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Abstract  
 

Authors: Samar Katia och Parang Mahmoudpoor 

 

Tutors: Bengt Lindström och Jurek Millak 

 

Background and problem discussion: The new revenue standard IFRS 15 came as a 

replacement for all previous revenue standards. The application of the standard has meant 

that certain industries have had a greater impact, where the real estate industry's sector of 

residential development is one of them. There are differences in the companies' revenue 

recognition in this sector after the implementation of IFRS 15 in 2018. 

 

Purpose: The study aims to clarify the differences that exist between residential developers' 

revenue recognition. This is because it has been a topic that has been recognized and 

discussed by many after the implementation. Several residential developers have been 

criticized for the application of the new standard. 

 

Issue: How does income recognition differ between residential developers after the 

implementation of IFRS 15? 

 

Method: The method used to answer the purpose of the study as well as the question is a 

qualitative approach. Data from the selected companies’ annual reports for the years 2017 

and 2018 has been collected. In order to illustrate differences in the residential developers' 

revenue recognition, information has been obtained from Note 1 in the financial reports that 

refer to accounting principles. The data obtained has been supplemented from other parts of 

the annual reports, which is shown in more detail in the method chapter. 

 

Result: The result of the study shows that there are differences in revenue recognition for 

residential developers after the implementation of IFRS 15. There are differences in the 

timing of the revenue recognition, the number of performance obligations that have been 

identified and differences in accounting principles. 

 

Keywords: IFRS 15, residential developer, balance-sheet approach, revenue recognition, 

control, performance obligation. 



 

 

 
 

Sammanfattning 
 

Författare: Samar Katia och Parang Mahmoudpoor 

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

 

Bakgrund och problemställning: Den nya intäktsstandarden IFRS 15 kom som en ersättare 

av alla tidigare intäktsstandarder. Tillämpningen av standarden har medfört att vissa 

branscher har fått större påverkan, där fastighetsbranschens sektor bostadsutvecklare är en av 

dem. I denna sektor råder det skillnader i bolagens intäktsredovisning efter införandet av 

IFRS 15 från år 2018.  

 

Syfte: Studien syftar till att klargöra vilka skillnader som finns mellan bostadsutvecklarnas 

intäktsredovisning. Detta för att det har varit ett ämne som har uppmärksammats och 

diskuterats av många efter implementeringen där flera bostadsutvecklare har kritiserats för 

tillämpningen av den nya standarden.  

 

Frågeställning: Hur skiljer sig intäktsredovisningen mellan bostadsutvecklare efter 

implementeringen av IFRS 15?  

 

Metod: Den metod som använts för att besvara studiens syfte samt frågeställning är en 

kvalitativ innehållsanalys i form av granskning av bolagens årsredovisningar för åren 2017 

och 2018. För att åskådliggöra skillnader i bostadsutvecklarnas intäktsredovisning har 

information inhämtats bland annat från Not 1 i de finansiella rapporterna som avser 

redovisningsprinciper. Data som har inhämtats har kompletterats från andra delar av 

årsredovisningarna, vilket framgår mer detaljerat i metodkapitlet.  

 

Resultat: Studiens resultat visar på att det finns skillnader i intäktsredovisning för 

bostadsutvecklare efter implementering av IFRS 15. Det som skiljer sig är tidpunkten för 

intäktserkännandet, antal prestationsåtaganden som identifierats samt skillnader i 

redovisningsprinciper. 

 

Nyckelord: IFRS 15, balansorienterat synsätt, bostadsutvecklare, intäktsredovisning, 

prestationsåtagande, kontroll. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi först att presentera en bakgrund till studiens ämne för att ge 

läsaren en inblick i dess utveckling. Dessutom presenteras en problemformulering som 

beskriver varför studien undersöker det valda ämnet. Därefter introduceras den 

forskningsfråga som studien syftar till att besvara.  

1.1 Bakgrund 

Internationaliseringen av ekonomin och kapitalmarknaden leder till att företagen expanderar 

över de nationella gränserna, vilket har gjort det möjligt för investerare att få tillgång till nya 

marknader utomlands. Företagens finansiella rapporter utgör en viktig och central 

informationskälla för att kunna fatta nödvändiga investeringsbeslut. Problematiken med dessa 

rapporter är att de präglas av ojämförbarhet, med tanke på att de nationella 

redovisningsnormerna skiljer sig mellan de olika länderna. Detta leder i sin tur till en lägre 

ekonomisk effektivitet (Carrington et al. 2015, s.19). Detta gav upphov till att införa en 

internationell redovisningsstandard för börsnoterade bolag, där strävan efter att minska 

internationella skillnader var utgångspunkten. År 2005 började alla noterade bolag inom EU 

att tillämpa IFRS som utformades för att harmonisera redovisningsnormerna, för att på så sätt 

tillgodose investerarnas behov (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, ss. 277–279). 

 

IFRS består idag av en mängd olika standarder där IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är 

en av de senast tillkomna. IFRS 15 publicerades redan i maj 2014 av IASB men kom att träda 

i kraft den första januari 2018 (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, ss. 277–279). Denna 

standard kom som en ersättare av tidigare standarder IAS 18 Intäkter och IAS 11 

Entreprenadavtal som är branschspecifik. Enligt Törning (2015) anses IFRS 15 komma att 

främja intäktsrapporteringen, samt förändra grunden för huruvida det ska avgöras om intäkter 

ska redovisas över tid eller vid en viss tidpunkt. Törning menar att IFRS 15 ger en mer 

detaljerad vägledning för när intäkterna ska redovisas för att kunna ge en förbättrad 

bedömningsmöjlighet.  

IFRS 15 påverkar dock vissa branscher mer än andra. Enligt KPMG (2016) är bygg-, 

fastighet- och entreprenadverksamheten en av de mest drabbade branscherna av 

implementeringen av IFRS 15. Törning (2015) hävdar att det har varit svårt att veta hur 

intäkter för försäljning av byggnader som inte är färdiga ska tas upp. Vidare förklarar 



 

 

2 
 

Törning att gränsen mellan intäktsredovisning för färdigställande samt successiv 

vinstavräkning förskjuts i och med den nya standarden. Enligt Nordlander (2018) väljer vissa 

börsnoterade bostadsutvecklare idag att redovisa projektets intäkter i samband med 

tillträdestidpunkten, medan andra väljer att redovisa över tid. Att redovisningen sker över tid 

innebär att bolagen delar upp intäkterna på projektens olika utvecklingsfaser skriver 

Nordlander.  

 

Bostadsutvecklare som redovisar intäkter över tid konsoliderar inte bostadsrättsföreningen 

(Brf:en), med motiveringen att Brf:en anses vara självständig med en oberoende styrelse. Vid 

upplåtelse av lägenheter i ett flerbostadshus utgör bostadsrätter den vanligaste formen enligt 

Nasdaq Stockholm. Den affärsmodell som tillämpas är att bostadsutvecklaren utför 

entreprenaden och bygger det flerbostadshus som ska säljas genom en bostadsrättsförening. 

Det är bostadsutvecklare som initierar Brf:en och dess styrelse. De bolag som konsoliderar 

Brf:en gör det med anledningen att de inte anser att Brf:en är kunden. De betraktar inte heller 

Brf:en som självständig i förhållande till bostadsutvecklaren, då det är de själva som utser 

majoriteten i styrelsen. Till skillnad från övriga bolag som inte konsoliderar Brf:en och 

istället väljer att redovisa intäkter över tid, som tidigare kallats för successiv vinstavräkning 

(Nasdaq Stockholm, 2018). Aktieanalytikern och experten inom koncernredovisning Peter 

Malmqvist har blivit intervjuad av SvD. Han anger att successiv vinstavräkning har medfört 

att bostadsutvecklare redovisat vinsten trots att bostadsrättsprojekten inte har varit helt sålda 

(Hellekant, 2018).  

 

Detta resulterade i att lagstiftning av redovisningstillsyn ändrades och infördes den första 

januari 2019. Ändringen innebar att ansvar för granskningen av alla börsnoterade bolags 

finansiella rapporter lämnades över till Finansinspektionen. Finansinspektionen lämnade i sin 

tur över ansvar för granskning och tillsyn till Nämnden för svensk redovisningstillsyn 

(Finansinspektion, 2018). 

 

1.2 Problemformulering 

Wagenhofer (2014) betonar vikten av intäkter och menar att de spelar fundamental roll i 

företagens resultat. Författaren menar att intäkter är en viktig indikator på hur ett företag 

presterar. Intäkter används inte bara av externa intressenter utan även av företagsledningen 

för att mäta företagets prestation. Vidare menar 
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 Usurelu och Dutescu (2018) att intäkter är en av de mest komplexa posterna i den finansiella 

rapporteringen. Att kunna identifiera och redovisa intäkter har blivit alltmer komplicerat. 

Wagenhofer (2014) menar att detta kan bero på att företagens nya affärsmodeller består av 

komplexa och specifika transaktioner som tillämpas i större utsträckning idag. 

Intäktsredovisningen har varit i stor fokus vid flera stora skandaler som har inträffat. Ett 

exempel som Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) tar upp är företaget Enron, där deras 

uppblåsta siffror i den finansiella rapporteringen kom som en konsekvens av valet av 

tillvägagångssätt vid intäktsredovisning. Detta resulterade i en missvisande bild av företagets 

ställning.  

 

Det är vanligt förekommande inte minst inom fastighetsbranschen att frågan kring när en 

intäkt från en fastighetsförsäljning skall redovisas uppstår, skriver Nordlund (2006). 

Huvudproblematiken för redovisning av sådan intäkt enligt Nordlund är avgörandet för 

vilken tidpunkt som intäkten faktiskt ska erkännas. De två mer förekommande tidpunkterna 

för erkännandet av en fastighetsförsäljningsintäkt enligt tidigare 

intäktsredovisningsstandarder var antingen vid kontraktstidpunkten eller tillträdestidpunkten. 

Dock skulle bolaget beakta den osäkerhet som kunde påverka om försäljningen kunde 

fullgöras eller inte vid valet av tidpunkt (ibid.). 

 

Utgångspunkten för IFRS 15 är att intäktsredovisningen ska spegla en mer rättvisande bild av 

företagets prestation, med det menas att intäkten ska redovisas när kontrollen övergår till 

kunden (PWC, 2018). IFRS 15 som är principbaserad standard kan enligt Wüstemann och 

Wüstemann (2010) vara fördelaktigt, när en händelse inte täcks av någon specifik 

redovisningsstandard, då det lämnas utrymme för egna bedömningar vid sådana fall. Enligt 

tidigare forskning som har gjorts av Agoglia et al. (2011) visar det dock på att 

principbaserade standarder innehåller begränsad vägledning samt färre riktlinjer. Det ger 

upphov till professionella bedömningar som bör vara i enlighet med standardens syfte. 

Eftersom den nya intäktsstandarden IFRS 15 är principbaserad innebär det att det ges upphov 

till utrymme för egna tolkningar precis som Agoglia belyser. Det kan därmed resultera i att 

skillnader i intäktsredovisning mellan bolagen kan uppstå. Även en tidigare studie som har 

genomförts av Nobes (2005) visar på att en principbaserad standard kan leda till att 

jämförbarheten mellan bolagens redovisning minskar. Detta styrker ytterligare att standarden 

tolkas olika vilket medför att det kan förekomma skillnader i intäktsredovisningen.  
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Enligt Nasdaqs promemoria (2018) redovisar vissa bolag idag sina intäkter vid 

leveranstidpunkten, medan andra intäktsför över tid (successiv vinstavräkning). Bolagens 

bakomliggande motiveringen till redovisningen över tid är att bostadsrättsföreningarna i 

dessa fall anses som självständiga i förhållande till bostadsutvecklarna. Peter Malmqvist 

uppger till SvD att de bolag som redovisar intäkter över tid behöver korrigera sina 

räkenskaper. Det bör göras på ett sätt som gör att 2018:s årsredovisning inte ska strida mot de 

krav som IFRS 15 ställer. Han säger att JM, Oscar Properties, Peab, SSM Holding och 

Besqab är bland de bostadsutvecklare som behöver utföra denna korrigering (Hedelius, 

2019). 

