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SAMMANFATTNING  
 
Titel: IFRS 15 – En studie om hur intäktsredovisningens utökade upplysningskrav kan komma att 
påverka transparens och kvalité i redovisningen.  
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Sofia Johansson & Carl Strömbäck 
 
Handledare: Tomas Källquist 
 
Datum: 2018 – januari 
 
Syfte: Tidigare forskning har fokuserat främst på hur användandet av IFRS separat påverkar 

transparens i redovisningen samt redovisningskvalité. Däremot finns det inte lika mycket forskning 

kring hur IFRS 15 påverkar relationen mellan transparens och redovisningskvalité. Syftet med 

studien är därmed att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité.   

 
Frågeställningar: 

•   Vilka faktorer i användandet av IFRS 15 påverkar transparensen och redovisningskvalitén?  
•   Hur påverkas redovisningskvalitén av att transparensen förändras? 

 
Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med hjälp 
av en abduktiv forskningsansats har teori och empiri arbetats fram genom en fallstudie med grunden 
i en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Insamlingen av primärdata 
och analysen i studien har använt tematisk analys som inspirationskälla för tillvägagångssättet.  
 
Resultat & slutsats: Studien tyder på att IFRS 15 har en påverkan på sambandet mellan 
transparens och redovisningskvalité. Den mest centrala förståelsen som funnits under denna studie 
är att när öppenheten kring transparensen förändras så blir det en positiv effekt på 
redovisningskvalitén där upplysningskraven ses som en väsentlig aspekt att beakta.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har i denna studie studerat sambandet mellan 
redovisningskvalité och transparens utifrån IFRS 15 innan ikraftträdandedatumet. Det vore därför 
intressant att studera detta samband efter ikraftträdandet av IFRS 15 för att på så sätt få fram 
konkreta effekter. 
 
Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till att belysa hur användandet 
av IFRS 15 påverkar transparens och kvalité inom redovisningen. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar 
den även till en ökad förståelse för behovet av redovisningskvalité i den finansiella informationen.  
 
Nyckelord: IFRS 15, intäktsredovisning, transparens, redovisningskvalité, informationsasymmetri  
 
 
  



 

 

ABSTRACT  
Title: IFRS 15 – A study about how the new requirements regarding recognition of revenue can 
affect transparency and quality of accounting.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Sofia Johansson & Carl Strömbäck 
 
Supervisor: Tomas Källquist 
 
Date: 2018 – January  
 
Aim: Prior research has focused primarily on how the use of IFRS separately affects transparency 
in accounting and accounting quality. Nevertheless, more research focusing on how IFRS 15 affects 
the relationship between transparency and accounting quality. Thus, the aim of this thesis is to 
illustrate the effect of IFRS 15 on the relationship between transparency and accounting quality  
 
Research questions:  

•   Which factors in the use of IFRS 15 affects the transparency and the accounting quality?  
•   How will the accounting quality be affected if the transparency changes?  

 
Method: This thesis is based on a hermeneutic and social constructivist perspective. With the help 
of an abductive method, theory and empirical work have been developed through a case study with 
the basis of a qualitative approach with semi-structured interviews. When collecting and analyzing 
the empirical material the thesis has been inspired by thematic analysis.  
 
Result & Conclusions: This thesis indicates that IFRS 15 has an impact on the relationship 
between transparency and accounting quality. The most central understanding in this thesis is that 
when transparency is changed, it has a positive effect on accounting quality, where disclosure 
requirements has been seen as an essential aspect to consider.  
 
Suggestions for future research: In this thesis, we have examined the relationship between 
transparency and accounting quality based on the use of IFRS 15 before the effective date. 
Therefore, for future research it would be interesting to examine this relationship after the effective 
date of IFRS 15.  
 
Contribution of the thesis: From a theoretical point of view, this thesis contributes to highlight 
how the use of IFRS 15 can affect the transparency and quality of accounting. From a practical 
point of view, this thesis contributes to an increased understanding of the need for accounting 
quality in the financial information.  
 
Keywords: IFRS 15, Revenue recognition, Transparency, Accounting quality, Information 
asymmetry
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1. Inledning 
Detta är ett inledande kapitel som ger en bakgrundsbeskrivning av den normgivande 

redovisningsformen som ska studeras med en efterföljande problemdiskussion. Därefter belyses 

syftet med studien samt avslutas med en avgränsning. 

 

1.1. Bakgrund 
En av de viktigaste regleringsförändringarna i redovisningens historia för börsnoterade företag är 

införandet av en internationell redovisningsstandard, IFRS (Daske,  Hail,  Leuz  & Verdi, 

2008).  Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG nr1606/2002) har användningen av 

internationella redovisningsstandarder lett till höjd marknadseffektivitet och kostnadssänkning för 

företagens kapitalanskaffning. Detta genom att jämförbarheten och transparensen förbättras vilket i 

sin tur förbättrar konkurrenskraften och tillväxten i EU. Dock är de ekonomiska konsekvenserna av 

IFRS-rapportering inte uppenbara, ur ett ekonomiskt perspektiv finns det skäl till att vara skeptisk 

över förväntningarna att en redovisningsstandard gör företagsrapportering mer informativ och 

jämförbar. 

 

Ett ständigt aktuellt och viktigt inslag i redovisningen är huruvida IFRS verkligen kan påverka den 

finansiella informationen. Falkman och Lundqvist (2016, mars) skriver i tidningen Balans att 

flertalet företagsledare menar att den ständiga förändringen av IFRS och dess utökade 

upplysningskrav inte längre gör någon större påverkan på deras verksamhet. Samtidigt säger PWC 

(2014) att de nya bestämmelserna inte bara är en redovisningsfråga utan alla enheter i företaget kan 

påverkas av förändringar. 

 

1.2. Problematisering 
Pope och McLeay (2011) säger att de radikala förändringarna i den finansiella rapporteringen 

baseras på företags utökade internationella affärsverksamhet och dess svårighet att redovisa 

finansiell information på rätt sätt. Vilket har resulterat i den principbaserade redovisningsstandarden 

IFRS för att hjälpa verksamheter att styras i rätt riktning mot sina mål (Pope & McLeay, 2011). Ball 

(2016) menar att det senaste årtiondet har företag använt sig av IFRS för att ta del av dess 

förväntade fördelar. Samtidigt hävdar Pope och McLeay (2011) att företag på lång sikt kan uppnå 

bättre resultat genom användandet av IFRS. De menar att IFRS begränsar chefers befogenhet att 

manipulera finansiella resultat samt avspeglar det ekonomiska innehållet genom en rättvis bild. 
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Med användandet av IFRS och att det är en pågående process anser Wagenhofer (2014) att det 

uppkommer utmaningar för företag vid redovisning av intäkter då det varit en omstridd fråga i mer 

än ett sekel. Ball (2016) påpekar att det finns skillnader mellan företag eftersom det inte funnits 

tillräckliga krav på intäktsredovisning. Därför har IFRS 15, som implementeras 1 januari 2018, 

tagits fram för att ge vägledning till hur och när intäkter ska redovisas då det är en central del för att 

bestämma finansiella resultat. Vidare säger Buenas-Bontas (2014) att den största utmaningen vid 

användandet av IFRS 15 är upplysningskraven med avseende på att intäkterna ska delas upp i sina 

beståndsdelar. Wagenhofer (2014) argumenterar för att ur ett informationsekonomiskt perspektiv 

kan en aggregering av den individuella intäkten försämra redovisningen. Dock menar Wagenhofer 

(2014) även att aggregering av intäkter är en fördel då det leder till ökad förståelse på 

intäktsredovisningen. Detta indikerar på att redovisning av intäkter är en utmaning för företag och 

ett komplext problem. 

 

En annan utmaning vid användandet av IFRS 15 påpekar Ball (2016) är försöket till att skapa en 

ökad transparens som samtidigt balanserar med företagets standard. Forskare diskuterar att det finns 

otydligheter kring begreppet transparens men att det handlar om att visa en rättvisande bild av den 

finansiella informationen (Ball, 2009; Barth & Schipper 2008). Av den anledningen betonar Daske 

et al. (2008) vikten av transparens eftersom bättre insyn ökar utomståendes förmåga att granska ett 

företag. Samtidigt skapar en god transparens en mer följsam granskning av företag och förbättrar 

den finansiella information som företaget återspeglar (Bhattacharya, Daouk & Welker, 2003). Barth 

och Schipper (2008) säger att finansiell transparens även inkluderar information om företags 

underliggande ekonomi, de risker företag står inför och hur företagen hanterar dessa. 

 

När IFRS 15 har implementerats kvarstår det även utmaningar gällande i vilken utsträckning 

redovisningskvalitén kan bedöma den finansiella informationen (Chen, Tang, Jiang & Lin, 2010). 

Med kunskap om redovisningskvaliténs innebörd utifrån faktorerna resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning samt värderelevans blir det tydligare vad ett företag bör göra för att presentera 

de finansiella rapporterna bättre (Barth et al., 2008; Christensen, Lee, Walker & Zeng, 2015). Dock 

diskuterar Christensen et al., (2015) att organisationer snarare påverkas av finansiella 

rapporteringsprinciper än redovisningsstandarder för att fastställa redovisningskvalitén. Dessutom 

säger Chen et al. (2010) att användandet av IFRS inte nödvändigtvis skapar en högre 

redovisningskvalité. Å andra sidan hjälper IFRS till att förbättra redovisningskvalitén genom att 

mer omfattande upplysningar i redovisningen höjer kvalitén på den finansiella rapporteringen 

(Barth, Landsman & Lang, 2008; Daske et al., 2008). 
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Största problematiken gällande IFRS 15:s påverkan på transparens och redovisningskvalité är att 

majoriteten av tidigare forskning främst har fokuserat på implementeringsprocessen och hur 

användandet av standarder överlag separat påverkar dessa faktorer i redovisningen (Ball, 2016; 

Daske et al., 2008; Bart et al., 2008; Pope & McLeay, 2011). Detta innebär att forskningen kring 

relationen mellan transparens och redovisningskvalité vid användandet av IFRS har skett i en 

mindre utsträckning (Cho, Kwon, Yi & Yun, 2015; Bhattacharya, Desai & Venkataraman, 2008). 

Med avseende på detta är sambandet mellan transparens och redovisningskvalité utifrån en enskild 

internationell redovisningsstandards påverkan ett aktuellt område att titta närmare på.  

 

Det är tydligt att internationella redovisningsstandarder under ett flertal år påverkat företags 

finansiella rapportering utifrån transparens och redovisningskvalité, dock är det ännu relativt oklart 

hur företag förändras. Barth et al. (2008) samt Daske et al. (2008) konstaterar utifrån sina 

undersökningar att användningen av internationella redovisningsstandarder gör det möjligt att 

förbättra transparensen och redovisningskvalitén. Däremot säger Ahmed, Neel och Wang (2013) att 

sambandet mellan transparens och redovisningskvalité utifrån internationella 

redovisningsstandarder är tvivelaktigt och att forskningen behöver utvecklas. Även Cho et al. 

(2015) poängterar att resultatet, för att avgöra huruvida IFRS påverkar förhållandet mellan 

transparens och redovisningskvalité, är otydligt och att tidigare forskning varit bristande. Med 

utgångspunkt i att IFRS påverkan på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité inte har 

behandlats tillräckligt djupt utan enbart har berörts till viss del upplever vi att det finns ett behov av 

att studera och åskådliggöra förhållandet.  

 

Utifrån resonemanget ovan framhävs det att IFRS påverkanseffekter på transparens och 

redovisningskvalité i någon mening kan ifrågasättas, en framstående anledning som lyfts fram ur 

tidigare forskning är dess spridda resultat. Inom forskningen blir därför den nya standarden IFRS 

15:s aspekter, som innefattar nya krav på intäktsredovisningen, av intresse. I och med detta leder 

studien till hur sambandet mellan transparens och redovisningskvalité kan beaktas utifrån IFRS 15.  

 
1.3. Forskningsfrågor  
 

-   Vilka faktorer i användandet av IFRS 15 påverkar transparensen och redovisningskvalitén? 

-   Hur påverkas redovisningskvalitén av att transparensen förändras? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité.   
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1.5. Avgränsning 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att enbart undersöka IFRS 15:s inverkan på 

transparens och redovisningskvalité ur ett svenskt perspektiv för att begränsa bredden till fördel för 

ett större djup inom det valda ämnet. Dessutom används ofta faktorerna resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning och värderelevans vid definiering av redovisningskvalité enligt tidigare 

forskning, vilket gör att vi avgränsat redovisningskvalité till denna definition. 
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2. Metod 
I metodavsnittet redogörs och styrks de metoder som har använts för att genomföra studien. Det 

som presenteras är den vetenskapliga traditionen, forskningsmetod samt tillvägagångssätt för 

insamling av data. Avsnittet avslutas med en diskussion kring rapportens trovärdighet. 

 

2.1. Vetenskapsteoretisk referensram 

2.1.1. Forskningsansats 
För att uppnå syftet, att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité, och samtidigt utveckla en ökad förståelse så används den hermeneutiska 

traditionen som forskningsansats i denna studie. Detta stöds av Sohlberg och Sohlberg (2013) som 

säger att i den hermeneutiska traditionen söker forskaren i högre grad budskap och förståelse än en 

förklaring. Dessutom eftersom vi inte söker en objektiv fakta i och med att vårt arbete i någon 

mening studerar ännu inte fastställda konsekvenser för ett samband, det vill säga den effekt 

transparensen har på redovisningskvalitén när IFRS 15 används, är det ytterligare ett tecken på att 

den hermeneutiska traditionen är en naturlig utgångspunkt.  

 

Inom hermeneutiska och kritiska studier söker forskare en helhetsförståelse, en insikt (Eriksson & 

Hultman, 2014). Bryman och Bell (2017) säger att den hermeneutiska traditionen bygger på en 

tolkningslära där strävan ligger i att öka förståelsen istället för att pröva hypoteser. För att förstå och 

finna den kunskap som behövs för att skapa en helhet, genomför vi intervjuer där studien anpassas 

löpande efter respondenternas resonemang. Arbetsprocessen handlar därför om att tolka och 

tillsammans med det empiriska materialet arbeta ihop en helhet efter den förståelse vi utvecklar. 

Vidare menar Thurén (2007) att igenkännandet och empati är den kunskapskälla som kan leda till 

ny kunskap om en mänsklig företeelse. Med ett hermeneutiskt synsätt skapas således förutsättningar 

för att skapa oss en förståelse om hur individer uppfattar att IFRS 15 kan påverka faktorerna 

transparens och redovisningskvalité.  

 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) behöver forskare förstå relationen mellan allt runt omkring för att 

kunna göra en tolkning av ett specifikt sammanhang. De förklarar även att individer uppfattar saker 

och ting olika, vilket leder till att denne ser kunskap ur olika perspektiv. Utifrån intervjuer med 

aktörer som arbetar med IFRS 15 kan vi bygga en kunskapsbas genom tolkningar av deras 

uppfattningar för att sätta oss in i deras värld och skapa en djupare förståelse för hur vårt syfte 

påverkar i praktiken. På grund av detta är den hermeneutiska traditionen enligt vår åsikt till hjälp för 
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att belysa olika individers förhållningssätt till relationen mellan transparens och kvalité i 

redovisningen genom den empiriska undersökningen.  

 

Förutom att integrera med aktörer som arbetar med IFRS 15 behöver vår studie utgå från tidigare 

forskning för att få en ökad förståelse för hur en standard kan påverka sambandet mellan 

transparens och redovisningskvalité. Genom att starta arbetet med en insamling av tidigare 

forskning för att i sin tur växelverka med våra empiriska kunskaper skapar vi oss en bra grund för 

att undvika att fel förståelse utformas. Detta anser vi påminner om hur Thurén (2007) poängterar att 

förförståelse är en hjälpande hand för att kunna förstå något som en helhet.     

2.1.2. Socialkonstruktivismen 

Den vetenskapsteoretiska referensramen som studien grundar sig på är förknippad med 

socialkonstruktivismen, vilket behandlar en uppfattning om hur samhället är konstruerat. Enligt 

Bryman och Bell (2017) så konstruerar och påverkar människor ständigt de sociala sammanhang 

som de medverkar i. Vidare säger Alvesson och Sköldberg (2017) att det är de sociala handlingarna 

som är centrala vid förklarande av kunskap. Eftersom denna studie ämnar belysa sambandet mellan 

transparens och redovisningskvalité vid användandet av IFRS 15 och bygger på kommunikation och 

interaktion mellan människor betonar det vikten av att beakta ovanstående vid bearbetningen av det 

empiriska materialet. Vi tror att resonemangen kring transparens och kvaliténs betydelse för 

redovisningen kan variera mellan respondenterna beroende på den omvärld företagen samverkar i, 

vilket kan påverka verklighetsuppfattningen.   

 

Thurén (2007) diskuterar att utomstående värderingar alltid påverkar vilken kunskap som tas fram 

och hur den ska tillämpas. Samtidigt säger Bryman och Bell (2017) att det är den sociala kontexten 

som är utgångspunkten i hur kunskap är förklarat eftersom det är det sociala samspelet som 

påverkar den enskilde individens uppfattning. I och med att denna studie ämnar belysa förväntade 

konsekvenser av en pågående process speglar detta inte nödvändigtvis en slutgiltig verklighet 

eftersom vi människor beskriver vår personliga tolkning av den sociala verkligheten. Som vi 

redogör i kapitlet innan (punkt. 2.1.1.) utgår vi från ett tolkande perspektiv för att förstå människor 

och deras handlande. Därför måste vi ha i åtanke, att vi som observatörer gör en tolkning av 

aktörernas verklighet, när resterande delar av arbetet utformas. 

