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Abstract 

 

Background and problem discussion: Revenues has been an important financial measure in 

financial reports. During the last decades the revenue accounting has been problematic and 

some remarkable incidents have occurred. The 1 January 2018 entered the new revenue 

recognition standard IFRS 15. Transition into IFRS 15 has been expected to have varying 

results for the companies.  

 

Purpose: The purpose with this study was to review how IFRS 15 affected profitability ratios 

for companies listed on the Stockholm exchange. The study also intended to discuss how the 

relationship between companies and investors was affected by a new revenue standard within 

IFRS. 

 

Method: This study has been based on a quantitative approach when the empirical data was 

collected. The data were collected mainly from the selected companies annual reports for the 

fiscal year 2017. To measure the effect of adaption to IFRS 15 for the companies, the key 

ratios were chosen for gross margin and operating margin.  

 

Result: In this study 18 of a total of 225 companies got a percentage effect on the selected 

key ratios. Where 16 of these companies got an effect on gross margin and 16 on operating 

margin. The hypotheses that was created and tested in the study did not show any statistic 

significant difference on the key ratios.  
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Sammanfattning 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Intäkter har alltid varit en viktig post i företags 

årsredovisning. Under de senaste decennierna har redovisningen av intäkter varit problematisk 

och en del uppseendeväckande händelser har skett. Den 1 januari 2018 trädde den nya 

intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 i kraft. Övergången till IFRS 15 har förväntats få 

varierande utfall för företagen.  

 

Syfte: Syftet med studien var att granska hur IFRS 15 påverkade lönsamhetsnyckeltalen i 

företag noterade på Stockholmsbörsen samt vad som kännetecknade de med påverkan. 

Studien ämnade även att diskutera hur relationen mellan företag och investerare påverkats av 

en ny redovisningsstandard inom IFRS. 

 

Metod: Denna studie har utgått från ett kvantitativt tillvägagångssätt när den empiriska data 

samlats in. Data samlades främst in från de utvalda företagens årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2017. För att kunna mäta den kvantifierbara påverkan av anpassning till IFRS 

15 för företagen så valdes lönsamhetsnyckeltalen bruttomarginal och rörelsemarginal ut.  

 

Resultat: Av totalt 225 studerade företag fick 18 stycken en procentuell påverkan på de 

utvalda nyckeltalen. Där 16 av dessa företag fick en påverkan på bruttomarginal och 16 

stycken på rörelsemarginal. De hypoteser som utformades och testades i studien visade ingen 

statistiskt signifikant skillnad på nyckeltalen.  

 

Nyckelord:  

IFRS, IFRS 15, intäkter, nyckeltal, investerare, redovisning 
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 Inledning 
 

Inledning av denna studie kommer ge en bakgrundsinformation av intäktsredovisning och den 

nya standard som ska studeras samt en inblick i den rådande problematik som finns. Det 

kommer presenteras en problemdiskussion som slutligen mynnar ut i studiens 

forskningsfrågor som senare besvaras i uppsatsen. Avslutningsvis kommer syftet med denna 

studie presenteras. 

 

 Bakgrund 

Intäkter utgör vanligtvis den största posten inom företagens redovisning och är därmed en 

betydande del av årsredovisningen (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). Vid utvärdering 

av företags prestationer över tid samt när olika företags prestationer jämförs, är intäkter av 

största intresse för företagens intressenter. Redovisning av intäkter har varit med om ett flertal 

skandaler under de senaste decennierna. Det grundar sig i att det är en post som kräver en hel 

del bedömningar från företagens sida (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). På 2000-talet 

skedde flera stora skandaler inom redovisningsområdet. I USA under år 2001 skedde den så 

kallade Enron-skandalen och under 2002 WorldCom-skandalen. Dessa två skandaler anses 

vara några av historiens största och mest omskrivna skandaler inom redovisningsområdet. 

Enron-skandalen innebar en manipulation av intäkter, genom den komplexitet som fanns med 

att redovisa transaktioner av olika slags komponenter. Skandalen i kommunikationsbolaget 

WorldCom handlade om att företaget överskattade vinsten genom att periodisera kostnader 

och ha falsk bokföring av vinster (Lyke & Jickling, 2002; Thomas, 2002). Koppling till 

redovisningsskandaler i Sverige kännetecknas av IT-företaget Prosolvia. Prosolviaskandalen 

innebar att vinster överskattades genom att intäkter bokfördes innan leveransen av 

varor/tjänster var slutförd. Detta ledde sedermera till konkurs och rättegång (Svernlöv, 2013). 

Delvis på grund av dessa skandaler riktades uppmärksamhet mot brister inom redovisning. 

Utveckling av redovisningen hade halkat efter och behovet av förbättringar fanns, främst 

inom området redovisning av intäkter (Wagenhofer, 2014).  

 

International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board 

(FASB) är i dagsläget de två oberoende normsättare som har inflytande på den finansiella 

rapporteringen globalt, där IASB är den internationella normsättande organisation som är 

ytterst ansvarig och kontrollerar regelverket IFRS. FASB är motsvarigheten till IASB då de är 
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ansvariga för amerikanska redovisningsnormer. Enligt IASBs IAS-förordning ska företag som 

är hemmahörande inom EU och har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad 

upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS (förordning 1606/2002). Båda 

normsättarna började år 2002 arbetet med att utveckla en ny intäktsredovisningsstandard. 

Målet med ny standard var att utveckla en principbaserad intäktsstandard. Standarden ska utgå 

från att avtal erkänner intäkten först efter de inblandade parternas prestationsåtaganden 

uppfylls (Rutledge, Karim, & Kim, 2016). Utveckling av den nya standarden var dels en följd 

av de skandaler som skett de senaste åren men även följden av avtalet mellan IASB och 

FASB det så kallade Norwalk Agreement som innehöll konvergensprojektet Convergence of 

Global Accounting Standards. Detta avtal innebär att det kommer ske en harmonisering av 

regelverk och ändringar samt gemensamma projekt där normsättarna arbetar för att ta fram 

nya standarder (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016).  

 

Den nya intäktsredovisningsstandarden från IASB trädde ikraft 1 januari 2018 och har fått 

namnet IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 ersatte därmed de tidigare 

standarderna IAS 18 och IAS 11. FASB:s motsvarande standard ASC 606 trädde i kraft 

samtidigt som IFRS 15 (PWC, 2019), (IFRS). Enligt Marton och Wagenhofer (2010) är den 

nya standarden differentierad mot tidigare standarder på det sätt att den ska vara en mer 

enhetlig standard och eliminera internationella olikheter som kan finnas i intäktsredovisning 

(Marton & Wagenhofer, 2010). 

 

 Problemdiskussion 

Problematiken inom redovisning är enligt Wagenhofer (2014) väsentligt sammankopplad med 

redovisning av intäkter. Samtidigt är intäkter ett relevant verktyg för att analysera och bedöma 

ett företags finansiella utfall. En mängd standarder och teorier inom redovisning har under 

åren utvecklats för att skapa en gynnsammare vägledning runt intäktsredovisning 

(Wagenhofer, 2014). Tidigare standarder och arbetet med den nya standarden IFRS 15 visade 

att det fanns en problematik med intäktsredovisning. Årsredovisningar har som syfte att 

intressenter skall få information och är en av de viktigaste publikationerna för att mäta hur 

företag presterat finansiellt. Företagen är skyldiga att i årsredovisningen redovisa vad en 

eventuell påverkan kan bli för företagen av en ny redovisningsstandard, såsom IFRS 15 (IAS 

34, p16a). Intäkter är den variabel som utgör grunden för ett flertal viktiga finansiella 

nyckeltal vilket innebär att det är viktigt med transparent redovisning av intäkterna 
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(Wagenhofer, 2014). I en studie fick 400 ekonomichefer tycka till om vilken indikator som 

var viktigast vid mätning av företags finansiella prestation. Resultatet från undersökningen 

visade att intäkter var den näst viktigaste indikatorn där vinst var den viktigaste (Graham, 

Harvey, & Rajgopal, 2005). Intressenter kan få en bild som är missvisande gällande företagets 

finansiella tillstånd om intäktsredovisning inte sker på ett korrekt sätt (Wagenhofer, 2014). 

 

De senaste decennierna menar Wagenhofer (2014) att nya standarder för redovisning av 

intäkter har stagnerat. Den utveckling som skett i kombination med stagneringen av 

intäktsredovisning ledde fram till en ny principbaserad standard för redovisning av intäkter 

(Wagenhofer, 2014). IFRS 15 innebär en helt ny syn och ett helt nytt sätt att tänka omkring 

intäktsredovisning. Med ett helt nytt övergripande regelverk innehållande en ny modell och 

nya principer anser IASB att den nya standarden kommer tillrätta med de bekymmer tidigare 

intäktsstandarder hade. De äldre versionerna ansågs svåra att förstå och till sin utformning 

inkompletta. Det fanns oklarheter om vilken av de två tidigare intäktsstandarder (IAS 18/IAS 

11) som skulle tillämpas, vilket innebar att ett förtydligande behövde göras. Genom 

företagens egna tolkningar av äldre standarder blev den jämförbarhet, IASB vill att 

redovisning skall inneha (IASB, 2018), bristande vid jämförelse mellan företag som 

tillämpade IFRS (IASB, 2014). Intäktsredovisning blir alltmer komplicerad och omfattande, 

vilket beror på att företags affärsmodeller i större grad består av komplexa kundavtal och 

prestationer som fortsätter utvecklas i snabb takt (Wagenhofer, 2014). 

 

IFRS 15 är ett aktuellt ämne där det finns delade meningar om hur stor effekten kommer bli 

(Falkman & Lundqvist, 2016). I denna studie kommer begreppen ”effekt” och ”påverkan” 

användas som synonymer då dessa har samma betydelse och i tidigare studier används dessa 

olika begrepp men har samma betydelse. Marton M.fl. (2016) anser att det inte går att avgöra 

vilka konkreta effekter IFRS 15 för med sig, men påpekar att det är betydelsefullt att 

företagen tidigt gör en analys av eventuella effekter. En del företag kommer behöva förändra 

sättet att redovisa intäkter på gällande tidpunkt och belopp, samtidigt kommer andra företag 

fortsätta redovisa på samma sätt som tidigare (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). 

Hjelström och Hjelström (2018) menar i sin studie att det vore felaktigt att påstå att den nya 

standarden IFRS 15 kommer få ”inga” eller ”oväsentliga” effekter. Företag verksamma inom 

branscher med intäkter från kontrakt som är långvariga och har flera prestationsåtaganden 

pekas ut med möjlighet att påverkas av IFRS 15 (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). 
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Praktiker är framförallt överens om att företag inom branscherna telekom och IT, detaljhandel 

och bygg är de som troligen kommer påverkas mest (Törning, 2015; Falkman & Lundqvist, 

2016; Hjelström & Hjelström, 2018). Vår studie kommer liksom Falkman och Lundqvist 

(2016) samt Hjelström & Hjelströms (2018) studier studera den nya intäktsredovisningen 

IFRS 15, vi kommer utvidga dessa tidigare studier genom att studera alla segment på 

Sockholmsbörsen. Detta för att kunna bidra med en helhetsbild över den påverkan som IFRS 

15 får på företagen.  

 

Företag verkar och agerar i en omvärld där det finns olika aktörer som har intresse för 

företaget (Freeman, 2010). Freeman (1984) menar att en intressent antingen är en grupp eller 

en enskild individ som kan påverka eller bli påverkad av det specifika företaget (Freeman, 

1984). Både IASB och FASB har i sin normsättning tagit utgångspunkt och fokuserat på vad 

som brukar kallas de primära intressenterna för företagen. Investeraren är en av de primära 

intressenterna (Wolk, Dodd, & Rozycki, 2008). Nagy och Obenberger (1994) fann i sin 

undersökning att investerare använder olika kriterier vid beslut av investering i företag. En 

viktig faktor var information från företagens redovisning. Nyckelvariabler inom den faktorn 

var företagets intäkter, de finansiella rapporterna (exempelvis årsredovisning, kvartalsrapport 

och bokslutskommuniké m.m.) och den finansiella ställningen (Nagy & Obenberger, 1994). 

Daniel, Hirshleifers och Subrahamanyam (1998) studie visade att investerare grundar sina 

finansiella beslut genom att analysera företagens finansiella rapporter (Daniel, Hirshleifer, & 

Subrahamanyam, 1998). Även Marton m.fl. (2016) menar att information i finansiella 

rapporter används av investerare som underlag för att göra en bedömning av framtida 

kassaflöden för företaget (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). En analys av finansiella 

rapporter, såsom årsredovisningar sker genom att mäta nyckeltal från årsredovisningar för att 

få en bild över den ekonomiska ställningen hos företaget (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 

2002). Där lönsamhetsnyckeltalen, såsom rörelsemarginal och bruttomarginal är två nyckeltal 

som innehåller den finansiella posten nettoomsättning som i sin tur är starkt associerad med 

intäkterna samt är en av de viktigaste variablerna för att utvärdera ett företags ekonomiska 

utveckling och prestation (Wolters, 2016). 

 

Nya redovisningsstandarder har bevisats fått olika påverkan på företagen och dess nyckeltal 

(Lantto & Sahlström, 2009; Lueg, Punda, & Burkert, 2014; Cordazzo, 2007; Gaston, Ferrer, 

Garcia, & Ignacio, 2010). Det är enligt Warwick Stent, Michael Bradbury och Jill Hooks 
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(2010) en förutsättning för att IFRS som regelverk ska vara värdefullt, att den har en påverkan 

på de finansiella rapporterna och tillhörande nyckeltal (Stent, Bradbury, & Hooks, 2010). Det 

är intressant att beakta hur eventuella förändringar i policy eller i lag kan påverka förhållandet 

mellan företaget och dess intressenter (Freeman & Reed, 1983). Särskilt intressant är det att 

studera relationen mellan företag och investerare vid införandet av IFRS 15 då Nagy och 

Obenbergers (1994) resultat visade på att de förväntade intäkterna i ett företag var den 

viktigaste variabeln för investerare (Nagy & Obenberger, 1994). Att studera sambandet 

mellan investerare och företag är även intressant då uppkomsten och utformningen av IFRS 

15 är framarbetat i samråd med de som enligt Clarkson (1995) och intressentteorin är de 

primära intressenterna till företaget och däribland en av de viktigaste, investeraren (IASB, 

2015, s. p. 1.8). IASB (2014) menar även i sin förstudie till IFRS 15 att tidigare 

intäktsredovisningsstandarder har gjort det svårt för investerare att förstå och jämföra 

företagets intäkter (IASB, 2014). Denna studie är intressant att genomföra då den till skillnad 

från tidigare forskning kring IFRS och byte av redovisningsstandard kommer specifikt att 

studera IFRS 15 och ha svenska börsnoterade företag som urval. Denna studies resultat 

kommer kunna ge en helhetsbild över den kvantifierbara påverkan av IFRS 15, vilket gör att 

studien även kommer kunna diskutera hur relationen mellan företag och investerare påverkas 

av en ny redovisningsstandard.  