1.3 Syfte 

Sektorn bostadsutvecklare har väckt uppmärksamhet samt kritiserats av börsen som 

finansinspektionen med fler, det är därmed ett omtalat och aktuellt ämne. Studien bidrar till 

att öka förståelsen för bolagens intäktsredovisning i denna sektor efter IFRS 15:s införande. 

Detta möjliggör i sin tur till att åskådliggöra skillnader mellan bostadsutvecklares 

intäktsredovisning efter tillämpning av IFRS 15.  

1.4 Forskningsfråga 

- Hur skiljer sig intäktsredovisningen mellan bostadsutvecklare efter 

implementeringen av IFRS 15?  

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka sektorn bostadsutvecklare som är listade på 

Stockholmsbörsen. Anledningen till att Stockholmsbörsen har valts och inte bolag som 

exempelvis är noterade på First North är för att de är tvungna att redovisa enligt IFRS. 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att endast undersöka bostadsutvecklare som 

säljer nyproducerade bostäder genom nybildade Brf:er. Anledningen till valet av just de 

bolagen är för att de är misstänkta för tveksam intäktsredovisning och därför har fått kritik. 

Utöver detta har endast verksamheter som är etablerade i Sverige valts att undersökas. 

Årsredovisningar för perioden 2017–2018 har undersökts med anledningen att det är 

brytpunkten mellan tidigare intäktsstandarder och den nya intäktsstandarden. 
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2. Metod 

Detta kapitel kommer att lyfta den undersökningsmetod och undersökningsdesign som har 

tillämpats i studien. Kapitlet presenterar även datainsamling, populationen, reliabiliteten, 

validiteten samt avslutas med en metoddiskussion.  

2.1 Undersökningsmetod 

I denna studie har vi valt att tillämpa dokumentanalys som undersökningsmetod. Enligt 

Lindstedt (2017) är dokumentanalys en form av kvalitativ innehållsanalys, där fokuset ligger 

på innehållet. Julien (2008) beskriver innehållsanalys som en process som används för att 

kategorisera kvalitativtextdata i liknande kategorier, för att kunna identifiera konsekventa 

mönster eller samband. Metoden används för att reducera datamängden och på så sätt kunna 

göra det som har samlats in mer förståelig (ibid.). Studien syftar till att tydliggöra de 

skillnader som uppstår mellan bostadsutvecklares intäktsredovisning i och med tillämpningen 

av IFRS 15. För att åskådliggöra skillnaderna behöver bostadsutvecklarna kategoriseras in i 

grupper. De som tillämpar standarden på ett liknande sätt ska ingå i samma kategori. Den 

kvalitativa innehållsanalysen möjliggör till denna kategorisering och det är därför denna 

undersökningsmetod anses vara lämplig i vår studie. Eftersom årsredovisningar för 

börsnoterade bolag är omfattande och består av mycket information blir dokumentanalys ett 

lämpligt verktyg som underlättar sammanställning av data.   

 

Lindstedt (2017) påpekar att man i en innehållsanalys behöver bestämma de analysenheter 

som ska undersökas. I denna studie betraktas bolagens årsredovisningar som 

undersökningens analysenheter. Bryman (2011) skriver att de officiella dokument som 

publiceras av privata aktörer kan vara meningsfulla för forskare i den mån de är förståeliga 

och tydliga. Dock anser han att trovärdigheten i sådana dokument kan vara känslig då de 

företag som upprättar dessa dokument ofta har en synpunkt eller idé som de vill förmedla 

genom dessa dokument.  

 

Trots att dokument kan fungera som en viktig källa för den sociala vetenskapliga data, 

framhålls deras roll sällan i den sociala forskningen. Dokument kan betraktas som ett 

kommunikationsverktyg mellan dokumentets författare och den som läser. Dokument kan 

förmedla meningsfulla budskap som kan vara skriftliga eller i andra format. För att kunna 

analysera dokument kan metoden innehållsanalys tillämpas (Prior, 2008). 



 

 

6 
 

 

Lindstedt (2017) tillägger att man behöver bestämma de egenskaper som ska undersökas i 

varje analysenhet. De egenskaper som ska identifieras i årsredovisningar i denna studie är de 

avtal som har ingåtts mellan bostadsutvecklaren och kunden, som kan bestå av Brf:en eller 

den enskilda bostadsköparen. För att kunna belysa de skillnader som uppkommer i samband 

med att IFRS 15 tillämpas av bostadsutvecklare krävs det att vi förstår det empiriska 

materialet. Det krävs även att vi förstår hur dessa bostadsutvecklare väljer att tillämpa 

standarden i praktiken i redovisningen av deras intäktsströmmar. Detta presenteras i deras 

årsredovisningar som brukar avspegla en bild av verkligheten.  

 

2.2 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver undersökningsdesign som en ram för att samla in och 

analysera data. Vidare menar de att en undersökningsdesign kan anses som ett verktyg som 

ger vägledning för dels hur en metod ska tillämpas och dels hur insamlade data ska 

analyseras. Shukla (2008) beskriver undersökningsdesign som en plan för de metoder och 

förfaranden som forskarna använder sig av för att inhämta och bearbeta data. 

Undersökningsdesign tillhandahåller en vägledning för hur forskaren ska gå tillväga för att 

besvara forskningsfrågan. Shukla menar att forskningsdesign har tydliga syften som härleds 

från forskningsfrågan. Forskningsdesignen syftar till att specificera dels informationskällor 

som ska användas för att inhämta data och dels vilken typ av data och undersökningsteknik 

som kan vara användbar i en undersökning.  

 

Den undersökningsdesign som tillämpas i studien är tvärsnittsdesign, vars innebörd enligt 

Bryman och Bell (2013) går ut på att man samlar in data från flera fall vid en viss tidpunkt, 

för att kunna upptäcka olika slags mönster. Även Lohr (2010) definierar tvärsnittsdesignen på 

ett liknande sätt och menar att designen avspeglar en bild av en population vid en specifik 

tidpunkt eller ett specifikt tidsintervall. Giddens (2007) menar att i en tvärsnittsstudie ämnar 

man att generalisera utfallet genom att de undersökta fallen representerar hela den population 

som en studie avser att mäta. En tvärsnittsdesign har valts för studien då studien ämnar 

undersöka ett flertal bostadsutvecklare, genom att information och data inhämtas från det 

bestämda och specifika tidsintervallet 2017 till 2018. En tvärsnittsdesign blir därmed lämplig 

för undersökningen då flera fall ska undersökas i form av olika bostadsutvecklare.  
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2.3 Datainsamling 

Undersökningen inleddes genom att data har inhämtats från de aktuella bolagens finansiella 

rapporter. De årsredovisningar som har använts är 2017 samt 2018:s årsredovisningar. Först 

sammanställdes de bolag som finns listade på Stockholmsbörsen som är bostadsutvecklare. 

Detta gjordes genom att koden 8600 skrevs in i rutan “ICB-Kod”. Denna kod avser 

finansbolag som tillhör fastighetsbranschen (real estate) enligt FTSE Russell (2019). De 

industriella bolag som jobbar med fastighetsbranschen (Construction & Materials) har 2300 

som sin ICB-kod (ibid.). Även denna kod skrevs in i rutan “ICB-Kod” på Stockholmsbörsens 

hemsida. 

 

Vi kunde på så vis få en lista över de fastighetsbolag som är listade på Stockholmsbörsen. 

Sedan lades dessa bolag in i en excelfil där de markerades med färgen grön ifall de arbetade 

med bostadsutveckling genom nybildade Brf:er, och med röd färg om de inte gjorde det. För 

att ta reda på om de arbetar med att utveckla bostäder som säljs via nybildade Brf:er läste vi 

först den beskrivning Stockholmsbörsen gav om bolaget, sedan läste vi motsvarande 

beskrivning på Avanzas hemsida. Därefter gick vi in på bolagens årsredovisningar och sökte 

efter nyckelorden: verksamhetsbeskrivning, bostadsrättsförening, intäktsredovisning eller 

segment. När det inte gick för vissa att tydligt avgöra om de var relevanta för studien utifrån 

deras årsredovisningar valde vi att säkerställa detta ytterligare genom att gå in på respektive 

bolags hemsida, för att läsa den beskrivning de gav över deras verksamhet. På hemsidan gick 

vi in på bolagens projekt samt fliken “om oss” eller “verksamhet”. Det kunde därefter 

konstateras att det var åtta stycken bostadsutvecklare som skulle användas i denna 

undersökning.  

 

När vi hade fastställt vilka bolag som skulle undersökas togs finansiella rapporterna fram för 

räkenskapsåren 2017 och 2018 för respektive bolag på nytt. Denna gång för att inhämta data 

som var relevant för studien. Finansiella rapporterna togs fram via sökning på Google som 

skickade oss vidare till bolagens egen hemsida. Därefter skrevs de finansiella rapporterna ut 

och markerades upp för de områden som var relevanta. Vi började med att läsa 

förvaltningsberättelsen för varje enskilt bolag för att kunna bilda uppfattning om bolaget. 

Sedan gick vi igenom de utskrivna årsredovisningarna i helhet men med extra fokus på vissa 

delar som ansågs vara av betydande karaktär. Det som avgjorde vilka delar som var av mer 

betydande karaktär för undersökningen bestämdes utifrån studiens syfte, som strävar efter att 
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undersöka hur dessa bolags intäktsredovisning skiljer sig. Koncernens balans- och 

resultaträkning, segmentsredovisning och Not 1 för redovisningsprinciper är några av de 

delar som ansågs vara av betydande karaktär för undersökningen. Intäktsredovisning, 

successiv vinstavräkning, avsnitt för IAS 18/11 samt IFRS 15 som oftast återfinns under Not 

1 är ytterligare relevanta delar. Detta gjordes för både årsredovisningar från år 2017 samt 

2018 där vi började med att gå igenom 2017:s årsredovisningar. Anledningen var att först 

begripa hur bolagen redovisade sina intäkter enligt tidigare intäktsstandarder. Genomgången 

av ovan nämnda delar resulterade i att vi kunde få förståelse för hur dessa bostadsutvecklare 

redovisade sina intäkter från projekten som härrör från segmentet bostadsutveckling. Data 

som avsåg intäktsredovisning sammanställdes sedan i empirin och ställdes upp för varje 

bolag.  Eftersom de undersökta bolagen har två olika kundgrupper delades bolagen upp i två 

kategorier beroende på vem som ansågs vara kunden. Utifrån studiens syfte blir det relevant 

att göra denna uppdelning för att kunna tydliggöra de skillnader som finns. Uppdelningen 

görs i enlighet med undersökningsmetod som har använts i studien vilket är kvalitativ 

innehållsanalys. Första kategorin består av de bolag som har Brf:en som sin kund medan 

andra kategorin består av bolag som har den enskilda bostadsköparen som sin kund. Efter att 

data avseende alla bolag i undersökningen hade sammanställts i empirin gick vi igenom 

allting på nytt. Detta gjordes för att ta bort eventuella data som inte var relevant för studien 

eller för att inhämta ytterligare data som saknades för något av bolagen. 

2.4 Studiens population 

Whalin (2011) beskriver population som den samling enheter som en studie ämnar undersöka 

för att kunna dra slutsatser. Studiens population är börsnoterade bostadsutvecklare på 

Stockholmsbörsen som säljer nyproducerade bostäder genom nybildade 

bostadsrättsföreningar. Denna population består av åtta stycken bolag vilka är JM, Besqab, 

OP, Peab, Bonova, Skanska, SSM Holding och Wallenstam.  