2.1.3. Abduktiv ansats  

Inom kvalitativ forskning anses en ren deduktiv respektive induktiv ansats vara problematisk 

eftersom tolkningsprocessen måste vara oberoende och bygga på en teoretisk förförståelse 
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(Alvehus, 2013). Därför utgår vi från en abduktiv ansats då syftet med denna studie är att pröva 

teorier i praktiken. Genom en växelverkan mellan teori och empiri möjliggör den abduktiva 

ansatsen till en utvecklande process för att söka slutsatser gällande hur dessa faktorer förhåller sig 

till varandra. Abduktion, som blivit ett allt mer populärt tillvägagångssätt inom företagsekonomisk 

forskning, kan beskrivas på följande sätt: 
 
"En växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, där man arbetar med teorin, återvänder till 

empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin; kanske upptäcker nya aspekter av det 

som studeras som föranleder att teorin modifieras och utvecklas; och sedan möter en förnyad 

teoretisk insikt åter igen det empiriska materialet" (Alvehus, 2013, s.109). 

 
Då vi i vår studie avser att bidra med kunskap kring relationen mellan transparens och 

redovisningskvalité med hänsyn till IFRS 15:s påverkan skulle en god tolkning av det empiriska 

materialet vara svår helt utan teoretisk kunskap. Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att 

abduktion används för att skapa en förståelse varför något är som det är utifrån en hypotetiskt 

övergripande synpunkt för att sedan stärkas av nya observationer. Dessutom poängterar Alvesson 

och Sköldberg (2017) att en viktig aspekt är att inte tolka abduktion som en kombination av 

induktion eller deduktion utan ett fristående synsätt som tillför nya och individuella moment. Av 

den orsaken att vi i vår studie avser att belysa ett samband med avseende på IFRS 15 så finns det 

ingen existerande teori som ska studeras. Dock finns det mycket forskning överlag om påverkan av 

IFRS 15 vilket gör att denna undersökning har förkunskaper och teoretiskt stöd. Därför tyder detta 

arbetssätt på en abduktiv ansats. 

2.1.4. Kvalitativ forskning 
Som vi tidigare redogjort ska denna studie baseras på en hermeneutisk kunskapssyn för att genom 

tolkning hitta betydelse och mening, därför utgår denna undersökning från den kvalitativa 

forskningsmetoden. Bryman och Bell (2017) påpekar att den teoretiska ståndpunkten i kvalitativ 

forskning kan beskrivas som tolkningsinriktad. Kvalitativa metoder kan ge ett sätt till att utforska 

problem och utmaningar för att leda till nya insikter och förklaringar (Skinner, Tagg & Holloway, 

2000). Den kvalitativa ansatsen möjliggör en subjektiv beskrivning av individernas uppfattning om 

hur de upplever att sambandet mellan transparens och redovisningskvalité kan påverkas av IFRS 15. 

Vår tanke är därför att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden som utgångspunkt i vår 

studie. 
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Enligt Bryman & Bell (2017) finns det två olika forskningsmetoder för att utföra en undersökning, 

kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativa metoder kan ge ett sätt till att utforska problem och 

utmaningar för att leda till nya insikter och förklaringar (Skinner et al., 2000). Den teoretiska 

ståndpunkten i kvalitativ forskning kan beskrivas som tolkningsinriktad (Bryman & Bell, 2017) 

vilket kan ses som att den hermeneutiska traditionen förespråkar den kvalitativa metoden. Då detta 

arbete ämnar för att belysa sambandet mellan transparensen och redovisningskvalitén utifrån IFRS 

15. Eftersom intäktsstandarden, IFRS 15, är en pågående process och det inte finns några definitiva 

slutsatser över dess påverkan ännu så är det tolkande synsättet passande. Ett tolkande synsätt 

handlar om att utveckla vårt sätt att betrakta omvärlden och bidra med en mer nyanserad förståelse 

av den, vilket är grundbulten i kvalitativ forskning (Alvehus, 2013). 

 

Vidare är syftet med detta arbete att belysa samband snarare än att förklara de redovisningsmässiga 

effekterna. Kvalitativ forskning kännetecknas just av inriktning och fördjupning mot ord, 

erfarenheter och sociala sammanhang snarare än siffror (Bryman & Bell, 2017). Dessutom har den 

kvalitativa forskningen fokus på mening och förståelse gällande varför saker är på det sätt de är 

(Bryman & Bell, 2017). Detta tycker vi passar bra in med vårt syfte och den studie vi ämnar göra. 
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2.2. Tillvägagångssätt    

 
Figur 1: Forskningsmodell. Egen konstruktion. 

 

För att uppnå syftet med att belysa sambandet mellan transparens och redovisningskvalité med 

avseende på IFRS 15 ska vi i studien jämföra den empiriska undersökningen mot den tidigare 

forskningen rörande dessa faktorer. Förhållandet mellan teori och empiri samt hur de kommer att 

användas för att kunna komma fram till syftet med studien presenterar vi i forskningsmodellen. 

 

Ur vår forskningsmodell illustrerar vi tillvägagångssättet för att kunna uppnå studiens bidrag. Första 

steget för att utveckla den teoretiska referensramen är att det behövs en litteraturinsamling angående 

IFRS, redovisningskvalité och transparens samt faktorer som påverkar dessa. Dock är en viktig 

aspekt att förhålla sig kritiskt till den insamlade litteraturen. Vidare för att kunna jämföra och 

upptäcka sambandet mellan faktorerna ur olika perspektiv behövs det utöver tidigare forskning även 

ett empiriskt material, insamling av primärdata. Det empiriska materialet formas genom fem 
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punkter vars syfte är att hitta, konstruera, strukturera, genomföra och sammanställa för att på ett 

systematiskt sätt samla in relevant information för att sedan avslutas med att visa på trovärdigheten 

i studien. I sin tur ska den empiriska undersökningen analyseras mot teorier inom ämnet för att 

belysa hur redovisningskvalité och transparens förhåller sig till varandra utifrån IFRS 15:s 

perspektiv. Avslutningsvis är fokuset med forskningsmodellen att beskriva hur våra kapitel i arbetet 

hänger ihop för att komma fram till studiens slutsats. 

2.2.1. Forskningsdesign 
Vårt arbete undersöker IFRS 15:s inverkan på relationen mellan redovisningskvalité och 

transparens hos specifika organisationer. En organisation är ett exempel på fall då den har ett 

avgränsat system med en egen identitet som skiljer sig från omgivningen säger Alvehus (2013). 

Forskningsdesignen på denna undersökning kan därmed identifieras som en fallstudie. Enligt 

Bryman och Bell (2017) så ger en fallstudie en detaljerad och ingående forskning av ett enskilt fall, 

vilket leder till ett större djup i det som ska studeras. Av denna anledning är detta en lämplig 

forskningsdesign. 

 

Enligt Yin (2007) handlar fallstudier om att bidra till den befintliga kunskap som finns inom 

området genom att uppnå en ökad förståelse. På grund av detta är fallstudie en bra utgångspunkt i 

vår uppsats eftersom vi vill belysa ett redan existerande samband men utifrån ett nytt perspektiv. 

Dessutom är en fallstudies speciella styrka förmågan att hantera många olika empiriska material 

vilket gör resultaten mer tillförlitliga och ger en trovärdigare studie (Yin, 2007). Eftersom vi 

kommer att hantera det empiriska materialet genom ett antal intervjuer så är detta ytterligare en 

anledning till varför fallstudie är användbart i vårt arbete. Yin (2007) beskriver också intervjuer 

som en av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier eftersom de flesta 

fallstudier har fokus på något som berör människor. 

2.2.2. Litteraturinsamling 
Tidigare forskning kring IFRS och forskning som behandlar faktorerna transparens och 

redovisningskvalité djupgående är en viktig del i arbetet för att kunna uppfylla studiens syfte, att 

belysa sambandet mellan transparens och redovisningskvalité med avseende på IFRS 15. En 

förutsättning för att kunna genomföra en jämförelse mellan likheter och skillnader i teorier samt 

studiens empiriska undersökning är att det finns en bred och djup litteraturinsamling. Bryman och 

Bell (2017) förklarar att det är viktigt att hitta existerande litteratur inom ämnesområdet för att veta 

vilka kunskaper som redan finns på området, vilka modeller och frågor som det har forskats om, 

men även för att stärka ens trovärdighet i det egna arbetet. 
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Genom att använda oss av vetenskapliga artiklar och textböcker som främsta litteraturkällor erhåller 

vi både en grundläggande och djupare förståelse för vårt valda ämnesområde. Ett bra 

tillvägagångssätt för att finna ytterligare relevant litteratur är att granska en befintlig källas 

källförteckning (Bryman och Bell, 2017). Detta är en teknik vi tänker använda oss av frekvent i 

studien för att bli inlästa på området. Utöver den ovannämnda tekniken ska vi huvudsakligen 

använda oss av samsökningstjänsterna Google Scholar och Discovery samt databasen Scopus för att 

hitta specifika ekonomirelaterade artiklar. Ett stort urval av våra artiklar kommer från 

artikeldatabasen Taylor & Francis Online men även JSTOR samt ScienceDirect eftersom dessa 

databaser på ett överskådligt sätt samlar och kategoriserar artiklar. Vidare för att avgränsa ämnet 

och minska sökträffarna kommer bland annat nyckelorden IFRS, Accounting Quality, 

Transparency, Information Asymmetry och Revenue Recognition användas för sig och kombinerat. 

På detta sätt lyckas vi bygga upp en bra grund för vår teoretiska referensram. 

 

Grunden är en viktig del av arbetet då läsaren enklare ska kunna förstå hela processen. Därför 

kommer vi främst använda oss av böcker som litteraturkälla vid den grundläggande förståelsen och 

definitioner gällande IFRS 15 och metodkapitlet i studien. Sökandet av relevanta textböcker 

grundas främst på böcker som är tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. Därutöver väljer vi 

att stärka vår studie med elektroniska källor i form av icke-akademiska organisationer, tidningar och 

uttalanden från globala revisionsbyråer som är experter på redovisning. Bryman och Bell (2017) 

diskuterar att elektroniska källor är en värdefull källa som kan komplettera litteratursökningen så 

länge man har ett kritiskt förhållningssätt. Av den anledningen är detta ett ytterligare sätt till att vi 

kommer lyckas bygga upp ett djup i vår studie. 

2.2.3. Källkritik 
För att erhålla en hög trovärdighet i denna studie är det viktigt att vara källkritisk mot den litteratur 

som används. Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt för att kunna utreda vilka källor som är 

tillräckligt trovärdiga och tillförlitliga (Alvehus, 2013). För att utvärdera och förhålla sig kritiskt till 

källor finns det enligt både Thurén (2007) och Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2013) en 

rad olika bedömningspunkter, bland annat direkthet, tid, äkthet och relevans. Dessa riktlinjer 

kommer vi nedan diskutera tydligare i förhållande till vårt egna arbete för att visa på att det 

uppfyller en god trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Direkthet 

Backman et al. (2013) säger att direkthet handlar om i vilken mån källan är påverkad av andra 

källor. Det handlar även om hur påverkad den är av människor och miljö, nämligen om det är en 
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primär- eller sekundärkälla. Primära källor är att föredra eftersom att ju fler led som gått desto fler 

förvanskningar kan uppstå, vilket i sin tur leder till otillförlitlig (Backman et al., 2013). För att 

undvika detta kommer vi i sökandet av litteraturen i största möjliga mån ha som huvudregel att 

försöka finna originalkällan för att se att informationen är återspeglad på ett korrekt sätt. Dock 

menar Backman et al. (2013) att brist på direkthet kan förhindras genom att använda flera, av 

varandra oberoende källor. Detta är något som vi använder oss av genomgående i uppsatsen genom 

att argumentera flertalet källor med varandra för att öka trovärdigheten samt skapa ett starkare 

resonemang. 

 

Tid 

Vid kritiska bedömningar är det viktigt att ta hänsyn till när i tiden källan är framtagen. Alvesson 

och Sköldberg (2017) påpekar att en källa är mindre värd desto längre ifrån i tid och rum den 

befinner sig från händelsen. Samtidigt säger Backman et al. (2013) att skälen till detta är dels 

glömska och dels att vi människor har en tendens att frisera minnen så att de passar en själv. På 

grund av detta använder vi främst artiklar som sträcker sig mellan 2005–2016. Dessutom då 

utvecklingen av IFRS är en ständigt pågående process behöver vi nutida artiklar inom området för 

att tydliggöra hur forskningen har utvecklat sig. I sin tur leder detta till en bättre tillförlitlighet på 

materialet eftersom problem som tas upp fortfarande är relevant för dagens redovisning. En 

informationskällas betydelse påverkas av hur långt den befunnit sig från en inträffad händelse, 

därför kan det beroende på tidshorisonten ge olika perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Äkthet 

En väsentlig aspekt i detta sammanhang är innebörden av äkthet, det vill säga huruvida materialet 

som används inte har blivit förfalskad (Alvesson & Sköldberg, 2017). För att skapa vår 

teoretiska referensram ska vi i största möjliga mån använda oss av artiklar som är publicerade i 

journaler inom Accounting, Business och Economics. Genom att använda sig av den här typen av 

journaler så säkerställs den vetenskapliga kvaliteten och äktheten eftersom artiklarna granskas av 

sakkunniga innan de publiceras. Backman et al. (2013) påpekar att publikationens ursprung har stor 

betydelse i bedömningen av dess äkthet, en stor utgivare med vetenskaplig publikation som 

inriktning ger goda skäl till att författarna har auktoritet på områdena. 

 

Relevans 

Den sista bedömningspunkten att ta hänsyn till vid en källkritisk granskning är ifall källan är 

relevant för det syfte man vill använda den för (Backman et al., 2013). Under hela arbetets gång ska 

vi ta hänsyn till att de artiklar vi väljer ska kunna bidra och ha en anknytning till syftet med studien 
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för att uppfylla kriteriet om relevans. Backman et al. (2013) förklarar att en källas relevans handlar 

till stor vikt om vad man själv ska använda den till snarare än att källan måste uppfylla alla 

ovannämnda bedömningspunkter. Därför utgår vi i vår sökning att i första hand finna artiklar som är 

relevanta för vårt syfte, vilket leder till ett urval på över 40 vetenskapliga artiklar. 

2.2.4. Insamling av primärdata 
Denna studie utgår ifrån en tolkande och kvalitativ ansats för att belysa syftet därför anser vi att 

intervjuer var ett passande val för att samla in det empiriska materialet i undersökningen. Bryman 

och Bell (2017) säger att det är flexibiliteten intervjun rymmer som gör den så attraktiv, det vill 

säga respondenterna har möjlighet att beskriva och förklara hur de arbetar med egna ord. 

Intervjupersonerna utgör i detta fall grunden för studien och den empiriska datasamlingen vilket är 

utgångspunkten vid en fallstudie (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Samtidigt förklarar Alvehus (2013) 

att intervjuer är ett av den kvalitativa metodens flaggskepp och att genomföra en kvalitativ studie 

utan intervju kan bli oundvikligt. 

 

Ett viktigt skäl till att använda sig av intervjuer i kvalitativ forskning är att man vid 

intervjusituationer får möjlighet att gå djupare än vid användande av andra datainsamlingar, t.ex. 

enkäter (Backman et al., 2013). Dessutom kan möjligheten till ett djup göra att intervjuer lämpar sig 

bättre om man vill nå förståelse för det som undersöks. Av den orsaken att vi i vårt syfte vill skapa 

en ökad förståelse för relationen mellan transparens och redovisningskvalité med avseende på IFRS 

15 är intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt. Slutligen ska det empiriska materialet insamlas 

genom 11 antal intervjuer, vilket är det antal då empirisk mättnad uppstår. Gilham (2008) diskuterar 

att när resultatet från intervjuerna inte längre ger nya insikter så har empirisk mättnad uppstått och 

ytterligare intervjuer behövs ej. 

2.2.5. Urval 
Urval av företag och respondenter förutsätter främst att personerna i fråga är insatt i arbetet med 

internationella standarder i svensk redovisning. Ett ytterligare kriterium som styr vårt urval är att 

respondenterna antingen ska arbeta i eller med börsnoterade bolag inom en koncern. Dessutom styr 

vi vårt urval genom att enbart studera svenska företag för att undersöka syftet utifrån ett svenskt 

perspektiv av den anledningen att underlätta tillgängligheten. Första steget som bör göras innan 

insamlingen av data börjar med valda respondenter och företag är att säkerställa att dessa passar för 

studiens syfte säger Yin (2007). Ett antal kriterier bör därför användas för att analysera vilka företag 

som skulle vara mest lämpade. I denna studie har vi därför utgått från kriterierna, som vi nämnt 

ovan, att företagen och respondenterna arbetar med internationella standarder inom en svensk 

börsnoterad koncern för att få en sån rik empiri som möjligt. 
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Inom respektive företag sker urvalet av respondenter genom en kombination av ett 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Alvehus (2013) diskuterar att i ett strategiskt urval så 

utformas det specifikt utifrån de undersökningsfrågor som ställs. I och med att vårt syfte är att 

belysa sambandet mellan transparens och redovisningskvalité med avseende på IFRS 15 så behöver 

vi respondenter med specifika erfarenheter och som kan förhålla sig till frågorna som vi vill studera. 

Vidare använder vi oss även av ett bekvämlighetsurval där personerna som ska intervjuas antingen 

väljs ut av företaget själv eller att vi får kontakt med respondenterna via personer som är bekanta till 

oss. Urvalet baseras på vilken typ av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren 

(Bryman & Bell, 2017). För att uppnå syftet är kombinationen av dessa varianter av urval ett 

passande tillvägagångssätt för studien, eftersom det annars finns en risk att använda sig av 

respondenter utan tillräcklig kunskap, vilket skulle resultera i felaktiga resultat och minskad 

tillförlitlighet på arbetet. 

