren och deras arbetsgång vid upp-
rättande av nya redovisningsstandarder. IASB ska förhålla sig till en föreställningsram 
vid framtagning av nya redovisningsstandarder och det föll sig därför naturligt att den 
utgör tyngdpunkten i studiens referensram. Under informationssökandet uppmärk-
sammade vi begreppet disclosure overload och dess betydelse vid upprättandet av nya 
standarder. Dessa skapar, tillsammans med IASB:s process vid utvecklande av nya 
standarder och projektet Disclosure Initative, vår referensram. Efter informationsin-
samlingen hade vi mer kött på benen för att påbörja arbetet med att fastställa syfte och 
frågeställningar. Vidare har vi hämtat empiriskt data i form av publicerade dokument 
främst från normgivaren IASB. I studiens analys har vi diskuterat hur IASB:s gene-
rella koncept och begrepp förhåller sig till IFRS 15. 

2.2 Kvalitativ forskning  
Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ forskning handlar om att förstå verklig-
heten genom hur andra beskriver den. För att uppnå studiens syfte har vi tolkat och 
sammanställt det empiriska material som vi samlat in. Vår studie är av kvalitativ ka-
raktär då den är uppbyggd av frågeställningar där resultat och analys kommer presen-
teras i form av ord. Holme och Solvang Krohn (1997) menar vidare att kvalitativ 
forskning handlar om att skapa en djupare förståelse för ett problem, vilket vi fått när 
vi analyserat och tolkat det insamlade material som besvarar våra frågeställningar.  

2.3 Forskningsansats 
Förhållandet mellan teori och forskning förklarar Bryman och Bell (2014) genom i 
huvudsak två olika angreppssätt, deduktivt och induktivt. Enligt författarna represen-
terar deduktiv forskning den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori 
och praktik inom samhällsvetenskapen. En deduktiv ansats börjar i teorin, som styr 
och påverkar insamling och analys av data (ibid.). Gummesson (2000) menar att en 
deduktiv ansats på så sätt används för att testa befintliga teorier.  
 
Induktiv forskning handlar istället om att generera ny teori (Gummesson, 2000). I 
motsats till deduktiv teori, menar Bryman och Bell (2014) att en induktiv ansats byg-
ger på observationer som görs i empirin, där teorin är resultatet av en forskningsin-
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sats. Däremot är dessa angreppssätt inte alltid helt lätt att särskilja, då de ofta innehål-
ler inslag av varandra. Detta brukar kallas för iterativ strategi och forskaren rör sig då 
fram och tillbaka mellan teori och data (ibid.). 
 
Så vad kan sägas om vår studie? Liknelser kan dras till iterativ strategi då vi skiftat 
förhållningssätt under studiens gång. Till en början var det främst den nya standarden 
för intäktsredovisning som fångade vårt intresse. Det vill säga att utgångspunkten låg 
i empirin, vilket betonar ett induktivt angreppssätt. Vi sökte därefter bredare informat-
ion som kom att utgöra vår referensram. Härifrån kan arbetet närmast liknas med ett 
deduktivt angreppssätt då vi utgått från vår referensram för att pröva hur den stämmer 
överens med studiens empiriska data.  

2.4 Sekundäranalys 
Sekundära analyser av kvalitativ data har, enligt Bryman och Bell (2014) på senare år 
fått allt större betydelse för företagsekonomisk forskning. Författarna beskriver flera 
fördelar med sekundäranalys i förhållande till andra metoder som exempelvis, inter-
vjuer och observationer. De senare teknikerna kan vara ytterst tidsödande och väldigt 
kostsamma. Dessutom finns ofta stora mängder data redan insamlat av tidigare fors-
kare och organisationer (ibid.). Med andra ord kan forskaren spara både tid och 
pengar för att på så sätt kunna ge mer kraft till analys av data. Bryman och Bell 
(2014) menar vidare att en stor del av resultaten från företagsekonomiska studier inte 
är färdiganalyserad då forskare av primärdata enbart fokuserar på att analysera sina 
egna frågeställningar. Genom att göra data tillgänglig för sekundäranalys kan den 
utnyttjas i högre grad.  
 
Vår första tanke gällande den här studien var att kombinera sekundäranalys med in-
samling av primärdata. Sekundäranalysen var tänkt att bestå av insamlat material 
kring arbetet med IFRS 15, medan intervjuer av revisorer främst skulle syfta till att 
bistå med personliga åsikter och reflektioner kring standarden. Under arbetets gång 
upptäckte vi att studiens syfte till viss del ändrat fokus och att en mängd åsikter från 
aktörer på kapitalmarknaden redan fanns publicerat. Vi ansåg därför att intervjuer inte 
längre skulle berika studiens resultat, varför vi uteslutande har använt oss av sekun-
däranalys i form av publikationer från IASB och revisionsbyråer.   

2.5 Metodkritik och kvalitet  
Kvalitativ forskning har fått kritik för att den har bristande transparens (Bryman & 
Bell, 2011). Det saknas ofta omfattande redogörelser för vilka människor som valts 
för studien. Kvalitativ forskning har också fått kritik för att den i statistisk mening 
endast visar en liten del av befolkningen (Trost, 2005). Utifrån studiens syfte har vi 
undersökt en högst representativ krets. Vi har tagit fasta på de största förändringarna 
och de viktigaste åsikterna från aktörer på kapitalmarknaden, som lett fram till den 
nya standarden.  
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Vidare har författare inom kvalitativ forskning utformat ett antal kvalitetsmått för 
bedömning av kvalitativa undersökningar. Några av dessa kriterier är trovärdighet och 
äkthet, vilka är de kvalitetsmått som vår studie fokuserar på (Guba & Lincoln, 1985). 
Viss kritik riktas mot sekundäranalys då många författare inom området menar att 
forskaren inte har kontroll över trovärdigheten (Bryman & Bell, 2011). I vår studie 
har vi använt data från en neutral part som arbetar kontinuerligt för att ta hänsyn till 
åsikter från samtliga aktörer på kapitalmarknaden. IASB:s publikationer kan sägas 
vara en så kallad institutionell källa (Jacobsen, 2002). Det vill säga en källa från en 
organisation där dess företrädare själva sammanställt publikationerna. Källor av 
denna art anses därför hålla både hög trovärdighet och äkthet. Vi har dessutom använt 
oss av primärkällor och i de fall det varit möjligt har vi ökat trovärdigheten genom att 
använda flera källor som styrker varandras påståenden. 

2.6 Etiska forskningsprinciper 
I vår studie har vi valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom hu-
manistisk-samhällsvetenskaplig forskning (CODEX, 2013). Det grundläggande indi-
vidskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare om vilka vill-
kor som gäller för deras deltagande. Vi har beaktat informationskravet och bedömt att 
det är oväsentligt att informera uppgiftslämnarna. Informationen i vår studie är häm-
tad från existerande dokument, publicerade av bland annat normgivaren IASB, vilket 
innebär att deltagarna i vår studie inte har medverkat aktivt.  
 
Enligt samtyckeskravet ska deltagare själv avgöra om de vill medverka i studien. Ef-
tersom studiens information är offentliga dokument publicerade främst av IASB, an-
ser vi inte att samtycke krävs. Konfidentialitetskravet syftar till att alla som medver-
kar i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, som betyder att person-
uppgifter ska skyddas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 
att uppgifter om enskilda individer, insamlade för forskningsändamål, inte får använ-
das eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Eftersom 
studiens material enbart består publicerade källor så har vi bedömt att konfidentiali-
tetskravet eller nyttjandekravet är av ringa betydelse. 
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3. Referensram 

3.1 Design av referensram 
Det här avsnittet kan sägas utgöra en teoretisk ram för studiens empiriska data. Gene-
rella koncept och begrepp diskuteras för att senare kunna implementeras i arbetet med 
IFRS 15. Vi börjar med att beskriva det som vi kallar för referensramens grund, näm-
ligen IASB:s föreställningsram. Den innehåller bland annat kvalitativa egenskaper 
som IASB ska förhålla sig till vid framtagning av nya standarder. Meningen med fö-
reställningsramen samt innebörden av de kvalitativa egenskaperna är viktiga för att vi 
ska kunna förstå vilken betydelse föreställningsramen haft vid utvecklandet av IFRS 
15. För att få en djupare förståelse av arbetsgången har vi valt att kort beskriva den 
process som IASB går igenom vid utvecklandet av nya standarder. Därefter redogör 
vi för det centrala begreppet disclosure overload samt IASB:s projekt Disclosure Ini-
tiative som syftar till att förbättra upplysningarna IASB:s standarder. Då disclosure 
overload är komplext ser vi det naturligt att diskutera begreppet från olika perspektiv, 
för att få en så mångsidig bild som möjligt. 