2.4.1 Bortfall 

Bortfall som denna undersökning har haft är bolaget Wallenstam. Anledningen till att bolaget 

har hamnat under bortfall beror ytterst på att det inte går att särskilja de intäkter som tas upp 

för exploateringsfastigheter samt för bostadsrätter. Vi anser inte heller att motsvarande data 

kan inhämtas för Wallenstam som för resterande bolag i undersökning. Därför blir det svårt 

att jämföra bolagets intäktsredovisning mot undersökningens andra bolag. Eftersom 

Wallenstam hamnar som bortfall resulterar det i att totalt sju av åtta bolag används i studien.  
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2.5 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet som av Bryman och Bell (2017) beskrivs som huruvida studiens resultat är 

tillförlitligt och om det går att genomföra samma studie på nytt och få samma utfall. Bell och 

Waters (2016) menar att reliabiliteten mäter i vilken utsträckning en undersökning ger 

likadana utfall vid olika tillfällen men under lika omständigheter.  

 

Reliabiliteten anses vara hög för denna studie vilket innebär att om studien skulle genomföras 

på nytt, oberoende av vem som genomför den så skulle resultatet av studien bli motsvarande 

denna med stor sannolikhet. Replikering av studien anses alltså vara hög eftersom data har 

inhämtats från finansiella rapporter som inte får modifieras efter att de har publicerats. 

Däremot är det viktigt att ha i åtanke att IFRS 15 trädde i kraft 2018 och är nytt för alla bolag, 

vilket kan innebära att bolagen har brist på kunskap. Detta kan resultera i att de redovisade 

förändringar som standarden har medfört inte är helt rättvisande. Det har vi sett genom 

datainsamlingen där de undersökta bolagen anger att de fortsätter redovisa sina intäkter på 

samma sätt som de har gjort enligt tidigare principer, förutom bolaget SSM Holding som har 

ändrat. Förståelsen för den nya standarden kan komma att öka och ge nya perspektiv för 

bolagen, vilket kan resultera i att tillämpningen av standarden kan komma att förändras i 

framtida rapporter. Detta skulle medföra en låg replikerbarhet då utfallet skulle skilja sig i 

tillämpning av standarden från olika räkenskapsår, vilket skulle medföra annat utfall vid 

undersökning av en annan period än den som har valts i denna studie. Dessa är risker som kan 

leda till att reliabiliteten i denna studie minskar men de anses inte vara så pass stora att de ska 

ha en avgörande effekt på denna studie. Därmed anses reliabiliteten hög för studien trots de 

risker som belysts ovan. För att ytterligare bidra till ökad reliabilitet av studien har det i 

denna studie tydligt framgått vilket tillvägagångssätt som tillämpats vid undersökningens 

datainsamling samt bearbetning.  

 

När det gäller validiteten menar Bell och Waters (2016) att begreppet är mer komplicerat, de 

förklarar att det är ett mått på om en viss fråga beskriver det som ska beskrivas eller mätas.  

Validitet handlar om hur väl det man undersöker stämmer överens med det som studien 

faktiskt ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2017 s.175). Eftersom vi har behövt ändra 

studiens forskningsfråga samt syfte under forskningsprocessen kan det ha bidragit till att 

validiteten för studien blir högre. Då både forskningsfrågan och syftet har anpassats efter det 

som studien faktiskt undersöker kan det innebära att vi kommer närmare det vi ämnar mäta. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur de valda bolagens intäktsredovisning skiljer sig 

efter IFRS 15. För att mäta detta har vi utgått från hur bolagen beskriver deras 

intäktsredovisning i sina årsredovisningar, som återigen inte kan modifieras.  

 

2.6 Metodreflektion 

Den valda metoden kan ha brister i form av att den data som har samlats in från bolagens 

finansiella rapporter och som sammanställts ser olika ut för varje bolag. Det innebär att då 

bolagen upprättar de finansiella rapporterna olika kan det försvåra för den som genomför en 

undersökning att inhämta identiskdata, vilket även försvårar att jämföra bolagen. Det 

uppkomna resultatet av insamlade data kan påverkas av det ovan nämnda. Beaktandet av 

detta har medfört att vi inte utgått från att information om liknande innehåll ska hittas i 

samma delar av de olika bolagens årsredovisningar. Vi har därmed sett varje årsredovisning 

som granskats som ett nytt och enskilt dokument. Ytterligare brister som kan finnas är att det 

kan uppstå feltolkning av den information som ges gällande IFRS 15:s påverkan då företagen 

väljer att göra detta på olika sätt. Vissa företag anger genom femstegsmodellens olika steg 

hur de redovisar sina intäkter enligt den nya standarden, medan andra bolag anger det i 

löpande text utan att direkt hänvisa till modellen. En eventuell förbättring av detta hade 

kunnat vara möjligheten att ställa frågor till företagen för de fall det rådde 

tolkningsproblematik. Denna möjlighet fanns dock inte vid genomförandet av 

undersökningen. Vi har försökt att bemöta denna svårighet genom att istället vara noggranna 

vid inhämtning av data samt att vara försiktiga vid tolkning av den. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer de teorier, modeller och principer som anses vara relevanta för att 

besvara forskningsfrågan i denna undersökning att presenteras. De kommer att användas 

genom arbetets gång för att analysera den data som framställs. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över det som har lyfts upp i den teoretiska referensramen. 

3.1 Koncernredovisning 

Ett företag upprättar de finansiella rapporterna huvudsakligen för att rapportera sin egna 

finansiella ställning men i det fall företaget är ett moderbolag och äger ett eller flera 

dotterbolag måste en koncernredovisning upprättas av moderbolaget. Därmed är 

moderbolaget skyldigt att rapportera på enhetsnivå samt på koncernnivå. Vid upprättandet av 

koncernredovisningen ska de europeiska börsnoterade bolag följa IFRS från och med den 1 

januari 2005 (Müller, 2014). 

 

Samtliga svenska moderföretag ska upprätta koncernredovisning, dock finns det undantag i 

det fall moderföretaget tillhör en underkoncern, vilket innebär att ett överordnat moderföretag 

har upprättat en koncernredovisning. Ett annat undantag är när moderföretaget tillhör en 

mindre koncern och då behöver inte moderföretaget här heller att upprätta en 

koncernredovisning. En mindre koncern är en koncern som inte kan klassificeras som större 

enligt ÅRL 1:3. En större koncern är en koncern där moderföretaget, eller ett av 

dotterföretagen är börsnoterat i en reglerad marknad, och att koncernen uppfyller i två år i rad 

mer än ett av följande tre kriterier: antal anställda är mer än 50, balansomslutning uppgår till 

mer än 40 mkr och att nettoomsättning överstiger 80 mkr (Carlsson & Sandell, 2018 s. 30). 

 

Utgångspunkten för koncernredovisning är att koncernen ska betraktas som en enhet, vilket 

kan uppnås genom att interna transaktioner och mellanhavanden elimineras. Interna 

transaktioner måste beaktas vid upprättandet av koncernens resultat- och balansräkning. 

Intern försäljning, internvinst, utdelningar från dotterföretag till moderföretag, interna 

fordringar och skulder är några exempel på sådana interna transaktioner som måste 

elimineras vid koncernredovisning (Marton & Pettersson, 2018 s. 56). 

 

Huruvida bolagen väljer att konsolidera Brf:en baseras på vem som anses vara kunden. För 

att förstå konsolideringsfrågan som utgör en viktig del i undersökningen, blir det därmed 
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viktigt att begripa hur grunderna för koncernredovisning går till. Det är därför 

koncernredovisning tas upp och tydliggörs i detta kapitel. 

3.2 Principbaserad redovisning 

För att kunna uppnå den globala harmoniseringen i redovisningen krävs det en principbaserad 

standard, som är heltäckande och anpassningsbar i samtliga branscher och länder. Företagen 

som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning producerar en principbaserad redovisning, och 

med det menas att standarden ger utrymme för företagets egna bedömningar. Detta kan 

resultera i att de finansiella rapporterna avspeglar en mer rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning, och på så sätt kan jämförbarhet främjas i redovisningen (Carrington et 

al. 2015, ss. 35, 77).  

 

Vidare hävdar Wüstemann och Wüstemann (2010) att bedömningen kan anses som en fördel 

i en principbaserad standard, då det kan finnas specifika händelser som inte täcks av någon 

redovisningsstandard. I detta fall skall företagsledningen som besitter kunskapen kring 

företagets ekonomiska ställning tolka principen och göra en lämplig bedömning (ibid.). Men 

å andra sidan kan detta utrymme anses som en nackdel i och med att företagsledningen 

tenderar ibland att utnyttja detta utrymme för att gynna sitt eget intresse, exempelvis genom 

att redovisa ett för högt resultat (Carrington et al. 2015, s 77).  

 

Agoglia et al. (2011) påpekar att principbaserade standarder innehåller begränsad vägledning, 

således ges det upphov till bedömningar som måste vara förenliga med standarden. Även 

Nobes (2005) tar upp problematiken med bristen på tydliga och lämpliga principer som en 

principbaserad standard kan medföra. Detta innebär att valfria redovisningslösningar kommer 

att väljas av företagsledningen i avsaknaden av tydliga riktlinjer, följaktligen leder detta till 

brist på jämförbarhet (ibid.). Enligt Wagenhofer (2014) är den nya intäktsstandard som IASB 

och FASB framställde principbaserad. IFRS 15 fastställer de principer som ett företag 

tillämpar vid rapportering av intäkternas tidpunkt, storlek, typ och osäkerhet (IFRS u.å). 

 

3.3 Erkännandet av intäkter 

Wagenhofer (2014) lyfter fram den betydelse som intäkter kan ha i de finansiella rapporterna. 

Författaren menar att intäkter är viktiga för att förstå på vilket sätt ett företag genererar sin 

lönsamhet, samt vad det är som skapar värde i företaget under en specifik period. Enligt 
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Wagenhofer är intäktserkännandet baserat på två beslut, det ena är när erkännandet ska ske 

och det andra är till vilket belopp intäkten ska redovisas. Första beslutet som rör tidpunkten 

för intäktserkännandet baserar sig på uppkomsten av den kritiska händelsen, och att intäkter 

kan tillhandahålla information om att den kritiska händelsen verkligen har uppkommit. 

Medan det andra beslutet tenderar att handla om uppskattning av de förväntade intäkterna 

(ibid.). Enligt IASB föreställningsram är en inkomst kvalificerad för erkännandet antingen i 

form av intäkt eller vinst, under förutsättning att inkomsten medför ett sannolikt inflöde av 

framtida ekonomiska fördelar, och att beloppet av det förväntade inflödet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (Wüstemann & Kierzek, 2005).  

 

Holtzmann (2011) beskriver i sin artikel modellen “contract-based revenue recognition 

model” som den nya intäktsstandarden grundar sig på. Modellen är baserad på de 

skyldigheter och rättigheter som uppkommer i samband med avtalsslutandet mellan ett 

företag och en kund. Modellen fokuserar på ett företags tillgångar och skulder snarare än 

intäkter och kostnader, intäkter bestäms utifrån förändringen i tillgångar och skulder. I 

samband med fokuset på kontraktstillgångar och - skulder ändras beskrivningen av 

intäktserkännandet. Holtzmann ger ett exempel som kan illustrera erkännandet av intäkter 

enligt tidigare och nuvarande intäktsstandarder. Holtzmann menar att i en kontantförsäljning i 

en butik erkänns intäkten när kunden betalar för varan, eftersom försäljningen har realiserats 

och betalningen har fullgjorts enligt tidigare intäktsstandarder. Medan i den nya 

intäktsstandarden kan transaktionen beskrivas som ett slutande av ett kontrakt. Kontraktet 

uppstår när kunden väljer en vara och betalar för den, i samband med denna stund har 

butikssäljaren en skyldighet, det vill säga en kontraktsskuld i form av att antingen leverera 

varan eller återlämna betalningen. När varan är levererad då kan intäkten erkännas eftersom 

säljaren har uppfyllt sitt åtagande och minskat sin kontraktsskuld (ibid.). 