 

 Forskningsfrågor 

- Hur påverkas svenska börsnoterade företags lönsamhetsnyckeltal av IFRS 15? 

Studien har även som avsikt att utifrån resultatet från ovanstående forskningsfråga, studera 

vidare de företagen med kvantifierbar påverkan av anpassning till IFRS 15. Detta enligt 

följande frågeställning. 

- Vad kännetecknar de företag som har en påverkan på lönsamhetsnyckeltalen vid 

anpassning till IFRS 15? 

 

 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva om IFRS 15 haft någon påverkan på svenska börsnoterade 

företags lönsamhetsnyckeltal. Studien har även som syfte att påvisa vad som kännetecknar de 

företag som haft en förändring. Studien kommer även att diskutera hur relationen mellan 

företag och investerare kan tänkas påverkas vid införandet av ny redovisningsstandard. 



6 

 

Studien förväntas bidra med en helhetsbild av hur börsnoterade företag inom alla tre 

segmenten på Stockholmsbörsen påverkats av IFRS 15. Resultatet från studien kan vara till 

användning för normsättare som utvärdering av den nya standarden. Studien skulle även 

kunna användas av investerare för att få en ökad förståelse för vilken påverkan den nya 

standarden haft och på så sätt vara till hjälp vid bedömning av företaget.  
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 Referensram 
 

I denna del av studien redogörs för bakgrund till intäktsredovisning samt en beskrivning av 

processen vid införandet av en ny standard. Vidare beskrivs intressentteorin, investerarens 

perspektiv, utvalda nyckeltal samt tidigare forskning som berört påverkan av IFRS på 

nyckeltal. 

 

 Intäktsredovisning 

I föreställningsramen från IASB, innehållande vägledning av regelverket för företag som 

tillämpar IFRS, framgår det en beskrivning av posterna som utgör balans- och 

resultaträkningen. Definitionen av posten intäkt är enligt föreställningsramen en form av 

omsättning eller värdeökning i företaget. Båda begreppen, omsättning och värdeökning, 

resulterar i samma form av ekonomiska fördel för företaget och utgör därigenom en intäkt. En 

definition av en intäkt enligt Marton m.fl. (2016): 

”en intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av 

inbetalningar eller ökning av tillgångars värde, eller minskning av skulders värde med en 

ökning av eget kapital som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av 

tillskott av ägarna” (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016, s. 39). 

I IASBs föreställningsram framgår även när en intäkt ses som rekognoserad. Detta genom att 

den uppnår de krav som står beskrivet i p. 4.38 i föreställningsramen. En post ska tas upp som 

intäkt när det är högst troligt att den kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar som 

förs över till företaget. Samt att värdet på posten måste kunna mätas på ett pålitligt sätt (IFRS, 

2018). Enligt IASB Conceptual Framework (2018) sker en rekognosering av en intäkt 

samtidigt som en tillgång ökar eller när en skuld minskar (IFRS, 2018). 

 

 Införandet av ny standard inom IFRS 

I IASB:s föreställningsram beskrivs IASB:s uppdrag och syfte: IASB skall bland annat skapa 

regler på den finansiella marknaden med orsak att skapa ansvarsskyldighet, insyn och en 

marknadseffektivitet. Vid framtagandet av en ny standard ställs det krav på att normsättaren 

prioriterar standarder som har störst behov av en förändring, vilket sker var 5:e år (IASB, 

2017). Vid de två tidigare skandaler som nämnts visade normsättaren att redovisningen av 

intäkter var i behov av förändring (Marton, Lundqvist, & Pettersson, 2016). 
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Föreställningsramen fungerar som underlag med grundläggande principer för utformningen av 

nya standarder (IASB, 2017). 

 

Projektet att införa en ny standard tar lång tid och är indelad i olika faser. Faserna går från en 

inledande idé till en grov skiss av den möjliga standarden som till slut leder till en färdig 

standard. IASB anser det viktigt att arbetet skall vara öppen för alla och anordnar därför 

tillfällen för neutrala personer att ge kommentarer och diskutera den eventuella standarden. 

Efter implementering av en ny standard sker en utvärdering av IASB med syfte att undersöka 

hur arbetet genomgått, en så kallad Post-Implementation Review (PIR) (IASB, 2017). 

 

I föreställningsramen framgår det även hur den finansiella rapporten för företagen ska 

utformas, den ska vara fullständig och neutral. Med detta menas att den inte får vara vinklad 

eller manipulerad på något sätt. Enligt Marton m.fl. (2016) finns det fyra egenskaper som ska 

uppfyllas när den finansiella rapporten framställs. Dessa är tidsaspekten, verifierbarheten, 

jämförbarheten och förståelsen, vilket även framgår i föreställningsramen (Marton, Lundqvist, 

& Pettersson, 2016).  

 

 Intressentteorin 

Studien syftade att diskutera hur relationen mellan företag och investerare kan tänkas 

påverkas vid införandet av ny redovisningsstandard, detta genomfördes med influenser från 

intressentteorin. Intressentteorin tillämpades för att visa att en relation mellan företag och 

investerare existerar samt hur relationen kan se ut. Den deskriptiva varianten av 

intressentteorin applicerades för att skapa en förståelse för vilken påverkan IFRS 15 kan ha 

haft på relationen mellan företag och investerare. 

 

Intressentteorin grundar sig i att företag verkar och agerar i en omvärld där det finns olika 

aktörer som har intresse för företaget (Freeman, 2010). Intressentteorin har sina rötter i 

Freemans (1984) studie som hävdar att en intressent antingen är en grupp eller en enskild 

individ som kan påverka eller bli påverkad av det specifika företaget (Freeman, 1984). 

Företaget omfattas enligt Deegan och Unerman (2011) av ett socialt kontrakt med varje 

separat intressent istället för med samhället som helhet. Det innebär att respektive intressent 

kan ha enskilda individuella förväntningar på företaget (Deegan & Unerman, 2011). 
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Clarkson (1995) gör en uppdelning av intressenter mellan så kallade primära och sekundära 

intressenter. Primära intressenter kan definieras som sådana som ett företag inte kan överleva 

utan, såsom investerare. Sekundära intressenter är istället sådana som påverkas av, alternativt 

som påverkar ett företag men som inte är helt avgörande för dess fortlevnad (Clarkson, 1995). 

IASB försöker att utfärda redovisningsstandarder som först och främst eftersträvar att 

tillmötesgå primärintressenternas informationsbehov (IASB, 2015, s. p. 1.8). 

Sekundärintressenternas informationsbehov prioriteras inte i samma utsträckning som de 

primära intressenternas (IASB, 2015, s. p. 1.10). Från grunden av intressentteorin var det 

främst investerare som ingick i den huvudsakliga primärintressentgruppen. Detta eftersom det 

då var störst fokus på̊ det ekonomiska bidraget som företaget kunde erhålla från dessa och 

därmed fokuserade företag främst på att tillfredsställda denna intressentgrupp. Idag finns det 

ett väsentligt ömsesidigt beroendeförhållande mellan företaget och de intressenter som ingår i 

den primära intressentgruppen. Skulle någon av de intressenterna bli missnöjda och avsluta 

det sociala kontraktet med företaget, skulle det i de flesta fall orsaka stora skador och i värsta 

fall kunna äventyra hela företagets fortlevnad (Freeman, 2010).  

 

Gray, Owen och Adams (1996) tar upp två olika varianter av intressentteorin, den normativa 

och den deskriptiva. I enlighet med den deskriptiva varianten anpassar företagen sig i större 

utsträckning till de primära intressenternas önskemål. Desto viktigare en intressent är för 

företaget desto mer kommer företaget att anstränga sig för att underhålla den relation som 

finns. Relationen mellan företaget och dess viktiga intressenter är emellertid inte konstant. 

Intressenters värde för företagen förändras under tidens gång. Om intressenters relativa 

betydelse förändras uppmärksammas detta av företagen och de anpassar då verksamheten 

utifrån de nya förutsättningarna. Kopplingen mellan intäktsredovisning och intressentteorin i 

denna studie är att enligt Gray m.fl. (1996) kommer företaget vid en ny omständighet att 

anpassa sin verksamhet (Gray, Owen, & Adams, 1996). Investeraren är en primär intressent 

och i fokus i denna studie. I enlighet med den deskriptiva varianten av intressentteorin innebär 

en förändring av lönsamhetsnyckeltalen för företagen än ny relativ betydelse för investeraren. 

 

2.3.1 Investerarens perspektiv på relationen med företaget 

Både IASB och FASB har tagit sin utgångspunkt i och fokuserar mestadels på de intressenter 

i som brukar kallas de primära intressenterna, en av dessa är investeraren (IASB, 2015, s. p. 

1.8). Investeraren är främst intresserade av mängden, tidpunkten och riskerna/möjligheterna 
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av framtida kassaflöden (Wolk, Dodd, & Rozycki, 2008). En investerare har som främsta 

syfte att bedöma hur lönsamt en eventuell investering skulle kunna bli i förhållande till andra 

investeringsalternativ (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 2002). Enligt Daniel m.fl. (1998) så 

ingår det en analys av finansiella rapporter, såsom årsredovisningar i arbetsprocessen för 

investerare. Det är utifrån analyserna som investeraren fattar sina beslut om investering i 

företaget eller inte (Daniel, Hirshleifer, & Subrahamanyam, 1998).  

 

Nagy och Obenberger (1994) gjorde en undersökning om faktorer som påverkade individuella 

investerare. Resultaten från undersökningen visade att den variabel som hade högst 

signifikant påverkan för investerare var företagens förväntade intäkter, vilket innebar att det 

var den viktigaste variabeln för investerare. Populationen i undersökningen bestod av 137 

stycken erfarna investerare som också fick svara på vilka variabler som var minst viktiga vid 

investering. Endast 3,8% av populationen ansåg att förväntade inkomster för företagen var 

minst viktig vid investering (Nagy & Obenberger, 1994).  

 

Aharony, Barniv och Falk (2010) menar i deras studie att en investerare kommer påverkas vid 

byte av redovisningsstandard. I studien utgår undersökningen ifrån antagandet att övergången 

till IFRS mest har ökat värderelevansen av goodwill, forskning och utvecklingskostnader samt 

avskrivningar av tillgångar i den finansiella rapporteringen för investerarna. Författarna 

studerade 14 olika europeiska länder och kunde komma fram till att desto större 

förekommande skillnader mellan företagets tidigare standard gentemot en övergång till en ny, 

desto större ökat värde för investerarna. Slutsatsen i studien blev att desto större skillnad den 

tidigare standarden haft mot den nya, desto större påverkan för investerare (Aharony, Barniv, 

& Falk, 2010). 

 

 Nyckeltal 

Nyckeltalen från de finansiella rapporterna kan användas i stor utsträckning av olika 

intressenter, såsom investerare för att kunna analysera ett företag. Enligt Nilsson, Isaksson, 

och Martikainen (2002) används informationen i de finansiella rapporterna olika, beroende på 

vilket syfte och relation intressenten har till företaget. En investerares främsta syfte med en 

analys av nyckeltal i ett företag är att bedöma hur lönsamt ett eventuellt köp skulle kunna bli i 

förhållande till andra investeringsalternativ på marknaden (Nilsson, Isaksson, & Martikainen, 

2002). 
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Variabeln nettoomsättning är enligt Wolters (2016) grundläggande för alla nyckeltal som är 

associerade ihop med intäkterna. Två av dessa nyckeltal är bruttomarginal och 

rörelsemarginal. Nettoomsättning i årsredovisningarna består till största del av företagets 

sålda varor eller tjänster. Nettoomsättning är även den variabel som anses vara en av de 

viktigaste för att utvärdera ett företags ekonomiska utveckling och prestation (Wolters, 2016). 

 

Bruttomarginalen är ett nyckeltal som visar hur stor andel av intäkterna som finns kvar efter 

att kostnaderna för verksamheten dragits av och resterande ska alltså täcka företagets 

rörelsekostnader, löner, ränta och vinst. Wolters (2016) menar att bruttomarginal vid 

finansiell analys av företag även bör kompletteras med andra nyckeltal så som 

rörelsemarginal (Wolters, 2016).  

 

Rörelsemarginalen är det andra nyckeltalet som Wolters (2016) tar upp i sin studie. Denna 

anger hur stor andel av omsättningen som finns kvar för att täcka exempelvis forsknings- och 

utvecklingskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt skatt för att ge vinst. 

Rörelseresultatet är alltså resultatet av verksamheten utan att de finansiella posterna dragits 

av. Wolters (2016) menar fortsatt att om ett företag ökar sina intäkter och samtidigt bibehåller 

sin rörelsemarginal ökar detta värdet på företaget. Ett ökat rörelseresultat och rörelsemarginal 

innebär en värdeökning för företaget och därmed attraktivare för intressenter såsom 

investerare (Wolters, 2016). 

 

 IFRS påverkan på företags nyckeltal 

Diskussioner om vilken påverkan regelverket IFRS fått på företagens nyckeltal vid 

implementering av denna har varierat. Tidigare forskning kring regelverket IFRS har 

identifierats via ett antal akademiska forskningsstudier på företag utanför Sverige. Det är av 

denna bakgrund intressant att genomföra en studie på hur specifikt IFRS 15 påverkar 

lönsamhetsnyckeltal i Sverige. Det har sedan innan inte kunnat genomförts någon liknande 

studie då den nya redovisningsstandarden nyligen trätt ikraft och företagen först nu 

offentliggjort sina omräkningar till den nya standarden. Nedan följer de tidigare studier som 

identifierats och som vidare kan hjälpa oss att analysera vår empiri. 
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Lantto och Sahlström (2009) visade på konsekvenserna vid införande av regelverket IFRS på 

finansiella nyckeltal hos finländska företag. I studiens urval ingick 91 företag noterade på 

Helsingforsbörsen där alla segment (Large-, Mid- och Small Cap) var representerade. 

Generellt visade resultaten i studien en avsevärd förändring på företagens finansiella nyckeltal 

i och med tillämpning av IFRS. En övergång till IFRS från FAS antydde bland annat på en 

ökning av rörelseresultatet, avkastning på investerat kapital och avkastning på det egna 

kapitalet. Övergången till IFRS innebar en ökning mellan 9%-19% för rörelsemarginalen, 

avkastningen på investerat kapital och avkastningen på eget kapital. De finansiella 

nyckeltalen visade även i stor majoritet vara signifikant skilda från noll vid ett test på 5% 

signifikansnivå (Lantto & Sahlström, 2009). 