3.2 IASB:s föreställningsram 
En föreställningsram finns till för härleda vissa principer som i sin tur ska användas 
för att ta fram konkreta redovisningslösningar (Artsberg, 2003). En föreställningsram 
är enligt Deegan and Unerman (2005) ett slags regelverk som normgivare ska följa 
vid upprättande av nya redovisningsstandarder. Författarna drar även liknelser till en 
teoretisk referensram och menar att en föreställningsram kan ses som ett ramverk för 
hur redovisning ska upprättas.  
 
IASB:s föreställningsram (IASB, 2010) syftar främst till att ge vägledning vid norm-
givarens utformning och bearbetning av redovisningsstandarder. Vidare ska föreställ-
nigsramen bistå med vägledning till andra aktörer på kapitalmarknaden. Det poängte-
ras i föreställningsramen att den inte behandlar specifika frågor som hur enskilda pos-
ter ska värderas eller vilka upplysningar som ska lämnas. I vissa fall uppstår konflik-
ter mellan föreställningsramen och vad som sägs i en standard. IASB understryker att 
standarden då är överordnad föreställningsramen. 
 
Eftersom föreställningsramen har några år på nacken och saknar vägledning inom 
vissa områden, arbetar IASB med en omarbetning (IASB, 2013). Syftet är att öka 
aktualiteten och minska de konflikter som idag kan uppstå mellan föreställningsramen 
och befintliga standarder. År 2010 uppdaterades den del av föreställningsramen som 
behandlar de kvalitativa egenskaperna. I juli 2013 gav IASB ut ett så kallat discussion 
paper, vilket kan anses vara det första steget för en fullständig uppdatering av före-
ställningsramen. Några centrala delar handlar om presentation och upplysningar i de 
finansiella rapporterna, något som inte finns i nuvarande föreställningsram. Av publi-
kationen framgår att många aktörer på kapitalmarknaden har efterfrågat ett eget ram-
verk för upplysningar. De menar att det behövs, dels för att göra information mer re-
levant för investerare och dels för att minska belastningen på dem som upprättar fi-
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nansiella rapporter. Det kommer vidare att införas begrepp i föreställningsramen som 
ska underlätta arbetet vid utvecklande av upplysningskrav för kommande standarder. 
Enligt IASB (u.å.,a) förväntas den omarbetade föreställningsramen vara färdig år 
2016.    

3.2.1 Bokföringsmässiga grunder och fortlevnadsprincipen 
IASB:s föreställningsram (2010) utgår från två grundläggande antaganden som inne-
bär att redovisning ska ske enligt bokföringsmässiga grunder och fortlevnadsprinci-
pen. Bokföringsmässiga grunder innebär att inkomster och utgifter ska periodiseras 
till de räkenskapsår de tillhör, redovisning sker alltså när en affärshändelse har ägt 
rum och inte när den betalas. Fortlevnadsprincipen betyder att ett företags verksamhet 
förutsätts att fortsätta under en överskådlig tid (Holmström, 2003).  

3.2.2 Kvalitativa egenskaper 
I föreställningsramen nämns ett antal kvalitativa egenskaper som är användbara vid 
finansiell rapportering. De två grundläggande kvalitativa egenskaperna som måste 
uppfyllas för att finansiella rapporter ska anses vara användbara vid beslutsfattande är 
relevans och tillförlitlighet. Utöver dessa finns jämförbarhet, verifierbarhet och be-
griplighet som förstärker användbarheten av de finansiella rapporterna (IASB, 2010). 
  

 
Figur 1. Egen illustration av sambandet mellan kvalitativa egenskaper  
 
Två centrala begrepp i den svenska redovisningen är god redovisningssed och rättvi-
sande bild. God redovisningssed innebär att det redovisningsskyldiga företaget i första 
hand ska följa lagar och rekommendationer. Är inte det möjligt ska god sed tillämpas. 
Det kan uttryckas i en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 
krets av redovisningsskyldiga (Artsberg, 2003). Rättvisande bild sätter användaren i 
fokus och syftar till att de finansiella rapporterna, på ett rättvisande sätt ska avbilda 
hur det har gått och hur det går för det redovisningsskyldiga företaget (ibid.). I IASB:s 
föreställningsram är god redovisningssed och rättvisande bild inte separat specifice-
rade utan inkluderas i de kvalitativa egenskaperna (IASB, 2010). 
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3.2.2.1 Relevans 
Enligt IASB (2010) är relevans ett grundkriterium för att ekonomisk information ska 
vara användbar. Detta innebär att informationen ska ha betydelse och göra skillnad i 
finansiella beslut som fattas av användare. Vidare kan relevans delas upp i två under-
grupper; prognosrelevans och bekräftelserelevans. Prognosrelevans handlar om att 
finansiell information ska kunna användas som beslutsunderlag för upprättande av 
prognoser. Bekräftelserelevans innebär att finansiell information ska fungera som ett 
medel för att kontrollera tidigare upprättade prognoser. Detta för att hjälpa investerare 
att bekräfta eller justera tidigare förväntningar och kunna ge underlag för nästkom-
mande prognoser. En aspekt av relevans är väsentlighet, som används för att avgöra 
om information är nödvändig eller inte. Det vill säga att information är väsentlig om 
uteslutande av denna påverkar investerares och analytikers beslut.  

3.2.2.2 Tillförlitlighet, validitet och verifierbarhet 
Informationen som finansiella rapporter förmedlar ska vara tillförlitlig och därmed 
stämma överens med verkligheten. För att vara tillräckligt tillförlitlig krävs enligt 
IASB (2010) att rapporten har validitet. Med begreppet menas fullständighet, neutrali-
tet och att finansiella rapporter inte innehåller väsentliga fel. Det betyder att all nöd-
vändig information skall finnas tillgänglig för att användaren ska kunna få en tillför-
litlig bild av företagets ställning. Artsberg (2003) menar att det ska finnas en strävan 
mot att avbilda verkligheten på bästa möjliga sätt och inte vinkla information i syfte 
att uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål.   
 
I likhet med kravet om validitet krävs också verifierbarhet för att den information som 
finansiella rapporter förmedlar ska vara tillförlitlig. Verifierbarhet motiveras av att 
redovisning är föremål för subjektiva bedömningar och kan därför framställas olika 
beroende på vem som upprättar den. Verifierbarhet ökar möjligheten att kontrollera 
realiteten i den redovisningsinformation som presenteras och därmed reduceras risken 
för avvikelser (IASB, 2010). 

3.2.2.3 Jämförbarhet 
Det finns två aspekter på jämförbarhet. Den ena är att det måste finnas möjlighet för 
användarna att jämföra finansiella rapporter av samma företag över tid. För att det ska 
vara möjligt ställs krav på att lika händelser ska redovisas lika, vilket betyder att de 
regler som styr redovisningen ska vara konsekventa (IASB, 2010). Det kan jämföras 
med konsekvensprincipen som utgår från att företag använder sig av samma redovis-
ningsprinciper från ett år till ett annat. Vid byte av princip ska företaget räkna om 
föregående års siffror så att de blir jämförbara med årets (Holmström, 2003). Den 
andra aspekten på jämförbarhet är möjligheten att jämföra olika företag, vilket också 
kräver att lika händelser ska redovisas lika av olika företag. Det är viktigt för att inve-
sterare och analytiker ska ha möjlighet att ta ett välgrundat beslut vid jämförelse mel-
lan företag (IASB, 2010). 