 

3.4 Balansorienterat synsätt  

Det är det balansorienterade synsätt som är dominerande i IFRS. Marton, Lundqvist och 

Pettersson (2016) hävdar att utgångspunkten här är att först värdera tillgångar och skulder, 

därefter uppkommer resultaträkningens poster som en följdeffekt av hur man har värderats 

balansräkningens poster. Vidare menar de att intäktsstandarden IAS 18 riktar sig mot både 

balans- och resultatorienterat synsätt, medan den nya standarden IFRS 15 har tydliga drag av 
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ett balansorienterat synsätt. Holthausen och Watts (2001) skriver att balansräkningen ger 

information om tillgångarnas samt skuldernas värde. Detta möjliggör att utvärdera 

företagsledningens prestation genom att bedöma dess förvaltning av företagets tillgångar.  

Wagenhofer (2014) hävdar att i det balansorienterade synsättet sker intäktserkännandet i 

samband med att kontraktstillgångar och - skulder uppstår och erkänns. Enligt Holtzmann 

(2011) redovisas kontraktstillgångar i ett företags balansräkning om företaget har levererat 

varan/tjänsten till kunden trots att betalningen inte har skett. Däremot ska företaget redovisa 

en kontraktsskuld i sin balansräkning om betalningen har tagits emot innan varan/tjänsten 

levererats (ibid.). Detta överensstämmer med IASBs definition av intäkter som beskrivs som 

en ökning av de ekonomiska fördelar som uppstår under redovisningsperioden (Marton, 

Lundqvist & Pettersson 2016 s. 281). Dessa fördelar uppkommer i samband med en ökning 

av en tillgång eller minskning av en skuld under räkenskapsåret, som i sin tur leder till en 

ökning av eget kapital med undantag för de ökningar som hänför sig till tillskott av 

aktieägarna. Intäkter genereras när företaget bedriver sin vardagliga verksamhet i form av 

försäljning av varor och tjänster (ibid.).  

 

Wüstemann och Kierzek (2005) påpekar att på grund av att detta synsätt har en bredare 

definition av intäkter och kostnader kan vinsten uppkomma i form av omvärdering av 

tillgångar och skulder. Till skillnad från det resultatorienterade synsätt som inte betraktar 

sådana omvärderingar som vinster.  

 

3.5 Redovisningsprinciper 

3.5.1 Matchningsprincipen  

Vid beräkning av en periods resultat försöker man fastställa vilka periodens förbrukade 

resurser är samt vilka prestationer som har utförts. Det kan vara svårt samt problematiskt att 

avgöra när en utgift för en anskaffad resurs ska tas upp som en tillgång eller kostnad. 

Svårigheten att avgöra under vilken period någonting har skett kallas för 

periodiseringsproblem. Matchningsprincipen används för att lösa ett sådant problem genom 

att besvara två frågor. Den första frågan är att avgöra vilka intäkter en period har haft och den 

andra frågan att besvara är vad kostnaderna har varit för att generera dessa intäkter. Man 

försöker genom detta hitta samband mellan kostnader och intäkter och därmed matcha dessa. 

Enligt denna princip ska en utgift för exempelvis produktutveckling som sträcker sig över en 
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längre period betraktas som kostnad när den genererar en intäkt. På så vis ses utveckling av 

en produkt som en tillgång enligt denna princip fram till dess att den genererar intäkter, och 

då gör man avskrivning som är hänförlig till motsvarande intäkt som har genererats 

(Thomasson et al. 2010, s.30).  

 

3.5.2 Realisationsprincipen 

IFRIC 15 är ett tolkningsuttalande som ger vägledning för när en intäkt ska tas upp vid 

uppförande av fastighet, i det fall det föreligger ett avtal mellan köparen och säljaren innan 

fastigheten är färdigställd (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s.295). 

 

Anledningen till att IFRIC publicerade detta tolkningsuttalande var saknaden av en enhetlig 

praxis för redovisning av fastighetsförsäljning. Vissa företag redovisade enligt IAS 18 

Intäkter och tog upp därmed intäkten vid leveranstidpunkten, medan andra tillämpade IAS 11 

Entreprenadavtal och redovisade sina intäkter successivt. Huruvida det är IAS 18 eller IAS 

11 skall tillämpas beror det på om köparen kan specificera väsentliga byggnadselement i 

konstruktionen av fastigheten, innan början av uppförandet och/eller väsentliga förändringar 

under uppförandet. I det fall att köparen har denna förmåga tillämpas IAS 11 och intäkter 

fastställs utifrån färdigställandegraden. Däremot tillämpas IAS 18 om köparen har begränsad 

förmåga att påverka utformning av fastigheten (Balans nr 12, 2010). 

 

Vid tillämpning av IAS 18 ska först avgöras om avtalet handlar om tillhandahållande av 

tjänst eller varor. Om företaget inte behöver köpa eller leverera byggnadsmaterial är det fråga 

om tjänst och då redovisas intäkten successivt. I det fall där företaget måste leverera tjänster 

samt byggnadsmaterial behandlas avtalet på samma sätt som försäljning av varor. Intäkten tas 

då upp vid överföringen av de risker och förmåner som är förknippade med ägandet (Balans 

nr 12, 2010). 
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3.6 Tidigare intäktsredovisningsstandarder  

3.6.1 IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet 

IFRIC 15 är ett tolkningsuttalande som ger vägledning för när en intäkt ska tas upp vid 

uppförande av fastighet, i det fall det föreligger ett avtal mellan köparen och säljaren innan 

fastigheten är färdigställd (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s.295). 

 

Anledningen till att IFRIC publicerade detta tolkningsuttalande var saknaden av en enhetlig 

praxis för redovisning av fastighetsförsäljning. Vissa företag redovisade enligt IAS 18 

Intäkter och tog upp därmed intäkten vid leveranstidpunkten, medan andra tillämpade IAS 11 

Entreprenadavtal och redovisade sina intäkter successivt. Huruvida det är IAS 18 eller IAS 

11 skall tillämpas beror det på om köparen kan specificera väsentliga byggnadselement i 

konstruktionen av fastigheten, innan början av uppförandet och/eller väsentliga förändringar 

under uppförandet. När köparen har denna förmåga tillämpas IAS 11 och intäkter fastställs 

utifrån färdigställandegraden. Däremot tillämpas IAS 18 om köparen har begränsad förmåga 

att påverka utformning av fastigheten (Balans nr 12, 2010). 

 

Vid tillämpning av IAS 18 ska först avgöras om avtalet handlar om tillhandahållande av 

tjänst eller varor. Om företaget inte behöver köpa eller leverera byggnadsmaterial är det fråga 

om tjänst och då redovisas intäkten successivt. I det fall där företaget måste leverera tjänster 

samt byggnadsmaterial behandlas avtalet på samma sätt som försäljning av varor. Intäkten tas 

då upp vid överföringen av de risker och förmåner som är förknippade med ägandet (Balans 

nr 12, 2010). 

3.6.2 IAS 18 Intäkter 

Denna standard omfattade tre transaktionstyper, utförande av tjänsteuppdrag, varuförsäljning 

och de transaktioner som gav utdelning, ränta eller royalty på grund av att någon annan 

nyttjade ett företags tillgångar. Intäkten togs upp till verkligt värde motsvarande det som 

erhölls av motparten oberoende av vilken typ av transaktion. Tidpunkt för när intäkten skulle 

redovisas var då ekonomiska fördelar för prestationen ansågs sannolikt komma företaget 

tillhanda. För att göra denna bedömning utgick företagen från den tillgängliga informationen 

när finansiella rapporten skulle upprättas. Ordet sannolikhet som är ett begrepp för osäkerhet 

kunde tolkas olika mellan företag och personer då dessa är bedömningar som gjordes 

(Marton, Lundqvist & Pettersson 2017, s.195).  
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I denna standard togs intäkten upp vid försäljningstidpunkten, vilket betyder att försäljning 

var avgörande och därmed var realisationsprincipen central för standarden. Intäkten togs upp 

i samband med att förmåner och risker som var hänförliga till transaktionen hade överförts till 

kunden. Även matchningsprincipen var central som innebar att de kostnader och intäkter som 

var hänförliga till samma transaktion skulle redovisas samtidigt (ibid. s.195). 

 

3.6.3 IAS 11 Entreprenadavtal 

Intäkter från entreprenadavtal redovisades enligt successiv vinstavräkning som innebar att 

intäkten redovisades i nivå med att entreprenaden genomfördes. Eftersom entreprenadavtalen 

kunde sträcka sig över flera redovisningsperioder uppstod svårigheten för hur intäkten skulle 

redovisas. I dessa fall utgick man från de utgifter som transaktionen hade orsakat under den 

innevarande perioden gentemot totala utgiften för att fastställa färdigställandegraden. 

Färdigställandegraden var utgångspunkten för hur stor intäkt som skulle tas upp. Intäkter från 

tjänsteuppdrag som gick under standarden IAS 18 redovisades i praktiken på samma sätt som 

entreprenadavtal, det vill säga genom successiv vinstavräkning (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2017, s.195). 

3.6.4 Successiv vinstavräkning 

Det som kännetecknar fastighetsbranschen från ett redovisningsperspektiv är att intäkter som 

är intjänade är hänförliga till ett antal projekt, som sträcker sig över flera 

redovisningsperioder. En metod som kan vara tillämpbar för att redovisa intäkter i denna 

bransch är successiv vinstavräkning. Metoden används när uppdraget sträcker sig över mer än 

ett räkenskapsår och att projektets uppdrag kan beräknas på ett tillfredsställande sätt 

(Alappatt, Sheikh & Krishnan 2010). 

 

Metoden successiv vinstavräkning innebär att den totala projektsintäkten fördelas över 

projektets löptid. Vid långsiktiga projekt beräknas intäkter utifrån färdigställandegraden, som 

i sin tur fastställs utifrån de nedlagda kostnaderna i förhållande till de totala förväntade 

kostnaderna. Periodens intäktsredovisning är sammankopplad till periodens kostnader (Dutta 

& Reichelstein, 2005). 
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3.7 Den nya intäktsstandarden IFRS 15 

Denna standard är en ny standard för intäktsredovisning som kom att träda i kraft första 

januari 2018. Till skillnad från tidigare standarder IAS 11 och IAS 18 ger denna standard en 

mer tydlig och flexibel förklaring för hur intäkter ska redovisas (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2017, s.196). 

 

Falkman & Lundkvist (2016) skriver i tidskriften Balans att det som kännetecknar IFRS 15 är 

att den har ett balansorienterat synsätt, vilket innebär att företagets intäkter genereras som en 

följd av att en tillgång och skuld uppstår vid upprättandet av avtalet med kunden. Tillgången 

uppstår i samband med att företaget uppfyller sitt åtagande gentemot kunden, i form av att 

leverera tjänsten eller varan och då har företaget rätt till betalning. Däremot uppstår skulden 

när kunden betalar innan företaget har uppfyllt sin prestation, vilket innebär att företaget har 

skyldighet gentemot kunden enligt det upprättade avtalet.  

3.7.1 Fem stegs modellen 

Som det låter består denna modell av fem olika steg som kommer i kronologisk ordning. 

Modellen vägleder användare hur intäkter ska redovisas från att avtal ingås tills dess att det 

ska tas upp och redovisas som en intäkt.  