 

En studie gjord av Cordazzo (2007) undersökte skillnaderna mellan italienska 

redovisningsprinciper och IFRS. Studien undersökte också vidare vilka effekter övergången 

från de italienska redovisningsprinciperna till IAS/IFRS inneburit för de börsnoterade 

företagen i Italien. De skillnader som hittats i studien är avstämningar av nettointäkter och 

eget kapital. De stora effekter som hittas i och med antagandet av IFRS är att resultaten visar 

en mer relevant total effekt av en sådan övergång på nettoresultatet än eget kapital. I studien 

framkommer det att de totala justeringarna från italienska redovisningsprinciper till IFRS av 

nettoresultat får en förändring med 14,10%. Studien visar även på mindre effekter av eget 

kapital som visar en minskning på 4,78% i genomsnitt för företagen. En beräkning av 

proportionalitetsindex i studien för räntabilitet på eget kapital kan stärka det resultat som 

redan framkommit av de totala justeringar för nettoresultat och eget kapital, som framkommit 

vara de två huvudsakliga redovisningsskillnaderna. Räntabiliteten på eget kapital redovisat 

enligt italienska redovisningsprinciper är väsentligt 12,50% lägre än om det beräknas enligt 

IFRS regelverk (Cordazzo, 2007). 

 

Lueg, Punda och Burkert (2014) undersökte hur IFRS påverkade nyckeltal på brittiska företag 

noterade på FTSE 250. Nyckeltalen som undersöktes var rörelsemarginal, avkastning på eget 

kapital, avkastning på investerat kapital, balanslikviditet och price earnings. Författarna 

genomförde 5 hypotes prövningar i ett Wilcoxon test. Resultaten visade att en övergång från 

UK GAAP till IFRS visade på betydande viktiga skillnader på undersökta nyckeltal. Samtliga 

hypoteser, om att en övergång från UK GAAP till IFRS inte haft någon påverkan på 

nyckeltalen, förkastades. Rörelsemarginalen i Wilcoxon teckenrang test för de 101 bolag som 
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undersöktes hade en genomsnittlig procentuell förändring på 10,8% vid övergången till IFRS. 

Vidare följde en förklaring av variationerna i nyckeltalen genom en presentation av 

förändringarna i de kvoter som användes för att beräkna nyckeltalen. Störst förändring hade 

nettoinkomst och rörelseresultat. Nettoinkomsten ökade med 700 miljoner pund, en ökning 

med 29,1%. Rörelseresultat ökade med 1,0 miljard pund vilket innebar en procentuell 

förändring på 20,1%. Resultaten visade enligt författarna, lite förvånande med tanke på 

tidigare resultat, också att intäkterna minskade med 100 miljoner pund. Det innebar en 

minskning med 2,0% på intäkterna vid tillämpning av IFRS jämfört med tillämpning av UK 

GAAP. (Lueg, Punda, & Burkert, 2014).  

 

Gemensamt för dessa tre ovanstående nämnda studier är att samtliga visar på en påverkan av 

nyckeltalen hos företag som tillämpar IFRS. Resultaten studierna emellan pekar i samma 

riktning med en ökning av avkastning på eget kapital, rörelseresultat och rörelsemarginalen.  

 

En studie som visar att förväntningarna om eventuell påverkan inte alltid blir som tänkt är den 

Gaston, Ferrer, Garcia och Ignacio (2010) genomförde. De undersökte hur stor effekt IFRS 

hade fått vid första tillämpning på redovisningens tal och nyckeltal i Spanien och 

Storbritannien. Forskarna i studien förväntade sig att effekten skulle bli störst i Spanien på 

grund av att spanska bokföringsmetoden låg långt ifrån den europeiska. Resultatet visade 

dock att effekten varit större i Storbritannien. Studien visade också att IFRS hade påverkat 

betydelsen av den finansiella rapporteringen i de båda länderna, emellertid endast av 

betydande art i Spanien. Författarna anser att resultatet bör vara av intresse för institutioner 

som sysslar med genomförande av förändringar som är nödvändiga för att harmonisera 

europeisk och internationell redovisning (Gaston, Ferrer, Garcia, & Ignacio, 2010).   

 

 IFRS 15 förväntade påverkan på företags nyckeltal 

Tidigare forskningsstudier nämnda i 2.5 i detta arbete visar på att IFRS påverkar nyckeltalen 

för företag. I och med att intäktsstandarden IFRS 15 nyligen trätt i laga kraft, är den 

akademiska forskningen kring specifikt IFRS 15 påverkan betydligt mindre omfattande. Två 

undersökningar utförda av vad denna studie kallar praktiker, fann liknande resultat angående 

hur IFRS 15 påverkat företag (PWC, 2018), (Hjelström & Hjelström, 2018). 
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En undersökning gjord av PWC (2018) på företag noterade på OMX Stockholm Large Cap 

(2018) visade att endast 4% av de undersökta företagen rapporterade att de skulle få en 

väsentlig effekt på den finansiella rapporteringen av IFRS 15. Undersökningen gjordes genom 

att undersöka företagens bokslutskommunikéer och vidare kategoriserats utifrån den 

information som lämnats. Där 71% bedömde sedan att ingen väsentlig effekt skulle fås medan 

18 % uppgav att ingen effekt skulle uppstå. Resterande 7% gav ingen information om 

eventuell effekt. PWC menade avslutningsvis att ett antal bolag har en effekt vid övergången, 

en handfull av dem får en effekt som är betydande. När IASB publicerade sitt förarbete IFRS 

15 (2014) uttryckte de sin syn om den troliga effekten av IFRS 15 och uppskattade att cirka 

10% av bolagen skulle få en kvantifierbar påverkan på hur och när intäkter skall redovisas 

(PWC, 2018). 

 

Hjelström och Hjelström (2018) gjorde i tidningen Balans en undersökning på stora och 

medelstora företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Resultaten visade på att majoriteten 

av de undersökta företagen inte fått någon betydande kvantifierbar påverkan av IFRS 15. 

Författarna fann att 25% av den undersökta populationen fått någon kvantifierbar påverkan av 

IFRS 15. Där övergång till IFRS 15 gjorde att 22 av de 158 studerade företagen fick en 

påverkan på nettoomsättningen. Där 6 av dessa företag fått en positiv förändring på 

omsättningen. Vidare fann studien att 32 företag fått en påverkan på eget kapital. Där 7 av 32 

fått en positiv påverkan medan övriga 25 fick en effekt som var negativ. Påverkan av IFRS 15 

är enligt författarna inte ”iögonfallande” då resultatet från studien visade att majoriteten av 

företagen med påverkan inte hade en påverkan som överstiger 5%. Detta på både 

omsättningen och eget kapital samtidigt som den visade sig i de flesta fall vara negativ. 

Författarna menar trots resultaten att det vore felaktigt att påstå att den nya standarden endast 

haft ”inga” eller ”oväsentliga” effekter (Hjelström & Hjelström, 2018).  

 

 Summering av referensram 

Sammanfattningsvis har intäktsredovisningen varit i behov av förändring efter bland annat de 

företagsskandaler som skett i början på 2000-talet. Ett 16 års långt arbete utfört av 

normgivaren IASB innebar att de tidigare standarder som fanns för intäktsredovisning ersattes 

helt av den nya IFRS 15 standarden. Den nya standarden IFRS 15 innebär mindre eller större 

förändringar för företagen sett mot tidigare byten av redovisningsstandarder. 
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Den tidigare forskningen som tas upp visar på att IFRS som nytt regelverk har påverkat 

företags nyckeltal i länder bortom Sverige. Studierna pekar i samma riktning runt resultatet av 

tillämpning av IFRS, det vill säga att IFRS har haft en påverkan på företagens finansiella 

nyckeltal. Vidare visar främst uttalanden och studier från praktiker att det är en större 

osäkerhet om IFRS 15:s egentliga kvantifierbara påverkan. Det är undersökningarna gjorda av 

PWC (2018) och Hjelström och Hjelström (2018) som antyder att IFRS 15 inte får någon 

betydande kvantifierbar påverkan på företagen överhuvudtaget. Det skiljer sig alltså från 

forskningen kring påverkan som IFRS haft på företags nyckeltal.  

 

Slutligen har det konstaterats att en relation som är primär finns mellan företaget och 

intressenten investeraren. Tidigare forskning tyder till viss del på att IFRS har en påverkan ur 

ett investeringsperspektiv. Det har även visat sig att intäkterna spelar stor roll i investerarens 

intresse för kommande investeringar i företag. Forskningen på hur vidare IFRS 15 har 

påverkat relationen mellan investerare och företag finns i mycket begränsad utsträckning. 

Varpå denna studie kan utveckla kunskapen om hur en standard, specifikt hur IFRS 15 

påverkar investerares beslutsfattande och företags redovisning. 

 

 Hypotesformulering 

För att uppnå syftet med denna studie, om IFRS 15 har någon påverkan på svenska 

börsnoterade företags lönsamhetsnyckeltal, genomfördes hypotesprövningar. Följande 

hypoteser testas för att antingen accepteras eller förkastas. 

 

H0: Den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 har ingen signifikant påverkan på 

företagens lönsamhetsnyckeltal 

H1: Den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 har en signifikant påverkan på 

företagens lönsamhetsnyckeltal 
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 Metod 
 

I denna del av studien redogörs det för vilka forskningsmetoder som använts för att utföra 

studien. En genomgång av den kvantitativa metod som använts samt studiens urval, 

uteslutning och datainsamling presenteras. Vidare hittas den nyckeltalsanalys som genomförs 

i studien tillsammans med utformade hypotesprövningar som testas senare i empirin. 

 

 Kvantitativ metod 

 

Det finns inom forskning två olika strategier att tillämpa. Den kvantitativa och den kvalitativa 

metoden (Olsson & Sörensen, 2011). Valet i denna studie föll på den kvantitativa metoden. 

Motivet bakom val av metod grundade sig i att ett syfte med studien var att undersöka hur 

IFRS 15 påverkar företags lönsamhetsnyckeltal. Studiens forskningsfrågor ansågs inte 

möjliga att besvara på annat sätt än att använda information från företagens årsredovisning 

bestående av siffror, som därefter beräknades var för sig för att kunna få fram de utvalda 

nyckeltalen. Studiens syfte om att diskutera relationen mellan företagen och investerare 

ansågs intressant att diskutera utifrån resultatet i studien. Diskussionen skulle kunna få en mer 

ingående och djupare förklaring om intervjuer med investerare skett men tidsramen och 

begränsningarna med denna forskningsstudie gjorde inte detta möjligt att utföra.  

 

Kvantitativ metod kan vara att föredra vid forskning som kännetecknas av hypoteser där 

resultatet blir uttryckt i siffror (Larsen, 2009). Att den kvantitativa metoden tar fram och 

undersöker data som är mätbar, leder till en positiv fördel gentemot den kvalitativa metoden, 

då den metoden inte utgör någon del av mätbara data (Olsson & Sörensen, 2011). En 

kvantitativ metod underlättade vårt arbete på grund av de stora mängder data som hanterades. 

Detta i och med att 225 företags årsredovisningar studerades i denna studie krävdes det en 

kvantifiering och generalisering av stora datamängder. Detta stöds av Olsson och Sörensen 

(2011) som menar att en kvantitativ metod lämpar sig enligt då kvantifiering av data krävs 

och som sedan ska analyseras vidare.  

 

 Urval 

Den population som studien undersökte utgick från de svenska företag som fanns noterade på 

Nasdaq OMX, Stockholm. Detta urval bestod av företag som alla uppfyller kraven för att 

kunna kategoriseras som svenska börsnoterade företag. Totalt på Stockholmsbörsen fanns vid 
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genomförandet av studien 306 stycken företag i de tre olika segmenten utifrån företagens 

marknadsvärde; Large, Mid och Small Cap. Företagen kommer förutom tillhörande segment 

även delas in i tillhörande bransch, alla företag hittas i bilaga 2–7 (Nasdaq, 2019). Detta för 

att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Företagen delades in i samma branschindelning 

som Nasdaq (2019), världens största börsföretag delat in företagen i. Fördelen med ett urval 

innehållande alla segment var att studien fick en mer omfattande population, än om endast ett 

segment valts ut. Detta ledde till att en mer trovärdig och överblickande bild skapades över 

den eventuella påverkan som IFRS 15 haft på nyckeltalen. Bryman och Bell (2013) menar att 

ett större urval ökar sannolikheten för en högre precision. Urvalsstorleken är en kompromiss 

mellan forskningsprojektets storlek och tidsåtgång. Studiens mål var att minst studera 30 

stycken företag, detta för att kunna öka trovärdigheten av studien men även för att uppnå 

värdet för den centrala gränsvärdessatsen. Enligt Newbold m.fl. (2012) är den centrala 

gränsvärdessatsen en av de viktigaste teoretiska resultaten inom statistiken. För att en 

generalisering av en population ska kunna ske måste urvalsstorleken vara större eller lika med 

30 stycken, detta enligt centrala gränsvärdessatsen (Newbold, Carlson, & Thorne, 2012). 

 

Denna studie använde sig av 2017 års årsredovisningar då företagen själva gjort justeringar 

och omräkningar i dessa för att kunna förutse vilken påverkan IFRS 15 faktiskt kommer att 

innebära. Anledningarna bakom att denna studie inte använt sig av de senaste 

årsredovisningarna är för att det inte fanns tillräcklig information i dessa. Företagen är även 

skyldiga att i 2017 års årsredovisning redovisa vad en eventuell effekt kan innebära för 

företagen av IFRS 15 (Deloitte, 2009, ss. IAS 34, p.16a). En annan anledning till valet av 

2017 års årsredovisningar var tidsperioden för studien. Genomförandet av studien under våren 

2019 med underlag från 2018 års årsredovisning ansågs inte möjlig. Detta på grund av att 

företagen publicerade årsredovisningar för sent för studiens tidsperiod.  

 

 Uteslutande från urval 

I bilaga 5–7 åskådliggörs de 81 företag som valts bort i urvalet till studien med anledning av 

följande kriterier: 

 

• Den första anledningen till uteslutning var de företag som noterades på börsen under 

2017 och därför inte hade tillgängliga årsredovisningar. (26 st.) 

 



18 

 

• Den andra anledningen för uteslutning var att företag inte hade redovisningsvaluta 

SEK. Detta för att inte minska trovärdigheten av studien med valutaomräkningar. (31 

st.) 

 

• En bransch som helt uteslutits ur studien var den finansiella branschen, såsom företag 

som investmentbolag och banker. Motivet bakom bortfallet av den finansiella 

branschen var att enligt Chandra och Ro (2008) har finansiella företag intäkter som 

inte är jämförbara med företag inom andra branscher samt att de finansiella företagen 

är subjekt för speciella regler (Callao, Ferrer, Jarne, & Lainez, 2009). Vissa av dessa 

företags finansiella transaktioner är undantagna från IFRS 15 (Hjelström & Hjelström, 

2018). Det är totalt 24 företag som föll bort enligt detta kriterium.  