2.2.6. Intervjuer 
Som vi tidigare nämnt i vårt tillvägagångssätt använder vi oss av kvalitativa intervjuer för att på ett 

effektivt sätt inhämta djupgående information från praktiker för att kunna besvara syftet. För att 

kunna återge en bra bild av respondenternas uppfattningar och tankar kring redovisningskvalité och 

transparens med avseende på IFRS 15 använder vi oss av intervjuformen med semistrukturerad 

karaktär i studien. Bryman och Bell (2017) beskriver semistrukturerade intervjuer som intervjuer 

som inriktar sig på olika fokusområden och genomgår en utvecklingsprocess för att kunna 

säkerställa sitt ämnesfokus samt att öppna frågor ställs. Dessutom beskriver Gilham (2008) 

semistrukturerade intervjuer som den viktigaste typen av forskningsintervju eftersom den har en 

god balans mellan flexibilitet och struktur, vilket i sin tur bidrar till en bra kvalité på den insamlade 

informationen. Då vårt fokus ligger på de olika områdena, IFRS 15, transparens, 

redovisningskvalité samt sambandet mellan dessa, och det inom detta ämne inte finns några 

konkreta svar så är det väsentligt för oss att respondenterna får resonera fritt kring ämnet. Därför 

anser vi att en semistrukturerad intervju är det tillvägagångssätt som är mest lämplig att använda i 

denna studie. 

 

Vidare sker insamlingen av data via personliga möten på respondenternas arbetsplats. Detta för att 

respondenten ska känna sig trygg samt underlätta möjligheten att få genomföra intervjun. Bryman 

och Bell (2017) säger att tryggheten hos intervjupersonen kan underlätta tolkningen och förståelsen 

av materialet. Samtidigt påpekar Gilham (2008) att det är fördelaktigt att i förväg bifoga 

frågeformuläret till respondenterna då intervjupersonerna har fått en möjlighet att förbereda och 
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bekanta sig med frågorna, vilket i sin tur leder till en bättre intervju. Detta är något vi gör till alla 

respondenter för att säkerställa att de är insatta i ämnet och kan ge oss så rikt material som möjligt. 

 

Med anledning av att vårt ämne berör en internationell redovisningsstandard som inte alla bolag 

använder har det försvårat möjligheten att boka in personliga möten med flertalet respondenter. 

Därför använder vi oss främst av telefonintervjuer i denna studie. Bryman och Bell (2017) 

diskuterar att telefonintervjuer kan underlätta för en respondent att ställa upp, vilket 

överensstämmer med vårt fall. En nackdel med telefonintervju är att möjligheten till att uppfatta 

kroppsspråk försvinner. Dock anser vi att detta inte har någon större betydelse i vår studie då vi 

enbart är intresserad av respondenternas tankar och kunskap. Vi anser även att telefonintervju är till 

vår fördel eftersom intervjupersonerna kan svara på känsligare frågor då vårt syfte är att belysa ett 

uppskattat samband snarare än ett faktiskt. Dessutom säger Bryman och Bell (2017) att 

telefonintervjuer anses vara bättre eller i alla fall lika bra som ett personligt möte. 

2.2.7. Utformning intervjuguide 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar skapas intervjufrågorna för att i sin tur kunna besvara dessa. 

Den teoretiska referensramen har dessutom betydande influenser i intervjufrågorna då vi genom 

teorin skapar en djupare förståelse för nyckelordens olika aspekter och betydelser. Vi konstruerar 

därefter frågor som anses vara lämpliga för ändamålet och som ska ge oss relevant information. 

Intervjufrågorna ämnar till att erhålla information från praktiker i den utsträckning att det empiriska 

kapitlet kan konstrueras och besvara syftet och frågeställningarna.  

 

För att inrikta frågorna beroende på vilken verksamhet respondenterna tillhör så konstruerar vi två 

versioner av intervjuguider. Dessa två versioner inriktar sig till respondent på revisionsbyrå 

respektive respondent på fallföretag. När vi konstruerar intervjufrågorna utgår vi från Bryman och 

Bells (2017) beskrivning av semistrukturerade intervjuer där frågorna ska beröra olika teman. 

Intervjufrågorna delas därför in i fem fokusområden som berör en allmän del, IFRS 15, 

redovisningskvalité, transparens och sambandet mellan dessa. På så sätt kan vi skapa en bred men 

också djup förståelse för den verkliga uppfattningen av sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité med avseende på IFRS 15. 

 

Vidare belyser Bryman och Bell (2017) vikten av öppna frågor för att framhäva respondentens 

uppfattningar och synsätt. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid intervjuer är enligt Gilham 

(2008) förmågan att kunna ställa följdfrågor för att utveckla respondentens svar och bidra till en 

djupare förståelse. Detta tar vi hänsyn till då våra frågor utformas på ett sätt som underlättar för 
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respondenten att tala utifrån egna ståndpunkter och uppfattningar, genom att inte ställa ledande 

frågor och uppmuntrar respondenterna till att utveckla sina svar genom att fråga "hur?" och 

"varför?". Eftersom begreppen redovisningskvalité och transparens präglas av en viss otydlighet 

tydliggör vi definitioner för respondenterna för att underlätta förståelsen och klargöra vad det är vi 

vill undersöka. Detta beskrivs som en viktig del vid utformandet och genomförandet av intervjuer 

enligt Yin (2007) eftersom respondenterna måste uppfatta frågorna bra. Intervjuguiden återfinns 

under bilagor. 

2.2.8. Dokumentation 
Som ett stöd till vårt minne samt för att bibehålla fokus på den intervjuade och dess svar väljer vi 

efter samråd med respondenterna att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Yin (2007) 

förklarar att det är positivt att spela in intervjuer eftersom detta leder till en bättre kvalité och 

trovärdighet i det efterkommande arbetet. På grund av att respondenterna ger tillåtelse till 

inspelning medför det att tolkningarna av intervjuerna blir mer korrekta, samtidigt som detta även 

säkerställer att viktiga aspekter inte missas. Dock säger Bryman och Bell (2017) att en inspelning 

kan hämma respondenten. Enligt vår åsikt så påverkas inte våra intervjupersoner av inspelningen 

och därför anser vi att vårt empiriska material har en hög tillförlitlighet. 

 

Dessutom tar vi hänsyn till Bryman och Bells (2017) etiska regler när intervjuerna genomförs. Vi är 

noga med att poängtera för respektive respondent vad studiens syfte är, att intervjun är frivillig att 

medverka i samt att respondenterna och företag kan vara anonyma och att deras personliga 

uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

2.2.9. Sammanställning av data 
I den här studien har vi valt att kartlägga sambandet mellan transparens och redovisningskvalité vid 

användandet av IFRS 15. Dessa komponenter är den grundläggande utgångspunkten i den teoretiska 

referensramen vilket illustreras i modellen i kapitlets sammanfattning och tanken är att den ska 

genomsyra genomgående i studien. I och med att den teoretiska referensramen innefattar alla 

aspekter det empiriska materialet framhåller kan vi behålla denna struktur utan att missa något 

väsentligt. Även i analysen väljer vi att använda rubrikerna från teoretiska referensramen och 

empirin för att säkerställa att alla aspekter omfattas. 

 

Första steget i bearbetningen av det empiriska materialet är att transkribera den data som har 

inhämtats via intervjuerna. Bryman och Bell (2017) beskriver transkribering som avgörande i 

kvalitativ forskning för att kunna återspegla respondenternas fullständiga redogörelser och 

förklaringar. Genom att transkribera materialet skapar vi en djupare förståelse samtidigt som vi 
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säkerställer att vi inte går miste om värdefull information. I denna studie fokuserar vi på att 

transkribera respondenternas svar och våra följdfrågor direkt in i intervjuguiden för att utelämna 

överflödig information. För studenter är en professionell transkribering inte nödvändig enligt 

Scapens (2004) utan det räcker med att anteckna det som anses vara relevant. Vi väljer även att 

transkribera respektive intervju på egen hand för att båda ska få god kännedom om materialet för att 

diskussionen i den avslutande analysen ska kunna byggas upp på ett bra sätt. Dessutom analyseras 

det empiriska materialet i nära anslutning till intervjuerna för att informationen fortfarande ska vara 

färsk i minnet. 

 

För att åstadkomma en bra analys av det empiriska materialet skapar vi mönster utifrån 

respondenternas svar. Detta innebär en sortering av data med hjälp av nyckelord för att förenkla 

närmandet mot våra forskningsfrågor och återkoppla till studiens syfte. Braun och Clarke (2006) 

diskuterar att visuella representationer kan vara till hjälp för att sortera koder. För att underlätta 

arbetet med att identifiera koder i kategorierna skriver vi varje kod på ett separat papper och 

placerar i olika högar. Då vi redan i intervjuguiden delat upp frågorna i olika delar utifrån teoretiska 

referensramens komponenter representerar varje hög med koder respektive kategori. Dessutom 

utgör varje transkription en egen färg i kodningen för att hålla isär vem som säger vad på ett enklare 

sätt. Detta resulterar i att empirin blir mer lättförståelig att tolka och underlättar möjligheten till att 

koppla samman begreppen i teoretiska referensramen och det empiriska materialet till den 

avslutande analysen. Mot bakgrund av syftet väljer vi att arbeta med fyra kategorier, IFRS 15, 

Transparens, Redovisningskvalité och Sambandet mellan transparens och redovisningskvalité. 

Eftersom dessa kategorier även är väsentliga i den teoretiska referensramen medför det att studien 

behandlar relevanta kategorier både ur en teoretisk och praktisk synpunkt. 

 

Med hjälp av transkribering och identifiering av kategorier underlättas utformningen av analysen 

eftersom vi kan på ett enklare sätt jämföra respondenternas svar med teorin för att urskilja likheter 

och skillnader. Intresset för dessa, likheter och skillnader, grundar sig i att empiri och teori kan 

sammankopplas på ett mer fördelaktigt sätt i slutändan. Som vi tidigare nämnt utgår vi från samma 

modell i analysen som illustreras i sammanfattning av den teoretiska referensramen (se punkt 3.5.) 

samt används i empirin för att göra en tillförlitlig analys. Under arbetets gång reflekterar vi 

kontinuerligt kring det teoretiska och empiriska materialet, vilket underlättar i analysprocessen då vi 

fått en djupare förståelse för de komponenter som är centrala för att besvara vårt syfte. Med 

utgångspunkt i syftet, att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité, är det därför en fördel för oss att våra centrala begrepp tydligt är med 
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genomgående i arbetet. Avslutningsvis mynnar analysen ut i vårt bidrag där vi åskådliggör vad vi 

kommer fram till i studien.  

2.2.10. Kvalitetskriterier 
För att säkerställa trovärdigheten och äktheten i en studie finns det flertalet kvalitetskriterier en 

forskare kan använda sig av. Vi väljer att grunda denna studie på fyra kriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Då en kvalitativ undersökning inte kommer 

fram till en absolut bild av den sociala verkligheten så bör dessa kriterier användas (Bryman & Bell, 

2017). 

 

Det första kriteriet är tillförlitlighet vilket handlar om hur trovärdig forskarens beskrivning av 

verkligheten är i andras ögon (Bryman & Bell, 2017). De nämner att forskaren måste följa de regler 

som finns samt validera resultaten med respondenterna för att bekräfta att den uppfattat 

verkligheten på ett riktigt sätt. Genom att göra detta kan studien få en ökad tillförlitlighet. För att ge 

resultatet en högre tillförlitlighet beaktar vi detta kriterium och låter samtliga respondenter 

kontrollera materialet där transkriberingar utförs. Då dessa sammanställningar är grunden till det 

empiriska kapitlet så ger vi denna möjlighet främst för att säkerställa att studien ska ha en god 

tillförlitlighet. 

 

Nästa kriterium överförbarhet beskriver Bryman och Bell (2017) som att den kvalitativa 

forskningen har fokus på djup om det undersökta och som ofta kommer från en mindre grupp. De 

förklarar att forskare bör redogöra detaljer för att underlätta för läsaren att bedöma om resultaten är 

överförbara till andra miljöer. Insamlingen av det empiriska materialet i denna studie består av 

intervjuer med kunniga personer inom redovisningsområdet för att kunna erhålla en djup kunskap 

om den sociala verkligheten. Detta för att öka trovärdigheten att bidraget ska kunna vara överförbart 

till andra miljöer. 

 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning och det innebär att 

forskaren tydligt ska visa hur denne gått tillväga under alla faser av forskningsprocessen (Bryman & 

Bell, 2017). För att bevisa pålitligheten i denna studie utformas metodkapitlet. Den förklarar hela 

processen från start till mål genom att presentera den vetenskapsteoretiska referensramen, hur data 

ska inhämtas för både den teoretiska och empiriska delen samt analyseras för att visa hur vi 

bearbetar fram bidraget. 
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Det sista kriteriet enligt Bryman och Bell (2017) är bekräftelse och de uttrycker det som att 

forskaren säkerställer att denne agerat i god tro för att styrka studiens resultat. Forskarens 

personliga värderingar ska inte påverka utförandet eller slutsatserna från en undersökning. För att 

inte påverka resultaten med våra personliga åsikter utför vi olika åtgärder, t.ex. får respondenterna 

godkänna sammanställningarna så vi visar upp en korrekt bild. Dock är vi medvetna om att 

analysen och slutsatsen delvis uppstår på grund av egna tolkningar. I slutändan anser vi dock att 

studiens tillförlitlighet ökar eftersom vi har dessa kvalitetskriterier i åtanke under hela arbetets gång. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för den slutliga rapporten. Den teoretiska 

referensramen redogör om en beskrivning av IFRS 15, transparens i redovisningen, 

redovisningskvaliténs betydelse samt sambandet mellan dessa begrepp. 

 

3.1. IFRS 15 

3.1.1. Utvecklingen av IFRS 15 
Kärnpunkten i IFRS är inslaget i finansiella rapporter, det vill säga tillgångar, skulder, eget kapital, 

intäkter samt kostnader (Barker, 2010). Förespråkare och kritiker till IFRS debatterar om att 

användandet av en gemensam redovisningsstandard har lett till svårigheter i den finansiella 

rapporteringen vid fastställandet av balansvärden. Barker (2010) säger att anledningen till detta är 

att definitionen av intäkter och kostnader har hamnat i bakgrunden vid redovisning enligt IFRS. 

 

Det är allmänt känt att intäkter är en av de viktigaste punkterna i finansiella rapporter och att 

intäktsigenkänning är ett av de svåraste problemen som normgivare och revisorer måste hantera 

(Wüstemann & Kierzek, 2005). Forskarna säger att intäkter har en stor betydelse för användarna av 

finansiella rapporter eftersom det är av betydande värde vid investeringsbeslut. Samtidigt som 

trender och tillväxt av intäkter utvärderar företags tidigare resultat och ger information om företags 

förmåga att generera kassaflöden i framtiden. 

 

De två nuvarande internationella redovisningsstandarderna som används vid intäktsredovisning är 

IAS 18 Revenue och IAS 11 Construction Contracts. IAS 18 beskrivs som att intäkterna ska 

redovisas först när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna komma att flöda till 

företaget och att dessa fördelar kan mätas på ett tillförlitligt sätt (Bohusova & Nerudova, 2009). 

Dessutom betonar IAS 18 att det är intäkterna i den ordinarie verksamheten som behandlas i 

standarden, vilket i detta fall handlar om transaktionstyperna försäljning av varor, utförande av 

tjänsteuppdrag och erhållna utdelningar samt royaltyintäkter. Marton, Pettersson och Lundqvist 

(2016) säger att för att få en fullständig överblick över hur redovisning av tjänsteuppdrag ska gå till 

så måste man komplettera IAS 18 med principerna i IAS 11. Även principerna i IAS 11 betonar att 

inkomsten, utgiften och färdigställandegraden ska beräknas på ett tillförlitligt sätt. Med detta menas 

att intäkter ska tas upp allt eftersom uppdragen genomförts för att resultaträkningen ska kunna 

avspegla verksamheten på ett bra sätt (Bohusova &Nerudova, 2009). 
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Vidare menar Bohusova och Nerudova (2009) att ett problem med standarderna är att principerna i 

dessa möjliggör redovisning av intäkter som inte trovärdigt representerar ekonomiska fenomen i 

den finansiella rapporten. Dessutom diskuterar de även att IAS 18 och 11 inte är konsekventa och 

kan därför vara svåra att tillämpa utöver enkla transaktioner. På grund av detta anser även Nobes 

(2012) att bristen av vägledning för arrangemang av flera element samt att definitionen av intäkter 

är för oklar, vilket gör användandet av IAS bristfällig. Av dessa orsaker att tidigare standarder inte 

varit tillfredsställande har IASB och FASB startat ett samarbete för att skapa en ny och gemensam 

standard för intäkter, IFRS 15 Revenue from contracts with customers. 

 

Enligt Buena-Bontas (2014) har olika redovisningsbehandlingar använts på liknande transaktioner 

eftersom tidigare krav på intäktsredovisningen i IFRS och US GAAP inte varit tillräckligt 

harmoniserade. Dessutom har intäktsigenkänning varit en primär orsak till applikationsfel och 

bedrägeri, vilket i sin tur har lett till minskat förtroende hos investerare för den finansiella 

rapporteringen (Schipper, Schrand, Shevlin & Wilks, 2009). Vidare påpekar forskarna att en 

gemensam standard för intäktsigenkänning som passar alla affärsmodeller och institutionella 

miljöer runt om i världen kommer att underlätta internationell konvergens. Att eliminera dessa 

skillnader är grundtanken med IFRS 15. Inte bara kommer IFRS 15 att leda till bättre anpassning 

mellan bolagets intäkter och resultat utan det kommer även att tillhandahålla en kollektiv regel för 

intäktsredovisning för företag som använder IFRS och US GAAP, oavsett inom vilken sektor eller 

kapitalmarknad de bedriver sin verksamhet (IFRS, 2014). 

3.1.2. Förändringar i redovisningen i och med IFRS 15 
En grundläggande fråga inom redovisningsteori är när intäkter och inkomster ska redovisas, vilket 

även utgör ett centralt tema för att bestämma det finansiella resultatet (Wagenhofer, 2014). Tanken 

är att IFRS 15 ska svara på dessa frågor genom att hjälpa till att fastställa hur mycket intäkter som 

ska redovisas och när. 

 

För många företag innebär införandet av IFRS 15 att ett omfattande analysarbete måste utföras. Allt 

ifrån att avtal ska gås igenom till att system och rutiner kommer behövas ändras (PWC, 2014). 

Därför är en av de största förändringarna med IFRS 15 införandet av den nya fem-stegs modellen 

som definierar när en intäkt ska redovisas och till vilket belopp. 
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Figur 2: 5 stegs modellen. Egen konstruktion.  