 

Första steget: Identifiera kontraktet 

Avtal som ska identifieras i detta steg kan vara upprättade genom sedvanlig affärspraxis, 

skriftligt eller muntligt. Vid upprättandet av avtal mellan företag och kund upprättas även 

rättigheter och skyldigheter som de tillsammans kommer överens om. För att avtalet ska 

anses existera enligt IFRS 15 måste båda avtalsparterna bekräfta att de godkänner avtalet 

genom att fullfölja sin skyldighet (Marton, Lundqvist & Pettersson 2017, s.198). 

 

Andra steget: Identifiera olika åtaganden i kontraktet 

Ett avtal kan bestå av olika prestationsåtaganden som i detta steg ska identifieras och 

separeras från varandra. De olika åtaganden som finns i avtalet är löften som utges av 

parterna, och kan exempelvis vara transaktion av en tjänst eller installation av en vara. 

Eftersom löften är distinkta ska de ses som olika prestationer och skiljas från varandra och 

ses som olika åtaganden. För att ett åtagande ska anses vara distinkt ska den enligt FAR 

(u.å.) uppfylla två kriterier. Det första kriteriet är att varan/tjänsten kan användas enskilt av 
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kunden, det vill säga att den är distinkt i sin karaktär. Det andra kriteriet som måste vara 

uppfyllt är att det i avtalet ska framgå ett löfte om att produkten ska överlämnas till kunden, 

och detta löfte ska vara avskiljbart från övriga löften i avtalet, vilket innebär att produkten är 

distinkt i avtalet. I så fall ska dessa åtaganden redovisas som separata och transaktionen delas 

upp i fler komponenter (Marton, Lundqvist & Pettersson 2017, s.199). 

 

Tredje steget: Fastställa transaktionspriset 

I detta steg är det viktigt att företaget tar hänsyn till olika möjliga betalningsmedel. Tillgångar 

som ges som ersättning eller förseningsränta kan vara ett exempel på ett möjligt 

betalningsmedel. En annan viktig faktor som ska beaktas vid fastställandet av 

transaktionspriset är om ersättningen är fast eller rörlig (Marton, Lundqvist & Pettersson 

2017, s.201). 

  

Fjärde steget: Fördela transaktionspriset 

De prestationsåtaganden som har identifierats sedan tidigare ska nu få ett transaktionspris 

som är hänförligt till respektive åtagande. Transaktionspriset fördelas därmed i detta steg på 

prestationsåtagandet som det avser. Det kan förekomma att ett företag säljer produkter som 

inte säljs separat utan kommer i paket. Priset ska sättas på sådana produkter som om de säljs 

separat (Marton, Lundqvist & Pettersson 2017, s.202). 

 

Femte steget: Uppfylla åtagande och intäktsredovisa 

Här bestäms när intäkten ska redovisas, vilket beror på när kontrollen överförs till kunden. 

När kunden har fått kontrollen på sin sida har prestationsåtagandet genomförts och därmed 

tas intäkten upp för åtagandet som den avser. Intäkten kan redovisas på två olika sätt 

beroende på hur avtalet ser ut och hur långt det sträcker sig. Intäktsredovisningen kan ske 

antingen över tid eller vid en tidpunkt. Vilket tillvägagångssätt som ska väljas är bundet till 

en del kriterier som ska lyftas upp i arbetet (Marton, Lundqvist & Pettersson 2017, s.203) 



 

 

20 
 

 

Figur 1: SAP Revenue Accounting & Reporting (Conessent u.å.)  

3.7.2 Begreppet kontroll 

Begreppet kontroll blir ytterst relevant vid tillämpning av IFRS 15 då en intäkt ska tas upp 

efter att ett prestationsåtagande är uppfyllt. Detta sker när den utlovade produkten är överförd 

till kunden, och avgörandet för när den anses överförd bestäms av när kunden har kontroll 

(PWC, 2014). Till skillnad från tidigare standarder där övergång av risker och förmåner som 

var avgörande. Kunden kan enligt den nya standarden få kontroll antingen vid en viss 

tidpunkt eller över tid i takt med att prestationsåtagandet utförs (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2017, s.198). Förmågan att förhindra andra från att ta fördel av en tillgång eller 

styra användandet av tillgången är en del av vad kontrollen innebär. Men även att själv kunna 

få de fördelar som tillgången genererar samt att kunna styra användningen av den (Marton, 

Lundqvist & Pettersson 2017, s.203). 

 

3.7.3 Kriterier för intäktsredovisning över tid 

Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) påpekar att intäkter från respektive 

prestationsåtagande ska redovisas när åtagandet är uppfyllt, vilket sker i samband med 

att kontrollen övergår från säljaren till köparen. Denna kontrollövergång kan ske antingen vid 

en tidpunkt eller över tid enligt IFRS 15. Vidare menar Smith, Brännström och Jansson 
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(2015) att IFRS 15 ger vägledning för när intäkter ska redovisas över tid, detta kräver att ett 

av de följande tre kriterierna ska vara uppfyllda:  

• Kunden förbrukar de fördelar som han får samtidigt som företaget presterar.  

• Kunden har kontroll över tillgången som företagets prestation producerar eller 

förbättrar.  

•  Företaget genom sin prestation skapar inte en tillgång som kan ha en alternativ 

användning för företaget. Företaget har samtidigt rätt till att erhålla betalning för dem 

utförda prestationer.  

 

3.8 Sammanfattning av teorikapitlet  

I teorikapitlet presenterades det som ansågs vara relevant för att analysera den inhämtade data 

och även ordningen som kapitlet följer i var genomtänkt. Kapitlet har inletts med rubriken 

koncernredovisning för att ge läsaren en inblick i konsolideringsfrågan som är en viktig del i 

undersökningen. Eftersom IFRS 15 är en principbaserad standard klargjordes innebörden av 

principbaserad redovisning, där även tidigare studier inom ämnet har presenterats. Därefter 

introducerades erkännandet av intäkter för att kunna förstå hur studiens bolag erkänner sina 

intäkter. Det balansorienterade synsättet har tagits upp eftersom IFRS 15 kännetecknas av det 

synsättet och vi vill undersöka om detta synsätt är dominerande för båda kategorierna i 

undersökningen efter implementeringen av IFRS 15. Matchning - och realisationsprincipen är 

centrala principer för hur och när en intäkt ska erkännas och redovisas i resultaträkningen, 

därför togs de upp i kapitlet.  

 

Vi valde först att tydliggöra de tidigare intäktsredovisningsstandarderna i syfte av att förstå 

hur intäkter redovisades innan IFRS 15:s implementering. För att kunna begripa den nya 

intäktsstandarden IFRS 15 och vad som är nytt med den ansåg vi att det är betydande att 

läsaren sätter in sig i de tidigare intäktsstandarderna. Sedan introducerar vi den nya 

intäktsstandarden IFRS 15 bestående av de viktigaste delarna för undersökningen 

som femstegsmodellen, begreppet kontroll samt kriterier för intäktsredovisning över tid. 
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4. Empiri 

Nedan redovisas den data som har samlats in för respektive bolag. Bolagen kommer att 

kategoriseras i två kategorier, den första är de bolag som redovisar över tid och har Brf:en 

som sin kund. Den andra kategorin består av de bolag som redovisar vid en tidpunkt och har 

den enskilda bostadsköparen som sin kund. Sedan framgår det vilket segment som har 

undersökts i bolagens årsredovisningar. En beskrivning för hur bolagen redovisade intäkter 

för deras projekt i enlighet med tidigare intäktsstandarder IAS 18 & 11 enligt 

årsredovisningar för år 2017 ges. Därefter presenteras motsvarande data men från 

årsredovisningar för 2018 och den nya intäktsstandarden IFRS 15. 

4.1 Bolag som har Brf:en som sin kund 

Kategorin kommer att bestå av följande bolag; JM, Besqab, OP och Peab. Det som 

kännetecknar dessa bolag är att de har de nybildade bostadsrättsförening som sin kund och att 

de redovisar sina intäkter från entreprenadavtalet över tid (successivt). Intäkter redovisas över 

tid från och med den dag ett entreprenadavtal har ingåtts med Brf:en. Resultatet från ett 

projekt är baserat på färdigställandegraden som beräknas utifrån de nedlagda kostnaderna i 

förhållande till de totala beräknade kostnaderna. En stor del av dessa bolags nettoomsättning 

är hänförlig till upparbetade intäkter. Dessa bolag anser inte att de har ett bestämmande 

inflytande över de nystartade bostadsrättsföreningarna vilket ligger till grund för att dessa 

föreningar inte konsolideras i koncernens redovisning.  

4.1.1 JM 

Relevant segment - JM Bostad Stockholm & JM Bostad Riks  

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Avtal mellan Brf:en och JM ingås där Brf:en anses vara beställaren.  

- I avtalet överlåts marken till Brf:en där det framgår information om uppförandet av 

bostadsfastigheten som Brf:en har beställt.  

- Enligt JM betraktas detta avtal som ett entreprenadavtal och den intäktsredovisas i 

enlighet med IAS 11 Entreprenadavtal. 

- Enligt JM beräknas intäkter utifrån upparbetningsgrad. Upparbetningsgrad fastställs 

huvudsakligen utifrån de nedlagda projektkostnaderna (innefattande även mark och 

räntekostnader) i förhållande till de totala beräknade projektkostnaderna. 
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- Skillnaden mellan upparbetad intäkt och ännu ej fakturerade belopp redovisas i 

balansräkningen som tillgång. Däremot redovisas skillnaden mellan fakturerade 

belopp och ännu ej upparbetad intäkt som skuld.  

- JM tillämpar successiv vinstavräkning detta då de fullgör prestationen i takt med 

utförandet av respektive projekt enligt JM. Den successiva vinstavräkningen tillämpas 

i projektets inledningsfas under förutsättning att projektets intäkter och kostnader kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- JM ingår avtal med Brf:en och avtalet är prissatt som en helhet och utgörs av ett 

prestationsåtagande. 

- Enligt JM ska redovisning av intäkter från projektutvecklingen av bostäder i Sverige 

fortsatt ske över tid, med tillämpning av successiv vinstavräkning. 

- JM hävdar att intäkten ska redovisas successivt eftersom de är bundna enligt avtalet 

att leverera en specifik byggnad och har rätt till betalning under projektets gång. 

- JM påpekar att införandet av den nya standarden IFRS 15 inte medför någon 

förändring i intäktsredovisning i affärssegmenten JM Bostad Stockholm och JM 

Bostad Riks förutom att det har skett omklassificering beträffande projektfinansiering 

inom dessa segment.  

4.1.2 Besqab 

Relevant segment -Region Uppsala & Region Stockholm   

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Avtal med respektive bostadsrättsförening ingås och ses som ett prestationsåtagande. 

- Projektens upparbetningsgrad med hänsyn till försäljningsrisken används som grund 

för när inkomster och utgifter ska tas upp för uppdraget. Dessa matchas med hänsyn 

till det faktiska arbetet som utförts, vilket medför att det som redovisas speglar den 

verksamhet som faktiskt har drivits under perioden anger Besqab.   

- Successiv vinstavräkning tillämpas på intäktsredovisningen och är baserad på prognos 

av slutgiltigt projektresultat. 

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- Besqab överlåter fastigheten till bostadsrättsföreningen i samband med 

entreprenadavtalet som ingås med bostadsrättsföreningen som anses vara beställare.  



 

 

24 
 

- Projektutveckling av bostäder anses utgöra ett prestationsåtagande. 

- Det framgår i avtal med bostadsrättsföreningen att de är skyldiga att betala Besqab i 

takt med uppförande av byggnaden.  

- Då kunden äger marken som det byggs på anses kontrollen vara över hos kunden för 

byggnaden i takt med att den byggs och därmed redovisas intäkter för 

projektutveckling av bostäder över tid.  

4.1.3 Oscar Properties Holding (OP) 

Relevant segment - Projektutveckling 

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Bostadsrättsutveckling sker enligt OP genom att ett entreprenadavtal upprättas mellan 

OP och en bostadsrättsförening. 