 

Detta innebar att 225 företag uppnådde urvalskriterierna för att kunna studeras vidare i 

studien.  

 

 Val av nyckeltal 

Studiens syfte var att undersöka hur företags lönsamhetsnyckeltal påverkas av IFRS 15. De 

två nyckeltal som valdes ut var rörelsemarginal och bruttomarginal. Anledningen till att dessa 

två valdes ut var att båda dessa innehåller den viktiga variabeln nettoomsättning. Variabeln 

nettoomsättning är enligt Wolters (2016) grundläggande för alla nyckeltal som är associerade 

ihop med intäkterna. Wolters (2016) anser att nettoomsättning är den variabel som anses vara 

en av de viktigaste för att utvärdera ett företags ekonomiska utveckling och prestation. Detta 

innebär att rörelsemarginalen och bruttomarginalen får anses vara några av de främsta och 

viktigaste nyckeltalen för att utvärdera en påverkan eller förändring för ett företag. Att 

använda nyckeltal ifrån årsredovisningen menar Nilsson, Isaksson, och Martikainen (2002) är 

en del av arbetsprocessen för en investerare vid bedömning av framtida investering i ett 

företag. Vår studie valde utifrån Nilsson, Isaksson, och Martikainen (2002) att studera 

påverkan av två nyckeltal istället för Hjelström och Hjelströms (2018) studie som endast 

undersökte posterna nettoomsättning och eget kapital. Vår studie har även utgått från Lantto 

och Sahlström (2009) och Lueg, Punda och Burkerts (2014) studier som påvisade en 

förändring i rörelseresultat och rörelsemarginal vid byte av redovisningsstandard. Att endast 
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två nyckeltal valdes ut grundade sig i att populationen bestod av många företag i förhållande 

till tidsramen för denna studie.  

 

 Datainsamling 

 

Datainsamlingen till studien utgick i huvudsak från företagens årsredovisningar från 2017. I 

årsredovisningarna hämtades information om huruvida företaget skulle få eller inte få 

påverkan av IFRS 15. Vid de fall där företag uppgav “ingen” eller “oväsentlig” kvantifierbar 

påverkan av IFRS 15 i årsredovisningen ansågs dessa företag inte ha någon påverkan av IFRS 

15. Vid enstaka fall där företag uppgett påverkan av IFRS 15 i årsredovisningen 2017 men 

ingen omräkning bifogats, kompletterades data som behövdes in från de berörda företagens 

finansiella rapporter från 2018. Företagens årsredovisningar hämtades in från databasen, 

InfoTorg (InfoTorg, u.å) I de fall företagens årsredovisning saknades i databasen hämtades 

dessa istället in från varje enskilt företags egen webbsida.  

 

Från årsredovisningarna hämtades siffror som visade företagets nettoomsättning, bruttovinst 

och rörelseresultat. Detta med syfte att kunna räkna ut varje företags bruttomarginal samt 

rörelsemarginal. I databasen hämtades även information om företagets redovisningsspråk och 

valuta.   

 

Majoriteten av företagen som uppgav att en påverkan på sin redovisning kommer ske av IFRS 

15 i årsredovisningen 2017 hade bifogat en omräkning på effekten i noterna. Omräkningen 

bestod av en uträkning av siffrorna i enlighet med IAS 11/18 och en omräkning av samma 

siffror fast då i enlighet med den nya standarden IFRS 15. Vid datainsamlingen berördes 

mestadels resultaträkningen i och med att den var grunden för de nyckeltal som studerades 

vidare i studien.  

 

Den insamlade data med företag behandlades i en Excelfil. I filen delades företagen med 

påverkan in efter bokstavsordning samt blev indelade i det segmentet de tillhörde vilket 

påvisas i bilagan och empirin. Företagen som inte uppgav att de haft någon påverkan av IFRS 

15 blev indelade i de branscher de tillhörde. Dessa åskådliggjordes i tabeller och 

stapeldiagram vilket visas i empirin samt hänvisad bilaga.  
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De vetenskapliga artiklarna till forskningsuppsatsen samlades in via sökmotorerna Google 

Scholar och via Skövde högskolas databas WorldcatLocal. De vetenskapliga artiklarna som 

använts har funnits via ett antal sökord såsom revenue (intäkt), revenue recognition 

(intäktserkännande), revenue accounting (intäktsredovisning), IFRS 15, IFRS impact 

(påverkan), revenue from contracts with customers (nya intäktsredovisningen), investor 

(investerare), investor key ratio (investerare nyckeltal) och sedan mer via refererade artiklar 

till originalartikeln. Litteraturen lokaliserades via Högskolan i Skövdes bibliotek.   

 

 Beräkning av nyckeltal 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid beräkning av lönsamhetsnyckeltalen, bruttomarginal 

och rörelsemarginal. 

 

Nettoomsättningen behövdes aldrig räknas fram då den redan framgick i företagens 

resultaträkning. En majoritet av företagen redovisade påverkan från omräkningarna enligt 

IFRS 15 i en separat resultaträkning. Vid beräkning av bruttomarginalen användes följande 

formel:  

Bruttovinst/Nettoomsättning = Bruttomarginal  

 

Först beräknades bruttomarginalen för varje enskilt företag enligt IAS 11/18, genom att 

bruttovinsten delades med nettoomsättningen när dessa var beräknade enligt de gamla 

standarderna. Därefter beräknades bruttomarginalen för varje företag på liknande sätt med 

skillnaden att samma siffror var omräknade enligt IFRS 15. Enligt den arbetsgången kunde en 

skillnad mellan standarderna iakttas. För beräkning av rörelsemarginalen användes följande 

formel:  

Rörelseresultat/Nettoomsättning = Rörelsemarginal  

 

Samma arbetsgång tillämpades här som beskrivit ovan. Det vill säga en uträkning av 

rörelsemarginalen för varje företag enligt IAS 11/18 och en i enlighet med IFRS 15. 

Sedermera genomfördes en hypotesprövning vilket beskrivs nedan.  

 

 Hypotesprövningar 

Ett av denna studies syfte var att undersöka om företagens lönsamhetsnyckeltal påverkats 

respektive inte påverkats av den nya standarden IFRS 15. För att kunna uppnå detta användes 

en nyckeltalsanalys där uträkning av nyckeltal från årsredovisningarna skett enligt IAS 11 och 
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IAS 18 samt enligt IFRS 15. Hypotesprövningarna genomfördes för att undersöka om IFRS 

15 haft någon signifikant påverkan på företagens lönsamhetsnyckeltal. Det genomfördes även 

hypotesprövningar för att undersöka om IFRS 15 påverkat branscher och segment. 

Hypotesprövningar genomfördes för branscher såväl som segment för att på så sätt kunna 

besvara en annan del av vår studies syfte om att påvisa vad som kännetecknar de företag som 

haft en förändring. De hypoteser som utformades för dessa tester och som utgick från studiens 

syfte framgår nedan: 

 

H0: Den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 har ingen signifikant påverkan på 

företagens lönsamhetsnyckeltal 

H1: Den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 har en signifikant påverkan på 

företagens lönsamhetsnyckeltal 

 

3.7.1 Wilcoxon tecken-rangtest 

Enligt Barnes (1987) är nyckeltal inte normalfördelade, därför behövdes hypoteserna testas 

genom ett icke-parametriskt test (Barnes, 1987). Ett icke parametriskt test har som syfte att 

undersöka om två testgrupper har samma median. Denna studie gjorde Wilcoxon tecken-

rangtest på 5% signifikansnivå, för parvisa data. Signifikansnivån anger risken för att förkasta 

en sann nollhypotes, eller att acceptera en falsk mothypotes. Risken för att göra dessa fel finns 

och är oundvikliga att helt och hållet eliminera. De vanligaste signifikansnivåerna för ett test 

är 5, 1 och 0,1%. I samhällsvetenskaplig forskning är den mest tillämpade signifikansnivån på 

5%, detta är även den nivå som flertalet tidigare studier inom området använt sig av. Det är på 

dessa grunder som ett test på 5%-nivån genomfördes (Körner & Wahlgren, 2005).  

 

Testen i denna undersökning utgick från (n=450) stycken oberoende observationspar (X1, Y1), 

(X2,Y2)...(Xn, Yn). Antalet oberoende observationspar berodde på att denna undersökning 

studerade två nyckeltal och 225 företag ingick i studien. Testet var uppbyggt på skillnaden 

mellan Xi och Yi (Newbold, Carlson, & Thorne, 2012). 

 

Testet genomfördes med en 5 % signifikansnivå, vilket innebar att en säkerhet på 95 % 

uppnåddes.  

Vid en accepterad nollhypotes, kunde vi, med 95 % signifikans, fastslå att IFRS 15 inte haft 

någon signifikant påverkan på de utvalda nyckeltalen. 
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Om nollhypotesen istället förkastades, har IFRS 15, med 95 % signifikans, en signifikant 

påverkan på de utvalda nyckeltalen.  

 

 Datapresentation 

Hypotesprövningarna presenterades i form av en tabell i empirin samt i bilaga 8. Resultatet av 

de företag som fått en procentuell påverkan som gick att mäta på rörelsemarginalen och 

bruttomarginalen presenterades i form av stapeldiagram och tabeller i empirikapitlet. Detta för 

att kunna illustrera förändringarna av nyckeltalen i procent. De företag som inte uppgett 

någon påverkan presenterades i en tabell indelade i respektive bransch. Branscher och 

segment som haft en påverkan presenterades i cirkeldiagram. Bransch- samt segmentindelning 

utgick från de klassificeringar som Nasdaq utgett om varje specifikt företag. Motivet och 

skälet bakom att presentera resultat enligt beskrivningen ovan var att skapa en helhetsbild om 

vilken påverkan IFRS 15 haft för de undersökta företagen. Ett stapeldiagram är även lätt att 

tolka och ger en tydlig bild av resultatet (Bryman & Bell, 2013). 

 

 Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) menar att validitet är att det som uppges som forskningsområde 

sedan faktiskt studeras och anses vara relevant. Studien uppnådde en högre validitet genom att 

använda information specifikt från de företag som ingick i studiens urval och som senare 

studerades vidare. Denna studie avsåg att mäta skillnader i redovisning av intäkter under olika 

standarder. Detta innebar att studien byggde på samma redovisningsdata för alla beräkningar. 

Utifrån detta ansågs risken lägre för att de skillnader som kunde påvisas berott på något annat 

än byte av redovisningsstandard. Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att 

validiteten är konstant för att inte orsaka mätproblem (Holme & Solvang, 1997). Att använda 

information från årsredovisningar innebar att mätproblem eller andra okända faktorer som ska 

kunnat påverka informationen ansågs vara låg. Risken med studien finns dock att uttalanden i 

årsredovisningarna tolkats på ett felaktigt sätt. Detta får dock anses som en minskad risk då 

nyckelord såsom “ingen” eller “oväsentlig” urskiljs i noterna från årsredovisningarna. 

 

Reliabilitet är enligt Trost (2012) en mätning som är pålitlig och inte bara uppstår av en 

slump. Trost (2012) menar vidare på att mätningen skett på ett korrekt sätt, alltså att det skett 

oberoende av vem som utfört mätningen. Mätningen skall också kunna repeteras med samma 

utfall (Trost, 2012). Denna studies reliabilitet stärktes då resultatet utgick från företagens 
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årsredovisningar som blivit granskade av auktoriserade revisorer (Svenska statens offentliga 

utredningar, 2004). Detta visade också resultaten från Panagiotis, Dimitrios A, Dimitrios K 

och Stergios (2013), där redovisningsinformation som utarbetats efter IFRS och som 

granskats av en revisor från de större revisionsbolagen visade sig vara mer tillförlitlig 

(Panagiotis, Dimitrios, Dimitrios, & Stergios , 2013). Denna studie genomfördes på ett 

systematiskt och standardiserat sätt, till följd av att den byggdes upp på siffror från befintliga 

årsredovisningar, uträkningar samt väletablerade metoder. Studien var följaktligen oberoende 

av vem som genomförde undersökningen, vilket innebar att reliabiliteten stärktes. Hänsyn till 

eventuell felräkning på grund av stora datamängder och omfattande beräkningar bör beaktas. 

Risken för felräkning ansågs minska då beräkningarna genomfördes minst två gånger och 

minst en gång av båda författarna, detta för att stärka säkerheten av rätt beräknat resultat.  

 

 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet berör det resultat som framkommer ur forskningsarbetet sedan ska kunna 

generaliseras på en större population än exakt den som ingått i studien (Bryman & Bell, 

2013). En liknande studie på vad som är kännetecknande för påverkan eller inte påverkan av 

IFRS 15 bör kunna göras angående urvalet av icke-finansiella branscher och därmed bör en 

generalisering kunna göras för de företag som inte ingår i denna studiens urval. De företag 

som inte varit med i denna studiens urval bör dock ha liknande förutsättningar och egenskaper 

som de som ingår i studien förutom företag inom den finansiella branschen. Detta med tanke 

på det antalet företag som redovisar enligt IFRS i Sverige är möjligheten till generalisering 

större. Det borde även vara möjligt att göra en generalisering bortom Sveriges gränser 

eftersom IFRS appliceras på ett harmoniserande sätt i andra europeiska länder. Detta innebär 

att en liknande studie på företag utanför Sverige som tillämpar IFRS bör kunna ge ett liknande 

resultat som denna. Det kan dock inte sägas någonting om vad resultatet kan bli för företag 

utanför Europa och USA då andra regelverk och standarder som tillämpas där kan applicera 

nya standarder på andra sätt. 
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 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den sammanställda data från årsredovisningarna. 

Resultatet utifrån det icke parametriska testet redogörs för i detta kapitel. Vidare presenteras 

resultatet från nyckeltalsanalysen i form av diagram och tabeller.  

 

 Resultat av Wilcoxon tecken-rangtest   

Studiens syfte var att utforska om IFRS 15 haft någon påverkan på svenska börsnoterade 

företags lönsamhetsnyckeltal. Detta har delvis uppfyllts genom hypotesprövningar och delvis 

genom den procentuella förändringen som visas i avsnitt 4.2. I tabellen nedan framgår en 

översikt över alla hypotesprövningar som genomförts och vidare en beskrivning av om 

nollhypotesen kan förkastas eller accepteras. Dessa test utgjordes av Wilcoxon tecken-

rangtest för parvisa data, på 5% signifikansnivå. Totalt ingick 225 stycken olika företag som 

testades i de olika hypotesprövningarna där varje enskilt företag klassificerades enligt 

tillhörande segment och bransch. Hypotesprövningarna som genomfördes för branscher och 

segment utarbetades för att kunna besvara studiens syfte om att påvisa vad som kännetecknar 

de företag som haft en procentuell förändring. Vidare information om utformningen av 

Wilcoxon tecken-rangtest åskådliggörs i bilaga 8.  