  

Steg 1 Identifiera kontraktet med kunden 

En affärsmässig innebörd, innebära rättigheter och skyldigheter för parterna samt innehålla 

betalningsvillkor är krav som ska uppfyllas för att den nya standarden ska definiera avtal som ett 

kontrakt (PWC, 2014). En enhet kan även kombinera två eller flera kontrakt som ingås samtidigt 

eller i nära anslutning med samma kund och redovisa dom som ett enda kontrakt förutsatt att de 

uppfyller angivna kriterier (Buenas-Bontas, 2014). Dessutom påpekar Buenas-Bontas (2014) att det 

är viktigt att uppfylla kriteriet att det ska vara sannolikt att företaget kommer få betalt för den vara 

eller tjänst som lovas att överföras. För om detta inte uppfylls hamnar kontraktet utanför 

tillämpningsområdet för standarden och inga intäkter kan redovisas. Enligt PWC (2014) kan därför 

en kunds betalningsförmåga påverka en framtida intäktsredovisning redan från början eftersom att 

avtalet diskvalificeras om kriterierna inte är uppfyllda. 

 

Steg 2 Identifiera åtagandena i kontraktet 

När avtalet har identifierats är nästa steg för företaget att utvärdera villkoren för att identifiera vilka 

varor eller tjänster som ska redovisas antingen som ett paket eller som separata 

prestationsförpliktelser. Buenas-Bontas (2014) säger att det är kriteriet gällande att varan eller 

tjänsten ska vara separat identifierad i kontraktet som kommer kräva att enheter tänker annorlunda. 

Dessutom påpekar hon att jämfört med nuvarande praxis kan detta leda till att fler varor eller 

tjänster blir uppdelade i ett kontrakt, alternativt att företag buntar ihop varor och tjänster som idag 

har ett fristående värde för kunden. Komplexiteten i att tillämpa de nya reglerna för 

intäktsredovisning kommer att vara att avgöra om man ska redovisa som separata åtaganden eller i 

enlighet med hur paketeringen har skett (PWC, 2014). 
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Steg 3 Fastställ transaktionspriset 

Som rubriken säger handlar steg tre om att fastställa transaktionspriset. Den ersättning som ett 

företag förväntar sig erhålla i utbyte mot att överföra varor eller tjänster till en kund, exklusive det 

belopp som samlats in för en tredje part, t.ex. moms kallas transaktionspris (KPMG, 2016). Vidare 

diskuterar PWC (2014) att pengars tidsvärde, icke-kontant ersättning, eventuella rabatter och 

väsentliga finansieringskomponenter också måste beaktas vid definieringen av transaktionspriset. 

Att fastställa transaktionspriset vid en överenskommelse kan antingen handla om fast eller rörlig 

ersättning. PWC (2014) förutspår att rörliga ersättningar är ett område som sannolikt kan komma att 

kräva en del tankeverksamhet och förändringar från företagens sida. Eftersom IFRS 15:s nya krav 

på uppskattningar och bedömningar kan medföra påverkan på såväl storleken på, som tidpunkten 

för när en intäkt ska redovisas. 

 

Steg 4 Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena i kontraktet 

Efter att transaktionspriset är fastställt måste företaget fördela transaktionspriset till respektive 

separat prestationsförpliktelse i proportion till deras oberoende försäljningspriser. Vid 

bestämmandet av oberoende försäljningspriser ska ett företag använda observerbar information, 

däremot ifall försäljningspriserna inte är direkt observerbara måste ett företag använda 

uppskattningar utifrån rimlig tillgänglig information (Buenas-Bontas, 2014). Uppskattningen kan 

göras utifrån tre olika sätt, via bedömda marknadspriser, förväntad tillverkningskostnad plus pålägg 

eller via tillämpning av en residualmetod (PWC, 2014). 

 

Steg 5 Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande 

Sista steget i den nya standarden handlar om att intäkten ska redovisas först när företaget har 

uppfyllt sitt prestationsåtagande, vilket innebär att varan eller tjänsten är överförd till kund (KPMG, 

2016). Redovisning av intäkter vid överföring av kontroll är därför ett annat tillvägagångssätt än det 

som för närvarande finns i IFRS, där fokus istället ligger på överföring av risk och förmåner 

(Buenas-Bontas, 2014). Vidare enligt den nya standarden ska intäkter redovisas vid en given 

tidpunkt eller över tiden. Redovisning över tiden kan liknas med dagens successiva vinstavräkning, 

intäkter redovisas i takt med färdigställandet. Slutligen menar Buenas-Bontas (2014) att företag som 

idag tillämpar successiv vinstavräkning måste göra en omprövning för att ta reda på ifall intäkten 

ska redovisas när kontraktet är färdigställt eller i takt med att det fullgörs. 

3.1.3. Faktorer som påverkar användandet av IFRS 15 
Den nya standarden är mycket upplysningstung och anledningen till detta är för att öka läsarens 

förståelse för omständigheter, belopp, tidpunkter och eventuella osäkerheter som är förknippade 
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med de redovisade intäkterna (PWC, 2014). På grund av de nya utökade upplysningskraven säger 

Buenas-Bontas (2014) att alla enheter bör vara beredda att ompröva sin policy för 

intäktsigenkänning och överväga om det behövs revideringar. Av den orsaken är användningen av 

IFRS 15 ett projekt som omfattar många delar av ett företag och det är inte enbart 

redovisningsavdelningen som påverkas av införandet. 

 

En viktig faktor för att kunna förstå användandet av IFRS och uppfylla dess syfte, är erfarenhet och 

kunskap inom området (Zeghal och Mhedhbi, 2006). Vidare menar Weaver och Woods (2015) att 

bristen av utbildning och kunskap är ett grundläggande problem gällande användandet av IFRS. På 

grund av detta har det i stor utsträckning lett till att företag förlitar sig i allt för hög grad på externa 

parter såsom revisorer vid införande av IFRS. Dock argumenterar Hoogendoorn (2006) för att IFRS 

är alldeles för komplex, även för revisorer och andra specialister inom redovisningsområdet. 

Dessutom saknar många enheter den kompetens som krävs för att införa IFRS på ett gynnsamt sätt. 

Viktiga utmaningar att beakta är därför bristen av anvisningar och enhetlig tolkning standarden ger 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006). Eftersom att IFRS har ett stort tolkningsutrymme så 

är det inte enbart avsaknad av kunskap som påverkar användandet av standarden utan många 

revisorer påverkas även genom att de måste förändra sitt tankesätt (Weaver & Woods, 2015; 

Jermakowicz & Gornik-Tomaszeski, 2006). 

 

Enligt Weaver och Woods (2015) uppstår den största problematiken när inte ens revisorer har 

tillräckligt med kunskap vilket i sin tur kan leda till en missvisande redovisning. Även Brown och 

Pike (2011) indikerar att de personer som är bland de mest utsatta vid införandet av IFRS är 

redovisningsorganisationerna som saknar tillräckliga resurser eller ledarskapet för genomförandet. 

Den globala introduktionen till en gemensam redovisningsstandard skapar viktiga konsekvenser på 

marknaden. Avslutningsvis är en av anledningarna till problematik att marknaden blivit 

koncentrerad eftersom det endast är dom stora revisionsföretagen som kan tillhandahålla med den 

kompetens som behövs vid användande av IFRS (Carmona & Trombetta, 2008). 

 

3.2. Transparens 

3.2.1. Definition av transparens 
Transparens är en viktig aspekt vid ekonomisk jämförbarhet men begreppet präglas av 

svårbegriplighet och otydlighet förklarar Mitchell (1998). Trots transparensens starka betydelse för 

jämförbarenheten inom redovisning menar Barth och Schipper (2008) att begreppet fortfarande är 

tämligen odefinierat inom finansiell rapportering. Vidare, i försök att definiera transparens, 

förklarar Barth och Schipper (2008) att finansiell transparens ska åskådliggöra företags 
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underliggande ekonomi för dess intressenter. Detta ligger även i linje med Falkman och Lundqvists 

(2016) och Hunton, Libby och Mazzas (2006) definition av transparens. De förklarar att transparens 

handlar om att den underliggande ekonomin ska återspeglas i företagens finansiella rapportering för 

att värdefull information ska kunna utvinnas och vara förståelig för intressenterna. 

 

En grundläggande problematik vid försök att definiera transparens är vad den underliggande 

ekonomin egentligen innefattar. Barth och Schipper (2008) beskriver den i likhet med IASB och 

FASB ramverk för innebörden, som tillgångar och skulder samt förändringar inom dessa och 

kassaflöden. De påpekar också att den borde innehålla de risker företaget står inför eftersom det 

skulle öka den finansiella transparensen ytterligare. För att vara transparent med den finansiella 

rapporteringen krävs det att den information som speglar den underliggande ekonomin är förståelig 

och värdefull för intressenterna. Ball (2009) förklarar att ju mer lättillgänglig informationen är för 

intressenterna, desto bättre är transparensen. Även fast definitionen på transparens är otydlig så 

säger många forskare att transparens handlar om att ge en tydlig bild av företagets information till 

intressenterna. Dock är det viktigt att ha i åtanke att begreppet transparens är under ständig 

utveckling (Ball, 2009). 

3.2.2. Behovet av transparens i redovisningen 
Det finns flera motiv till varför företag bör sträva efter en god transparens i sin finansiella 

rapportering. En av de grundläggande orsakerna är att en ökande globalisering av de finansiella 

marknaderna har fått intressenter att uppmana till förbättrad transparens eftersom transparens skapar 

en öppenhet i varje avseende av verksamheten som förmedlar information till utomstående 

intressenter (Nurunnabi, Karim och Norton, 2001). Vidare hänvisar Nurunnabi et al. (2001) till 

Levitt (1998) som tydligt förklarar att det finns ett starkt samband mellan kapitalmarknadernas 

effektivitet och transparent redovisning. Transparens kan därför ses som ett prestationsmått på hur 

god redovisningskvalitén är. 

 

Ytterligare en aspekt som påverkas av en god transparens är analytikers förmåga att skapa 

framtidsprognoser för företags finansiella resultat (Hope, 2003). Behovet av en transparent 

redovisning återfinns på samtliga nivåer av företagsamhet, från enskilda företag till de globala 

kapitalmarknaderna eftersom det skapar en öppenhet i varje verksamhetsområde som förmedlar 

vital information till intressenter (Bushman, Piotroski & Smith, 2004). 

 

En grundläggande problematik som bidragit till ett behov av ökad transparens är enligt Nurunnabi 

et al. (2001) relationen mellan företagsledningar, investerare samt skuldinnehavare. 
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Informationsasymmetri mellan dessa parter kan leda till konflikter vilket i sin tur leder till minskad 

effektivitet och lönsamhet i ett företag (Nurunnabi et al., 2001). Dessutom förklarar Barth och 

Schipper (2008) att kapitalkostnaderna kan öka med informationsasymmetri. Därför kan en minskad 

nivå av informationsasymmetri istället bidra till en bättre transparens vilket i slutändan minskar 

kapitalkostnaderna. 

 

Verrecchia (2001) förklarar även att informationsasymmetri hämmar investeringar vilket potentiellt 

skulle innebära stora kostnader för företag som präglas av det. Detta är en anledning till varför 

strävan mot god transparens är en viktig aspekt inom redovisningen. Nurunnabi et al. (2001) menar 

att när transparensen är som högst så existerar ingen informationsasymmetri vilket är lönsamt för 

företag och underlättar för investerare och övriga intressenter att se företagets sanna ekonomiska 

status (Nurunnabi et al., 2001). 

 

Bushman och Smith (2003) har konstruerat ett ramverk för att förklara vilken påverkan transparens 

har på den ekonomiska prestationen vilket visar på varför det finns ett behov av transparens inom 

redovisningen. En transparent finansiell rapportering leder enligt Bushman och Smiths (2003) 

ramverk till att underlätta för investerare och företagsledare att på ett effektivt sätt kunna identifiera 

och utvärdera investeringsmöjligheter. Denna aspekt kan dessutom kopplas till en kostnadsfråga då 

tydlig finansiell transparens påverkar hur effektivt intressenter kan identifiera goda 

investeringsbeslut. Ytterligare fördelar som nämns är att transparensen underlättar för allokeringen 

av företagets resurser och att informationsasymmetrin minskar. Det finns som påvisat en mängd 

fördelar med en god transparens inom redovisningen eftersom transparensen syftar till att 

åskådliggöra företagets sanna ekonomiska status. 

3.2.3. Faktorer som påverkar transparens 
För att förändra transparensen och få tillförlitliga finansiella rapporter säger flertalet forskare 

(Söderström & Sun, 2008; Ball, Li & Shivakumar, 2015; Bhattacharya et al., 2008) att det är kraven 

IFRS ställer i kombination med företagsledningens incitament att redovisa en sann bild av företaget 

som möjliggör detta. Faktorerna som påverkar transparensen grundar sig i behovet och viljan till att 

ha transparens i redovisningen. 

 

Ball et al. (2015) diskuterar att användandet av IFRS påverkar transparensen i den finansiella 

rapporteringen genom flera aspekter, bland annat det breda tolkningsutrymmet IFRS ger chefer, 

ökad tonvikt på redovisning av verkligt värde samt ökad regeloberoende osäkerhet. Ett brett 

tolkningsutrymme ger möjlighet till egna bedömningar vilket kan ge ökad transparens eftersom 
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företaget anpassar redovisningen till transaktionerna de har. Enligt Barth och Schipper (2008) finns 

det dock en risk med ett brett tolkningsutrymme gällande hur poster ska värderas och redovisas då 

det snarare försämrar transparensen än förbättrar. I grund och botten handlar problemet om att IFRS 

otydliga riktlinjer gör det svårt för utomstående intressenter att avgöra ifall företagets bedömningar 

i redovisningen är korrekt och opåverkade av företagsledningen. 

 

Vidare kan företagsledningens incitament påverka transparensen genom att bestämma hur mycket 

av företagets underliggande ekonomi som ska speglas. Detta säger Marton et al. (2016) är något 

som motverkar skapandet av transparens. Tolkningsutrymmet i IFRS ger företag initiativ till att 

engagera sig i mörkande av information (Barth, Konchitchki & Landsman, 2013). På grund av detta 

kan resultatmanipulering öka ifall företagsledningen inte vill utveckla en god transparens. Samtidigt 

förklarar Söderström och Sun (2007) att transparensen kan förändras i samband med företagens 

situationer. De förklarar att företag som vill bli förvärvade strävar efter en mer transparent 

redovisning eftersom att de vill visa upp en tydligare bild över sin ekonomiska status. Det här tyder 

på att den mänskliga faktorn har stor betydelse för hur transparensen avspeglas i verksamheten. 

 

3.3. Redovisningskvalité 

3.3.1. Definition av redovisningskvalité 
Efter de senaste årens bokföringsskandaler har kvalitén på den finansiella rapporteringen fått större 

uppmärksamhet. Dock påvisar Morais och Curto (2008) att trots den ökade uppmärksamheten så 

finns det ett gap för vad redovisningskvalité egentligen innefattar. 

 

IFRS talar ständigt om att deras syfte är att utveckla en enda uppsättning redovisningsstandarder 

som ska skapa en god redovisningskvalité genom att bland annat öka finansiell transparens och 

jämförbar information i rapporteringen. Trots detta menar Morais och Curto (2008) att det inte 

klargjorts någon definition för vad redovisningskvalité innebär enligt IFRS. Enligt Söderström och 

Sun (2007) handlar redovisningskvalité däremot om en funktion av företagets övergripande 

institutionella inställning, inklusive det rättsliga och politiska systemet i det land företaget är 

verksam. Av den orsaken att det finns en otydlighet har istället egna tolkningar av 

redovisningskvalité skapats vilket tydligt visar på behovet av en fastställande definition. Flertalet 

framstående forskare (Barth et al., 2008; Christensen et al., 2015) inom ämnet har främst tolkat 

redovisningskvalité utifrån resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning och värderelevans. 
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3.3.2. Faktorer som påverkar redovisningskvalité 
Bristen på stöd från befattningshavare kan påverka kvaliteten på den finansiella rapporteringen 

genom tolerans för dålig redovisningspraxis (Weaver & Woods, 2015). Med andra ord ser 

ledningen inte redovisningskvalité som en prioritet utan de utarbetar snarare enbart de finansiella 

rapporterna för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Weaver och Woods (2015) säger att ökad 

tillgång till finansieringskällor, bättre jämförbarhet och högre finansiell rapportering av finansiella 

rapporter nämns alla som skäl till att stödja en större medvetenhet gällande redovisningskvaliténs 

betydelse. Som tidigare nämnt har forskare ofta använt sig av faktorerna resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning samt värderelevans vid bedömning av standarders påverkan på 

redovisningskvalitén. 

 

Inom företag förekommer det att ledningen med avsikt väljer att manipulera det redovisade 

resultatet. Från ett akademiskt perspektiv handlar resultatmanipulering om chefer som använder sin 

bedömning för att ändra finansiella rapporter, antingen för att vilseleda intressenter om företagets 

underliggande ekonomi eller att påverka de kontraktsmässiga resultaten (Aubert & Grudnitski, 

2012, s.55). Resultatmanipulering kan förekomma i både positiv och negativ form för att bättre 

möta marknadens förväntningar. Dichev, Graham, Harvey och Rajgopal (2016) diskuterar att den 

främsta indikationen på en bristande kvalité vid intäktsredovisning är en dålig korrelation mellan 

redovisad vinst och kassaflöden. Dessutom är vanliga tecken på resultatmanipulering avvikelser 

från normer i den bransch företaget verkar samt om företaget kontinuerligt redovisar bättre än 

marknadsprognoser. 

 

Användandet av IFRS kan leda till större möjligheter att förbättra analytikers prognoser genom att 

företagsledare använder tilläggsjusteringarna i IFRS för att manipulera resultatet (Horton, Serafeim 

& Serafeim, 2013). Däremot säger Aubert och Grudnitski (2012) att eftersom IFRS ska hjälpa att 

främja en mer jämförbar rapportering så borde detta göra både permanent och tillfällig 

resultatmanipulering mer komplicerad. På grund av en bristande vägledning säger flera forskare 

(Ahmed et al., 2013; Leuz, 2010) att IFRS ökar ledningens flexibilitet och utrymme för 

skönsmässig bedömning. Vidare påpekar Acharya och Lambrecht (2015) att 

informationsasymmetrin mellan företag och utomstående intressenter är en av anledningarna till att 

företag kan använda sig av resultatmanipulering. 