 

 10 

3.2.2.4 Aktualitet 
Aktualitet innebär att ha aktuell information tillgänglig för användare (IASB, 2010). 
Generellt gäller att ju äldre informationen är, desto mindre användbar. Viss informat-
ion kan dock fortsätta vara aktuell trots utgången rapporteringsperiod. Det gäller ex-
empelvis när vissa användare måste identifiera och bedöma trender och utveckling. 

3.2.2.5 Begriplighet 
Informationen i de finansiella rapporterna ska vara begriplig så att kunniga användare 
förstår innehållet. Informationen ska klassificeras och karaktäriseras så den kan pre-
senteras klart och koncist. Vissa ekonomiska fenomen är komplicerade och inte alltid 
lätta att förstå. För att göra finansiella rapporter mer begripliga krävs ytterligare in-
formation om dessa fenomen vilket ofta görs med hjälp av kompletterande upplys-
ningar (IASB, 2010). 

3.3 IASB:s process vid framtagning av nya standarder 
 

 
 
Figur 2. IASB:s (u.å.,c) illustration av framtagningsprocessen av nya standarder 
 
Vid framtagning av nya standarder genomgår IASB en process i sex steg (IASB 
u.å.,c). I det första steget redogör IASB för en agenda som sedan publiceras för kom-
mentarer från aktörer på kapitalmarknaden. Därefter påbörjar IASB sitt arbete mot ett 
discussion paper som bland annat innefattar planering av projektet. Här avgörs också 
om det ska genomföras enskilt eller tillsammans med annan normgivare. Vidare för-
klaras en omfattande översikt av nuvarande problem och förslag till ändringar. Däref-
ter ges möjlighet för aktörer på kapitalmarknaden att uttrycka sina åsikter.  
  
Nästa steg, exposure draft, handlar främst om finjusteringar till den slutliga publikat-
ionen. I det här steget fastställer normgivaren ett förslag till en ny standard. Vidare 
diskuterar IASB de åsikter som inkommit från aktörer på kapitalmarknaden och om 
det finns behov för ytterligare ett exposure draft. Först när IASB är övertygade om att 
de har nått en slutsats av de frågor som uppkommit från allmänheten utformas den 
slutliga standarden. 
  
För att underhålla standarden på bästa möjliga sätt hålls regelbundna möten mellan 
IASB, dess medlemmar och aktörer på kapitalmarknaden efter att en slutgiltig IFRS 
har publicerats. Under dessa möten diskuteras hur den nya standarden fungerar i prak-
tiken och eventuella konsekvenser som har uppstått. 
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3.4 Disclosure overload 
Disclosure overload (även benämnt som information overload) är ett begrepp som 
varit omdiskuterat i flera olika sammanhang. Enligt Eppler och Mengis (2004) är 
nedanstående figur den första viktiga definitionen av disclosure overload, som grun-
dades av Schroder, Driver och Streufert (1967).  
 

 
 
Figur 3. Eppler och Mengis (2004) illustration av Schroders u-kurva (1967). 
 
U-kurvan visar förhållandet mellan tillgänglig information och individens förmåga att 
ta beslut utifrån den tillgängliga informationen. När kurvan når sin högsta punkt är 
informationen optimal utifrån individens beslutsfattande. Därefter övergår den till att 
bli överflödig och individens beslut återspeglar ett mindre utnyttjande av den tillgäng-
liga informationen (Eppler & Mengis, 2004).  
 
Upplysningar behövs för att tydliggöra användbarheten av finansiell information, men 
för mycket upplysningar kan ge motsatt effekt. Det har också påpekats att kvalitet är 
att föredra framför kvantitet (KPMG & FERF, 2011). På tidigt 90-tal uttryckte Ernst 
& Youngs ordförande, Ray Groves, att mängden upplysningar har gått till överdrift:  
 

The sheer quantity of financial disclosures has become so excessive that we’ve diminished the 
overall value of these disclosures. (Groves, 1994, s. 11) 

 
Sedan dess har upplysningar fortsatt att öka markant. KPMG och FERF (2011) menar 
att några bidragande orsaker till disclosure overload är ökade komplexa transaktioner, 
investeringar, finansiella instrument och relationer. Denna komplexitet är enligt Hoo-
gervorst (2014) oundviklig eftersom vi idag lever i en allt mer komplex ekonomisk 
verklighet. Hoogervorst hävdar vidare att IASB arbetar med att försöka hitta en balans 
mellan investerares och upprättares önskemål. Det är en kompromiss av att ge ut så 
mycket information som möjligt till investerare och analytiker för att samtidigt ta 
hänsyn till upprättares kostnader av dessa upplysningar.  
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Disclosure overload definieras av Eppler & Mengis (2004) i stora drag som en oför-
måga att bearbeta redovisningsinformation på grund av organisatoriska eller mänsk-
liga begränsningar. Orsakerna till disclosure overload kan enligt författarna (2004) 
hänföras till fem dimensioner. För det första informationen i sig själv, det vill säga 
dess kvantitet, intensitet, frekvens och kvalitet. För det andra den person som mottar, 
bearbetar eller överlämnar informationen. Den tredje dimensionen handlar om uppgif-
ter eller processer som exempelvis en redovisningsstandard. De sista dimensionerna 
tar upp organisationsdesign och informationsteknologi. Vidare menar Bavly (1999) 
att det finns två typer av upplysningar; de som är gjorda för beslutsfattaren och de 
som faktiskt når fram. Han menar att det ofta är problem med den senare och att upp-
lysningar förlorar sitt syfte om de inte lyckas nå fram med informationen.  
 
En annan författare som diskuterat fenomenet disclosure overload är Iannaconi 
(2012). Hon skriver att normgivare, myndigheter och andra kontinuerligt levererar 
fler regler och standarder som kräver mer öppenhet och fler upplysningar. Detta på-
verkar upprättare av finansiella rapporter genom att tidsmässigt hinna leverera den 
mängd material som förväntas av dem. Hon menar också att användbarheten försäm-
ras när upplysningar blir för omfattande. Investerare och analytiker tenderar att missa 
det mest väsentliga om för mycket information ges ut, vilket hon tydliggör i uttrycket 
looking but not seeing (Iannaconi, 2012, s. 28). 
 
En empirisk studie från Svenskt Näringsliv (2014) visar upp en annan sida av hur 
aktörer på kapitalmarknaden ser på fenomenet disclosure overload. I studien har 40 
djupgående intervjuer genomförts med erfarna användare runt om i Europa. Syftet 
med studien var att undersöka hur användare utnyttjar informationen, för att få en 
förståelse av vilka egenskaper som gör finansiella rapporter användbara. Responden-
terna såg inte upplysningar i de finansiella rapporterna som överflödiga. Vidare fram-
går att erfarna användare först och främst söker och använder finansiell information 
för att jämföra resultaten med företagsspecifika prognoser. Detta för att få en bättre 
förståelse av varför rapporterade resultat avviker från prognoserna och för att göra 
nya prognoser. Respondenterna uttryckte att transparens är en viktig fråga vid upprät-
tande av finansiella rapporter. Noter och tilläggsupplysningar framstod därför som 
mer betydelsefulla än den finansiella rapportens uppställning.  
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3.5 Disclosure Initiative  
IASB startade för ett par år sedan projektet Disclosure Initiative efter att aktörer på 
kapitalmarknaden framfört stor önskan om att se över upplysningskraven i befintliga 
standarder (IASB, u.å.,b). Projektet åskådliggörs i figuren nedan och består av flera 
delprojekt, där samtliga syftar till att förbättra upplysningarna i de finansiella rappor-
terna.   

   
Figur 4. PwC:s (2014a) illustration över projektet Disclosure Initiative. 
 