 

 

Tabell 1: Översikt hypotesprövningar 

 

 

 

Hypoteser

Signifikant skillnad 

Ja eller Nej P-värde

Hypotes 1, Bruttomarginal för alla företag Nej 0,501

Hypotes 2, Rörelsemarginal för alla företag Nej 0,352

Hypotes 3, Bruttomarginal segment Large Cap Nej 0,147

Hypotes 4, Rörelsemarginal segment Large Cap Nej 0,248

Hypotes 5, Bruttomarginal segment Mid Cap Nej 0,100

Hypotes 6, Rörelsemarginal segment Mid Cap Nej 0,584

Hypotes 7, Bruttomarginal för industribranschen Nej 0,402

Hypotes 8, Rörelsemarginal industribranschen Nej 0,402

Hypotes 9,  Bruttomarginal teknikbranschen Nej 0,402

Hypotes 10, Rörelsemarginal teknikbranschen Nej 0,834

Hypotes 11, Bruttomarginal kommunikation tjänster branschen Nej 1,000

Hypotes 12, Rörelsemarginal kommunikation tjänster branschen Nej 0,371
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4.1.1 Bruttomarginal 

Hypotes 1 i bilaga 8 visar resultatet utifrån Wilcoxon tecken-rangtest för parvisa data för 

lönsamhetsnyckeltalet bruttomarginal för samtliga företag i populationen. Resultatet av testet 

visade att utifrån 225 studerade företag noterade på Stockholmsbörsen hade 16 företag 

differens mellan bruttomarginal redovisat enligt IAS och bruttomarginal redovisat enligt IFRS 

15. Testet fick ett p-värde på 0,501 vilket innebär att p-värdet är högre än signifikansnivån på 

0,05. Utifrån resultatet på testet accepteras nollhypotesen och studien kan därmed inte 

statistiskt påvisa en genomsnittlig signifikant skillnad på bruttomarginalen för alla företag på 

Stockholmsbörsen med procentuell påverkan. 

 

4.1.2 Rörelsemarginal 

Hypotes 2 i bilaga 8 visar resultatet utifrån Wilcoxon tecken-rangtest för parvisa data för 

lönsamhetsnyckeltalet rörelsemarginal även här för samtliga företag i populationen. Resultatet 

av testet visade att utifrån 225 studerade företag noterade på Stockholmsbörsen hade 16 

företag differens mellan rörelsemarginal redovisat enligt IAS och rörelsemarginal redovisat 

enligt IFRS 15. Testet fick ett p-värde på 0,352 vilket innebär att p-värdet är högre än 

signifikansnivån på 0,05. Utifrån resultatet på testet accepteras nollhypotesen och studien kan 

därmed inte statistiskt påvisa en genomsnittlig signifikant skillnad på rörelsemarginalen för 

alla företag på Stockholmsbörsen med procentuell påverkan. 

 

4.1.3 Segment 

I bilaga 8 finns hypoteserna 3–6 hänvisade, dessa visar resultatet utifrån Wilcoxon tecken-

rangtest. Testet gjordes för de utvalda nyckeltalen bruttomarginal och rörelsemarginal på 

företag noterade på Stockholmsbörsen indelade i deras tillhörande segment. Alla dessa test 

fick samma resultat, ett p-värde som är högre än signifikansnivån på 0,05. Resultatet innebär 

att nollhypotesen accepteras och att studien kan därmed inte statistiskt påvisa en 

genomsnittlig signifikant skillnad. Detta på varken rörelsemarginalen eller bruttomarginalen 

för alla företag på Stockholmsbörsen indelade i tre segment. I segmentet Small Cap 

genomfördes ingen hypotesprövning då endast 1 företag hade procentuell påverkan.  
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4.1.4 Branscher 

I bilaga 8 finns hypoteserna 7–12 hänvisade, dessa visar resultatet utifrån Wilcoxon tecken-

rangtest. Testet gjordes för de utvalda nyckeltalen bruttomarginal och rörelsemarginal på 

företag noterade på Stockholmsbörsen indelade i deras tillhörande bransch. Alla dessa test 

fick samma resultat, ett p-värde som är högre än signifikansnivån på 0,05. Resultatet innebär 

att nollhypotesen accepteras och studien kan därmed inte statistiskt påvisa en genomsnittlig 

signifikant skillnad. Detta på varken rörelsemarginalen eller bruttomarginalen för alla företag 

på Stockholmsbörsen indelade i branscher. I Branscherna konsument stabil och sjukvård 

genomfördes inga hypotesprövningar då dessa endast innehöll 1 företag med procentuell 

påverkan. 

 

 Procentuell påverkan på företagens lönsamhetsnyckeltal 

Utifrån den utförda undersökningen av årsredovisningar och dess syfte med att utforska hur 

lönsamhetsnyckeltal påverkats, kan denna studie påvisa en procentuell skillnad för totalt 18 av 

225 (8%) studerade företag. Det innebär att resterande 207 studerade företag (92%) inte haft 

någon procentuell skillnad på de utvalda nyckeltalen. Av de företagen med påverkan har 16 

av de 18 företagen en påverkan på bruttomarginalen. På samma sätt har 16 av de 18 företagen 

en påverkan på rörelsemarginalen. Nedan presenteras först den procentuella förändringen i 

bruttomarginalen för företagen i ett stapeldiagram och en tabell. Efter följer ett stapeldiagram 

och en tabell över förändringarna på rörelsemarginalen. Vidare följer två cirkeldiagram, ett 

vardera, som visar vilket segment och bransch som de påverkade företagen tillhörde. Det sista 

som presenteras är två stapeldiagram över företagen som uppgav att IFRS 15 inte påverkat 

dess lönsamhetsnyckeltal. Ett av stapeldiagrammen visar företag utan påverkan indelade i 

segment och det andra företag utan påverkan indelade i branscher. 
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4.2.1 Företag med procentuell påverkan på bruttomarginalen 

 

Figur 1: Företag med procentuell förändring på bruttomarginal.  

I diagrammet framgår hur stor procentuell påverkan bruttomarginalen har fått på respektive 

företag i och med IFRS 15. Det kan utläsas att det var 8 företag som hade en positiv påverkan. 

Det var även 8 företag som fick en negativ påverkan. 

 



28 

 

 

Tabell 2: Procentuella förändringar på bruttomarginalen.  

 

Ur tabellen kan utläsas att Swedish Match AB (+37,03%) är det företag som enligt denna 

studie får störst positiv påverkan. Skanska AB (-3,78%) är det företag som istället får störst 

negativ procentuell påverkan. Tabellen visar även vilket segment och vilken bransch varje 

företag tillhör. Bilaga 9 tabell 4 visar bland annat att den genomsnittliga procentuella 

påverkan för alla företag med påverkan i studien på det utvalda nyckeltalet bruttomarginal är 

+2,92%.  

 

Företag

Bruttomarginal 

procentuell 

förändring Segment Bransch

Swedish Match AB 37,03% LARGE Konsument Stabil

Ericsson, Telefonab. L M ser. A 5,44% LARGE Teknik

Elekta AB ser. B 4,26% LARGE Sjukvård

Electrolux, AB ser. A 3,59% LARGE Teknik

Tele2 AB ser. A 1,19% LARGE Kommunikation tjänster

SAAB AB ser. B 0,41% LARGE Industri

Peab AB ser. B 0,30% LARGE Industri

Alfa Laval AB 0,03% LARGE Industri

Proact IT Group AB -0,07% MID Teknik

Mycronic AB -0,17% MID Teknik

Telia Company AB -0,20% LARGE Kommunikation tjänster

Tobii AB -0,21% MID Teknik

Volvo, AB ser. A -0,21% LARGE Industri

Net Insight AB ser. B -0,24% MID Teknik

Atlas Copco AB ser. A -0,65% LARGE Industri

Skanska AB ser. B -3,78% LARGE Industri
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4.2.2 Företag med procentuell påverkan på rörelsemarginalen 

 

Figur 2: Företag med procentuell förändring på rörelsemarginal.  

I diagrammet framgår hur stor procentuell påverkan rörelsemarginalen har fått på respektive 

företag i och med IFRS 15. Det kan utläsas att det var 10 företag som hade en positiv 

procentuell påverkan. Det var även 6 företag som fick en negativ påverkan. 
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Tabell 3: Procentuella förändringar på rörelsemarginalen. 

 

Ur tabellen kan utläsas att Swedish Match AB (+37,04%) är det företag som enligt denna 

studie får störst positiv påverkan. Skanska AB (-15,27%) är det företag som istället får störst 

negativ procentuell påverkan. Tabellen visar även vilket segment och vilken bransch varje 

företag tillhör. Bilaga 9 tabell 5 visar bland annat att den genomsnittliga procentuella 

påverkan för alla företag med påverkan i studien på det utvalda nyckeltalet rörelsemarginal är 

+3,57%.  

 

Företag

Rörelsemarginal 

procentuell 

förändring Segment Bransch

Swedish Match AB 37,03% LARGE Konsument Stabil

Net Insight AB ser. B 20,45% MID Teknik

Elekta AB ser. B 17,47% LARGE Sjukvård

Ericsson, Telefonab. L M ser. A 10,65% LARGE Teknik

SAAB AB ser. B 3,51% LARGE Industri

Tele2 AB ser. A 1,59% LARGE Kommunikation tjänster

Telia Company AB 0,86% LARGE Kommunikation tjänster

Peab AB ser. B 0,58% LARGE Industri

Eniro AB 0,45% SMALL Teknik

Mycronic AB 0,40% MID Teknik

Alfa Laval AB -0,12% LARGE Industri

Proact IT Group AB -0,18% MID Teknik

Volvo, AB ser. A -1,55% LARGE Industri

Tobii AB -3,64% MID Teknik

NCC AB ser. A -15,18% LARGE Industri

Skanska AB ser. B -15,27% LARGE Industri
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4.2.3 Företag med procentuell påverkan indelade i segment 

 

Figur 3: Antal företag med procentuell påverkan per segment. 

 

Studien undersökte tre stycken olika segment (Large-, Mid- och Small Cap). Diagrammet 

ovan visar att 13 av 64 företag inom Large Cap, 4 av 92 inom Mid Cap och 1 av 69 företag 

inom Small Cap haft en påverkan på bruttomarginal och rörelsemarginal. Resultatet visar att 

72,2% av företagen med påverkan är noterade inom segmentet Large Cap på 

Stockholmsbörsen. Resterande 22,2% tillhör Mid Cap och cirka 5,6% tillhör Small Cap.  

 

I bilaga 9 tabell 6 kan utläsas att den genomsnittliga procentuella påverkan på 

bruttomarginalen för de företag med påverkan i segmentet Large Cap är 3,95% samt i tabell 7, 

3,6% för rörelsemarginalen. Vidare i bilaga 9 tabell 8 är den genomsnittliga procentuella 

påverkan på bruttomarginalen för de företagen med påverkan i segmentet Mid Cap -0,1725% 

samt i tabell 9, 5,88% för rörelsemarginalen. Segmentet Small Cap blir ett bortfall från 

genomsnittsuträkningarna då endast 1 företag fått påverkan i denna studie. 
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4.2.4 Företag med procentuell påverkan på nyckeltalen indelade i branscher 

 

Figur 4: Antal företag med en procentuell påverkan per bransch 

 

Utifrån diagrammet ovan kan det utläsas att två branscher var i majoritet av de företag som 

påverkades av IFRS 15. Resultatet visar att 7 av 58 företag inom industri och 7 av 43 inom 

teknik hade en påverkan på lönsamhetsnyckeltalen det innebär att dessa branscher utgör 

77,8% av hela studiens urval. De tre övriga branscherna innehållande företag med procentuell 

påverkan var sjukvård, kommunikation tjänster och konsument stabil som innehöll 4 företag 

tillsammans och utgjorde därför 22,2% av företagen med påverkan.  

 

I bilaga 9 tabell 10 kan utläsas att den genomsnittliga procentuella påverkan på 

bruttomarginalen för de företag med påverkan i branschen industri är -0,650% samt i tabell 

11, -4,67% för rörelsemarginalen. Vidare i bilaga 9 tabell 12 är den genomsnittliga 

procentuella påverkan för de företag med påverkan i branschen teknik 4,55% samt i tabell 13, 

1,39% för rörelsemarginalen. I bilaga 9 tabell 14 är den genomsnittliga procentuella påverkan 

på bruttomarginalen för de företag med påverkan i branschen kommunikation tjänster 1,225% 

samt i tabell 15, 0,495% för rörelsemarginalen. Branscherna sjukvård och konsument stabil 

har endast 1 företag med påverkan i denna studie vilket innebär att dessa blir bortfall från 

genomsnittsuträkningarna.  
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4.2.5 Företag utan någon procentuell påverkan på nyckeltalen indelade i segment 

 

Figur 5: Antal företag utan procentuell påverkan per segment 

I diagrammet ovan visas de totalt 207 företag som inte fått någon påverkan av IFRS 15 på 

nyckeltalen indelade i respektive segment. Segmentet Mid Cap innehöll mest företag som inte 

påverkades av IFRS 15. Mid Cap var också det segment i studien med flest innehållande 88 

företag. Small Cap innehöll 68 företag som inte påverkades medan Large Cap innehöll 51 

företag som var utan påverkan. 
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4.2.6 Företag utan någon procentuell påverkan på nyckeltalen indelade i branscher 

 

Figur 6: Antal företag utan procentuell påverkan per bransch 

Studien undersökte totalt 9 olika branscher. Diagrammet ovan visar antalet företag per 

bransch som inte haft någon kvantifierbar påverkan av IFRS 15. Det var 4 stycken av dessa 

branscher som innehöll företag där ingen av dessa hade någon kvantifierbar påverkan. Dessa 

branscher var: allmännyttig (3 st.), fastighet (21 st.), kommunikation cyklisk (35 st.) och 

råvaror (17 st.). Resterande 5 branscher innehöll företag som både påverkades respektive inte 

påverkades. Dessa branscher var: Industri (51 av 58), kommunikation tjänster (2 av 4), 

konsument stabil (9 av 10), sjukvård (33 av 34) och teknik (36 av 43). 
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 Analys 
 

I detta avsnittet analyseras studiens resultat. Detta genom att koppla resultatet till den 

teoretiska referensramen och därigenom kunna få en djupare förståelse.  

 

 Statistisk signifikant påverkan  

Hypotesprövningen visade att ingen statistisk signifikant skillnad på lönsamhetsnyckeltalen 

för företagen kunnat fastslås. Företagens lönsamhetsnyckeltal visade i genomsnitt inte på en 

signifikant påverkan av IFRS 15. De hypotesprövningar som genomfördes visade inte heller 

på någon statistisk signifikant skillnad varken för branscher eller segment.  