 

Resultatmanipulering är starkt relaterad till förmågan att spegla uppkomna förluster och meddela 

dessa i rätt tid, det vill säga tidig förlustigenkänning (Paglietti, 2009). Flertalet forskare diskuterar 

att vid förbättring av resultat är stora förluster relativt sällsynta, därför kan tidig förlustigenkänning 
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mätas utifrån ledarens vilja att upptäcka förluster när de uppstår snarare än att sprida effekten över 

flera perioder (Lang, Smith & Wilson, 2006; Barth et al., 2008). Paglietti (2009) säger att 

förlustigenkänning kan upptäckas tidigare och även vara mer exakt för företag som redovisar enligt 

IFRS än de som tillämpar en nationell redovisningsprincip. Enligt Deng (2013) kan företag på 

grund av flexibiliteten i IFRS definition för poster i redovisningen bättre bedöma om det finns 

underliggande förluster och hur dessa i så fall kan utvärderas. Det är allmänt känt bland forskare att 

en ökning i tidig förlustigenkänning är förknippat med ökad redovisningskvalité (Paglietti, 2009; 

Barth et al., 2008). 

 

Värderelevans är en konceptuellt annorlunda, men ändå lika viktig, dimension av 

redovisningskvalitét. Enligt Paglietti (2009) handlar värderelevans om förmågan för den finansiella 

informationen som är presenterad att fånga och sammanfatta företagets värde. Det är vanligtvis 

kopplingen mellan den finansiella informationen och marknadspriser eller avkastning som utgör 

värderelevansen i företag. Deng (2013) diskuterar att det finns förväntningar att företag med högre 

redovisningskvalité bättre reflekterar företagets verkliga värde. Även redovisningsinformation som 

utförs enligt IFRS återspeglar mer av företags verkliga värde vilket i sin tur leder till en ökad kvalité 

på den finansiella rapporteringen (Capkun, Cazavan-Jeny, Jeanjean & Weiss, 2008). Avslutningsvis 

menar Dichev et al. (2016) att en bristande kvalité på intäktsredovisningen kan leda till allvarliga 

konsekvenser på kapitalmarknaden. 

 

3.4. Sambandet mellan transparens och kvalité i redovisningen 
Den finansiella transparensens främsta uppgift är att återspegla företags underliggande ekonomi 

med hjälp av en ökad jämförbarhet och öppenhet i redovisningen (Barth & Schipper, 2008). Deng 

(2013) betonar att det finns flera fördelar med en ökad jämförbarhet eftersom det väsentligt ökar 

användbarheten och värderelevansen på den finansiella informationen. Samtidigt säger Daske et al. 

(2008) att användandet av IFRS har lett till en minskning av informationsasymmetrin för företag 

som engagerar sig för att ha en hög kvalité på redovisningen och att detta är ett bevis på ökad 

jämförbarhet. 

 

Ifall en part har mer eller bättre information än de andra kan det leda till informationsasymmetri. 

Ökad jämförbarhet och minskad informationsasymmetri är därför speciellt viktigt för globala 

företag som verkar  i  olika  länder. Enligt Deng (2013) kan ökad jämförbarhet ses som ett riktmärke 

för god redovisningskvalité av den orsaken att både interna och externa intressenter får en mer 

transparens överblick på redovisningen i företaget.  Dessutom diskuterar Bhattacharya  et al. (2008) 

att dålig redovisningskvalité  inte bara är  associerad med  informationsasymmetri under vissa 
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perioder  utan kring alla olika händelser. Med  anledningen av detta  har en förändring på 

informationsasymmetrin alltid en påverkan på redovisningskvalitén. 

 

En av orsakerna till att tidigare forskning använt sig av faktorerna resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning och värderelevans  vid mätning av  kvalité är för att dessa  dimensioner är 

gynnsamma för att  kunna ge  en djup  inblick  i källorna till  god  redovisningskvalité i  företag (Deng, 

2013). Detta  för att företag ska återspegla det sanna ekonomiska värdet i största möjliga 

utsträckning. Vidare säger Deng (2013) att det är fördelaktigt att använda sig av dessa 

dimensioner  eftersom kravet på öppenhet  i den finansiella  informationen ger olika  perspektiv  för att 

utvärderaredovisningskvalitén. Redovisningskvalité är i korrelation med hur mycket transparens 

personerna som utformar de finansiella rapporterna vill visa snarare än vad regelverk kräver. 

 

Sambandet  mellan  finansiell  transparens  och  redovisningskvalité  är  ett  forskningsområde  som  inte  be

lysts  i  någon  större  omfattning  (Cho  et al., 2015). Vidare utvecklar  Cho et al. (2015)  vikten av att 

belysa detta samband genom att framhäva  det växande behovet av en global finansiell 

jämförbarhet.  I  takt med  IFRS framväxt har  behovet  av forskning  på  alla  dess påverkansområden och 

samband  ökat.  Cho et al. (2015) förklarar att  det  finns  en forskningsgrund  kring IFRS påverkan på 

redovisningskvalité men att det  finns en avsaknad gällande IFRS påverkan  på 

sambandet  mellan  transparens  och redovisningskvalité. Detta  tyder  på  bristfällighet då den totala och 

omfattande påverkan  av IFRS inte studeras. Avslutningsvis säger Cho et al. (2015) att sambandet 

mellan redovisningskvalité och transparens därför är en mycket viktig aspekt vid undersökandet av 

IFRS påverkan på redovisningen för att kunna skapa en omfattande förståelse. 

 

3.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
Tillsammans med den snabba utvecklingen av den ekonomiska globaliseringen och att allt fler 

företag och länder använder sig av IFRS är det dags att börja utvärdera konsekvenserna av IFRS på 

transparens och redovisningskvalitén (Chen et al., 2010). Fastän beskrivningen av transparens i 

tidigare studier har varit otydlig, säger många forskare att transparens handlar om att ge en tydlig 

och rättvisande bild av företaget (Barth & Schipper, 2008). Genomgående i denna studie kommer vi 

därför definiera transparens i redovisningen som minskad informationsasymmetri i den finansiella 

rapporteringen samtidigt som den underliggande ekonomin ska avspeglas för att identifiera ifall 

IFRS 15 påverkar transparensen. 

 

Redovisningskvalité är ett annat centralt begrepp i studien som i detta sammanhang innefattar de tre 

faktorerna resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning och värderelevans. Dessa tre faktorer 



 

31 
 

anses inom forskning vara en väsentlig del för att bedöma redovisningskvalité eftersom 

utgångspunkten vid bedömningen handlar om hur användbar informationen är (Morais, Curto, 

2008). Alla organisationer är beroende av god transparens och redovisningskvalité då den 

finansiella informationen ska återspegla det sanna ekonomiska värdet för både interna och externa 

intressenter. Samspelet mellan dessa faktorer är därför en viktig aspekt vid utvärderingen av 

företagets redovisning. Slutligen ska teorierna användas för att studera ifall IFRS 15 bidrar till 

förändringar på sambandet mellan faktorerna transparens och redovisningskvalitén. En aspekt vi tar 

med oss till empirin är att det inom ämnet inte finns några givna svar, utan att synen på hur IFRS 15 

kan påverka varierar. 

 
Figur 3: Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Egen konstruktion. 

 

Ovan ser ni modellen som sammanfattar vår teoretiska referensram som vi också ser som vår 

förförståelse. Modellen visar huvuddelarna i teorin: IFRS 15, transparens, redovisningskvalité och 

deras underliggande faktorer samt sambandet mellan dessa. Mot bakgrund av syftet vilket är att 

belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité har fyra 

kategorier tagits fram. De fyra kategorierna mot bakgrund av studiens syfte är IFRS 15, 

Transparens, Redovisningskvalité och Sambandet mellan transparens och redovisningskvalité. 

Dessa komponenter är vår vägledning till den empiriska delen för att kunna besvara syftet.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av det empiriska materialet vi inhämtat från 

intervjuerna. Strukturen på kapitlet är uppbyggd utifrån fem kategorier. Först beskriver vi den 

empiriska undersökningens resultat för att sedan presentera respektive kategori som utgör grunden 

för att uppnå studiens syfte. 

 

4.1. Empiriundersökningens resultat 
I detta kapitel ger vi en snabb beskrivning av den empiriska undersökningens resultat. Utifrån den 

teoretiska referensramen har vi utvecklat de kategorier som bäst kan återspegla det empiriska 

materialet med hänsyn till syftet. I samband med kodningen synliggjordes dessa kategorier 

ytterligare, som sedan resulterade i koncept, då de var återkommande hos respondenterna och är 

begrepp som har betydelse för deras verksamhet. 

 

Den första kategorin är IFRS 15 och berör huruvida standarden kan komma att påverka bolag och 

dess finansiella information utifrån upplysningskravens förändringar. Den andra kategorin inriktar 

sig på definitionen av transparens och hur respondenten upplever IFRS 15:s påverkan på 

transparens. Redovisningskvalité är den tredje kategorin som varit återkommande, detta handlar om 

vilken effekt IFRS 15 har på faktorerna resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning samt 

värderelevans och definitionen av god redovisningskvalité. Slutligen beskrivs i den fjärde och sista 

kategorin sambandet mellan transparens och redovisningskvalité utifrån användandet av IFRS 15. 

 
Roll/Titel Benämning Bransch Datum för intervjuer 

Delägare/partner Partner  Revisionsbyrå Personlig kommunikation 9 november 

2017 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Revisionsbyrå Personlig kommunikation 10 november 

2017 

Revisor Revisor Revisionsbyrå Personlig kommunikation 10 november 

2017  

Koncernredovisningsansvarig Koncernredovisningsansvarig Tillverkningsindustrin Telefonintervju 20 november 2017 

Koncernredovisningsekonom Koncernredovisningsekonom Tillverkningsindustrin Telefonintervju 20 november 2017 

Redovisningsspecialist Redovisningsspecialist Revisionsbyrå Telefonintervju 24 november 2017 

Chief Financial Officer  CFO Byggentreprenör Telefonintervju 27 november 2017 

Business Controller Business Controller  Byggentreprenör Telefonintervju 24 november 2017  

Group Financial Controller Financial Controller Bilindustrin Telefonintervju 27 november 2017  

Koncernredovisningschef Koncernredovisningschef Tillverkningsindustrin Telefonintervju 27 november 2017 

Koncernredovisningsexpert Koncernredovisningsexpert Konsult Telefonintervju 29 november 2017 

Tabell 1: Sammanställning av respondenterna. 
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I vår studie har vi valt att låta respondenterna vara anonyma och genom tabellen ovan ger vi en 

beskrivning av dom och deras befattning i företaget som inte är av känslig art men som ändå är 

relevant för studien. För att underlätta förståelsen i texten så benämner vi dom med deras titel när vi 

återger personens åsikter. 

 
4.2. IFRS 15 

4.2.1. Första intrycket av IFRS 15 

Vid genomförandet av intervjuerna började vi med att fråga respondenterna om deras uppfattningar 

kring första intrycket av IFRS 15. Synen på det första intrycket var likartade hos både 

respondenterna som arbetar med och inom bolag som redovisar enligt internationella 

redovisningsprinciper. Utifrån vår tolkning var den gemensamma uppfattningen, som vi vill belysa, 

att standarden inte upplevs ha någon större påverkan på respondenternas intäktsredovisning, men att 

den kommer ge en mer rättvisande bild inom alla branscher. Dessutom tolkar vi att respondenterna 

anser att IFRS 15 är upplysningstung och komplicerad. 

 

Något vi tolkar som centralt hos respondenterna var att IFRS 15 inte kommer leda till några större 

förändringar. Majoriteten diskuterade att det är svårt att fastställa effekten hos IFRS 15 men att de 

bedömer att bolag inte kommer påverkas i någon större utsträckning av förändringarna i 

intäktsredovisningen. En viktig aspekt gällande första intrycket var huruvida det blir förändringar 

eller inte och under intervjuerna framkom det att det “Blir ingen större skillnad egentligen” (CFO) 

och “inte jättemånga som kommer påverkas” (partnern). Revisorn nämnde på samma sätt att de 

förväntade effekterna kommer att vara relativt små men att det kan vara stora skillnader mellan 

olika bolag och branscher. Även koncernredovisningsekonomen som arbetar på ett företag inom 

tillverkningsindustrin uttryckte sig: “tycker inte det kommer få jättestor effekt och det är den 

uppfattningen jag får när jag pratar med andra kollegor i branschen”.  

 

Vidare resonerade koncernredovisningsansvarig kring potentiella förändringar och framhävde:  

 

“Rent principmässigt känns det inte som att det är någon jättestor skillnad mot hur det varit 

tidigare. Det har funnits två olika standarder om intäkter förut men nu har dom blivit till en. Lite 

mer ord på sådant som varit underförstått” (koncernredovisningsansvarig).  

 

Vi tolkar att lämna en rättvisande intäktsredovisning var ytterligare en väsentlig aspekt gällande 

första intrycket av IFRS 15. Financial Controllern beskrev vid förklaring till varför standarden kan 
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underlätta för företag att skapa en mer rättvisande bild av verksamheten: “IFRS 15 kommer kunna 

återspegla företagen på ett bättre sätt pga de utökade upplysningskraven”. Att lämna mer 

omfattande information, förklara intäkternas struktur på ett mer utförligt sätt och bli mer 

lättförståeligt förklarade både koncernredovisningschefen och koncernredovisningsexperten vara 

centralt vid det första intrycket av IFRS 15. CFOn berättade att företag kan “bedöma intäkter på ett 

mer rättvisande sätt och informationsdelen blir mer omfattande” genom att IFRS 15 blir mer 

utförlig kring redovisning av intäkter. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna så är vår 

uppfattning att IFRS 15 med stor sannolikhet kommer bidra till en mer rättvisande bild av företagets 

finansiella information.  

 

Förutom uppfattningen om att det inte kommer bli någon större förändring i intäktsredovisningen 

med IFRS 15 var faktorerna upplysningstung och komplex, något som flertalet respondenter från 

revisionsbyråerna lyfte fram som en betydande faktor vid första intrycket av IFRS 15. Från 

intervjuerna kunde vi utläsa att anledningen till detta var främst att på grund av de nya och utökade 

upplysningskraven blir tillämpningen allt mer komplicerad. Motiv till att standarden är komplex 

uttryckte den auktoriserade revisorn vara “det är svårt att identifiera när intäkter ska redovisas och 

att många avtal måste skrivas om”. Partnern nämnde även “teknisk svår” som ett motiv och 

förklarade att ingen standard är särskilt lätt att ta till sig och därför är det svårt att avgöra vilka 

konsekvenser en standard får i praktiken. Vi har tolkat det som att anledningen till att IFRS 15 

uppfattas som upplysningstung och komplex till stor del handlar om dess utökade upplysningskrav.  

4.2.2. Förändringar i redovisningen i och med IFRS 15 

Vid genomförandet av intervjuerna betonades det att upplysningskraven är det främsta motivet till 

att det kommer bli förändringar i intäktsredovisningen. Vår uppfattning är att samtliga respondenter 

känner att utökade upplysningskrav bidrar till förbättringar genom förändrat tankesätt och mer 

omfattande information. Den koncernredovisningsansvarige nämnde att även om standarden inte 

förändrar så mycket så behövs det tänkas till lite extra vilket vi tolkar som en anledning till att det 

blir omställningar. Likaså var redovisningsspecialisten inne på att “för att anpassa sig efter en ny 

standard kommer man behöva göra någon form av förändringsarbete” och förklarade det genom 

att sättet att redovisa intäkter kanske inte påverkas men det kommer bli ett analysarbete för alla som 

använder IFRS.  

 

Vidare uttryckte partnern sig kring att tankesättet kommer påverkas i takt med att 

upplysningskraven förändras:  
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“Jag tror att det kommer bli upplysningssidan framförallt, men jag tror också att när det kommer 

en ny standard speciellt på ett område som intäkter så är det också att man från bolagens sida 

funderar mycket mer igenom hur gör vi idag… Så det kan väl vara lite av en aha-upplevelse vilket 

innebär att man får mer fokus på redovisningen av intäkter överlag” (partnern).   

 

Fortsättningsvis förklarade revisorn att upplysningskraven kommer förändra tankesättet, vilket vi 

tolkar som något positivt, eftersom att företag samtidigt behöver se över den egna verksamheten:  

 

“Det kommer definitivt vara upplysningskraven som står för de största förändringarna. Jag tror att 

eftersom upplysningskraven blir fler och kommer leda till ändrat tankesätt så kommer nog alla 

företag behöva se över verksamheten för att veta ifall sättet man redovisar intäkter idag även 

fungerar vid användandet av IFRS 15, vilket alltid är positivt” (revisorn).  

 

Vi kunde även utläsa i våra intervjuer att det var många av respondenterna som beskrev att utökade 

upplysningskrav i samband med användandet av IFRS 15 kommer leda till att företag behöver göra 

en grundlig utvärdering av den egna verksamheten. CFOn uttryckte att en granskning kan bidra till 

att företag lämnar mer och tydligare information vilket underlättar för den person som läser den 

finansiella rapporten. 

 

Vid frågan om största förändringen i sättet att tänka kring intäktsredovisning med tanke på 

införandet av IFRS 15 uttryckte sig Financial Controllern att “se över sina arbetsrutiner” är en 

positiv aspekt med förändringarna i upplysningarna eftersom det leder till att verksamheten håller 

sig uppdaterad. Business Controllern tog även upp att en analys av företaget är bra för att det ökar 

möjligheten till att få med all information om intäkterna. 