Ett centralt begrepp som uppkommit i samband med diskussionen kring de upplys-
ningsproblem många upplever idag är väsentlighet (IASB, u.å.,b). Det är nämligen ett 
viktigt begrepp när det gäller att bedöma om tillräcklig relevant information lämnas, 
eller om det istället lämnas för mycket irrelevant information. Genom att ge ytterli-
gare vägledning om hur begreppet ska tillämpas i praktiken hoppas IASB kunna 
hjälpa företag att fastställa vad en väsentlig redovisningsprincip är, för att på så sätt 
förbättra informationsgivningen. IASB arbetar samtidigt med att analysera de upplys-
ningskrav som finns i nuvarande standarder för att identifiera eventuella konflikter 
och överlappningar. Vidare vill IASB utveckla generella principer för upplysningar i 
de finansiella rapporterna. En arbetshypotes som diskuterats är huruvida de upplys-
ningskrav som nu finns utspridda i flera standarder skulle kunna ersättas till en enda 
standard, vilket då skulle skapa ett eget ramverk för upplysningar (ibid.).  
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4. Empiri 

4.1 Design av empiri 
I detta avsnitt presenteras IASB:s framtagningsprocess av IFRS 15. I samband med 
den färdigställda IFRS 15 utkom en publikation från IASB (2014b) där projektet 
sammanfattas och återkopplingar från aktörer på kapitalmarknaden diskuteras. Denna 
publikation ligger till grund för studiens empiriavsnitt. Vi börjar med att redogöra för 
den färdigställda standarden, som beskrivs genom en femstegsmodell. Därefter bely-
ser vi förändringar, dels från nuvarande standarder, dels under projektets gång. Vidare 
kommer vi att beskriva vad Ulrika Anjou, redovisningsexpert på PwC, anser om 
eventuella svårigheter vid implementeringen av IFRS 15. 

4.2 IFRS 15 - Femstegsmodellen  
IFRS 15 bildar ett omfattande ramverk för beslutande om när och hur en intäkt ska 
redovisas. För att fastställa en intäkt ska företaget tillämpa fem steg, den så kallade 
femstegsmodellen (IASB, 2014b).  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Egen illustration av femstegsmodellen, steg 1 
 
Första steget handlar om att identifiera kontraktet, det vill säga överenskommelsen 
mellan köpare och säljare, där säljaren genererar en tillgång (rättighet, löfte om erhål-
lande av ersättning) och en skuld (åtagande, löfte om överföring av varor eller tjäns-
ter). Intäktsredovisningen ska appliceras enskilt på varje kontrakt om inte särskilt spe-
cificerade kriterier är uppfyllda som medger att flera kontrakt får redovisas som ett. 
Detta blir fallet om flera kontrakt ingåtts samtidigt eller i nära anslutning med samma 
kund. Kontrakten ska vidare ha ett gemensamt kommersiellt syfte och betalningen i 
avtalen ska vara beroende av varandra, alternativt att varorna eller tjänsterna utgör ett 
och samma prestationsåtagande. Om ändring av ett kontrakt behöver göras, kan det 
innebära att det ses som ett helt nytt kontrakt. Det måste också vara sannolikt att be-
talning kommer ske för att IFRS 15 ska få tillämpas. Det gör att kundens betalnings-
förmåga påverkar en framtida intäktsredovisning redan från början genom att avtalet 
diskvalificeras om kunden inte sannolikt beräknas kunna betala. 
 
 
 
 
 

STEG 1 
IDENTIFIERA KONTRAKT 
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Figur 6. Egen illustration av femstegsmodellen, steg 2 
 
I steg två ska de olika åtagandena i kontraktet identifieras, så kallade prestationsåta-
ganden som handlar om ett löfte om överföring av en vara eller tjänst till kunden. Alla 
distinkta varor eller tjänster måste redovisas separat i kontraktet. Standarden ställer 
upp indikationer för vilka varor eller tjänster som klassificeras som distinkta. En vara 
eller tjänst är distinkt om den har en tydlig avskiljbar funktion. Det innebär att kunden 
ska kunna använda varan eller tjänsten enskilt som den är, alternativt tillsammans 
med andra lättillgängliga resurser. Dessutom får varan eller tjänsten inte vara starkt 
besläktad med andra åtaganden i kontraktet. Varor eller tjänster som inte ryms inom 
dessa kriterier tillåts att paketeras ihop till dess att paketet anses vara unikt till sin 
karaktär och enskilda varor eller tjänster inte går att särskilja. Varor eller tjänster ska 
med andra ord vara starkt sammankopplade med varandra och det säljande företaget 
ska integrera dem åt kunden. Paketet ska således vara väsentligt modifierat och kund-
anpassat.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Egen illustration av femstegsmodellen, steg 3 
 
I följande steg ska transaktionspriset fastställas. Transaktionspriset är det ersättnings-
belopp som ett företag förväntas erhålla i utbyte mot att de överför utlovade varor 
eller tjänster. Det utgörs vanligtvis av en fast ersättning från kunden men kan ibland 
bestå av rörliga ersättningar. En begränsningsregel har införts gällande rörliga ersätt-
ningar. Dessa ska redovisas endast till den del det är mycket sannolikt att inte en vä-
sentlig del av intäkterna i ett kontrakt kommer att behöva återföras i framtiden om 
uppskattningarna förändras. Exempelvis ska prestationsbonusar uppskattas och sedan 
inkluderas i transaktionspriset till den grad det är mycket sannolikt att de inte kommer 
att behöva återföras.  
 
Här måste även icke kontant ersättning, väsentliga finansieringskomponenter och 
eventuella rabatter beaktas i priset. Transaktionspriset ska enligt standarden inte juste-
ras för kundens betalningsförmåga, då transaktionspriset definieras som den ersätt-
ning företaget förväntas ha rätt till snarare än den ersättning de kan förväntas erhålla. 

STEG 2 
IDENTIFIERA DE OLIKA  

ÅTAGANDERNA I KONTRAKTET 

STEG 3 
 FASTSTÄLL TRANSAKTIONSPRISET 
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Om nedskrivning behöver göras, ska det ske i enlighet med modellen för nedskriv-
ningar i IFRS 9 och redovisas tillsammans med andra nedskrivningar i resultaträk-
ningen. I sådant fall krävs upplysning om hur stor andel av nedskrivningsposten som 
avser kundfordringar. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Egen illustration av femstegsmodellen, steg 4 
 
Fjärde steget handlar om att fördela transaktionspriset på varje enskild vara eller 
tjänst. Vanligtvis är detta baserat på ett fristående försäljningspris för just den varan 
eller tjänsten, men i de fall observerbart försäljningspris saknas får företaget beräkna 
ett sådant. Detta kan göras antingen med hjälp av bedömda marknadspriser, via för-
väntad tillverkningskostnad plus pålägg eller via tillämpning av en residualmetod. 
Den sistnämnda innebär att företaget utgår från det totala transaktionspriset för hela 
kontraktet och drar av de observerade fristående försäljningspriserna. Den restpost 
som blir kvar utgör den aktuella varan eller tjänstens försäljningspris. Om det i trans-
aktionspriset ingår rabatter eller ersättningar som endast avser en del av prestationså-
tagandet ger IFRS 15 vägledning för hur en sådan rabatt eller ersättning ska fördelas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Egen illustration av femstegsmodellen, steg 5 
 
I det femte och sista steget framgår att företag ska redovisa en intäkt när de uppfyllt 
sitt prestationsåtagande. Intäkten består i det belopp som företaget tidigare har förde-
lat till det aktuella prestationsåtagandet. Vid försäljning av varor uppfylls ofta prestat-
ionsåtagandet vid en given tidpunkt medan åtagandet vid försäljning av tjänster ofta 
uppfylls över tiden. Det senare kan kan liknas vid dagens successiva vinstavräkning. 
Standarden innehåller kriterier för att fastställa när intäkter får redovisas över tiden, 
där minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda: 
 

• Kunden erhåller omedelbar nytta när åtagandet uppfylls. 
• Företagets prestationer skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrol-

lerar. 