- Brf:en förvärvar marken i samband med avtalets slutande där en fastighet skall 

konverteras/uppföras. 

- Ett projektresultat är baserat på färdigställandegraden samt försäljningsgraden. 

Färdigställandegraden bestäms utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totala 

förväntade projektkostnader. Medan försäljningsgraden fastställs utifrån antalet 

avyttrade lägenheter i förhållande till totalt antal producerade lägenheter. Med 

avyttrade lägenheter avses att det ska finnas ett bindande kontrakt med 

bostadsrättsköparen och att handpenningen har betalats anger OP. 

- OP påpekar att entreprenadavtalets resultat redovisas successivt i enlighet med IAS 11 

och att redovisning av intäkter sker när ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 

koncernen samt att intäkterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. 

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- OP slutar ett entreprenadavtal med Brf:en, i samband med avtalet förvärvar Brf:en 

marken.  

- OP åtar sig att uppföra och tillhandahålla en nyckelfärdig bostadsfastighet mot en 

marknadsmässig ersättning. 

- Enligt OP är avtalet prissatt som en helhet och utgörs av ett prestationsåtagande, 

vilket är att leverera en specifik byggnad.  

- Entreprenadavtalets resultat redovisas över tid från och med den dag ett bindande 

avtal har upprättats mellan OP och Brf:en. Resultatet fastställs utifrån 

färdigställandegraden och försäljningsgraden. 
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- OP tillämpar IFRS 15 för att redovisa intäkter från projektutveckling av bostäder. OP 

fortsätter att redovisa dessa intäkter successivt då OP har rätt till betalning under 

uppförandetiden. Detta innebär enligt OP att IFRS 15 inte medför någon förändring 

av OP:s intäktsredovisningsprinciper. 

4.1.4 Peab 

Relevant segment - Projektutveckling 

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Ett entreprenadavtal upprättas mellan Peab och den nybildade bostadsrättsföreningen.  

- Enligt avtalet säljer Peab marken till Brf:en samt uppför byggnaden som Brf:en 

beställer och som ska upplåtas i form av bostadsrätter senare.   

- Peab anger att intäkter från detta entreprenadavtal redovisas enligt IAS 11 

Entreprenadavtal, detta innebär att bolaget tillämpar successiv vinstavräkning. 

- Intäkter är baserade på projektets färdigställandegrad som fastställs utifrån de 

nedlagda kostnaderna i förhållande till de totala beräknade kostnaderna för projektet.  

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- Peab slutar två avtal med bostadsrättsföreningen.  Ett marköverlåtelseavtal och ett 

entreprenadavtal men eftersom det ena avtalet beror på det andra avtalet kombineras 

dessa två avtal till ett enda enligt Peab. 

- Kontraktet består av ett enda prestationsåtagande enligt Peab. Marken och 

uppförandet av entreprenaden utgör input i processen att färdigställa en ny byggnad. 

- Transaktionspriset är en fast kontraktssumma. 

- Intäkter redovisas över tid då Peab uppför byggnaden på kundens mark. Intäkter är 

baserade på färdigställandegrad som beräknas utifrån de nedlagda kostnaderna i 

förhållande till totala beräknade kostnader för respektive projekt.  

- Peab uppger att IFRS 15 inte har medfört några förändringar i sin intäktsredovisning 

för projektutveckling, detta innebär att intäkten redovisas över tid som tidigare. 
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4.2 Bolag som har den enskilda bostadsköparen som sin kund 

Denna kategori kommer att bestå av tre bostadsutvecklare vilka är Bonava, Skanska och SSM 

Holding. Det som är kännetecknande för dessa tre bolag är att de redovisar sina intäkter från 

bostadsutvecklingen på ett liknande sätt då de redovisar vid en tidpunkt, när bostadsköparen 

tillträder bostaden. Något annat som de har gemensamt är att de anser att den privata 

bostadsköparen är deras kund. Dessa bolag anser att de har ett bestämmande inflytande över 

de nystartade bostadsrättsföreningarna, vilket leder till att dessa föreningar konsolideras i 

koncernens redovisning. Bolagen redovisar projektens utgifter som tillgång under projektens 

löptid.  

4.2.1 Bonava 

Relevant segment - Försäljning av bostäder till konsumenter 

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Ett bindande avtal sluts mellan slutkunden och Brf:en. I avtalet regleras handpenning, 

tillträdet och slutbetalningen.  

- Bonava uppger att bolaget redovisar intäkter från bostadsprojekt för konsumenter i 

samband med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med bostadens 

ägande har överförts till slutkunden. 

- Enligt Bonava blir tillträdestidpunkten den tidpunkt som avgör intäktsredovisningen.  

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- Bonavas avtal utgörs av kontraktet med slutkunden.   

- Kontraktet utgörs av ett enda prestationsåtagande vilket är att leverera en bostad till 

kunden.   

- Bonava redovisar intäkten när prestationsåtagandet är uppfyllt. Detta sker enligt 

Bonava när kunden tillträder och får kontroll över sin bostad. 

- För Bonava innebär IFRS 15 att intäkten redovisas när slutkunden erhåller kontroll 

över sin bostad vilket sker i samband med tillträdestidpunkten. 

- Detta innebär enligt Bonava att IFRS 15 inte kommer att ge upphov till någon effekt 

på bolagets redovisning. 
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4.2.2 Skanska 

Relevant segment - Bostadsutveckling 

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- IFRIC 15 som följs av Skanska lämnar vägledning om i vilka fall IAS 11 respektive 

IAS 18 skall tillämpas. 

- IFRIC 15 innebär för Skanska att intäkter av bostadsutveckling redovisas först när den 

enskilda bostadsköparen får den juridiska äganderätten till bostaden.  

- Intäkter redovisas när bostadsköparen får tillträde till sin bostad. 

- Endast när det är sannolikt att koncernen kommer få ekonomiska fördelar redovisas 

intäkterna. 

 

Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- Inom segmentet bostadsutveckling har Skanska ett avtal med bostadsrättsköparen. 

Avtalet avser försäljningen av bostadsrättslägenhet.  

- Enligt Skanska utgörs oftast kontraktet av ett prestationsåtagande vilket är att 

överlämna en inflyttningsklar bostad. 

- Skanska redovisar intäkten av bostadsutvecklingen vid en tidpunkt. Tidpunkten 

bestäms när den enskilda bostadsköparen tillträder sin bostad, det vill säga när kunden 

får kontroll över bostaden.  

4.2.3 SSM Holding 

Relevant segment - Projektutveckling av bostadsrätter 

Kund - 2017: Brf:en, 2018: Enskilda bostadsköparen 

Bolagets intäktsredovisning enligt IAS 18 & 11: Årsredovisning 2017  

- Huvudsakligen genomförs intäkter från bostadsutveckling i stockholmsregionen 

genom att entreprenadavtal tecknas med en självständig bostadsrättsförening.  

- De intäkter som tas upp baseras på projektets färdigställandegrad samt 

försäljningsgrad. Färdigställandegraden bestäms utifrån kostnader för perioden i 

förhållande till totala planerade kostnader för projektet. Försäljningsgraden bestäms 

genom att ta de avtalade insatserna genom de totala insatserna för respektive projekt. 

- SSM Holding tar upp intäkter successivt från den dag ett bindande avtal ingås med 

Brf:en. 
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Bolagets intäktsredovisning enligt IFRS 15: Årsredovisning 2018 

- I och med den nya principen har SSM Holdings intäktsredovisning påverkats. 

Tidpunkten för när totala intäkter för byggnation, försäljning av mark och 

projektering i ett bostadsutvecklingsprojekt har ändrats.  

- Det har gått från successiv vinstavräkning som det var tidigare till att intäkter nu 

redovisas vid en tidpunkt, det vill säga när kontrollen övergår till den enskilda 

bostadsköparen. Detta uppstår vanligen då varje enskild bostadsrättsinnehavare 

tillträder sin bostad. 

- Intäkter som redovisas baseras därmed på faktisk intäkt som bostaden har genererat 

vid försäljningen. 

- Kunden utgörs nu av den enskilda bostadsköparen och inte Brf:en som tidigare. 

4.3 Sammanfattning av empirikapitlet 

 

I detta kapitel har data för undersökningens bolag presenterats där det har konstaterats att fyra 

av sju bolag beståendes av JM, Besqab, OP och Peab väljer att redovisa intäkter över tid samt 

anser Brf:en vara kund. Resterande tre bolag som är Bonava, Skanska och SSM Holding 

redovisar sina intäkter vid en tidpunkt och anser att den enskilda bostadsköparen är kunden. 

Det har även utifrån en jämförelse mellan 2017 och 2018:s årsredovisningar framgåtts att 

SSM Holding har efter implementering av IFRS 15 ändrat synen på vem som anses vara 

kunden. Tidigare ansåg de att Brf:en var deras kund men efter implementeringen anser de att 

den enskilda bostadsköparen är kunden. En sammanställning av empirikapitlet har gjorts i en 

tabell som följer nedan. Tabellen visar uppdelningen mellan bolagen beroende på vid vilken 

tidpunkt de redovisar sina intäkter och vem som anses vara kunden.  
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Tabell 1: Sammanställning av data 

   
 

JM Besqab OP Peab Bonava Skanska SSM Holding 

Tidpunkten för intäktsredovisning 

Över tid X X X X 
   

En tidpunkt 
    

X X X 

Kunden 

Brf:en X X X X 
   

Enskild bostadsköpare 
    

X X X 
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5. Analys 

Kapitel kommer att inledas med att en analys förs av den första kategorin, det vill säga de 

bolag som har Brf:en som sin kund. Därefter analyseras den andra kategorin som har den 

enskilda bostadsköparen som sin kund. 

5.1 Bolag som har Brf:en som sin kund 

Detta avsnitt kommer att handla om de fyra bostadsutvecklare som anser den nybildade 

Brf:en som sin kund och som beställare av entreprenaden. De fyra bolagen är JM, Besqab, 

OP och Peab.  

 

5.1.1 Bolagens intäktserkännande 

Enligt det empiriska material som samlats in från 2017:s årsredovisningar ser vi att bolagen 

valde att redovisa sina intäkter som är hänförliga till bostadsutvecklingen i enlighet med de 

tidigare intäktsstandarderna. Intäkter från entreprenadavtalen redovisades successivt utifrån 

färdigställandegraden som fastställs utifrån de nedlagda kostnaderna i förhållande till de 

totala beräknade kostnaderna för respektive projekt. Detta överensstämmer med 

beskrivningen som Marton, Lundqvist och Pettersson (2017) ger för hur intäktsredovisningen 

skedde enligt tidigare standarden IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt Alappatt, Sheikh och 

Krishnan (2010) är metoden för redovisning över tid (successivt) tillämpbar för att redovisa 

intäkter när uppdrag sträcker sig över mer än ett räkenskapsår, vilket kan vara en förklaring 

till varför dessa fyra bolag valde att tillämpa denna metod. Detta för att deras projekt löper 

över flera räkenskapsår.  

 

Dessa fyra bolag anger att de börjar intäktsredovisa från och med den dag de ingår ett 

bindande avtal med den nybildade Brf:en och att intäkter redovisas i takt med projektets 

upparbetning. Enligt Holtzmann (2011) uppstår rättigheter och skyldigheter i samband med 

att ett företag slutar ett avtal med en kund och att företaget kan erkänna intäkten när varan är 

levererad och när företaget har uppfyllt sitt åtagande. Eftersom dessa fyra bolag anser att 

Brf:en är deras kund kan den beskrivning som ges av Holtzmann (2011) för 

intäktserkännandet gå i enlighet med hur bolagen erkänner deras intäkter. Bolagen erkänner 

intäkterna successivt i takt med projektens upparbetning, det vill säga att de uppfyller sitt 

åtagande successivt.  
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Utifrån 2018:s årsredovisningar kan vi se att dessa fyra bolag väljer att fortsätta redovisa 

intäkter från entreprenadavtal över tid. Eftersom de säljer marken till Brf:en och börjar 

uppföra på dennes mark har Brf:en kontroll över tillgången samtidigt som bostadsutvecklaren 

uppför entreprenaden. På så vis uppfylls kriteriet “kunden har kontroll över tillgången som 

företagets prestation producerar eller förbättrar” vilket är ett av de tre kriterier i IFRS 15 som 

ger rätt att redovisa intäkter över tid enligt Smith, Brännström och Jansson (2015). Den nya 

standarden IFRS 15 som täcker entreprenadavtal tillåter redovisning av intäkter både över tid 

samt vid en tidpunkt. Det som avgör vilken metod som ska väljas grundar sig i när kontrollen 

övergår till kunden menar Marton, Lundqvist och Pettersson (2017). 