 

Vi tolkar att majoriteten av respondenterna ser många fördelar med användningen av IFRS 15 då de 

beskrev det som att utökade upplysningskrav gör att informationsdelen i de finansiella rapporterna 

blir mer omfattande. Koncernredovisningsexperten på ett företag inom konsultbranschen beskrev att 

det är viktigt med IFRS 15 eftersom “ett steg i rätt riktning för att förbättra intäktsredovisningen”. 

Koncernredovisningschefen inom tillverkningsindustrin tog upp att standarden medför till 

ytterligare arbete hos ekonomifunktioner men att standarden är viktigt eftersom den “bidrar till 

utveckling”.  

 

Trots att utökade upplysningskrav hjälper till att förbättra redovisningen av intäkter är vår 

uppfattning att det fanns respondenter som ansåg att det även uppstår negativa aspekter vid 
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införandet av en ny redovisningsprincip. Främsta argumentet till detta uttrycktes av partnern som 

“otroligt mycket information att man inte ser ‘skogen för alla träd’” och förklarade att det blir svårt 

att ta till sig vad som står i de finansiella rapporterna ifall detaljerna är många. Även den 

auktoriserade revisorn beskrev att denne är kritisk till IFRS 15 på kort sikt “negativt eftersom 

företag måste anpassa och utbilda sig och standarder brukar inte vara lättförståeliga”. Revisorn på 

samma revisionsbyrå förklarade att bristen av kunskap kan påverka hur slutresultatet i den 

finansiella informationen blir.  

 

4.3. Transparens 

4.3.1. Definition av transparens 

Hur respondenterna definierar transparens är i stort sett likartat. När vi frågade om deras kännedom 

kring begreppet transparens svarade respondenterna överlag att det handlar om att ge bättre insyn 

och som Financial Controllern uttryckte sig: “speglar redovisningen på ett annat sätt”. Utifrån 

intervjuerna kunde vi utläsa att majoriteten av respondenterna är inne på att transparens ger en 

positiv effekt då det hjälper till att spegla verksamheten på ett mer rättvisande och tydligare sätt. 

 

Vår uppfattning i slutändan är att transparens är en viktig aspekt då det finns till för att minska 

informationsasymmetri mellan intressenter, externa som interna. Koncernredovisningsekonomen 

nämnde att med en förändring i transparensen med hjälp av IFRS så kommer det bli “mer 

lättbegripligt att förstå vad affärsverksamheten består av”. På liknande sätt resonerade den 

koncernredovisningsansvarige vidare kring synen på transparens och framhävde: “för dom 

branscher där man har mycket sammansatta produkter tror jag att det blir tydligare vad intäkterna 

består av och vilka komponenterna är”. Vår tolkning är att båda respondenterna är inne på samma 

spår att transparens uppnås när företagets underliggande ekonomi speglas på ett mer utförligt sätt. 

4.3.2. Behovet av transparens i redovisningen 

Genom intervjuerna kunde vi utläsa att behovet av transparens i redovisningen är en viktig faktor 

hos respondenterna. I grund och botten fick vi liknande svar men utförandet skildes åt, som 

redovisningsspecialisten förklarade “transparens hjälper till att visa en mer verklighetsbaserad bild 

av företagets verksamhet”. 

 

Transparens är något som kan definieras olika, vilket leder till varierande syn på behovet av det i 

redovisningen. För den övervägande delen av respondenterna tolkar vi det som att transparens 

framförallt handlar om att lämna ut mer information till omgivningen för att visa företaget från en 

mer tydlig sida. Under intervjun med revisorn uttryckte denne att “i och med tydligare upplysningar 
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bör det bidra till en ökning av transparensen” och förklarade att detta beror på att IFRS 15 kommer 

underlätta för en läsare att förstå den underliggande ekonomin. Business Controllern nämnde att 

“transparens gynnar företaget i längden” och Financial Controllern förklarade under sin intervju 

att “ur företagets synpunkt är det alltid bra… den här redovisningsprincipen kommer åskådliggöra 

tydligare vad intäkterna kommer ifrån”. Ur respondenternas svar tolkar vi att förbättrad insyn och 

kontroll i företaget är en positiv aspekt då det kommer leda till bättre transparens. 

 

Koncernredovisningsekonomen nämnde att det viktigaste med transparensen är att det på ett mer 

lättförståeligt sätt förmedlar vad affärsverksamheten består av och att det ökar förståelsen i den 

finansiella informationen. Koncernredovisningsansvarige förklarade vidare att transparensen 

kommer leda till bättringar genom att det blir tydligare krav på att beskriva händelseförloppet i de 

olika delarna och “det är alltid tanken med att förtydliga saker”.  

 

Däremot uppfattade vi att ett fåtal av respondenterna ställde sig mer skeptisk mot att IFRS 15 endast 

bidrar till ett positivt behov av transparens i redovisningen. Koncernredovisningsexperten 

förklarade att standarden bör leda till mer transparens men att det finns en osäkerhet kring hur det i 

slutändan kommer bli: “finns en risk att det blir för mycket upplysningar och man drunknar i 

informationen”. Den auktoriserade revisorn beskrev att transparensens effekt till stor del påverkas 

av hur väl utomstående intressenter förstår vad informationen handlar om. Den auktoriserade 

revisorn uttryckte under intervjun:  

 

“Att dom förstår vad den information man lämnar är för något så länge den inte blir alldeles för 

komplicerad. Med tanke på att IFRS 15 ska öka transparensen genom att lämna mer information än 

tidigare så kan det även bli svårare att förstå vad den ekonomiska verksamheten egentligen är då 

denna standard har ett ganska stort tolkningsutrymme” (auktoriserad revisor).  

 

Partnern från en revisionsbyrå var inne på liknande spår kring hur behovet av transparens påverkas 

och framhävde:  

 

“I och med att man är rätt fri att tolka hur man ska göra så är det inte säkert att det blir så mycket 

mer transparent även om informationen finns skuren i olika led men förhoppningsvis så ska det bli 

det i alla fall” (Partnern).  

 

Under intervjuerna så uppfattade vi att den övervägande delen anser att tolkningsutrymmet kan 

bidra till problematik. Financial Controllern beskrev att det är problematiskt när den finansiella 
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informationen kan återspeglas olika beroende på hur personen som gjort bedömningarna har tolkar 

instruktionerna av IFRS 15.  

 

Å andra sidan vid frågan om tolkningsutrymmet i IFRS 15 kan påverka transparensen i 

redovisningen svarade CFOn att “det finns alltid tolkningsutrymme i ett bokslut”. En ytterligare 

aspekt som nämndes under intervjuerna är inte ifall det kommer bli någon påverkan utan snarare 

hur mycket transparensen kommer förändras. Koncernredovisningschefen uppmärksammade att 

behovet av transparens i redovisningen kommer förbättras genom att tillvägagångssätten utvecklas 

och illustreras på ett mer utförligt sätt i samband med IFRS 15:  

 

“Det kommer bli mer transparens vare sig man vill det eller ej. Standarden ställer nya krav som 

tvingar till detta. Information som vi inte har behövt lämna ut tidigare… måste vi ta med nu” 

  

4.4. Redovisningskvalité 

4.4.1. Definition av redovisningskvalité 

Majoriteten av respondenterna hade en tydlig bild av vad redovisningskvalité är för dom och deras 

företag. Angående frågan om hur respondenterna definierar redovisningskvalité ser de på frågan ur 

aningen olika perspektiv men vi tolkar att det finns gemensamma begrepp som bör belysas. Ett 

begrepp är lagar och regler medan ett annat är att redovisa på ett begripligt sätt.  

 

Att följa lagar och regler uppfattade vi som en grundläggande syn på redovisningskvalitén hos 

respondenterna. Flera av respondenterna ansåg att regler och lättbegripligt var en viktig aspekt för 

god redovisningskvalité och därmed behöver företag “göra det väsentliga rätt” som vi fick höra 

under intervjun med den koncernredovisningsansvarige. Att presentera sina rapporter på ett 

begripligt sätt var också något som den koncernredovisningsansvarige lyfte fram som en betydande 

faktor gällande redovisningskvalité. Partnern förklarade att “det gäller att tillämpa och informera 

om det som är väsentligt för det bolaget så att man verkligen kan förstå bolaget och dess 

verksamhet” var av betydelse för god redovisningskvalité.  

 

Ett svar som vi uppfattade var en intressant aspekt var från CFOn som beskrev att 

redovisningskvalité är att “överlag handlar det om att man tolkar och bedömer på liknande sätt år 

efter år, dom förändringar som sker ska ske efter fakta”. CFOn förklarade att hänsyn ska tas till 

förändringar som en redovisningsprincip medför men det ska inte laboreras med informationen.  
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Vi tolkar att den auktoriserade revisorn håller med om att det inte ska laboreras men att man ska 

hålla sig uppdaterad angående bilden av redovisningskvalité och vad som utmärker god 

redovisningskvalité: 

 

“Redovisningen ska kunna svara på alla intressenters frågor för att verkligen vara god 

redovisningskvalité. Men för att kunna svara på frågorna måste man följa redovisningsprinciperna 

som företaget beskriver att de har och vara ajourförd. Följer man dessa punkter skulle jag säga att 

man får en bra redovisningskvalité” (auktoriserad revisor).  

4.4.2. Faktorer som påverkar redovisningskvalité 
När vi frågade respondenterna hur de tror att IFRS 15 kan påverka redovisningskvalitén utifrån de 

tre faktorerna resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning och värderelevans tolkar vi att de inte 

ser dessa faktorer som centrala delar i definitionen av redovisningskvalitén. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att presentationen är en viktig aspekt i god redovisningskvalité och den 

koncernredovisningsansvarige poängterade under intervjun att “ha det väsentliga rätt är grunden”. 

Trots att faktorerna är främmande för många av respondenterna i förhållande till 

redovisningskvalité tolkar vi att det finns gemensamma uppfattningar som vi vill belysa.  

 

Möjligheterna till att manipulera företagets resultat var något som vi tolkar försvåras i takt med att 

IFRS 15 börjar användas, utifrån respondenternas svar i intervjuerna. Den övervägande delen av 

respondenterna ansåg att upplysningskraven är en viktig orsak till att hindra resultatmanipulering 

och som koncernredovisningsexperten uttryckte sig “regelverket kan minska möjligheterna”. 

Financial Controllern nämnde på samma sätt att det kommer bli lättare att upptäcka saker från ett 

utomstående perspektiv när det blir tydligare vad företag håller på med. Även 

koncernredovisningsansvarige framhävde: “med mer upplysningar blir det svårare, mindre 

möjlighet och risken minskar, så IFRS 15 kommer nog ha bra effekt kring detta”. Vår uppfattning 

utifrån intervjuerna är att svårigheterna i att manipulera hänger ihop med att standarden gör det mer 

problematiskt att dölja information eftersom standarden leder till ökad transparens.  

 

Vi tolkar även att flertalet respondenter ställer sig kritisk mot att en enskild redovisningsprincip 

ensam ska kunna påverka incitamentet att vilja manipulera resultat. Partnern poängterade att det 

handlar om att personen som vill använda resultatmanipulering “hittar alltid nya sätt” snarare än att 

en ny redovisningsprincip tillkommer. Revisorn förklarade enkelt “vill man så kan man”. Den 

auktoriserade revisorn nämnde enkelt uttryckt att “det är en beetendefråga”.  
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Den auktoriserade revisorn utvecklade sitt resonemang kring möjligheterna att manipulera resultat 

och uttryckte:  

 

“Vill man så kan man i alla fall på kort sikt manipulera eftersom man kan skylla på att man inte 

kan regelverket. Men överlag tror jag att det också är en beteendefråga, vill man så kan man. Det 

kommer bli svårare i och med att man behöver ha mer transparens och upplysningar i sin 

redovisning” (auktoriserad revisor). 

 

I slutändan tolkar vi, trots vissa motsägelser, att den gemensamma uppfattningen från 

respondenterna är att resultatmanipulering är svårt att eliminera till fullo men att IFRS 15 kan 

hämma det till viss del då bolag tvingas bli mer transparenta. 

 

När vi frågade om IFRS 15 kan underlätta för att upptäcka förluster i ett tidigare skede varierade 

åsikterna hos respondenterna. Redovisningsspecialisten förklarade att “avstämning” och “mycket 

uppskattningar och bedömningar” är en bidragande faktor till att de går att bedöma risker för 

förluster i ett tidigt skede. Likt redovisningsspecialisten poängterade partnern att IFRS 15 kan leda 

till att upptäckten av potentiella förluster underlättas då det behövs en avstämning av företagets 

fordringar och kontrakt. Vidare resonerade partnern att det kan bli “ingen effekt alls eller så blir det 

så att man blir snarare för försiktig” och då blir det istället negativt. Den auktoriserade revisorn 

nämnde att IFRS 15 förbättrar möjligheterna till att upptäcka förluster på grund av de utökade 

upplysningarna men kritiserar att regelverket i sig ska kunna åstadkomma detta “handlar om en 

beteendefråga, alltså huruvida man vill upptäcka förluster tidigt eller inte”. 

 

Ett svar som enligt vår uppfattning skiljer sig jämfört med resterande respondenter är CFOn som 

nämnde “prognoser” som en faktor som styr möjligheten till upptäckt av förluster och inte IFRS 

15. 

 

Den tredje faktorn, värderelevans, tolkar vi som det element som skapade flest frågetecken hos 

respondenterna. Ur intervjuerna kunde vi utläsa att den övervägande delen av respondenterna 

utstrålade en osäkerhet kring begreppet. Vår uppfattning är att det är mycket svårt att svara på i 

vilken mängd och hur IFRS 15 kommer påverka värderelevansen. Koncernredovisningschefen 

uttryckte att “det är svårt att säga, klart man vill visa rätt bild av företaget men det är så mycket 

andra faktorer som påverkar än bara en standard” gällande svårigheterna med bedömning av 

värderelevansen. CFOn förklarade att företag måste titta på andra faktorer än bara IFRS 15 för att 

kunna visa en rättvis bild. CFOn framhöll under intervjun: 
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“Allt beror på hur man värderar ett noterat bolag och vilket värde man tittar på. Det som påverkar 

värdet i vårt fall är orderingång, kassaflöde och marginal. Marginalen påverkas av IFRS 15 men 

de andra faktorerna påverkas inte” (CFOn). 

 

Vi tolkar att majoriteten av respondenterna trots svårigheter ser IFRS 15 som en fördel för 

värderelevansen. Koncernredovisningsekonomen beskrev att standarden kan genom transparens 

bidra till mer information vid värdering av företaget. Redovisningsspecialisten uttryckte sig vidare 

att värderelevansen rimligtvis kommer speglas på ett bättre sätt i och med att “de utökade 

upplysningskraven gör det svårare att inte visa en sann bild”. Vi kunde därför utläsa att flertalet av 

respondenterna resonerade kring att IFRS 15 kan bidra till en positiv utveckling eftersom 

värderelevans definieras av att visa företagets verkliga värde. 

 

En intressant aspekt är enligt vår uppfattning att respondenterna inte relaterar till värderelevans i 

någon större utsträckning men att det i intervjuerna framhölls att redovisningskvalité utifrån dessa 

faktorer kan påverkas av IFRS 15 och dess utökade upplysningskrav.  

 

4.5. Sambandet mellan transparens och kvalité i redovisningen  

4.5.1. Transparensens påverkan på redovisningskvalité 

En återkommande uppfattning i intervjuerna tolkar vi är att transparens och redovisningskvalité har 

en påverkan på varandra. Samtliga elva respondenter ansåg att faktorerna står i förhållande till 

varandra och under intervjuerna fick vi höra “bättre förståelse genom att lämna ut mer 

information” (Redovisningsspecialisten) och “presentera mer… blir bättre kvalité” 

(Koncernredovisningsansvarige) som anledningar till detta. Koncernredovisningschefen förklarade 

likaså att om du visar på ett mer utförligt sätt vad du gjort med den information du lämnar ut om 

verksamheten så ger det en mer rättvisande bild. Även koncernredovisningsekonomen uttryckte: det 

blir lättare att förstå verkligheten, vart intäkterna kommer ifrån och det tror jag kan vara positivt”. 

Utifrån intervjuerna tolkar vi att en mer rättvisande bild ger en högre trovärdighet i arbetet och är 

därför en positiv aspekt på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité.  

 

CFOn resonerade kring transparensens påverkan på redovisningskvalitén och framhävde att:  

 

“Genom att beskriva extra mycket hur man har kommit fram till intäkter så tror jag att man skapar 

trovärdighet och kvalité, det tror jag absolut. Jag tror att det blir en väldigt omfattande notapparat 
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att beskriva. Det borde ge effekt på kvalitén, att det blir en högre transparens och en bättre 

jämförbarhet” (CFOn). 

 

Vi tolkar att varenda en av respondenterna anser att transparens har stor betydelse för den slutliga 

redovisningskvalitén. Partnern förklarade att när företag presenterar mer information än det som 

står i balans- och resultaträkningar så behöver du utveckla upplysningarna för att få till en god 

redovisningskvalité. Revisorn nämnde att faktorerna påverkar varandra genom att “mer information 

ska lämnas för allmänheten så bör det hänga ihop eftersom bra redovisningskvalité handlar om att 

visa verksamheten rätt”. Vår uppfattning är att påverkanseffekten transparensen har på 

redovisningskvalitén till stor del handlar om att när informationsasymmetrin minskar och den 

underliggande ekonomin tydligare återspeglas i de finansiella rapporterna så visas verkligheten på 

ett bättre sätt.  

4.5.2. IFRS 15:s påverkan på transparens och redovisningskvalité 

När vi frågade om respondenterna anser att IFRS 15 möjliggör förändringar på sambandet mellan 

transparens och redovisningskvalité svarade samtliga ja, som revisorn uttryckte sig: “följer man 

IFRS 15s upplysningskrav på ett bra sätt jämfört med hur man gör nu kommer transparensen 

förbättras och det kommer ge bättre kvalité”. Även Business Controllern beskrev att det blir 

förändringar med IFRS 15 eftersom öppenheten i intäktsredovisningen minskar risken för att inte 

dokumentera tillräckligt med information. 