STEG 4 
FÖRDELA TRANSAKTIONSPRISET 

STEG 5 
UPPFYLLANDE AV ÅTAGANDE  

= INTÄKT REDOVISAS 
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• Företagets prestationer skapar inte en tillgång som har en alternativ använd-
ning för företaget och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda utgif-
ter. 

 
Gällande det sista kriteriet har IASB infört två nya begrepp; alternativ användning 
och rätt till betalning. Alternativ användning innebär att en tillgång kan användas på 
ett annat sätt av företaget, vilket oftast är fallet vid exempelvis standardvaror i lager. 
Motsatsvis har en kundanpassad tillgång sällan en alternativ användning. Därför kan 
grad av kundanpassning sägas vara en indikator på huruvida en tillgång har en alter-
nativ användning. Med rätt till betalning menas ersättning för utfört arbete som upp-
går till nästan samma belopp som försäljningspriset, vilket innebär att det täcker kost-
naderna plus en rimlig vinstmarginal.  
 
Nedanstående figur med praktiska exempel kan åskådliggöra dessa kriterier: 

 
Figur 10. Anjous (2014) illustration av när intäkter får redovisas 

4.3 IFRS 15 - Viktiga förändringar  
Arbetet med IFRS 15 har resulterat i ett discussion paper följt av två exposure drafts 
(IASB, 2014b). Eftersom intäkter är ett viktigt mått för investerare och analytiker har 
deras åsikter varit extra viktiga vid utvecklandet av IFRS 15. IASB har under pro-
jektets gång även beaktat åsikter från andra aktörer på kapitalmarknaden, där upprät-
tare och revisorer har haft en betydande roll.  
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4.3.1 Steg 1 – Sannolikhetskriteriet och nedskrivning av kundförluster 
I nuvarande standard ska det göras sannolikt att man får betalt för en vara eller tjänst 
för att en intäkt ska få redovisas. I det första utkastet till IFRS 15 fanns inget sådant 
kriterium. Det skulle innebära att företaget redovisar intäkter som justerats för even-
tuella kundförluster från början, det vill säga att ett nettobelopp redovisas. Det gav 
upphov till kritik från aktörer på kapitalmarknaden, som menade att för mycket osäkra 
intäkter skulle redovisas. Vidare påpekades att det skulle leda till svårigheter vid ana-
lys av företagens försäljningstillväxt och hantering av kundförluster.  
 
IASB beslutade därför att ändra förslaget och ha kvar sannolikhetskriteriet så som i 
tidigare standard. Företag ska dessutom redovisa intäkter för den ersättning företaget 
har rätt att få i utbyte mot utlovade varor eller tjänster snarare än den summa de för-
väntar sig få. Detta innebär att ett bruttobelopp redovisas. 
 
För att kunna koppla nedskrivningar till kundförluster föreslog IASB att nedskriv-
ningar av kundförluster ska redovisas intill intäkterna. Många aktörer hävdade dock 
att det skulle förändra den befintliga och välförstådda praxis att redovisa nedskriv-
ningar som en del av kostnaderna i totalresultat. Slutligen beslutade IASB att företag 
ska redovisa nedskrivningar i enlighet med tidigare välförstådda praxis men lämna 
upplysningar om nedskrivningar relaterade till kundkontrakt. 

4.3.2 Steg 2 – Distinkt vara eller tjänst 
Enligt nuvarande praxis tillåts företag slå ihop en intäkt för både vara och tjänst, även 
om tjänsten utförs vid ett senare tillfälle. Det kan resultera i att företag redovisar en 
intäkt för en tjänst som ännu inte är utförd. Det kan exempelvis handla om en bilför-
säljare som säljer en bil med underhåll, där underhållet kommer utföras vid ett senare 
tillfälle. Under projektet med IFRS 15 föreslog IASB att införa ett antal kriterier för 
att en vara eller tjänst ska anses vara distinkt. Aktörer på kapitalmarknaden uttryckte 
oro över kriterierna och hävdade att det kan ge en felaktig reflektion av den underlig-
gande ekonomiska innebörden i kontraktet. Mot bakgrund av detta beslutade IASB att 
byta ut kriterierna mot indikationer för vilka varor eller tjänster som klassificeras som 
distinkta. Om en vara eller tjänst klassificeras som distinkt krävs att det redovisnings-
skyldiga företaget separerar intäkten från varan (bilen) och intäkten från tjänsten (un-
derhållet). Därmed redovisas ingen intäkt förrän varan eller tjänsten verkligen över-
förs till kunden. 

4.3.3 Steg 3 – Rörliga ersättningar och finansiella komponenter 
Enligt nuvarande praxis redovisas rörliga ersättningar när den osäkerhet den förknip-
pas med upphör. Däremot saknas ofta tillräcklig vägledning för att avgöra vilken 
summa som ska intäktsredovisas vid rörliga ersättningar. Enligt IFRS 15 redovisas 
dessa ersättningar endast till den del det är mycket sannolikt att inte en väsentlig del 
av intäkterna i ett kontrakt kommer att behöva återföras i framtiden om uppskattning-
arna förändras. Denna reglering syftar till att minska betydande omsvängningar av 
intäkter mellan redovisningsperioder. 
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Idag tas inte hänsyn till finansiella komponenter vid eventuella för- eller efterskotts-
betalningar. Enligt IFRS 15 är företag tvungna att beakta sådana faktorer vid faststäl-
lande av transaktionspriset. Företag är därmed tvungna att justera den utlovade ersätt-
ningen för effekterna av pengars tidsvärde om kontraktet innehåller en betydande 
finansieringskomponent. IASB klargjorde syftet med förslaget; Att redovisa intäkter 
till en summa som återspeglar det pris kunden skulle betalat för utlovade varor eller 
tjänster, om kunden betalat kontant direkt vid överföringstillfället. Många upprättare 
ifrågasatte om nyttan med att justera för pengars tidsvärde räcker för att motivera den 
komplexitet som det innebär. IASB införde därför en praktisk utväg som innebär att 
företag inte behöver justera ersättningen för pengars tidsvärde, om tiden mellan betal-
ning och överföring av de utlovade varorna eller tjänsterna förväntas bli högst ett år. 
Den praktiska utvägen fick blandad respons av aktörer på kapitalmarknaden. Några 
menade att det underlättar efterlevnaden av standarden, medan andra såg farhågor, 
framförallt i ekonomier med hög inflation. Många efterfrågade också en definition av 
betydande finansieringskomponent vilket IASB beaktade och tydliggjorde. 

4.3.4 Steg 4 – Fördelning av transaktionspriser och fristående försäljningspris 
När det gäller transaktionspris redovisar företag idag ofta en intäkt för det totala priset 
i kontraktet. Det är exempelvis vanligt i telekombranschen där man slår ihop försälj-
ning av en telefon med tillhörande nätverkstjänst för en bestämd tidsperiod. IFRS 15 
kräver en fördelning av transaktionspriset för att tydliggöra vilket pris som hör till 
respektive vara eller tjänst. Nuvarande standarder kräver även att alla utlovade varor 
eller tjänster i ett kontrakt ska ha ett fristående försäljningspris för att få intäktsredovi-
sas. Det gör att vissa intäkter senareläggs, vilket är vanligt förekommande i exempel-
vis mjukvarubranschen, där uppgraderingar av datorprogram vanligtvis saknar fri-
stående försäljningspriser. IFRS 15 innehåller därför olika metoder för att identifiera 
ett fristående försäljningspris och på så sätt undgå senareläggning av intäktsredovis-
ning. 