 

5.1.2 Redovisningsprinciper 

Färdigställandegraden var utgångspunkten för beräkning av intäkter vilket fastställdes genom 

att utgå från de kostnader som transaktionen hade orsakat under den innevarande perioden 

gentemot totala kostnaderna. Kostnaderna matchas mot de intäkter som sedan tas upp i 

enlighet med matchningsprincipen. Intäktsredovisningen som görs successivt av bolagen kan 

därmed anses ha en stark koppling till matchningsprincipen.  

 

5.1.3 Balansorienterat synsätt 

Enligt Wagenhofer (2014) sker intäktserkännandet i det balansorienterade synsättet samtidigt 

som kontraktstillgångar och - skulder uppstår och erkänns. Detta kan förklara dessa bolags 

tillvägagångssätt i intäktserkännandet då en stor del av deras intäkter utgörs av upparbetade 

intäkter som uppkommer som en följd av avtalstillgångar och - skulder. Avtalstillgångar 

redovisas som omsättningstillgångar i koncernens balansräkning och de uppstår när bolaget 

har upparbetade intäkter som ej är fakturerade till kunden som är bostadsrättsföreningen i 

detta fall. Beträffande avtalsskulder så redovisas dem som kortfristiga skulder i koncernens 

balansräkning och uppstår när bolaget har fakturerat bostadsrättsföreningen med ej 

upparbetade intäkter. I samband med upprättandet av entreprenadavtalet med Brf:en har 

bostadsutvecklaren rätt till att erhålla ersättningen samtidigt som de har skyldighet att 

uppfylla deras åtagande. Enligt data från bolagens årsredovisningar påstår de att intäkter från 

entreprenadavtalet redovisas från och med den dagen ett bindande avtal ingås mellan bolaget 

och Brf:en. Det innebär att intäkten erkänns i samband med att en tillgång uppstår eller en 

skuld minskar i form av att en prestation utförs. IASB:s definition av intäkter kan även 
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kopplas till det balansorienterade synsättet och därmed hur dessa bolag väljer att redovisa 

intäkter. Detta då IASB menar på att en intäkt uppstår i samband med att en skuld minskar 

eller en tillgång ökar.  

 

5.1.4 Avtalets prestationsåtaganden 

De prestationsåtaganden som har identifierats utifrån empirin från de fyra bolagen är att sälja 

marken samt att uppföra entreprenaden. Dessa bolag anser att entreprenadavtalet med Brf:en 

utgörs av ett enda prestationsåtagande trots att avtalet består av två åtaganden. Detta innebär 

att de inte anser att de två åtagandena som har identifierats är distinkta.  

 

Åtagande om att sälja marken till Brf:en 

Ett av de åtaganden som de här bolagen åtar sig är försäljning av mark. De ovan nämnda fyra 

bolagen säljer marken till den nystartade Brf:en då de anser Brf:en vara självständig. Bolagen 

säljer marken genom att sluta ett entreprenadavtal med Brf:en. Detta åtagande anses vara 

distinkt om man utgår ifrån bolagens påståenden om att Brf:en ska anses vara självständig 

och att bestämmande inflytande från bostadsutvecklarna saknas. Detta innebär att Brf:en kan 

nyttja marken enskilt som den är och låta någon annan bostadsutvecklare uppföra 

entreprenaden. Vilket överensstämmer med definitionen som FAR (u.å.) ger om huruvida ett 

åtagande ska anses vara distinkt. Enligt FAR anses ett prestationsåtagande vara distinkt under 

förutsättningarna att kunden kan få nytta av varan/tjänsten enskilt som den är och att löftet 

om att leverera åtagandet är avskiljbart från resterande löften i samma avtal. 

 

Om detta åtagande ska anses vara distinkt så ska intäkten för markförsäljningen tas upp vid 

en tidpunkt istället. Detta då Brf:en får kontroll över marken i samband med 

försäljningstillfället och då det är kontrollens övergång som avgör när en intäkt ska tas upp.  

 

Åtagande om att uppföra entreprenaden 

Utifrån bolagens påstående om att betrakta Brf:en som en självständig enhet och eftersom 

bostadsutvecklaren inte är beroende av att utföra andra prestationsåtaganden i avtalet som att 

exempelvis sälja marken till Brf:en för att kunna uppföra entreprenaden bör åtagandet anses 

som distinkt. Med det sagt kan bostadsutvecklaren bygga och uppföra bostäder på redan 

befintlig mark som Brf:en äger och som inte är köpt av denna bostadsutvecklare. Intäkten för 

detta åtagande kan därmed fortsätta tas upp över tid då det uppfyller ett av de tre kriterierna 
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som enligt IFRS 15 är “kunden har kontroll över tillgången som företagets prestation 

producerar eller förbättrar” enligt Smith, Brännström och Jansson (2015). 

 

För det fall åtagandet ska anses vara distinkt från resterande åtaganden medför det att intäkten 

för att uppföra entreprenaden endast ska innehålla den del av transaktionspriset som avser 

uppförandet av entreprenaden. Det innebär att vid fastställande av femstegsmodellens fjärde 

steg som handlar om att fördela transaktionspriset på distinkta åtaganden, ska priset för 

markförsäljningen exkluderas i transaktionspriset för det här åtagandet. 

5.2 Bolag som har den enskilda bostadsköparen som sin kund 

Dessa bolag består av Bonava, Skanska och SSM Holding.  

5.2.1 Bolagens intäktserkännande 

Enligt den data som har samlats in från årsredovisningar för år 2017 redovisade Bonava samt 

Skanska sina intäkter från bostadsutvecklingen i samband med att väsentliga risker och 

förmåner som är förknippade med ägandet av bostaden överfördes till kunden. Detta går i 

enlighet med intäktsredovisningen enligt tidigare standarden IAS 18 Intäkter som Marton, 

Lundqvist och Pettersson (2017) tar upp. Förklaringen till att Bonava och Skanska redovisade 

sina intäkter från bostadsutveckling på detta sätt är att den enskilda köparen som är kunden 

hade begränsad förmåga att ändra väsentliga byggnadselement innan och/eller under 

uppförandet av lägenheten. Dessutom tillhandahöll dessa bolag tjänster såväl som 

byggnadsmaterial under uppförandet av lägenheten. Det innebar att avtalet betraktades som 

försäljning av varor enligt den vägledning som gavs av tolkningsuttalandet IFRIC 15 och som 

följdes av dessa två bolag vid redovisning av 2017:s intäkter. Enligt IFRIC 15 skulle intäkten 

tas upp vid den tidpunkt då de risker och förmåner som var förknippade med ägandet hade 

överförts till kunden. Detta skedde i samband med köparens tillträde, vilket överensstämde 

med dessa två bolags intäktsredovisning. De två bolagen fortsätter sin intäktsredovisning på 

samma sätt efter tillämpning av IFRS 15. Den nya standarden har därmed inte medfört några 

större förändringar för dessa bolags intäktsredovisning.  

SSM Holding som också anses vara ett av bolagen som tillhör denna kategori valde att enligt 

tidigare standard redovisa sina intäkter successivt då de ansåg att Brf:en var deras kund. Men 

i och med införandet av den nya standarden från år 2018 så ändrade de deras 

intäktsredovisning. De anser efter implementering av IFRS 15 att den enskilda 
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bostadsköparen är deras kund. Därmed tar de inte upp intäkter avseende entreprenadavtal 

successivt längre.  

 

Dessa tre bolag som ingår i undersökningens andra kategori intäktsredovisar vid en tidpunkt 

som är tillträdestidpunkten, det vill säga när den enskilda bostadsköparen får en färdig 

bostadsrätt att flytta in i. Det är vid den tidpunkt som bostadsutvecklaren tar upp intäkten 

avseende den bostaden. Detta då de ser den enskilda bostadsköparen som deras kund. 

Därmed anser de att kontrollen som är beslutande för när intäkten ska redovisas enligt den 

nya standarden överföras till kunden då bostaden är färdig för inflyttning. De här tre bolagen 

anser inte kriteriet som enligt Marton, Lundqvist och Pettersson (2017) innebär att 

bostadsköparen har förmågan att förhindra andra från att ta fördel eller styra användandet av 

tillgången vara uppfyllt förrän tillträdet.  

 

5.2.2 Redovisningsprinciper 

Detta tyder på att dessa bolags intäktsredovisning sker i enlighet med realisationsprincipen då 

intäkten redovisas först vid överlämnandet av den juridiska äganderätten. I samband med 

denna tidpunkt överförs kontrollen till den enskilda köparen därmed kan tidpunkten anses 

som den kritiska händelsen. Att koppla dessa bolags intäktsredovisning till 

realisationsprincipen kan bestyrkas av Smith, Brännström och Jansson (2015), de menar att 

den kritiska händelsen ska avgöra tidpunkten för intäktsredovisningen och det är vad 

realisationsprincipen går ut på.  

 

I och med att projektens utgifter för att utveckla bostäder tillgångsförs under projektets 

arbetsgång och utgifterna kostnadsförs först när de genererar intäkter, blir även 

matchningsprincipen relevant. Detta går att kopplas till hur Thomasson et al. (2010) förklarar 

matchningsprincipen. De menar att när produktutvecklingen sträcker sig över en längre 

period redovisas utvecklingsutgiften som kostnad först när den genererar en intäkt. På så vis 

tas kostnaderna upp när intäkterna uppstår och det sker således en matchning mellan dem. 

 

5.2.3 Balansorienterat synsätt 

Det balansorienterade synsättet går även att relatera till undersökningens andra kategori. I 

samband med försäljningstidpunkten det vill säga avtalsskrivandet uppstår en tillgång i form 

av rätten att erhålla upplåtelseavgiften samtidigt som en skuld uppstår i form av att bolaget 
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förpliktar sig att leverera en lägenhet. När bolaget har uppfyllt sitt åtagande minskar skulden 

och intäkten uppstår vilket sker vid tillträdestidpunkten. Resultatposterna blir därför en 

följdeffekt av balansposterna och på så vis är det den balansorienterade synsättet som 

dominerar. 

5.2.4 Avtalets prestationsåtagande 

Bolagen konsoliderar Brf:en i koncernens redovisning och betraktar den enskilda 

bostadsköparen som deras kund. De åtar sig endast att leverera en nyckelfärdig lägenhet, till 

skillnad från den första kategorin går det inte att identifiera att de ska åta sig exempelvis att 

sälja marken. Därmed har inte fler än ett prestationsåtagande som utgörs av att leverera en 

färdig bostadsrätt till den privata kunden kunnat identifieras.  