 

Att denna studie inte kan påvisa en statistisk signifikant skillnad för någon av de 

hypotesprövningar är i stor kontrast jämfört med tidigare studier som iakttagits. Resultatet 

från hypotesprövningen i denna studie kan sättas i kontrast med Lueg m.fl. (2014). Deras 

studie kunde påvisa en statistisk signifikant påverkan för företagens nyckeltal på samtliga 

hypoteser. Även Lantto och Sahlström (2009) kunde på majoriteten av sina hypoteser påvisa 

en statistisk signifikant skillnad på undersökta nyckeltal. Att resultatet i denna studie skiljer 

sig från tidigare studier kan bero på att Lueg m.fl (2014) och Lantto och Sahlström (2009) 

studerat nyckeltal från både resultaträkningen och balansräkningen. Skillnaderna i dessa 

studier jämfört med vår är att dessa studier undersöker övergången från en nationell 

redovisningsstandard till IFRS. Det kan tänkas innebära att skillnaderna är mindre mellan en 

ny redovisningsstandard inom IFRS än mellan nationella redovisningsstandarder och IFRS.  

 

 Företag med påverkan på nyckeltal 

 

Utifrån resultatet kan denna studie påvisa en procentuell skillnad för 18 stycken enskilda 

företag av 225 undersökta företag (8%). Studiens resultat kan få stärkt trovärdighet av IASBs 

publikation (IFRS 15 2014) där normsättaren själv uttryckte sin syn om effekten av IFRS 15. 

IASB uppskattade att ca 10% av företagen skulle få en väsentlig effekt på hur och när intäkter 

skall redovisas (PWC, 2018). Detta tyder på att IASB har varit rätt ute i sin bedömning av hur 

många företag som faktiskt kan få en påverkan av IFRS 15. Resultatet från denna studie kan 

sättas i relation till resultatet från Hjelström och Hjelströms (2018) studie som visade på att 

25% av de studerade företagen får en kvantifierbar påverkan av IFRS 15. Detta är intressant 

då deras studie har samma urval som denna men valt bort företag inom segmentet Small Cap. 
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Trots detta fann deras studie en betydligt större procentandel i sitt urval företag med påverkan 

av IFRS 15 än vad denna studie funnit. Förklaringen till detta kan vara att Hjelström och 

Hjelström (2018) studie undersökte kvantifierbar påverkan på både resultat- och 

balansräkning. Där majoriteten av företagen i deras studie haft påverkan på eget kapital, vilket 

tillhör balansräkningen, som denna studie inte studerade. Däremot kan det påpekas att 

Hjelström och Hjelström (2018) i sin studie påvisar att företagen i huvudsak fått negativa 

effekter på nyckeltalen medan denna studie visar på positiva. Där rörelsemarginalen visade på 

övervägande positiv effekt med 10 av 16 företag. Denna studie överensstämmer med 

Hjelström och Hjelströms (2018) resultat på det sätt att majoriteten av företagen som hade en 

procentuell påverkan på nyckeltalen hade dessa en påverkan som understeg 5% gentemot 

tidigare standarder. 

 

Denna studies resultat visade att 72,2% av de undersökta företagen som hade en påverkan på 

antingen bruttomarginal eller rörelsemarginal tillhör segmentet Large Cap på 

Stockholmsbörsen. Det innebär att resterande andel tillhör 22,2% segmentet Mid Cap samt 

5,6% tillhör Small Cap. Detta resultat kan påvisa att den kvantifierbara påverkan av IFRS 15 

på de utvalda nyckeltalen tenderar att i större utsträckning påverka företag med högre 

marknadsvärde än de mindre. Detta bekräftas i Hjelström och Hjelströms (2018) studie där 

andelen med kvantifierbar påverkan är högre bland de stora företagen 38 % än de medelstora 

16 %. Resultaten från genomsnittsuträkningarna för varje enskilt segment och nyckeltal visar 

på att företagen inom Large Cap fått en stabil ökning på cirka 3% på både rörelsemarginal och 

bruttomarginal. Detta kan jämföras med företagen inom Mid Cap istället fått marginell 

påverkan på bruttomarginalen men nästan 6% ökning på rörelsemarginalen.  

 

Av de fem branscher som är representerade bland de 16 företag som denna studie fann en 

procentuell skillnad i nyckeltalen tillhör 14 stycken (77,8%) antingen industri- eller 

teknikbranschen. Detta talar delvis emot praktikers (Törning, 2015; Falkman & Lundqvist, 

2016; Hjelström & Hjelström, 2018) tidigare studier som menar att de branscher som får 

störst påverkan är telekom och IT, detaljhandel och bygg. Anledningen till att denna studie 

inte funnit samma resultat som tidigare studier kan delvis bero på att denna studie inte har 

exakt samma branschindelning som de tidigare. Det kan även bero på att industri- och 

teknikbranschen är betydligt mer representerad i denna studies urval i förhållande till de andra 
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branscherna som ingår i studien. Detta eftersom dessa branscher har ett större representativt 

urval på noterade företag på Stockholmsbörsen än vad andra branscher har.  

 

Att istället jämföra påverkan i förhållande till urvalet i varje enskild bransch gör att analysen 

blir annorlunda. Denna studie fann att 2/4 (50%) av företagen i branschen kommunikation 

tjänster hade någon påverkan på nyckeltalen av IFRS 15. Detta resultat är då i enlighet med 

praktikers tidigare studier då företagen i denna studies branschindelning, kommunikation 

tjänster, utgörs till största delen av vad praktiker valt att kalla telekom och IT. Denna studien 

kan även i enlighet med praktikers resultat påvisa att vissa företag inom byggbranschen 

kommer få en kvantifierbar påverkan med anledning av IFRS 15. Detta utifrån det empiriska 

resultatet i denna studie som visade på att 7/43 (16,3%) av företagen inom teknik påverkades i 

nyckeltalen av IFRS 15. Företagen inom denna studie som tillhör teknikbranschen i denna 

studie är samtidigt samma eller liknande företag som ingår i vad praktiker valt att kalla 

byggbranschen. Studien kan även visa att den genomsnittliga procentuella ökningen för 

företag med påverkan i teknikbranschen är positiv på både bruttomarginal och 

rörelsemarginal, medan den inom industribranschen är negativ på samma nyckeltal. Även 

branschen kommunikation tjänster har positiv påverkan på både bruttomarginal och 

rörelsemarginal även om genomsnittet i branschen är marginell. Detta resultat innebär att de 

två branscher med flest antal med påverkan från anpassning till IFRS 15 i genomsnitt fått helt 

skilda resultat. Detta visar på att påverkan av IFRS 15 inte innan kan förväntas vara positiv 

eller negativ för företagen. Det gör att den nya standarden kan få oanade konsekvenser för en 

del företag i en viss bransch. Att standarden skulle innebära skillnader mellan branscher har 

praktiker tidigare nämnt. Dock kan denna studie även påvisa att det kommer vara positivt med 

anpassning till IFRS 15 för majoriteten av företagen i urvalet men en del företag specifikt i 

industribranschen kommer få en negativ påverkan på lönsamhetsnyckeltalen.   

 

Tidigare studier nämnda i detta arbete visar på att införandet av IFRS som regelverk påverkat 

nyckeltalen för företag (Lueg, Punda, & Burkert, 2014; Cordazzo, 2007; Lantto & Sahlström, 

2009). I Lantto och Sahlströms (2009) studie visade det sig att en övergång till IFRS tyder 

bland annat på ökning av rörelseresultatet för de berörda företagen. Även resultatet av Lueg 

m.fl. (2014) studie visade att övergången från brittiska redovisningsprinciper till IFRS hade 

betydande skillnader på de undersökta nyckeltalen. Där den studien kunde konstatera en 

ökning bland annat på rörelsemarginalen, i genomsnitt på cirka 10%. I Cordazzos (2007) 
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studie framgick att införandet av nya redovisningsprinciper kan innebära skillnad för 

företagen i nettoresultatet. Nettoresultatet redovisar till skillnad från rörelseresultatet även de 

finansiella kostnaderna och intäkterna för företaget. Dock anses dessa kunna kopplas till 

denna studies empiriska resultat. I den studien framgick det att de totala justeringarna från 

italienska redovisningsprinciper till IFRS av nettoresultat har blivit en förändring med 14,10% 

i genomsnitt för företagen. Denna studies resultat kan påvisa en genomsnittlig procentuell 

skillnad i rörelsemarginalen på 3,57% vilket innebär att rörelsemarginalen i genomsnitt är 

något lägre än vad tidigare studier visat. Gemensamt för de ovannämnda studierna är att 

samtliga visar på en tydlig påverkan av nyckeltalen hos företag som tillämpar IFRS jämfört 

med tidigare redovisningsreglering. De empiriska resultaten studierna emellan pekar i samma 

riktning på en ökning av rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Vår studie visar dock även 

på en genomsnittlig ökning på rörelsemarginal samt även bruttomarginal för företagen. Det 

som gör att en denna studies procentuella påverkan för 18 företag var överens med tidigare 

studier beror till stor del på att det fanns enstaka företag som har en tydligt högre procentuell 

påverkan av IFRS 15 än andra. Det gjorde i sin tur att genomsnittsvärdet höjdes på grund av 

att det faktiskt varit få företag med en påverkan. Majoriteten av de undersökta företagen i 

denna studie hade en påverkan som inte var högre än +-3%.  

 

 Företag utan påverkan på nyckeltalen 

Denna studies empiriska resultat visade på att 207 (92%) stycken företag inte kommer få 

någon procentuell påverkan av IFRS 15. Flertalet av företagen angav i sin årsredovisning att 

”ingen” eller en ”oväsentlig” påverkan av IFRS 15 kommer utges. Vår studies resultat visade 

att inom segmentet Small Cap så hade alla företag utom ett ingen påverkan av IFRS 15. Det 

var även 4 branscher, tillsammans innehållande 73 företag, som var helt utan företag med 

påverkan. Branscherna som innehöll flest företag utan påverkan var också de branscher med 

flest företag totalt sett (teknik och industri). Det gällde även för Mid Cap som innehöll 89 

företag utan påverkan.  

 

Studiens resultat har som tidigare nämnts gällande uttalanden om branschers påverkan stämt 

väl överens med praktikernas tidigare studier och förväntningar. Denna studie fann dock en 

bransch som talade emot tidigare studier. Hjelström och Hjelström (2018), Törning (2015) 

samt Falkman och Lundqvist (2016) antydde att detaljhandeln var en bransch med eventuell 

effekt av IFRS 15. I denna studie tillhörde företag verksamma inom detaljhandeln branschen 
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konsument cyklisk. Resultatet kunde inte påvisa någon procentuell påverkan av IFRS 15 på 

något av de 35 studerade företagen inom branschen konsument cyklisk. Resultatet från denna 

studie är tydligt olikt gällande de uttalanden och undersökningar praktiker gjort gällande 

detaljhandeln. Det kan bero på att det endast är 8 företag inom branschen konsument cyklisk 

ingår i segmentet Large Cap på Stockholmsbörsen. Det har tidigare framkommit i studien att 

anpassning av IFRS 15 främst påverkat företag inom segmentet Large Cap. Det kan sättas i 

perspektiv med branscherna industri och teknik som tillsammans hade 26 företag inom 

segmentet Large Cap. 

 

I och med att 92% av undersökta företag i denna studie inte haft en påverkan på nyckeltalen 

skiljer sig det också mot tidigare forskning (Lantto & Sahlström, 2009; Lueg, Punda, & 

Burkert, 2014; Cordazzo, 2007; Gaston, Ferrer, Garcia, & Ignacio, 2010). De tidigare 

studierna som tas upp i referensramen undersöker förvisso en övergång till IFRS från ett annat 

regelverk och inte specifikt övergången till IFRS 15. Praktikernas undersökningar och 

uttalanden av IFRS 15 skiljde sig en del åt i jämförelse med den tidigare forskning om IFRS. 

De två undersökningarna som utförts av PWC (2018) och Hjelström och Hjelström (2018) 

visade att den nya standarden IFRS 15 troligtvis inte skulle påverka eller påverkat företagen i 

någon stor utsträckning. Resultaten i Hjelström och Hjelström (2018) studie visade på att 

majoriteten av undersökta företag inte fått någon betydande effekt av IFRS 15. Detta 

överensstämmer med resultaten från denna studie som visade på att 8% av populationen fått 

en påverkan på nyckeltalen. Undersökningen gjord av PWC (2018) visade att endast 4% av de 

undersökta företagen (OMX Stockholm Large Cap) rapporterade att de skulle få en väsentlig 

effekt på den finansiella rapporteringen av den nya standarden. Här är resultaten i denna 

studie något högre även om det är närliggande resultat. 

 

Denna studie kan antyda utifrån det resultat som framkommit att majoriteten av företagens 

nyckeltal inte haft någon procentuell påverkan. Att nollhypotesen i hypotesprövningarna 

accepteras indikerar på att företagen redovisar intäkter på ett liknande sätt med IFRS 15 som 

med tidigare standarder. Anledningen till att denna studie inte funnit att företagen fått 

påverkan i samma utsträckning som tidigare studier (Lantto & Sahlström, 2009; Lueg, Punda, 

& Burkert, 2014; Cordazzo, 2007; Gaston, Ferrer, Garcia, & Ignacio, 2010) uppgett tyder på 

att övergången från en standard inom IFRS inte är lika betydande som en övergång till IFRS 

från annat regelverk.  
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 Relationen mellan företaget och investeraren  

Den andra delen av denna studie utgår från relationen mellan företaget och investeraren. Det 

resultatet som framkommit ur studien kan först och främst i denna del kopplas till 

intressentteorin (Freeman, 1984). Enligt Clarkson (1995) är en av de primära intressenterna 

till företaget, investeraren. I enlighet med Freeman (1984) är en intressent antingen en grupp 

eller en enskild individ som kan påverka eller bli påverkad av det specifika företaget. Utifrån 

Freeman (1984) tolkas det utifrån vår studie, att det finns en relation mellan företaget och den 

primära intressenten, investeraren. Deras relation kan vidare i vår studie ses enligt den 

deskriptiva varianten (Gray m.fl., 1996) av teorin såsom att företagen allt som oftast försöker 

anpassa sig och tillgodose de primära intressenternas önskemål. Eftersom en investerare 

tillhör den primära intressentgruppen kommer företaget enligt den deskriptiva varianten (Gray 

m.fl., 1996) av intressentteorin att anstränga sig för att underhålla den relation som finns. 

Dock kan intressents relativa betydelse förändras under tiden. I enlighet med den deskriptiva 

varianten kommer alltså företaget att anpassa sin verksamhet om en förändring sker, såsom en 

förändring i och med en ny standard och därigenom en påverkan på företagens nyckeltal 

(Aharony, Barniv, & Falk, 2010; Gray, Owen, & Adams, 1996).  