4.3.5 Steg 5 – Successiv vinstavräkning 
På grund av bristande vägledning råder idag oklarheter när en intäkt ska redovisas, 
vid en tidpunkt eller över tid. Problemet visar sig tydligt i byggbranschen där man har 
svårt att bestämma om varan eller tjänsten tillhandahålls över tid eller om den över-
förs till kunden först vid färdigställandet. IFRS 15 ställer upp tydliga kriterier för när 
en intäkt får redovisas över tid, det vill säga enligt metoden successiv vinstavräkning. 
Uppfylls inte kriterierna ska intäkten inte redovisas förrän kunden erhåller kontroll 
över den utlovade varan eller tjänsten.  

4.3.6 Upplysningar 
Upplysningar i nuvarande standarder anses otillräckliga och ger bristande hänvisning-
ar till andra poster i den finansiella rapporten. Ett exempel är vid nedskrivning av 
kundförluster. I nuvarande standarder saknas upplysning om hur dessa nedskrivningar 
påverkar företagets intäkter. Det kan leda till att investerare och analytiker får pro-
blem att relatera intäkterna till företagets finansiella ställning. IFRS 15 består av om-
fattande upplysningskrav där företag måste lämna kvalitativ och kvantitativ informat-
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ion, vilket hjälper investerare och analytiker att förstå omständigheter, belopp, tidsho-
risont och osäkerhet av intäkterna. Det har under projektets gång uttryckts delade me-
ningar om de ökade upplysningskraven. Många investerare samtycker till de ökade 
upplysningskraven medan upprättare hävdar att upplysningskraven är överdrivna och 
av tvivlande nytta för investerare. 

4.3.7 Retroaktiv tillämpning 
IFRS 15 ska tillämpas med retroaktiv verkan, vilket innebär att alla befintliga kund-
kontrakt ska identifieras, redovisas och värderas konsekvent över samtliga jämförel-
seperioder. Många upprättare uttryckte oro över det arbete som en retroaktiv tillämp-
ning kräver. För att underlätta övergången har normgivaren därför infört en alternativ 
metod som innebär en framåtriktad tillämpning. Den alternativa metoden kräver ingen 
omräkning av tidigare jämförelseperioder, men ställer betydligt högre krav på upplys-
ningar, som ska lämnas för varje rad som påverkas i de finansiella rapporterna. Det 
innebär att företag som väljer att tillämpa den alternativa metoden tvingas att presen-
tera dubbel redovisning i den första årsrapporten som upprättas enligt IFRS 15.  

4.3.8 Eventuella svårigheter vid implementering 
Ulrika Anjou, redovisningsspecialist på PwC (2014b), påpekar vissa svårigheter med 
implementeringen av IFRS 15. När det gäller identifiering av kontrakt anser hon att 
det största arbetet för företag ligger i identifiering, genomgång och analys av avtal. 
Det innebär att företag måste hitta lämpliga metoder för genomgång av stora avtalsvo-
lymer och att system måste anpassas efter detta sätt att strukturera avtal. Vid identifie-
ring av prestationsåtagande menar Anjou att främst två frågetecken dyker upp;  
 

• När har ett företag utfört en väsentlig integrering?  
• När har man gjort en väsentlig kundanpassning?  

 
Viss vägledning finns i standardens två kompletterande dokument, basis for conclus-
ions och illustrative examples. Dessa exempel är dock riktade mot entreprenadkon-
trakt och kan vara svåra att applicera på andra typer av situationer. Det öppnar upp för 
bedömningar huruvida varorna eller tjänsterna ska redovisas separat eller tillsam-
mans. Företag bör således noga utvärdera de kriterier som anges för att säkerställa att 
paketerade varor och tjänster redovisas korrekt och på ett sätt som återspeglar den 
ekonomiska innebörden i transaktionen. Vidare kommer förändringar gällande rörliga 
ersättningar att kräva en del tankeverksamhet. Företag kommer bland annat behöva gå 
igenom kundavtal som innehåller rörliga ersättningar i syfte att fastställa hur ersätt-
ningen ska redovisas. 
 
Enligt Anjou är IFRS 15 upplysningstung och karaktären på upplysningarna gör att 
företag i större utsträckning kommer att framställa information som de inte tidigare 
gjort. Detta är till nytta för intressenter, men även för konkurrenter. Några av de om-
råden där upplysningar ska lämnas är kundkontrakt, prestationsåtaganden samt upp-
skattningar och bedömningar. 
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5. Analys 

5.1 Design av analys 
Vi inleder analysen med att tolka och argumentera kring hur IFRS 15 förhåller sig till 
IASB:s föreställningsram och hur synpunkter från aktörer på kapitalmarknaden på-
verkat förhållningssättet. Därefter undersöker vi hur IASB:s arbete med IFRS 15 stäl-
ler sig i relation till begreppet disclosure overload.  

 
Figur 11. Egen illustration av analysens uppbyggnad. 

5.2 IFRS 15 – En balans mellan föreställningsramen och aktörers åsikter  
När vi granskat hur IFRS 15 har förhållit sig till föreställningsramen och aktörer på 
kapitalmarknaden kan vi främst se tre olika situationer. I vissa fall har IASB:s egna 
förslag bidragit till ett bättre förhållningssätt till förställningsramen. En annan situat-
ion vi kan se är att IASB till en början gått ifrån föreställningsramen, men ändrat sitt 
förslag efter aktörers åsikter. I den tredje situationen går åsikterna emot föreställ-
ningsramen och vi hävdar då att IASB har kompromissat. Många förändringar som 
skett i och med IFRS 15 har vi kunnat härleda till flera kvalitativa egenskaper. I dessa 
fall presenteras förändringen vid den kvalitativa egenskap som vi anser framhäver sig 
starkast.  

5.2.1 Transaktionspris och försäljningspris - Bokföringsmässiga grunder   
Vi hävdar att framförallt två förändringar påverkat bokföringsmässiga grunder posi-
tivt. Förändringarna beror till största del på IASB:s egna förslag där aktörer på kapi-
talmarknaden varit mindre delaktiga. En förändring gäller fördelning av transaktions-
pris där IFRS 15, till skillnad mot nuvarande standarder, kräver att företag separerar 
sina intäkter från olika åtaganden i ett kontrakt. Därmed redovisas ingen intäkt förrän 
varan eller tjänsten verkligen överförs till kunden och det blir således en mer rättvis 
periodisering.  
 
Den andra förändringen som påverkat bokföringsmässiga grunder positivt är fri-
stående försäljningspris. IFRS 15 innehåller tre metoder för att identifiera fristående 
försäljningspriser. Det finns inte i nuvarande standarder vilket kan ge upphov till att 
intäkter senareläggs när fristående försäljningspris saknas. Vi anser därför att bokfö-
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ringsmässiga grunder har påverkats positivt, då de nya metoderna syftar till att und-
vika senareläggning och förbättra periodiseringen.  

5.2.2 Sannolikhetskriteriet och nedskrivning av kundkontrakt - Relevans 
De ändringar som enligt oss främst påverkat relevansen är bibehållandet av sannolik-
hetskriteriet och upplysningskrav vid nedskrivning av kundkontrakt. Här har aktörer 
på kapitalmarknaden haft ett avgörande ord. IASB föreslog till en början att slopa det 
befintliga sannolikhetskriteriet och istället redovisa intäkter som ett nettobelopp, där 
eventuella kundförluster justerats från början. Det anser vi skulle leda till en sämre 
relevans eftersom intäkterna skulle bli osäkra. Denna oro uttrycktes även av många 
aktörer på kapitalmarknaden, vilket ledde till att IASB beslutade att ändra förslaget 
och ha kvar det befintliga sannolikhetskriteriet. Vi menar därför att aktörer på kapi-
talmarknaden har bidragit till att relevansen i finansiella rapporter upprätthålls. 
 
Vad gäller nedskrivning av kundkontrakt föreslog IASB ett tydliggörande genom att 
redovisa dessa nedskrivningar intill intäkterna. Det skulle leda till en bättre relevans, 
men också till att en befintlig och välförstådd praxis ändras. Därför ställde sig många 
aktörer på kapitalmarknaden negativa till förslaget. Här vill vi påstå att IASB kom-
promissade för att tillfredsställa aktörerna och samtidigt förbättra relevansen. Frågan 
är dock om upplysningar i form av not blir lika tydligt som att redovisa nedskrivning-
ar intill intäkterna. Vi menar därför att beaktandet av aktörers åsikter i det här fallet 
skulle kunna försämra relevansen jämfört med IASB:s första förslag. 