 

En återkommande faktor som vi uppfattade vara viktig i samband med IFRS 15:s förändring av 

transparens och redovisningskvalité är öppenheten. Redovisningsspecialisten poängterade att 

öppenheten med hjälp av användandet av standarden påverkar kvalitén eftersom företag måste visa 

en tydligare bild. Business Controllern förklarade vidare att öppenheten i IFRS 15 “skapar mer 

insyn och transparens” och “det borde bli bättre kvalité”. Vi kunde utläsa i intervjuerna att flera 

respondenter anser att redovisningskvalitén kommer öka i samband med införandet av IFRS 15 på 

grund av att transparensen förbättras, vilket även hänger ihop med hur de definierar 

redovisningskvalité.  

 

Däremot framkom det i några av respondenternas intervjuer att IFRS 15:s slutliga effekt beror på 

vilken bransch ditt företag är verksam inom, som koncernredovisningsekonomen uttryckte sig: 

“branscher med mycket sammansatta produkter… tror jag kommer få stora effekter”. CFOn 

förklarade “det som påverkar mycket är vilken bransch företagen är i, inte nödvändigtvis införandet 

av IFRS 15” är av betydelse för den slutliga effekten. Utifrån respondenternas svar uppfattar vi att 
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storleken på IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och redovisningskvalité kommer 

variera från bolag till bolag.  

4.5.3. Revisorns påverkan på transparens och redovisningskvalité  

Genom intervjuerna med respondenterna från revisionsbyråer kunde vi utläsa likvärdiga svar i 

frågan om de tror att de själva är en yttre faktor som har möjlighet att påverka transparensen och 

redovisningskvalitén ytterligare förutom regelverkets potential. Främsta anledningen till att revisorn 

har en betydande roll förklarade partnern som “vi är på något vis den som har en möjlighet att gå in 

i detaljer och säga att ni borde göra såhär istället för sådär”. Den auktoriserade revisorn beskrev 

att de är en trygghet för företag eftersom “revisorer ska vara experter i frågan” och kan därför göra 

inverkan. Vidare var redovisningsspecialisten inne på samma spår och uttryckte:  

 

“Vi är den person som bestämmer vad som ska redovisas i rapporterna, så det gör att jag tror att vi 

kan ha en ganska stor roll att påverka. Följer inte vi reglerna så blir det ingen bra 

redovisningskvalité och då ger vi antagligen ut alldeles för lite information som därför speglar 

negativt på transparensen” (redovisningsspecialist).  

 

Vår uppfattning är att detta indikerar på att revisorn har en betydande roll i hur företagen 

representerar den finansiella informationen i slutändan och att de personligen även är medveten om 

det.  

 

 

  



 

44 
 

5. Analys 
Detta kapitel redogör den analys där det som uttrycks av respondenterna ställs mot den teoretiska 

referensramen som har bearbetats fram. De kategorier som presenteras är de nyckelbegrepp som 

genomsyrar hela studien. 

 
5.1. IFRS 15 

5.1.1. Förändringar i redovisningen i och med IFRS 15  
Utgångspunkten i uppfattningen hos respondenterna är att utökade upplysningskrav gällande 

intäkter är ett viktigt område för att en extern läsare ska kunna förstå den finansiella informationen. 

Studien visar att det är möjligt att i likhet med Wüstemann och Kierzek (2005) och Barker (2010) 

identifiera att det finns ett behov av en förbättrad information gällande intäkter. Vi kan konstatera 

utifrån respondenternas förväntningar i det empiriska materialet att utökade upplysningar i samband 

med införandet av IFRS 15 finns för att vägleda företag till att bedöma och informera intäkter på ett 

korrekt sätt. I situationer där intäktsstrukturen är komplicerad ställs det större krav på företagen att 

visa mer väsentlig information som inte tidigare har varit uttalat. Kraven tyder på att en ökad 

förståelse är av störst betydelse för den nya redovisningsstandarden. Detta ligger även i linje med 

hur Schipper et al. (2009) beskriver att en gemensam standard för intäktsigenkänning kan underlätta 

för internationell konvergens. 

 

I likhet med Marton et al. (2016) var en generell åsikt som presenterades under intervjuerna att för 

att få en fullständig överblick över intäktsredovisningen måste upplysningskraven kompletteras. I 

det empiriska kapitlet framgår det att förändringarna i upplysningskraven förväntas innebära att 

tankegångarna hos företagen gällande redovisning av intäkter måste utvecklas. Detta resonemang 

kan vi koppla samman med hur Weaver och Woods (2015) samt Jermakowicz och Gornik-

Tomaszeski (2006) exemplifierar att användandet av IFRS 15 kommer kräva ett fördjupat tankesätt. 

 

Vårt empiriska material visar att de centrala förändringarna med IFRS 15 förväntas handla om 

upplysningskraven och arbetet med att granska sina verksamheter för att undersöka standardens 

effekter på redovisningen. Detta blir en tydlig likhet med Buenas-Bontas (2014) beskrivning att i 

och med en ny redovisningsstandard så behöver alla enheter ompröva sin verksamhet. Det här är ett 

tillfälle då företagen behöver göra ett förändringsarbete för att kunna anpassa sig till en ny 

redovisningsprincip. Trots att standarden leder till mer arbete för verksamheterna kunde vi uttyda 

att majoriteten av respondenterna har en positiv inställning till IFRS 15 och dess förändringar. 
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Utifrån vårt empiriska material kan vi dessutom konstatera att IFRS 15 inte enbart förväntas bidra 

med positiva effekter inom verksamheter som det enligt Schipper et al. (2009) är, de förklarar att 

standarden kommer leda till bättre anpassning och eliminera skillnader. Problemen och kritiken som 

framgick ligger i att det är lätt att missa helheten ifall detaljerna i upplysningarna är allt för många. 

Studien indikerar att för mycket upplysningar och information kan ge en motsatt effekt då det 

försvårar möjligheten att förstå de finansiella rapporterna. Nobes (2012) tydliggör med ett exempel 

att bristen av vägledning för redovisning av intäkter är allt för oklar, vilket gör att informationen 

som lämnas blir bristfällig. Även om upplysningarna i IFRS 15 kan leda till en försvårad förståelse 

så upplever vi att respondenterna tror att detta kommer lyckas bara till viss mån. 

 

En ytterligare orsak till svårighet med IFRS 15 framgår av Hoogendoorn (2006) vara att standarden 

är alldeles för komplex, även för revisorer och andra specialister inom redovisningsområdet. Genom 

att kompetensen för att införa standarden på ett gynnsamt sätt saknas så kan det leda till 

konsekvenser på de finansiella rapporterna. Att redovisningsprincipen är komplicerad 

och upplysningstung uppfattar vi likt, som det framgår i det empiriska kapitlet, förmodas vara ett av 

de främsta problemen med IFRS 15. Med avseende på både enkelheterna och svårigheterna med 

IFRS 15 anser vi att det går att argumentera för standardens positiva effekt på redovisningen. Vi 

uppfattar likt respondenterna att det i slutändan kommer bli lättare att förstå intäkternas 

beståndsdelar. 

 

5.2. Transparens  

5.2.1. Definition av transparens 
Redan i den teoretiska referensramen fanns det en del oklarheter kring definitionen av transparens. 

Utifrån Barth och Schipper (2008) beskrivs transparens vara att företaget åskådliggör den 

underliggande ekonomin för utomstående intressenter. Det handlar om att värdefull information ska 

kunna utvinnas och vara förståelig för andra. Att det skulle finnas någon tveksamhet i frågan om 

definitionen av transparens kunde vi inte urskilja i intervjuerna. Studien visar på att transparens 

grundar sig i att lämna ut mer information om verksamheten vilket i sin tur leder till att det blir mer 

begripligt för interna och externa parter. 

 

Ball (2009) exemplifierar att transparensen blir bättre desto mer lättillgänglig informationen är för 

intressenterna. Ett syfte med begreppet är att ge en tydlig bild av företaget och dess information till 

andra. Studien indikerar på att informationen med IFRS 15 förväntas göra att det blir mer insyn och 

en bättre verklighetsbaserad bild av företaget vilket tyder på transparens. När intressenter får mer 

information så visar det bättre vad den egna verksamheten faktiskt gör. Vi upplever att inställningen 



 

46 
 

till transparens är att det skapar ett värde genom att bidra till lättbegriplighet kring 

affärsverksamheten. 

5.2.2. IFRS 15:s påverkan på transparens i redovisningen 
Nurunnabi et al. (2001) förklarar att en av de grundläggande orsakerna till behovet av transparensen 

i redovisningen är att det skapar öppenhet i varje avseende av verksamheten som förmedlar 

information till utomstående intressenter. Med hjälp av Barth och Schipper (2008) kan vi se att 

informationsasymmetri kan leda till negativa konsekvenser på företaget. Detta kan kopplas till att 

öppenhet är den faktor som upplevs som mest betydelsefull gällande transparens. Respondenterna 

beskrev att det blir en ökad tydlighet kring vad verksamheten består av och vad dess komponenter 

är i grunden. Ökad tydlighet kan skapas genom att det blir tydligare krav på att beskriva 

händelseförloppet i intäkternas olika delar vilket gör att det blir bättre förståelse i den finansiella 

informationen. På samma sätt belyser Bushman och Smiths (2003) öppenhetens effektiva sätt för att 

kunna identifiera och utvärdera möjligheter. 

 

Hope (2003) förklarar att god transparens kan innebära en ökad förmåga för att skapa 

framtidsprognoser för företags finansiella resultat. I motsats till detta uttryckte sig flertalet 

respondenter att för mycket information kan vara en nackdel eftersom det kan försämra förståelsen 

hos läsaren. Att de utökade upplysningarna i samband med IFRS 15 kan leda till att endast 

professionella analytiker har tillräckligt god kunskap för att begripa den finansiella informationen 

avspeglades i empirin. Utifrån detta tolkar vi att uppfattningen kring att standarden kan skapa 

svårigheter i förståelsen skiljer sig åt mellan teori och empiri. 

 

Behovet av transparens förklarades även motiveras genom att fler upplysningar bidrar till en 

förbättrad kontroll i verksamheten, vilket i längden gynnar företag. IFRS 15:s utökade 

upplysningskrav påstås enligt respondenternas uppfattning bidra till en förbättrad transparens. I och 

med att standarden är ett principbaserat regelverk så krävs det tolkningar för att det ska bli 

förändringar i transparensen. Vi har identifierat att en viktig aspekt vid transparens i användandet av 

IFRS 15 är det tolkningsutrymme som medföljer. Tolkningsutrymmet förklaras av Söderström och 

Sun (2008) som en av anledningarna till viljan att skapa tillförlitliga rapporter och förbättra 

transparensen. Genom företagsledningens incitament att redovisa en sann bild av företaget i 

kombination med kraven IFRS 15 ställer förväntas det ge en förändring i öppenheten. 

Tolkningsutrymmet i IFRS 15 tros därmed påverka transparensen i den finansiella informationen. I 

denna studie har vi funnit att tolkningsutrymmet skapar en oro då det upplevs att informationen som 

lämnas är beroende av hur respektive person bedömer och tolkar instruktionerna för IFRS 15. 
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Utrymmet för egna tolkningar kan därmed bidra till en negativ påverkan på transparensen då det 

kan hämma öppenheten. Detta visar på likhet med Barth och Schipper (2008) som förklarar att det 

finns en risk med egna bedömningar då det snarare försämrar transparensen än förbättrar. 

 

Genom möjligheten till fria tolkningar så finns det en osäkerhet i vilken utsträckning transparensen 

kommer ha en positiv utveckling i och med IFRS 15. Studien indikerar dock i enlighet med hur 

Bushman et al. (2004) beskriver att det finns ett behov av transparens i redovisningen på samtliga 

nivåer av företagsamhet. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna uppfattar vi att det i slutändan 

kommer ske en positiv ökning av transparensen i redovisningen med hjälp av IFRS 15 men att 

effekten kan variera från bolag till bolag, detta är även något som framgår i det empiriska kapitlet. 

 

Något som däremot är intressant, men som inte har tagits upp i denna kategori eller framgår i det 

empiriska materialet är att transparensen har en långsiktig påverkan på verksamheten. Vi kunde till 

skillnad från Verrecchia (2001) inte urskilja att informationsasymmetrin kan leda till betydande 

kostnader eller hämma investeringar. Respondenterna framförde istället resonemang främst om 

utökade upplysningskravens effekter på upplysningarna snarare än bokföringsmässiga effekter. Vi 

upplever att detta beror på, som studien indikerar, att ökad transparens på grund av IFRS 15 inte 

kommer leda till några större effekter på deras verksamhet. 

 

5.3. Redovisningskvalité 

5.3.1. Definition av redovisningskvalité 
Utifrån vårt empiriska material kan vi fastställa att oklarheten i definitionen av redovisningskvalité i 

verkligheten inte är ett lika stort bekymmer som det enligt Morais och Curto (2008) är, de förklarar 

att det finns ett gap för vad begreppet egentligen innefattar. Enligt vår uppfattning ligger skillnaden 

i att samtliga respondenterna definierar redovisningskvalité på likvärdiga sätt. Christensen et al. 

(2015) belyser att redovisningskvalité handlar om resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning 

och värderelevans. Å andra sidan indikerar denna studie på att redovisningskvalité främst innebär 

att företaget följer de lager och bestämmelser som finns samt medger de upplysningar som är 

väsentliga för intressenter vid utformandet av finansiella rapporter. För att uppnå en god 

redovisningskvalité behöver företaget vara konsekvent och ajourförd i sin rapportering vilket 

handlar om att bedömningarna ska vara lika från år till år men även vara uppdaterad utifrån de 

redovisningsprinciper som finns. 

 

Enligt Weaver och Woods (2015) är redovisningskvalité inte någon prioritet hos företag utan att de 

finansiella rapporterna utformas i första hand för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Denna 
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studie kan delvis indikera på att redovisningskvalité inte är något som beaktas i den dagliga 

verksamheten. Studien indikerar även att när den finansiella informationen är utformad med hänsyn 

till reglerna så resulterar det i god redovisningskvalité. 

5.3.2. IFRS 15:s påverkan på redovisningskvalitén  
En tydlig skillnad vi har uppmärksammat i denna studie gällande definitionen av 

redovisningskvalité är att tidigare forskning ser på kvalité utifrån ett annat perspektiv jämfört med 

vad som framgår i det empiriska kapitlet. Enligt Christensen et al. (2015) utvärderas IFRS påverkan 

på redovisningskvalité i den finansiella rapporteringen utifrån de tre faktorerna 

resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning samt värderelevans. Genom att dra paralleller mellan 

tidigare forskning och empiri kan vi urskilja tydliga skillnader bland dessa och respondenternas svar 

i intervjuerna. Empirin indikerar på att ur praktikers perspektiv har dessa faktorer inte en betydande 

påverkan vid fastställandet av redovisningskvalité. Vi uppfattade trots skillnaderna i 

utgångspunkten gällande redovisningskvalité att det fanns potential för att utvärdera effekten med 

avseende på resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning och värderelevans eftersom det fanns en 

förståelse i innebörden av faktorerna. 

 

Genom resultatmanipulering kan chefer använda sin bedömning för att ändra finansiella rapporter 

till det bättre. Uppfattningen kring resultatmanipulering är att tolkningsutrymmet i IFRS 15 gör 

manipulering till en beteendefråga då det framgår i det empiriska kapitlet att om personer vill 

manipulera resultat så kan inte en enskild standard förhindra det helt. Detta beskrivs tydligt av 

Ahmed et al. (2013) och Leuz (2010) som förklarar att IFRS utrymme för fria tolkningar ökar 

flexibiliteten för att förändra resultat till verksamhetens fördel. Å andra sidan poängterar Aubert och 

Grudnitski (2012) att resultatmanipulering bör bli mer komplicerad eftersom IFRS ska främja 

transparens och jämförbarhet. Den generella uppfattningen studien visar på är att IFRS 15 förväntas 

förhindra möjligheterna till resultatmanipulering då företagen tvingas uppvisa en tydligare bild av 

verksamheten i och med de utökade upplysningskraven. I vår studie framgår det att IFRS 15 

förmodas minska risken för manipulation genom mer transparens och upplysningar i redovisningen.  

 

Paglietti (2009) förklarar att företag som redovisar enligt IFRS kan upptäcka förluster tidigare än de 

som tillämpar en nationell redovisningsprincip. Det finns tveksamheter till att ett regelverk i sig 

skulle ha den effekten. Flertalet respondenter förklarade att beteendet hos praktikern är en faktor 

som har stor betydelse vid upptäckten av förluster. Med andra ord kan beteendet leda till en negativ 

effekt men att eftersom företag måste granska och analysera kundfordringar från dag ett så bör det 

främst bli en positiv utveckling. 
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I likhet med Barth et al. (2008) framgår det i vår empiri att användningen av IFRS 15 rimligtvis bör 

leda till tidig förlustigenkänning i och med de utökade upplysningskraven. Detta förtydligas av 

Deng (2013) som beskriver att flexibiliteten i IFRS 15 hjälper företag att bättre bedöma och 

utvärdera underliggande förluster. Det var enbart en av respondenterna som ställde sig kritisk till att 

IFRS 15 som regelverk kan bidra positivt till tidig förlustigenkänning. Vi fick förklarade för oss att 

det är prognoserna som upptäcker förlusterna i ett tidigt skede och att IFRS 15:s påverkan enbart 

kommer speglas i den slutliga rapporten. 

 

Värderelevans är den faktor inom denna kategori som det enligt vår mening, baserat på våra 

empiriska fynd, uppvisades störst osäkerhet om. Paglietti (2009) beskriver att förmågan hos den 

finansiella informationen att fånga och sammanfatta företagets värde utgör värderelevans. I en av 

intervjuerna kunde vi se att en av anledningarna till osäkerhet kring begreppet är att definitionen av 

värderelevans beror på hur respektive verksamhet värderar bolaget. Detta innebär att vi i denna 

studie fann att det är svårt att veta vilken påverkan IFRS 15 kommer ha på värderelevansen i 

slutändan men att det rimligtvis blir svårare att inte visa en sann bild på grund av transparensen. 