 

5.3 Sammanfattning av analyskapitlet 

Vi har valt att börja kapitlet med att analysera bolagens intäktserkännande utifrån att studera 

årsredovisningar från år 2017 samt 2018. Det har konstaterats att bolagen JM, Besqab, OP 

och Peab erkänner sina intäkter över tid vilket motsvarar den successiva intäktsredovisningen 

enligt tidigare standard som de redovisade enligt. Detta tyder på att implementeringen av 

IFRS 15 inte har medfört någon förändring gällande erkännandet av intäkten för bolagen i 

studiens första kategori som har nämnts ovan. För den andra kategorin som består av Bonava, 

Skanska och SSM Holding medför inte heller här IFRS 15 någon förändring för Bonavas och 

Skanskas intäktserkännande. Bonava och Skanska följde IFRIC 15:s vägledning sedan 

tidigare vid erkännandet av sina intäkter vilket innebar att dessa två bolag erkände intäkten 

från bostadsutveckling i samband med att förmåner och risker övergick till kunden. Efter 

implementeringen av IFRS 15 görs detta i samband med kontrollens övergång vilket inte 

medför några större förändringar från tidigare. Däremot har IFRS 15 medfört förändring i 

SSM Holdings intäktserkännande då bolaget har valt att inte betrakta Brf:en som sin kund 

längre utan den enskilda bostadsköparen. Detta medför att bolagets intäktserkännande 

senareläggs efter implementering av IFRS 15.  

 

Vi har även analyserat matchning- och realisationsprincipen och i vilken utsträckning 

bolagens intäktsredovisning går i enlighet med dessa två principer. I studiens första kategoris 

intäktsredovisning finns det stora drag av matchningsprincipen däremot kopplas 

realisationsprincipen till undersökningens andra kategoris intäktsredovisning. Studiens två 
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kategoriers redovisning präglas av det balansorienterade synsättet som studeras närmare i 

kapitlet. 

 

Vidare har prestationsåtaganden analyserats i detta kapitel. För den första kategorin har två 

distinkta prestationsåtaganden identifierats vilka är åtagandet att sälja marken samt åtagandet 

att uppföra entreprenaden. Beträffande den andra kategorin har ett enda prestationsåtagande 

kunnat identifieras vilket är att tillhandahålla en nyckelfärdig lägenhet.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras undersökningens slutsatser där studiens forskningsfråga samt 

syfte besvaras. 

 

Forskningsfråga: “Hur skiljer sig intäktsredovisningen mellan bostadsutvecklare efter 

implementering av IFRS 15? ” 

Undersökningens resultat visar på att de undersökta bolag som är verksamma inom 

fastighetsbranschens sektor bostadsutveckling fortfarande redovisar sina intäkter på olika sätt. 

Detta trots att den nya intäktsstandarden IFRS 15 kom som en konsekvens av att tidigare 

intäktsstandarder medförde att intäkter redovisades olika. Vi har sett hur studiens utvalda 

bolag intäktsredovisar på två olika sätt, det vill säga över tid och vid en tidpunkt. Trots att det 

handlar om redovisning av samma affärshändelse vilket är att redovisa intäkten från 

bostadsutveckling så uppstår det skillnader. Detta kan förklaras med hjälp av Carrington et al. 

(2015) som påpekar att de företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning får utrymme 

för sina egna bedömningar. Det beror på att IFRS består av principbaserade standarder vilket 

innebär att den nya standarden IFRS 15 lämnar utrymme för tolkning av de som tillämpar 

standarden. Problemet med principbaserad standard enligt Agoglia et al. (2011) är att den har 

begränsad vägledning och färre riktlinjer vilket leder till att bedömningar görs. Nobes (2005) 

menar att företagen kommer att välja olika redovisningslösningar i och med att 

principbaserade standarder saknar tydlig vägledning, vilket i sin tur påverkar jämförbarheten 

mellan bolagen. 

 

 De bolag i undersökningen som redovisar över tid och utgör första kategorin i 

undersökningen är JM, Besqab, OP och Peab. Medan undersökningens andra kategori utgörs 

av bolagen Bonava, Skanska samt SSM Holding. Genom att ha granskat årsredovisningar 

från år 2017 för bolagen har det konstaterats att bolaget SSM Holding är det enda bolag som 

ändrat tidpunkten för intäktserkännandet. De gick från att redovisa successivt för år 2017 till 

att redovisa vid en tidpunkt som är tillträdestidpunkten efter införandet av IFRS 15.  

 

Det som avgör när bolagen erkänner intäkter är huruvida Brf:en eller den enskilda 

bostadsköparen ses som kund. De bolag som redovisar över tid anser inte att de har ett 

bestämmande inflytande över Brf:en. Därmed betraktas Brf:en som självständig enhet vilket 

leder till att den inte konsolideras. Däremot konsolideras Brf:en i de bolag som redovisar 
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intäkter vid en tidpunkt. Bolagen anser att ett bestämmande inflytande över Brf:en 

föreligger.  

 

Den andra skillnaden som finns mellan bostadsutvecklarnas intäktsredovisning är antalet 

prestationsåtaganden som har identifierats i avtalet mellan bostadsutvecklaren och kunden. 

Utifrån analysen har en bedömning gjorts av vilka åtaganden som kan finnas i bolagens avtal. 

I den första kategorin har vi identifierat två prestationsåtaganden medan endast ett 

prestationsåtagande har identifierats i den andra kategorins avtal. De två åtaganden som har 

identifierats är att sälja marken samt att uppföra byggnaden. Utifrån studien kom vi fram till 

att åtagandena kan anses vara distinkta om vi utgår ifrån bolagens påståenden om att betrakta 

Brf:en som en självständig enhet och sätter det i förhållande till hur IFRS 15 definierar ett 

distinkt åtagande. Det skulle därmed innebära att de ovan nämnda åtagandena bör 

intäktsredovisas vid olika tidpunkter och inte som det görs idag, det vill säga att 

båda åtagandena ses som ett enda och redovisas över tid.  

 

Trots att båda kategoriernas intäktsredovisning grundar sig i matchningsprincipen kan den 

andra kategorins redovisning även kopplas till realisationsprincipen. Den första kategorin i 

undersökningen kan däremot inte relateras till den sistnämnda principen då intäkterna inte tas 

upp i samband med realisationstillfället. Detta blir därmed ytterligare en skillnad som studien 

har åskådliggjort mellan bostadsutvecklarnas intäktsredovisning. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet väljer vi att lyfta fram två aspekter som anses vara intressanta efter att ha 

genomfört arbetet. Den ena aspekten handlar om det balansorienterade synsättet och hur den 

förhåller sig till studiens undersökta bolag. Denna aspekt är intressant då våra förväntningar 

i början av arbetet inte är jämlika med det resultat som undersökningen har gett. Den andra 

aspekten som tas upp är den granskning som pågår och genomförs av finansinspektionen som 

även har berörts i studiens bakgrund.  

 

Vid undersökningens början fanns det förväntningar om att det balansorienterade synsättet 

skulle skilja sig eller inte lika mellan undersökningens två olika kategorier. Anledningen till 

den förväntningen var att kategori två tidigare redovisade sina intäkter enligt IAS 18 som 

hade drag av det resultatorienterade synsättet enligt Marton, Lundqvist och Pettersson (2016). 

Dessutom anger två av de tre bolagen i den andra kategorin att de fortsätter redovisa sina 

intäkter på samma sätt som innan IFRS 15:s implementering vilket enligt ovan skulle kopplas 

till det resultatorienterade synsättet. Däremot visar studiens resultat på att det 

balansorienterade synsättet går att relatera till båda kategoriernas redovisning. Det blir 

därmed inte en tydlig skillnad som framgår av studien för hur de två olika kategorierna 

relateras till det balansorienterade synsättet. 

 

Ett annat intressant diskussionsområde är Bryman av den pågående granskning som 

finansinspektionen genomför genom Nämnden för svensk redovisningstillsyn. 

Intäktsredovisning för studiens undersökta bolag kan komma att påverkas och behöva 

justeras i framtiden. Finansinspektionen är skeptisk till att Brf:en inte ska konsolideras och 

menar att det måste ges en utförlig grund för att en Brf ska anses som självständig. Om 

finansinspektionen fastställer att Brf:en bör konsolideras kommer de bolag som redovisar 

intäkter över tid idag att påverkas i större utsträckning. Detta innebär att de inte kommer 

kunna betrakta Brf:en som sin kund längre utan att det är den enskilda bostadsköparen som 

blir kunden. Det resulterar i att kriteriet “kunden har kontroll över tillgången som företagets 

prestation producerar eller förbättrar” som är ett av de tre kriterierna för att intäktsredovisa 

över tid inte längre kommer att vara uppfyllt. Då blir det istället tillträdestidpunkten som 

kommer att anses som den tidpunkt då kontrollen går över till kunden.  
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8. Bidrag 

I detta kapitel kommer de teoretiska samt praktiska implikationerna att presenteras för att 

sedan avsluta kapitlet med förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att öka förståelsen för hur sektorn bostadsutvecklare redovisar 

sina intäkter efter implementeringen av IFRS 15. Genom detta bidrar studien till ett 

ytterligare bidrag vilket är att belysa de skillnader som har uppstått mellan 

bostadsutvecklarnas intäktsredovisning efter implementeringen av IFRS 15. På så vis har 

studiens syfte besvarats och även forskningsfrågan. Studiens resultat stödjer Agoglias et al. 

(2011) och Nobes (2005) argument för att principbaserade standarder ger utrymme för egna 

bedömningar, som i sin tur leder till att redovisningen skiljer sig mellan bolagen.  

 

8.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet av studien kan användas som ett verktyg främst av intressenter som har en direkt 

relation eller koppling till det berörda ämnet. Ett exempel på en sådan intressent kan vara 

revisorer som arbetar mot fastighetsbranschen där IFRS 15 tillämpas. I och med att IFRS 15 

är en relativt ny standard är det inte självklart att alla berörda parter är helt insatta. Studien 

kan först ge revisorn inblick i ämnet för att sedan belysa hur de olika företagen inom 

branschen väljer att förhålla sig till den nya intäktsstandarden. Detta för att slutligen klargöra 

vilka skillnader som finns mellan bolagens intäktsredovisning efter implementeringen av 

IFRS 15.  

 

En annan intressent kan vara de undersökta bolagen själva. De kan få en övergripande bild 

över hur andra bolag inom samma bransch som kan vara konkurrenter väljer att förhålla sig 

till den nya intäktsstandarden. Detta kan sätta perspektiv på deras egna tillvägagångssätt när 

det gäller intäktsredovisning, vilket kan leda till att man ifrågasätter och reflekterar över 

huruvida det är rätt eller inte. På sikt kan detta eventuellt bidra till att man kan gå mot en mer 
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jämlik intäktsredovisning. Även investerare i dessa bostadsutvecklare samt den enskilda 

bostadsköparen kan ha intresse och nytta av att ta del av studiens resultat.  

 

8.3 Framtida forskning 

Det kan vara intressant att genomföra denna undersökning på nytt men vid ett senare tillfälle, 

då IFRS 15 är relativt ny standard och sektorn bostadsutvecklare kan behöva mer tid för att 

kunna implementera standarden helt. Att utföra en liknande studie vid ett senare tillfälle kan 

komma att leda till annorlunda utfall, med tanke på att Finansinspektionen har tagit över 

ansvaret för tillsyn av börsnoterade bolag från år 2019, vilket är också intressant. Ett annat 

förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur IFRS 15 har påverkat 

fastighetsbranschen, där man kan undersöka många olika aspekter. Det går exempelvis att 

fördjupa sig inom bolagens affärsmodeller och hur dessa har påverkats efter 

implementeringen av IFRS 15. Enligt Falkman och Lundqvist (2016) kan IFRS 15 ge upphov 

till utökade upplysningskrav beroende på affärsmodellens komplexitet. Malmberg och Anjou 

(u.å) påpekar att IFRS 15 kan innebära förändring i intäktsredovisningen när det gäller 

tidpunkten samt beloppsstorleken. Detta i sin tur kan leda till att intressenters uppfattning av 

ett företag förändras. Därför blir det viktigt att klargöra vilken påverkan den nya 

intäktsredovisningen kommer att ha på företagets finansiella ställning, strategi och 

affärsmodell.  
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