5.2.3 Distinkt vara, rörliga ersättningar m.m. - Tillförlitlighet 
Flera förändringar har påverkat tillförlitlighet. Den ena förändringen gäller identifie-
ring av prestationsåtaganden och definitionen för vad som är en distinkt vara eller 
tjänst. Aktörer på kapitalmarknaden har bidragit till att kriterier för vad som utgör en 
vara eller tjänst har ändrats till indikationer. Det gjordes till följd av att aktörer på 
kapitalmarknaden hävdat att indikationer möjliggör en bättre reflektion av den under-
liggande ekonomiska innebörden i kontraktet. Vi menar att indikationer kan ge både 
negativa och positiva effekter. Det ena är att det möjliggör för en redovisning som 
stämmer bättre överens med verkligheten. En negativ effekt kan vara att det öppnar 
upp för enskilda bedömningar vilket kan göra att företag redovisar olika och som i sin 
tur skulle försämra jämförbarheten. 
 
Rörliga ersättningar är en annan förändring som påverkar tillförlitlighet. IFRS 15 har, 
jämfört med nuvarande standard, en begränsningsregel som tydliggör vilken summa 
som får redovisas som intäkt. Regleringen syftar till att minska betydande omsväng-
ningar och vi anser därmed att det ökar tillförlitligheten. 
 
Förändringen som gäller finansiella komponenter vid eventuella för- eller efterskotts-
betalningar har varit omstridd under projektet. I slutändan kompromissade IASB med 
åsikter från aktörer på kapitalmarknaden. Om ett kontrakt innehåller en betydande 
finansieringskomponent kräver IFRS 15 att företag justerar utlovad ersättning för ef-



 

 23 

fekter av pengars tidsvärde. Diskonteringen syftar till att erkänna intäkter till en 
summa som återspeglar det pris kunden skulle betalat för utlovade varor eller tjänster, 
om kunden betalat kontant direkt vid överföringstillfället. Vi anser att diskonteringen 
ger en mer rättvis bild av intäkterna och därmed ökar tillförlitligheten.   
 
Förändringen gällande successiv vinstavräkning handlar om bättre vägledning och 
kommer enligt oss att öka tillförlitligheten. IFRS 15 innehåller, jämfört med dagens 
intäktsredovisningsstandarder, tydliga kriterier för tillämning av successiv vinstav-
räkning.  
 
5.2.4 Retroaktiv verkan och principbaserad standard - Jämförbarhet  
Först och främst är IFRS 15 en principbaserad standard som ger en bredare och mer 
heltäckande vägledning än tidigare transaktionsspecifika standarder. IFRS 15 under-
lättar lika redovisning eftersom behovet av företags egna tolkningar minskar. Därmed 
anser vi att en principbaserad standard möjliggör en bättre jämförelse mellan företag. 
 
Konsekvensprincipen skulle kunna påverkas negativt vid implementeringen av IFRS 
15, eftersom berörda företag tvingas byta vissa redovisningsprinciper. Som en lösning 
föreslog IASB retroaktiv tillämpning, vilket upprättare ansåg skulle innebära för 
mycket arbete. Återigen kan vi se att IASB kompromissat mellan åsikter från kapi-
talmarknadens aktörer och föreställningsramen. Införandet av en alternativ metod som 
frångår retroaktivitet kräver omfattande upplysningar för att upprätthålla konsekvens-
principen. Enligt oss är den alternativa metoden ett stort steg från föreställningsramen 
eftersom syftet med kontinuerlig redovisning är att kunna jämföra olika tidsperioder. 
En fråga vi ställer oss är om den alternativa metoden blir lika tydlig som retroaktiv 
tillämpning, eller om förvirring kommer ske vid jämförelser med tidigare perioder. 
Om så är fallet finns en risk för att aktörer på kapitalmarknaden har påverkat konse-
kvensprincipen negativt.   
 
5.2.5 Upplysningar – Begriplighet 
Att IASB har infört betydligt fler upplysningskrav i förhållande till tidigare standarder 
ser vi som ett försök till att förbättra begripligheten i finansiella rapporter. Nuvarande 
standarder har fått kritik för att ge bristande hänvisning till andra poster i den finansi-
ella rapporten, vilket påverkar begripligheten negativt. I IFRS 15 har IASB exempel-
vis infört upplysningskrav vid nedskrivning av kundkontrakt som syftar till att tydlig-
göra och förbättra investerares och analytikers förståelse kring de redovisade intäkter-
na. Även andra upplysningskrav har införts, som syftar till att hjälpa investerare och 
analytiker att förstå omständigheter, belopp, tidshorisont och eventuell osäkerhet med 
intäkterna. Aktörer på kapitalmarknaden har framfört delade meningar kring de om-
fattande upplysningskraven där upprättare hävdat att det blir för mycket upplysningar, 
och att begripligheten snarare skulle försämras. Hur stor mängd upplysningar som 
bevarar begripligheten är därmed en svår avvägning. Det leder oss naturligt in på frå-
gan om disclosure overload som behandlas i kommande avsnitt. 
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5.3 IFRS 15 – Den komplexa frågan om disclosure overload 
Generellt kan vi se att mängden upplysningar i finansiella rapporter har ökat de sen-
aste årtionderna. Många redovisningsexperter (Bavly, 1999, Iannaconi, 2012, KPMG 
& FERF, 2011) menar att det har gått till överdrift och att det huvudsakliga värdet av 
upplysningar därmed har försvagats. Samtidigt visar en empirisk studie (Svenskt Nä-
ringsliv, 2014) att aktörer på kapitalmarknaden inte uppfattar upplysningar i de finan-
siella rapporterna som överflödiga. Dessa motsägelser bevisar att begreppet disclo-
sure overload är komplext och att det som en individ anser är överflödig information, 
inte nödvändigtvis är överflödig för en annan individ. Orsaker till komplexiteten samt 
varför upplysningar uppfattas olika kan förklaras utifrån ett antal dimensioner (Eppler 
& Mengis, 2004). Det beror bland annat på informationen i sig själv och hur den pre-
senteras, vem som överlämnar eller erhåller informationen och vilken redovisnings-
standard som tillämpas.  

5.3.1 IFRS 15 vs. nuvarande standarder i u-kurvan 
Om vi ser till nuvarande intäktsredovisningsstandarder och implementerar användares 
uppfattning av finansiella rapporter i u-kurvan kan vi se följande:  
 

 
Figur 12. Egen illustration av Eppler och Mengis (2004) u-kurva  
 
I kurvans uppgångsfas finns utrymme för ytterligare information som kan öka indivi-
dens förmåga att ta beslut och nå optimal nivå. Denna fas kan liknas vid nuvarande 
standarder för intäktsredovisning då användarna upplever att information i finansiella 
rapporter är bristfällig och att ytterligare information efterfrågas. 
 
Vad gäller IFRS 15 har IASB infört omfattande upplysningskrav för att hjälpa använ-
dare att få en bättre förståelse och underlätta beslutsfattande. Utifrån den omvända u-
kurvan kan det ses som ett försök till att nå optimal informationsnivå. IFRS 15 är upp-
lysningstung och det har uttryckts delade meningar om huruvida de ökade kraven är 
överflödiga eller inte. Utifrån de ökade upplysningskraven kan vi konstatera att opti-
mal informationsnivå borde nås. Frågan är dock om den även övergår till att bli över-
flödig. Om så är fallet kommer användarnas beslut att återspegla ett mindre utnytt-
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jande av den tillgängliga informationen och IFRS 15 befinner oss då i u-kurvans grå-
markerade område. 