 

En tolkning av Nagy och Obenbergers (1994) studie som kan kopplas till vår studies resultat 

är att om en påverkan på företagets förväntade intäkter förändras kommer detta påverka 

relationen mellan investerare och företaget. Detta grundar sig i att Nagy och Obenbergers 

(1994) studie påvisar att den viktigaste variabeln för en investerare vid beslut om investering 

är företagets framtida intäkter. De förväntade intäkterna är samtidigt det som i första hand 

påverkas av den nya intäktsredovisningen. Denna studies utvalda nyckeltal består till stor del 

av nettoomsättningen i företaget, vilket är intäkterna i företagets resultaträkning. Detta 

innebär att studiens empiriska resultat kan kopplas till Nagy och Obenbergers (1994) studie 

samt redogöra för att en förändring i nyckeltalen, bruttomarginal och rörelsemarginal, 

kommer att påverka relationen mellan företaget och investeraren. Resultatet från denna 

studien kan också som tidigare nämnts kopplas till den deskriptiva varianten av 

intressentteorin. I enlighet med Freeman (1984), Clarkson (1995), Gray m.fl. (1996) samt i 

enlighet med Nagy och Obenbergers (1994) studier är de utvalda nyckeltalen i denna studie 

viktiga för investeraren i relationen till företaget. En förändring av lönsamhetsnyckeltalen 

kommer då att påverka relation dessa två emellan. Företaget kommer vid en påverkan på 

nyckeltalen att anpassa sin verksamhet efter detta. Resultatet från denna studie visade att 10 
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företag fått en positiv procentuell påverkan på rörelsemarginalen. På bruttomarginalen hade 8 

företag en positiv procentuell påverkan av IFRS 15. I dessa fall där nyckeltalen påverkas 

positivt innebär det att den nya relativa händelsen i och med IFRS 15 förstärker relationen 

mellan företaget och investeraren. För de företag som istället fått en negativ påverkan på 

rörelse- och bruttomarginal innebär IFRS 15 en ny händelse som företaget måste anpassa sig 

efter. Vår studie kan antyda att investerarna kommer vara mer eller mindre benägna att 

investera beroende på om nyckeltalen förbättrats eller försämrats. Det var främst företag inom 

segmentet Large Cap som fick en procentuell påverkan av IFRS 15. På rörelsemarginalen 

hade 10 företag en positiv procentuell utveckling, där 7 av dessa var Large Cap företag. 3 av 

dessa Large Cap företag hade en positiv ökning procentuellt som var större än 10%. Det var 

också 4 företag inom Large Cap som påverkades negativt, där två av dessa procentuellt 

minskade rörelsemarginalen med ca -15%. På Bruttomarginalen påverkades 8 företag positivt 

och 8 negativt. Samtliga företag med en positiv procentuell påverkan på bruttomarginalen var 

noterade på Large Cap. Där 4 av 8 företag som hade negativ påverkan av IFRS 15 på 

bruttomarginalen var också noterade på Large Cap, de övriga 4 företagen var noterade på Mid 

Cap. För att sammanfatta där relationen mellan investerare och företag, både på rörelse och 

bruttomarginal, förstärktes främst var Large Cap bolag inom branscherna konsument tjänster, 

sjukvård och konsument stabil. Där relationen fick motsatt påverkan, både på rörelse och 

bruttomarginal, var främst Large Cap företag verksamma inom industribranschen.  

 

Utifrån intressentteorin kan alltså resultatet med företagen som inte fått en påverkan på de 

utvalda nyckeltalen också kopplas ihop med relationen som företaget och investeraren har. 

Resultaten innebär inte någon förändring på nyckeltalen och intäkterna för 207 av företagen. 

Enligt Gray m.fl. (1996) kommer det inte innebära någon ny relativ betydelse för investerare, 

som i enlighet med Nagy och Obenbergers (1994) studie anser att dessa är av väsentlig 

betydelse vid investering, vilket leder till att företaget inte kommer behöva anpassa sig då 

ingen förändring skett. Innebörden av detta blir att relationen mellan företaget och 

investeraren inte kommer att påverkas med stödet av att nyckeltalen för dessa företag inte 

ändrats. Detta stöds även av det hypoteser som genomfördes. Då ingen mothypotes 

accepterades kunde resultatet från empirin och hypoteserna inte påvisa en signifikant skillnad 

för företagens nyckeltal. Aharony m.fl. (2010) studie påvisar att desto större skillnader som 

finns mellan företagets tidigare standard gentemot en övergång till en ny, desto större ökat 

värde innebär det för investerarna. Utifrån vår studies resultat kan vi antyda att den tidigare 
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standarden har mindre skillnader från den nya vilket i enlighet med Aharony m.fl. (2010) 

studie innebär ett mindre värde för investeraren (Aharony, Barniv, & Falk, 2010). 
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 Slutsats 
 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten samt att studiens frågeställningar 

besvaras.  

 

Hur påverkas svenska börsnoterade företags lönsamhetsnyckeltal av IFRS 15? 

Utifrån det resultat som framkom i studien innebar anpassning efter IFRS 15 för majoriteten 

av företagen ingen påverkan på rörelsemarginal och bruttomarginal. Resultat från Wilcoxon 

tecken-rangtest visade att mothypoteserna om påverkan för företagens nyckeltal, i alla fall, 

inte kunde accepteras. Slutsatsen, med stöd av hypoteserna, blir därav att majoriteten av 

företagens lönsamhetsnyckeltal inte påverkats av IFRS 15. Studiens resultat visade däremot 

att det fanns företag som hade procentuell kvantifierbar påverkan av IFRS 15. Närmare 

bestämt 18 av 225 företag, vilket är 8% av den undersökta populationen. Den genomsnittliga 

påverkan för företag med påverkan på bruttomarginal var 2,92% och för rörelsemarginal 

3,57%.  

 

Vad kännetecknar de företag som har en påverkan på nyckeltalen av anpassning till 

IFRS 15? 

Dessa företag var i stor majoritet tillhörande segmentet Large Cap (72,2%). Detta trots att 

Mid Cap var det segment i studien med flest antal tillhörande företag. Det var av alla 

branscher, två branscher som utmärkte sig med flest företag som påverkades. Majoriteten av 

företagen med procentuell påverkan på nyckeltalen tillhörde branscherna teknik- och industri. 

Kommunikation tjänster som bestod av telecombolag var den bransch med högst procentuella 

andel företag som fått en förändring på lönsamhetsnyckeltalen. Kännetecknet för företag med 

kvantifierbar påverkan efter anpassning är enligt denna studie företag inom teknik- eller 

industribranschen samt telecombolag. Kännetecknet utgörs även av företag med ett så pass 

högt marknadsvärde att de kan vara noterade inom segmentet Large Cap på 

Stockholmsbörsen. 

 

Studien hade även som avsikt att diskutera relationen mellan företag och investerare. I de 18 

företag där denna studie kunde påvisa en procentuell påverkan på nyckeltalen innebär detta 

med stöd av tidigare studier (Gray, Owen, & Adams, 1996; Daniel, Hirshleifer, & 

Subrahamanyam, 1998; Nagy & Obenberger, 1994; Aharony, Barniv, & Falk, 2010) att 

relationen till investerare kommer att förändras. I de fall där positiv procentuell påverkan på 
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nyckeltalen kunnat konstateras innebär detta att relationen mellan företaget och investerare 

stärks. Investerare kommer bli mer benägna att investera då intäkterna i nyckeltalen ökar. I de 

fall där negativ påverkan på nyckeltalen kunnat konstateras innebär det att företaget blir 

mindre intressant för investerare att investera i samtidigt som företaget uppmärksammar detta. 

När företaget uppmärksammat detta anpassar de sin verksamhet utifrån förändringen till 

företagets andra primära intressenter. Studiens resultat kan även antyda att byte från en 

tidigare redovisningsstandard till en ny inom IFRS har mindre skillnader gentemot byte från 

nationella redovisningsstandarder till IFRS. Detta kan i enlighet med Aharony m.fl. (2010) 

innebära en minskad benägenhet för investeraren att investera än om det hade varit större eller 

likvärdiga skillnader vid övergången. 

 

Investerarens relation med företagen förändras i största utsträckning inte av IFRS 15, vilket 

grundas i att endast ca 8% av de undersökta företagen hade en påverkan på nyckeltalen. Detta 

grundar sig i att studien hade som utgångspunkt att om ingen påverkan på de utvalda 

nyckeltalen för företagen skett anses relationen mellan företaget och investeraren oförändrad. 

Eftersom majoriteten av företagen inte fick någon påverkan på de utvalda nyckeltalen har 

ingen förändring ur ett helhetsperspektiv på Stockholmsbörsen skett. Detta innebär sedermera 

att relationen mellan företag och investerare inte har påverkats efter införandet av IFRS 15. 

 

Slutligen vill vi påpeka att det inte är möjligt att utifrån denna studies resultat dra någon 

komplett slutsats av den problematik inom intäktsredovisning som diskuterats i 

problemdiskussionen. Vidare diskuterade endast studien hur relationen mellan företaget och 

investerare påverkades av en eventuell förändring på bruttomarginalen och rörelsemarginalen. 

Vilket innebär att relationen mellan investerare och företag kan ha påverkats av någon annan 

faktor som denna undersökning inte berört.  

 

 Studiens bidrag  

Denna studie har bidragit med en översikt och helhetsbild av hur börsnoterade företag inom 

alla tre segmenten på Stockholmsbörsen påverkats av IFRS 15. Då endast 18 av 225 företag i 

denna undersökning hade en påverkan som var mätbar på undersökta nyckeltal kan frågan 

diskuteras huruvida IFRS 15 uppfyller de förmodade funktionerna. Studiens resultat kan 

tänkas vara av användning för normgivande organ, eftersom större del av företagen inte haft 

någon påverkan, i form av utvärdering av standarden. Resultatet kan även vara till användning 
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för revisionsbolag i syfte att kunna identifiera företag som haft en påverkan av IFRS 15 och 

på så sätt kunna erbjuda sin expertis inom området i säljande syfte. Studien skulle även kunna 

användas av investerare för att få en ökad förståelse för vilken påverkan den nya standarden 

och vara till hjälp vid framtida bedömning av företaget. Vi rekommenderar i och med studiens 

bidrag, att normgivande organ genomför en liknande undersökning för att kunna jämföra med 

vårt resultat och ha användning för dessa när de ska utvärdera den nya 

intäktsredovisningsstandarden IFRS 15.  
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 Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat, hur den genomfördes samt studiens 

bidrag. Vidare ges förslag till fortsatta studier inom samma område och dessutom denna 

studiens begränsningar.  

 

Studien genomfördes med syftet att undersöka IFRS 15 påverkan på svenska börsnoterade 

företags lönsamhetsnyckeltal. Vid arbetet av datainsamlingen visade det sig att företagen 

angav att de skulle få någon form av påverkan av IFRS 15, dock inte på de variabler denna 

studie undersökte. Den påverkan som företagen uppgav av IFRS 15 var till största delen 

arbetet runt tilläggsupplysningar i noterna. Majoriteten av årsredovisningarna var väldigt 

omfattande vid den analys som genomfördes i denna studie och införandet av IFRS 15 

innebär att årsredovisningarna skall innehålla ytterligare information. Det kan ur ett 

samhällsperspektiv diskuteras kring tilläggsupplysningarnas funktion och hur pass omfattande 

en årsredovisning egentligen kan bli på grund av detta. Vilket syfte uppfyller dessa 

årsredovisningar när dessa blir mer och mer omfattande, i takt med att samhällets utveckling 

går mot att eftersträva effektivitet och snabba resultat. Ur ett helhetsperspektiv så pekar denna 

studie på att företagens årsredovisningar blivit mer omfattande och arbetet kring dessa mer 

komplext. Ur ett samhällsperspektiv skulle det kunna diskuteras hur de mindre företagen som 

exempelvis onoterade företag som följer K2 och K3s regelverk, skulle kunna påverkas av 

IFRS 15. Även om dessa företag inte följer IFRS regelverk så skulle detta kunna innebära att 

även dessa företagen framöver får förändringar inom intäktsredovisningen samt utökade 

tilläggsupplysningar. Kommer dessa förändringar med ökade tilläggsupplysningar och mer 

omfattande årsredovisningar påverka onoterade företag mer eller mindre än för noterade 

företag.   

 

I denna studie har vi fått ta del av tidigare studier som påvisat att årsredovisningarna och de 

finansiella rapporterna inte bara är viktig för investerare utan även för andra intressenter till 

företagen. I och med den utveckling av årsredovisningar som skett kan det vidare diskuteras i 

vilken utsträckning årsredovisningarna faktiskt kan användas av olika intressenter. Detta 

resonemang grundas i att det kan krävas ytterligare kunskaper för att läsa av och tolka all den 

information som ges ut i dessa. Diskussionen kan leda vidare om det verkligen är vad 

intressenter eftersträvar. Finns tid och resurser att studera den ökade information som ges. En 

stor del av företagen som undersöktes uppgav som tidigare nämnt att IFRS 15 haft en 
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påverkan på arbetet med tilläggsupplysningar. En annan aspekt vid mer omfattande arbete 

med tilläggsupplysningar är att det utges mer information från företagen vilket kan vara till en 

fördel för investerare. Vilket i sin tur kan diskutera huruvida detta påverkar relationen mellan 

företaget och investerare.  

 

Majoriteten av företagen fick inte någon procentuell påverkan på lönsamhetsnyckeltalen av 

IFRS 15. En debatt kan uppstå huruvida den nya intäktsredovisningen faktiskt uppfyller sitt 

syfte och varför den egentligen kom. IFRS 15 har inneburit 16 års arbete med att ta fram och 

sätta den nya standarden i bruk, men utifrån vår studie har förändringen av IFRS 15 inte 

inneburit någon större kvantifierbar skillnad för majoriteten av företagen. Har normsättarna 

(IASB och FASB) verkligen fått den förändring som syftet har varit med den nya standarden 

eller hade all den tid som lagts ner kunnat resultera i något mer betydelsefullt. Att det tagit 16 

år kan också diskuteras ur ett etiskt perspektiv. Är det verkligen etiskt försvarbart att lägga ner 

all den tid och de resurser som krävs för normsättaren och få ett utfall som i vår studie antyder 

på i princip ingenting för företagen och heller inte för samhället. Vidare ur ett etiskt 

perspektiv så kan det diskuteras vidare om den nya standarden verkligen löst de problem som 

tagits upp i problemdiskussionen, de som tidigare funnits inom intäktsredovisning. Även om 

vi kan hävda att denna studie är i enlighet med praktikers tidigare studier inom samma område 

är det fortfarande för tidigt att helt kunna avgöra företags och praktikers faktiska tillämpning 

av den nya standarden. Detta beror på att tillämpningen troligtvis kommer utvecklas och 

förändras inom de kommande åren. Detta med hänvisning till IASBs regelverk där de 

tillämpar Post-Implementation Reviews (PIR) två år efter den nya standarden trätt i kraft. 