Utifrån vår uppfattning så indikerar denna studie på att IFRS 15 borde återspegla verksamheten på 

ett mer utförligt sätt då ytterligare information behöver lämnas i den finansiella rapporten. På 

samma sätt förklarar Capkun et al. (2008) att redovisningsinformation som utförs enligt IFRS 

återspeglar mer av företagets verkliga värde vilket leder till en ökad kvalité på den finansiella 

rapporteringen. 

 

Att det finns en positiv helhetsbild till att IFRS 15 som regelverk kan påverka redovisningskvalité 

med avseende på faktorerna resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning och värderelevans kan vi 

förankra i både teori och empirin. I enlighet med Aubert och Grudnitski (2012) och Pagliettis 

(2009) beskrivning indikerar studien på att det är möjligheten till att manipulera resultat och 

upptäcka förluster i ett tidigt skede som antas få störst effekt utifrån IFRS 15:s utökade 

upplysningskrav och förändring på transparens. Däremot fann vi i det empiriska materialet att det 

finns fler frågetecken kring begreppet värderelevans då denna faktor är mer komplex. 

 

5.4. Sambandet mellan transparens och kvalité i redovisningen 

5.4.1. Transparensens påverkan på redovisningskvalité 
Utifrån vårt empiriska material kan vi konstatera att det finns ett tydligare samband mellan 

transparens och redovisningskvalité än vad Cho et al. (2015) förklarar att tidigare forskning har 

belyst. Det framgick att när information som ska presenteras måste bli mer utförlig så kommer det 
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bli en effekt på verksamhetens redovisningskvalité. Barth och Schipper (2008) beskriver att 

transparensen kommer genom sin öppenhet i redovisningen återspegla företagets verkliga bild. Att 

lämna ut information om verksamheten som på ett mer utförligt sätt visar vad du har gjort i alla 

olika delar ger i slutändan en mer rättvisande bild. Vi uppfattar likt som det framgår i det empiriska 

kapitlet att det blir en högre trovärdighet i arbetet ifall du visar en mer verklighetsbaserad bild och 

det påverkar i slutändan hur god redovisningskvalitén är. 

 

Redan i den teoretiska referensramen upptäcker vi att det finns en tydlig koppling mellan de två 

faktorerna. Bhattacharya et al. (2008) förklarar att dålig redovisningskvalité är associerad med 

informationsasymmetri. Att faktorerna hänger ihop förtydligades av det empiriska materialet som 

visar att utökade upplysningar speglar verksamheten på ett bättre sätt. Studien indikerar även att det 

finns ett samband mellan faktorerna eftersom du blir mer utsatt vid en transparent redovisning vilket 

ger mer framträdande effekter på kvalitén ifall du inte gör rätt. Utifrån uppfattningen att det i både 

tidigare forskning och det empiriska materialet finns ställningstaganden som visar på att transparens 

och redovisningskvalité har en påverkan på varandra går det att argumentera för att detta samband 

har en väsentlig betydelse för den finansiella informationen. 

5.4.2. IFRS 15:s påverkan på transparens och redovisningskvalité 
Daske et al. (2008) redogör att användandet av IFRS leder till en minskning av 

informationsasymmetri samtidigt som företag erhåller en högre kvalité på redovisningen. Vår 

empiri talar för att sambandet mellan transparens och redovisningskvalité med avseende på IFRS 15 

är en väsentlig aspekt för den finansiella informationen. I det empiriska kapitlet framgår det att 

öppenhet förmodas vara den mest centrala förändringen i samband med införandet av IFRS 15 och 

att redovisa all väsentlig information tyder på en god redovisningskvalité. Detta är i likhet med 

Dengs (2013) beskrivning av att transparens är ett riktmärke för god redovisningskvalité eftersom 

intressenter får en förbättrad överblick på redovisningen i företaget. Av den anledningen att 

öppenhet är en viktig faktor i både definitionen av transparens och redovisningskvalité visar studien 

på att det finns ett samband. I intervjuerna framgick det att respondenternas förväntningar på IFRS 

15:s utökade upplysningskrav är att öppenheten kommer förbättras vilket i sin tur påverkar både 

transparensen och kvalitén i redovisningen. 

 

Cho et al. (2015) förklarar att sambandets totala och omfattande påverkan av IFRS är otydligt. Den 

generella uppfattningen hos respondenterna var att IFRS 15:s slutliga effekt på sambandet mellan 

transparens och redovisningskvalité till stor del förväntas grunda sig i vilken bransch ditt företag är 

verksam inom. Denna kategori kan utgå ifrån hur det empiriska kapitlet visar på att standardens 
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påverkan på transparens och redovisningskvalité beror på i vilken mängd företag kommer påverkas 

av de utökade upplysningskraven. En ytterligare faktor vi uppfattade förutom IFRS 15 som 

påverkar mängden transparens och redovisningskvalité i den finansiella informationen är 

revisionsbyråer. Detta visar på en skillnad då Deng (2013) förklarar att mängden transparens 

grundar sig i hur öppen personerna som utformar rapporterna vill vara snarare än vad ett regelverk 

kräver. Flera respondenter var inne på detta resonemang och uttryckte sig att på grund av att 

revisorer ska vara experter i frågan och kommer ha en roll i att utbilda och guida företagen i 

användandet av standarden så kommer de vara en påverkansfaktor.  
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6. Bidrag 
I detta avsnitt presenteras studiens bidrag genom att svara på studiens syfte. Först redogörs det 

teoretiska bidraget sedan det praktiska för att sist avslutas med förslag till vidare forskning.  

 
Syftet med denna studie var att belysa IFRS 15:s påverkan på sambandet mellan transparens och 

redovisningskvalité. Eftersom att detta är en studie där konsekvenserna av användandet av en 

internationell redovisningsstandard ännu inte är fastställda så hade vi i arbetets inledningsfas och 

inför den empiriska undersökningen förväntningar om, i enlighet med vårt syfte, att IFRS 15 kan 

bidra till förändringar på transparens och redovisningskvalité. En grundläggande roll för IFRS 15 i 

den finansiella rapporteringen är att bidra till mer transparens genom utökade upplysningar. I den 

utsträckning transparensen förbättras så leder det i sin tur till en påverkan på redovisningskvalitén. 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och respondenternas förväntningar i det empiriska 

materialet har vi fastställt att transparens förväntas ha en positiv effekt på redovisningskvalité när 

IFRS 15 används. Vi dokumenterar att genom utökade upplysningskrav i samband med IFRS 15 

förmodas det att transparensen förbättras genom mer öppenhet. Effekten av transparensen på 

redovisningskvalitén förväntas i sin tur påverkas av den förbättrade öppenheten i den finansiella 

informationen. Öppenhet har visat sig vara en betydande faktor vid fastställandet av sambandet 

mellan transparens och redovisningskvalité eftersom det leder till en positiv effekt på 

resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning samt värderelevans.  
 
Sammanfattningsvis stärker vår studie att användningen av IFRS 15 förväntas påverka transparens 

och redovisningskvalité positivt. Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor som genomsyrat arbetet 

har vi därför i denna studie kunnat besvara syftet. 
 

6.1. Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget i denna studie är att resultatet som framkommit bidrar till en ökad förståelse 

för hur användandet av IFRS 15 kan komma att påverka transparens och redovisningskvalité i den 

finansiella informationen. Forskningen kring ämnet att undersöka huruvida en internationell 

redovisningsstandard påverkar förhållandet mellan transparens och redovisningskvalité har av bland 

annat Cho et al. (2015) ansetts vara ett forskningsgap, då antalet studier som undersöker ett 

samband utifrån IFRS är begränsad. 

 

En nämnvärd poäng är att studien stödjer, genom sina antaganden, Daske et al. (2008) och 

Bhattacharya et al. (2008) tankegångar om att användandet av IFRS kan påverka relationen mellan 
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transparens och redovisningskvalité. Direkta förklaringar till detta i relation till tidigare forskning är 

att redovisningskvalitén förväntas förbättras med hjälp av transparensen när mer omfattande 

upplysningar i och med IFRS 15 används i den finansiella informationen. Vidare skiljer sig vår 

studie från Cho et al. (2015) då vi visar på att det finns antaganden om ett entydigt resultat, att IFRS 

15 kan påverka sambandet mellan transparens och redovisningskvalité. 

 

Dessutom med utgångspunkt i vår teoretiska referensram så hade vi ambitioner att belysa mer 

nyanser i sambandet men i och med att det fanns svårigheter att få respondenterna att spontant 

diskutera redovisningskvalité utifrån forskarnas definition så försvårades detta. En nämnvärd poäng 

med denna studie är därför att man i praktiken inte ser redovisningskvalité utifrån forskningens 

perspektiv. Ett bidrag till teorin vore därför att närma sig praktikernas syn på vad god 

redovisningskvalité innefattar och studera effekterna av internationella redovisningsstandarder 

utifrån deras perspektiv. 
 

6.2. Praktiskt bidrag 
Denna studie, som undersöker förväntade konsekvenser, visar på att det finns ett behov av en ökad 

förståelse för redovisningskvalité i den finansiella informationen i branscher där internationella 

redovisningsprinciper tillämpas. Det framkom att företag inte i någon större grad beaktar 

redovisningskvalité utifrån faktorerna, resultatmanipulering, tidig förlustigenkänning samt 

värderelevans, vilket forskare (Barth et al., 2008; Christensen et al., 2015) bedömer som mest 

relevant i samband med införandet av en redovisningsstandard och poängterar att detta beror på den 

institutionella inställningen hos företagen. Att se redovisningskvaliténs samtliga faktorer som en 

möjlig förklaring till den institutionella inställningen hos företag kan motivera bolag i alla branscher 

att reflektera över kvaliténs inverkan på deras verksamhet och resultera till förbättringar. 

 

Dessutom framkom det att praktiker inte vet hur de ska definiera vad värderelevans är i deras 

verksamhet. Detta kan vara av intresse för alla intressenter för att få en klar bild av företaget 

eftersom en bristande redovisningskvalité kan, likt Dichev et al. (2016) diskuterar, leda till 

allvarliga konsekvenser på kapitalmarknaden. I och med detta kan förhoppningsvis 

redovisningskvaliténs betydelse ge företag en ökad förståelse för vikten av värderelevans gentemot 

sina intressenter.  

 

6.3. Förslag till vidare forskning 
Av den orsaken att denna studie är avgränsad till att ge ett bidrag till ett specifikt område finns det 

utrymme för vidare studier. De förslag som vi lämnar till vidare forskning fokuserar kring IFRS 15 
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efter ikraftträdandedatumet då vi anser att det finns mer kvar att utforska kring denna 

redovisningsstandard. Vår rekommendation är att det kan utföras både kvalitativa och kvantitativa 

studier inom ämnet för att möjliggöra en djupgående förståelse. Denna studie leder därför till dessa 

förslag: 

-   Ett förslag till vidare forskning är att utveckla vår studie genom att behandla sambandet 

mellan transparens och redovisningskvalité utifrån IFRS 15 efter ikraftträdandedatumet. 

 

-   Vi har studerat redovisningskvalité utifrån faktorerna resultatmanipulering, värderelevans 

samt tidig förlustigenkänning och därmed vore det intressant att se studier där man definiera 

redovisningskvalité utifrån ett annat perspektiv. 

 

-   Utöver detta anser vi att det skulle vara intressant med kvantitativa studier som jämför 

årsredovisningar innan och efter införandet av IFRS 15 för att undersöka om det finns 

tydliga tecken på transparens. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till respondent företag  
Allmänna frågor IFRS 15 

1.   Vad är din position i företaget? Hur länge har du arbetat som detta? 

 

2.   Hur bekant är du med IFRS 15?  

 

3.   Vilket är ditt första intryck av IFRS 15?  

    

4.   Vad tror du kommer bli den största förändringen i ert sätt att tänka kring intäktsredovisning 

med tanke på införandet av IFRS 15? Om inget, varför? 

 

5.   Hur tror du IFRS 15 kommer påverka ert bolag? Om inte, varför?  

 

6.   Anser du att införandet av IFRS 15 kommer att påverka utförandet av finansiella rapporter 

positivt eller negativt? Varför?  

 

IFRS 15 + transparens 

7.   Tror du att IFRS 15 kommer spegla redovisningen på ett annat sätt? Ge bättre/sämre insyn? 

 

8.   Kan förändringarna i IFRS 15s upplysningskrav leda till en mer verklighetsbaserad bild av 

verksamheten? Hur? Internt/Externt? 

 

9.   IASB säger att IFRS 15 ska öka jämförbarheten och förbättra upplysningen vilket i sin tur 

ska leda till minskad informationsasymmetri. Håller du med att IFRS 15 kommer minska 

informationsasymmetrin? Varför tror du så? 

 

10.  Tror du att tolkningsutrymmet i IFRS 15 kan påverka transparensen i redovisningen? Och i 

så fall hur? 

 

IFRS 15 + redovisningskvalité 

11.  Hur ser ni på redovisningskvalité? Vad utmärker en god redovisningskvalité i ert företag?  

12.  Vilken effekt anser du att IFRS 15 kan komma att ha på redovisningskvalitén? Förklara 

gärna utifrån att standarden har utökat sina upplysningskrav. 
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Vi har definierat redovisningskvalité utifrån tre faktorer: resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning samt värderelevans 

 

13.  Hur tror du användandet av IFRS 15 kan komma att påverka företagets värde i den 

finansiella informationen? 

 

14.  Tror du IFRS 15 kan påverka möjligheten att upptäcka förluster i ett tidigare skede? Varför?  

 

15.  Hur tror du användandet av IFRS 15 kan komma att påverka möjligheten att manipulera 

resultat? Varför?  

 

Sambandet transparens + redovisningskvalité 

16.  Anser du att transparens (öppenhet/jämförbarhet) har en påverkan på redovisningskvalité? 

Hur? Varför? 

 

17.  Tror du att införandet av IFRS överlag bidrar till en förändring på redovisningskvalité och 

transparens? Hur? Varför inte? 

 

Avslutande del 

18.  Har du något mer du vill tillägga eller utveckla i dina tidigare svar? Eller något annat viktigt 

du tycker vi borde veta?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till respondent revisionsbyrå 
Allmänna frågor / IFRS 15 

1.   Vad är din position i företaget? Hur länge har du arbetat som detta? 

 

2.   Hur bekant är du med IFRS 15? 

 

3.   Vilket är ditt första intryck av IFRS 15?   

   

4.   Vad tror du kommer bli den största förändringen i sättet att tänka kring intäktsredovisning 

med tanke på införandet av IFRS 15?  

 

5.   Hur tror du IFRS 15 kommer påverka bolag? 
 

 
6.   Anser du att användandet av IFRS 15 kommer att påverka utförandet av finansiella rapporter 

positivt eller negativt? Varför?  
 

IFRS 15 + transparens 

7.   Tror du att utomstående intressenter kommer få en bättre uppfattning av den ekonomiska 

verksamheten genom IFRS 15? Varför? 

 

8.   Tror du att IFRS 15 kommer spegla redovisningen på ett annat sätt? Ge bättre/sämre insyn? 

 

9.   IASB säger att IFRS 15 ska öka jämförbarheten och förbättra upplysningen vilket i sin tur 

ska leda till minskad informationsasymmetri. Håller du med att IFRS 15 kommer minska 

informationsasymmetrin? Varför tror du så?  

 

IFRS 15 + redovisningskvalité 

10.  Hur ser ni på redovisningskvalité? Vad tycker du utmärker en god redovisningskvalité i ett 

företag? 

 

11.  Vilken effekt anser du att IFRS 15 kan komma att ha på redovisningskvalitén? Förklara 

gärna utifrån att standarden har utökat sina upplysningskrav. 

 

Vi har definierat redovisningskvalité utifrån tre faktorer: resultatmanipulering, tidig 

förlustigenkänning samt värderelevans 
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12.  Hur tror du användandet av IFRS 15 kan komma att påverka företagets värde i den 

finansiella informationen? 

 

13.  Tror du IFRS 15 kan påverka möjligheten att upptäcka förluster i ett tidigare skede? Varför? 

14.  Tror du att utrymmet för egna bedömningar i IFRS 15 kan komma att påverka incitamentet 

att manipulera resultat? Varför?  

 

Sambandet mellan transparens + redovisningskvalité 

15.  Anser du att transparens (öppenhet/jämförbarhet) har en påverkan på redovisningskvalité? 

Hur? Varför? 

 

16.  Tror du att införandet av IFRS överlag bidrar till en förändring på redovisningskvalité och 

transparens? Hur? Varför inte? 

 

Avslutande del 

17.  Eftersom att IFRS 15 är en principbaserad standard och därför tillåter mycket egna 

tolkningar. Tror du att ni som revisor kommer ha en stor påverkan på transparensen och 

redovisningskvaliténs förändring? 

 

18.  Har du något mer du vill tillägga eller utveckla i dina tidigare svar? Eller något annat viktigt 

du tycker vi borde veta?  
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Tabell 1 – Sammanställning av respondenterna  
 

Roll/Titel Benämning Bransch Datum för intervjuer 

Delägare/partner Partner Revisionsbyrå Personlig kommunikation 9 november 

2017 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Revisionsbyrå Personlig kommunikation 10 november 

2017 

Revisor Revisor Revisionsbyrå Personlig kommunikation 10 november 

2017  

Koncernredovisningsansvarig Koncernredovisningsansvarig Tillverkningsindustrin Telefonintervju 20 november 2017 

Koncernredovisningsekonom Koncernredovisningsekonom Tillverkningsindustrin Telefonintervju 20 november 2017 

Redovisningsspecialist Redovisningsspecialist Revisionsbyrå Telefonintervju 24 november 2017 

Chief Financial Officer  CFO Byggentreprenör Telefonintervju 27 november 2017 

Business Controller Business Controller Byggentreprenör Telefonintervju 24 november 2017  

Group Financial Controller Financial Controller Bilindustrin Telefonintervju 27 november 2017  

Koncernredovisningschef Koncernredovisningschef Tillverkningsindustrin Telefonintervju 27 november 2017 

Koncernredovisningsexpert Koncernredovisningsexpert Konsult Telefonintervju 29 november 2017 

 