5.3.2. Olika syn på disclosure overload 
Upplysningar behövs för att tydliggöra användbarheten av finansiell information. 
Dock menar flera redovisningsexperter (Bavly, 1999, Iannaconi, 2012, KPMG & 
FERF, 2011) att för mycket upplysningar ger negativa effekter för redovisningen. 
Iannaconi (2012, s. 28) tydliggör det i uttrycket looking but not seeing. I motsats upp-
fattar andra aktörer på kapitalmarknaden att transparens är en viktig fråga vid upprät-
tande av finansiella rapporter (Svenskt Näringsliv, 2014). Vi anser, i likhet med Hoo-
gervorst (2014), att mängden upplysningar är en balansgång mellan olika önskemål 
från samtliga aktörer på kapitalmarknaden.  
 
Upplysningar är enligt vår mening positiv, om det ökar tydligheten i finansiella rap-
porter och därmed förbättrar beslutsfattandet för investerare och analytiker. Ökade 
upplysningar är oundvikligt enligt Hoogervorst (2014), då vi lever i en allt mer kom-
plex ekonomisk verklighet. I arbetet med att ta fram nya standarder inom IFRS arbe-
tar IASB med att kompromissa mellan att ge ut så mycket information som möjligt till 
användare och samtidigt ta hänsyn till upprättares kostnader av dessa upplysningar.  
 
Under arbetet med IFRS 15 har investerare och analytiker ställt sig positiva till de 
omfattande upplysningskraven, medan upprättare framfört åsikter om att upplys-
ningskraven är överflödiga. De omfattande upplysningskraven ger även ökad inform-
ation till konkurrenter vilket vi tror kan ha bidragit till upprättarnas missnöje. Utifrån 
detta anser vi att IASB beaktat investerares åsikter i högre grad än upprättares.  

5.3.3 IASB:s åtgärder för att förbättra upplysningskraven 
Vi anser att IASB tagit åt sig av kritiken gällande disclosure overload, då de har två 
pågående projekt för att förbättra upplysningar i de finansiella rapporterna. I samband 
med publikationen av IFRS 15 var dock inget av dessa projekt färdigställda och IFRS 
15 anses dessutom som upplysningstung. Därför frågar vi oss om IFRS 15, precis som 
tidigare standarder, kommer att få kritik för disclosure overload. IASB:s vilja att ta 
tag i problemet ser vi som positivt, medan timingen med IFRS 15 kunde vara bättre. 
 
En uppdatering av föreställningsramen kan komma att innehålla ett eget ramverk för 
upplysningar. Där ska bland annat införas ett antal begrepp som underlättar arbetet 
vid utveckling av upplysningskrav i kommande standarder. Då den omarbetade före-
ställningsramen förväntas vara färdig först år 2016, har den inte påverkat utvecklandet 
av IFRS 15. 
 
Förutom uppdateringen av föreställningsramen pågår projektet Disclosure Initiative. 
Där vill IASB bland annat förbättra informationsgivningen genom att ge tydligare 
vägledning om hur begreppet väsentlighet ska tillämpas av företag i praktiken. Be-
greppet anses vara avgörande för att kunna bedöma huruvida viss information övergår 
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till att vara överflödig. En aktuell fråga är därför om upprättare idag bedömer väsent-
lighet felaktigt och därmed ger ut mer information än vad standarden kräver. Med 
tydligare vägledning tror vi därför att företag i stor utsträckning kommer kunna undgå 
överflödiga upplysningar. Eftersom projektet fortfarande pågår är det dock inte till 
någon nytta för företag som snart ska börja tillämpa IFRS 15. Vidare syftar Disclo-
sure Initative till att analysera och förbättra upplysningskraven i befintliga standarder. 
I vår diskussion om huruvida IFRS 15 kan ses som disclosure overload finns en risk 
att IASB inom en snar framtid kommer att behöva se över den nya standarden för 
intäktsredovisning igen.  
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6. Slutsatser  
Som framgår av analysen kan vi konstatera att IASB i arbetet med IFRS 15 förhåller 
sig bättre till föreställningsramen, jämfört med tidigare standarder för intäktsredovis-
ning. Vi kan även se att IFRS 15 i hög grad har påverkats av användares åsikter, där 
de i vissa fall har bidragit till ett bättre förhållningssätt till föreställningsramen. 
 
I andra fall kan noteras att konflikter uppstått mellan användares åsikter och IASB:s 
föreställningsram. IASB har då försökt lösa konflikten genom att kompromissa för att 
hitta en lösning som både beaktar användares åsikter och förhållningssättet till före-
ställningsramen. Vi har här kunnat se att kompromisser som gjorts till förmån för ak-
törer på kapitalmarknaden riskerar att vara på bekostnad av förhållningssättet till före-
ställningsramen.  
 
Vidare kan vi konstatera att IFRS 15 innehåller omfattande upplysningskrav som fått 
delad respons av aktörer på kapitalmarknaden. I studien framgår dessutom att disclo-
sure overload är komplext. Studien ger därför ingen entydigt svar på frågan om hur 
IASB:s arbete med IFRS 15 ställer sig i relation till begreppet disclosure overload. 
Det kan fastställas att den nya standarden enligt revisorer beskrivs som upplysnings-
tung. Optimal informationsnivå bör uppnås, men svaret på frågan om upplysningarna 
anses vara överflödiga kommer sannerligen att variera beroende på vem som svarar. 
Vi anser att framtagningen av IFRS 15 hamnat fel i tiden och att en senareläggning av 
standarden möjligen kunnat bidra till att reducera eventuell disclosure overload. IASB 
hade då haft möjlighet att dra nytta av de pågående projekt som syftar till att förbättra 
upplysningskraven i finansiella rapporter.  
 
Vi anser att IASB kan ha nytta av studiens resultat vid upprättande av nya standarder i 
framtiden. Dels för att göra IASB uppmärksamma på hur de förhåller sig till föreställ-
ningsramen och i vilken grad aktörer påverkar denna. Det är enligt oss viktigt för att 
skapa en balans mellan två viktiga parter. Vi tror även att andra normgivare kan ha 
nytta av studiens resultat då de i likhet med IASB arbetar för en balans mellan före-
ställingsramen och kapitalmarknadens aktörer. Vi bidrar även med en kritisk argu-
mentation kring upplysningskraven i IFRS 15.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Den här studien har genomförts i ett skede när IFRS 15 har publicerats, men ännu inte 
implementerats av företag. Eftersom IFRS 15 ska tillämpas från och med 1 januari 
2018 finns i dagsläget inte tillgång till årsredovisningar som grundas på den nya redo-
visningsstandarden. Det vore därför intressant att se hur den IFRS 15 bemöts av upp-
rättare och användare samt vilka eventuella problem som dyker upp i praktiken.  
 
Eftersom studien fokuserar på hur IFRS 15 förhåller sig till dels föreställningsramen 
och aktörer på kapitalmarknaden, dels disclosure overload finns utrymme för både 
bredare och djupare studier. Det skulle exempelvis vara intressant att på ett bredare 
plan se hur andra nyligen publicerade standarder förhåller sig till föreställningsramen, 
aktörer på kapitalmarknaden och disclosure overload. Vi vill även uppmana till dju-
pare forskning om vilka aktörer på kapitalmarknaden som framhäver sig starkast vid 
IASB:s standardsättningsprocess. Eftersom föreställningsramen är under uppdatering 
uppmuntrar vi även till forskning om hur IASB kommer att förhålla sig till den nya 
föreställningsramen.  
 
IASB har två pågående projekt för att skapa bättre upplysningskrav i finansiella rap-
porter. En intressant fråga att studera är om aktörer på kapitalmarknaden upplever att 
problemet med disclosure overload minskar till följd av dessa projekt. Av studien 
framgår att upprättare var negativa till upplysningskraven i IFRS 15 medan investe-
rare ställde sig positiva till förslaget. Vi uppmanar även till djupare forskning kring 
orsakerna till varför finansiella rapporter upplevs vara disclosure overload. 
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