IASB kommer i sin Post-Implementation Review (PIR) (år 2020) att utvärdera standardens 

eventuella komplikationer och göra ändringar för att syftet med standarden ska uppnås så väl 

som möjligt. 

 

 Förslag till vidare studier 

För fortsatta studier inom ämnet kan en kvalitativ studie med intervjuer av ansvariga chefer 

för intäktsredovisningen hos företag vara ett förslag. Under dessa intervjuer kan forskarna få 

ett mer detaljerat och utvecklat svar på hur IFRS 15 påverkat redovisningen för företagen. 

Svaren i intervjuerna skulle kunna kopplas ihop med den eventuella påverkan som getts av 

IFRS 15 och på så sätt skapa en mer tydlig bild av IFRS 15 påverkan.  
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Studien diskuterade även hur relationen mellan företag och investerare påverkas i och med 

IFRS 15 och dess påverkan på nyckeltal. Vidare skulle en intressant aspekt på detta arbete 

kunna vara att undersöka någon av de andra faktorerna som Nagy och Obenberger (1994) 

visade i sin studie. En annan variabel man vidare skulle kunna studera i noterna är om 

revisonskostnaderna har ökat i samband med att IFRS 15 trätt ikraft. Detta då vi sett att 

majoriteten av företagen uttryckt sin påverkan av utökade krav på tilläggsupplysningar i 

noterna.  

 

Ytterligare förslag till vidare studier kan vara att genomföra intervjuer med investerare för att 

undersöka hur deras syn på hur de påverkats av IFRS 15. Detta förslag skulle studera om 

IFRS 15 inneburit en ökad transparens och harmonisering av redovisningen i 

årsredovisningarna. Svaren i intervjuerna skulle kunna åskådliggöra investerarnas uppfattning 

och åsikt av IFRS 15.  

 

 Studiens begränsningar  

 

En begränsning i den här studien var att den grundade sig på 2017 års årsredovisningar. Detta 

innebar att intäkterna för företagen var omräknade efter 2017 års transaktioner. Resultatet 

ifrån denna studien hade kunnat få en högre trovärdighet, angående vilken påverkan IFRS 15 

haft på lönsamhetsnyckeltal, om de gjorts på de senaste årsredovisningarna. Detta var dock 

inte möjligt att genomföra, dels på grund av företagen visade omräkningar från den gamla 

standarden och omräkningar från IFRS 15 i 2017 års årsredovisningar samt att 2018 års 

årsredovisningar offentliggjordes för sent för att kunna användas som urval. En annan 

begränsning som kan ges till studien är att IFRS 15 trädde i kraft 2018, vilket innebär att 

företag tillämpat denna standard ca 1,5 år. Detta kan innebära svårigheter att mäta hur IFRS 

15 faktiskt har påverkat företagen, eftersom företagen fortfarande befinner sig i ett tidigt 

skede av redovisning efter IFRS 15. Ytterligare en begränsning med studien är att två stycken 

nyckeltal studerades. Studien hade vid en utökning av antal nyckeltal kunnat påvisa ett mer 

omfattande resultat av hur IFRS 15 påverkat företag och dess nyckeltal. Dessvärre gjorde det 

stora urvalet samt tidsramen detta inte möjligt att genomföra. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Individuella reflektioner 

 

Max Gustavsson 

 

När vi skulle börja att komma på ett problem till vår uppsats så diskuterade jag och Viktor en 

hel del fram och tillbaka. Det vi var överens om var att vi ville ha något problem som är både 

aktuellt och internationellt. Detta ledde oss fram till regelverket IFRS. Vi har stött på IFRS i 

tidigare kurser här på vår utbildning inom redovisning och revision och det har varit intressant 

då regelverket inriktar sig mot de större börsnoterade företagen. Vi kände ganska snabbt att 

IFRS var rätt val av område och började leta fram den problematik som kan finnas med 

regelverket. Vi fann IFRS 15 den nya intäktsredovisningen, som nyligen trätt i kraft. Vi blev 

nyfikna och kollade in den nya standarden närmare och blev intresserade av att se vilka 

effekter den kan ge på företagen.  

 

Arbetet startade bra där vi fann ett enligt mig mycket intressant och spännande 

problemområde. Vi gick vidare med att lägga upp en planering inför vårterminen. Denna 

planering har vi försökt att hålla oss till så gott som möjligt men vissa dagar eller veckor så 

har det inte alls gått enligt den plan som först varit upplagd. Vi kom snabbt fram till att vi 

ville göra en studie enligt kvantitativ metod men eftersom kunskaperna var begränsade och 

endast 2 kurser genomgåtts inom statistik området så blev detta betydligt svårare än vi trott 

från början. Vi fick lägga mycket tid på att lära oss hur en kvantitativ metod fungerar samt hur 

den kan och ska genomföras. Detta gjorde att vi lärde oss väldigt mycket samtidigt som det 

var ganska ansträngande vissa perioder under våren.  

 

Metodkursen som lästes samtidigt som examensarbetet genomfördes känner jag nu i efterhand 

kunde gett oss så mycket mer till vårt examensarbete än vad den faktiskt har gjort. Tanken 

med att man ska ha seminarium och sitta och diskutera sina uppsatser är väldigt god.  

Utförandet av detta har dock inte gett vårt examensarbete den kritik som behövs för att stärka 

denna och hjälpa oss framåt i arbetet. Det kan bero på att alla andra i vår seminariegrupp hade 

valt kvalitativa metoder till sina arbeten och därför har svårt att ge oss den konstruktiva kritik 

som kan pusha vårt arbete framåt.  
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Personligen så tycker jag att mitt och Viktors samarbete i det stora hela fungerat väldigt bra 

och vi har hela tiden varit väldigt tydliga i vår kommunikation. Vi har diskuterat och gett 

varandra konstruktiv kritik för att hela tiden komma framåt i vår uppsats. Vi har tillsammans 

arbetat för att uppnå vårt mål med att skriva ett välarbetat och intressant arbete för att kunna ta 

vår ekonomie examen.  

 

Viktor Jörnevik 

 

Det var under hösten när vi läste kursen Externredovisning 3 som jag hamnade i tankebanor 

att skriva examensarbetet med IFRS standarden som underlag. Då detta ämne var starkt 

kopplat till min inriktning redovisning blev ämnet ännu mer intressant. Att ämnet blev än mer 

intressant var dels på grund av de förkunskaper jag fått men även med tanke på framtiden och 

jobbsituationen. Att även Max gick i samma tankar innebar att känslan förstärktes att vi hittat 

rätt ämne att skriva om.  

 

Vid starten av utbildning på Högskolan i Skövde var tanken att skriva en C-uppsats aningen 

skrämmande. I takt med att utbildning fortlöpte närmade sig även C-uppsatsen. Plötsligt så 

var det januari 2019 och vi stod inför uppgiften att finna ett problem inom ekonomi. Lättare 

sagt än gjort fann jag och Max efter ett antal diskussioner ett problem. Processen att skriva ett 

arbete har gått väldigt mycket upp och ner. Stundtals har det varit riktigt tungt men vi har 

aldrig gett upp. Den här kursen har krävt väldigt mycket tid och fokus. Men har samtidigt 

varit väldigt utvecklande på ett personligt plan. Jag har blivit bättre på att skriva, argumentera, 

diskutera och presentera. Dessa är några av delarna jag förbättrat under denna kurs, vilket jag 

vet kommer vara väldigt användbart i framtiden. 

 

Diskussionen kring metodval var för oss ganska kort. Vi kom tidigt överens om att en 

kvantitativ metod passade bäst vid genomförandet av denna studie.  

Metodkursen som gick parallellt med skrivandet av examensarbete gav lite blandade känslor. 

Tanken bakom kursen är väldigt god men mina personliga åsikter är att jag hade lite högre 

förväntningar. Jag förväntade mig att metodkursen skulle bidra lite mer i skrivandet av 

examensarbetet. Det har dock varit givande med de kommentarer och diskussioner som 

uppstått med övriga studenter.   

 



54 

 

Mitt och Max samarbete har fungerat väldigt bra enligt mig. Vi har haft en bra och tydlig 

kommunikation och kompletterat varandra väl. Vi har under tyngre perioder pushat varandra 

och under tiden hela tiden haft samma drivkraft och motivation. Är det något jag inte gjort 

annorlunda under den här processen så är det att byta ut Max. Det säger en del om vårt 

samarbete.   
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Bilaga 2, 16 börsnoterade företag med påverkan på bruttomarginalen av anpassning till IFRS 15  

Omsättning och resultat i mkr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2

Bolag Segment Bransch Nettooms IAS Nettooms IFRS Bruttores. IAS Bruttores. IFRS BM % IAS BM % IFRS

Alfa Laval AB LARGE Industri 35 314 35 240 11 935 11 914 33,80% 33,81%

Atlas Copco AB ser. A LARGE Industri 116 421 116 203 48 316 47 910 41,50% 41,23%

Peab AB ser. B LARGE Industri 50 090 49 845 4 745 4 736 9,47% 9,50%

SAAB AB ser. B LARGE Industri 31 394 31 666 7 448 7 543 23,72% 23,82%

Skanska AB ser. B LARGE Industri 160 823 157 877 13 523 12 774 8,41% 8,09%

Volvo, AB ser. A LARGE Industri 334 748 332 738 80 167 79 518 23,95% 23,90%

Tele2 AB ser. A LARGE Kommunikation tjänster 25 024 24 784 10 138 10 160 40,51% 40,99%

Telia Company AB LARGE Kommunikation tjänster 79 900 79 800 30 700 30 600 38,42% 38,35%

Swedish Match AB LARGE Konsument Stabil 16 101 11 750 7 395 7 395 45,93% 62,94%

Elekta AB ser. B LARGE Sjukvård 11 333 11 573 4 748 5 055 41,90% 43,68%

Electrolux, AB ser. A LARGE Teknik 122 060 120 771 95 482 97 863 78,23% 81,03%

Ericsson, Telefonab. L M ser. A LARGE Teknik 201 303 205 378 44 545 47 917 22,13% 23,33%

Mycronic AB MID Teknik 3 001,2 3 000,1 1 720,6 1 717,1 57,33% 57,24%

Net Insight AB ser. B MID Teknik 426,7 427,0 248,0 247,6 58,12% 57,98%

Proact IT Group AB MID Teknik 3 258 3 243 756 752 23,20% 23,19%

Tobii AB MID Teknik 1 084,3 1 078,9 768,6 763,2 70,88% 70,74%

16 börsnoterade företag omsättning och resultat i mkr IFRS 15 påverkan bruttomarginal
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Bilaga 3, 16 börsnoterade företag med påverkan på rörelsemarginalen av anpassning till IFRS 15 

Omsättning och resultat i mkr 

 

Bilaga 3

Bolag Segment Bransch Nettooms IAS Nettooms IFRS Rörelseres. IAS Rörelseres. IFRS RM % IAS RM % IFRS

Alfa Laval AB LARGE Industri 35 314 35 240 4 589 4 574 12,99% 12,98%

NCC AB ser. A LARGE Industri 54 608 54 441 1 242 1 075 2,27% 1,97%

Peab AB ser. B LARGE Industri 50 090 49 845 2 405 2 407 4,80% 4,83%

SAAB AB ser. B LARGE Industri 31 394 31 666 2 155 2 250 6,86% 7,11%

Skanska AB ser. B LARGE Industri 160 823 157 877 5 504 4 578 3,42% 2,90%

Volvo, AB ser. A LARGE Industri 334 748 332 738 30 327 29 678 9,06% 8,92%

Tele2 AB ser. A LARGE Kommunikation tjänster 25 024 24 784 3 564 3 586 14,24% 14,47%

Telia Company AB LARGE Kommunikation tjänster 79 900 79 800 13 700 13 800 17,15% 17,29%

Swedish Match AB LARGE Konsument Stabil 16 101 11 750 4 591 4 591 28,51% 39,07%

Elekta AB ser. B LARGE Sjukvård 11 333 11 573 1 538 1 845 13,57% 15,94%

Ericsson, Telefonab. L M ser. A LARGE Teknik 201 303 205 378 -38 126 -34 754 -18,94% -16,92%

Mycronic AB MID Teknik 3 001,2 3 000,1 848,0 844,3 28,25% 28,14%

Net Insight AB ser. B MID Teknik 426,7 427,0 -9,5 -7,5 -2,22% -1,77%

Proact IT Group AB MID Teknik 3 258 3 243 157 156 4,82% 4,81%

Tobii AB MID Teknik 1 084,3 1 078,9 -185,6 -191,4 -17,12% -17,74%

Eniro AB SMALL Teknik 1 595 1 650 -67 -69 -4,20% -4,18%

16 börsnoterade företag omsättning och resultat i mkr IFRS 15 påverkan rörelsemarginal
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Bilaga 4, 207 börsnoterade företag på Stockholmsbörsen utan kvantifierbar påverkan 

av anpassning till IFRS 15 

 

Bilaga 4                        207 börsnoterade företag utan IFRS 15 påverkan 

Bolag Segment Bransch 

Atrium Ljungberg AB ser. B LARGE Fastigheter 

Castellum AB LARGE Fastigheter 

Fabege AB LARGE Fastigheter 

Fastighets AB Balder ser. B LARGE Fastigheter 

Hemfosa Fastigheter AB LARGE Fastigheter 

Hufvudstaden AB ser. A LARGE Fastigheter 

Klövern AB ser. A LARGE Fastigheter 

Kungsleden AB LARGE Fastigheter 

Sagax AB ser. A LARGE Fastigheter 

Wallenstam AB ser. B LARGE Fastigheter 

Wihlborgs Fastigheter AB LARGE Fastigheter 

Husqvarna AB ser. A LARGE Industri 

Addtech AB ser. B LARGE Industri 

Ahlsell AB LARGE Industri 

ASSA ABLOY AB ser. B LARGE Industri 

Beijer Ref AB ser. B LARGE Industri 

Bravida Holding AB LARGE Industri 

Indutrade AB LARGE Industri 

Loomis AB ser. B LARGE Industri 

Sandvik AB LARGE Industri 

Securitas AB ser. B LARGE Industri 

SKF, AB ser. A LARGE Industri 

SWECO AB ser. A LARGE Industri 

Trelleborg AB ser. B LARGE Industri 

ÅF AB ser. B LARGE Industri 

Nobia AB LARGE Konsument Cyklisk 

Thule Group AB LARGE Konsument Cyklisk 

Betsson AB ser. B LARGE Konsument Cyklisk 

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B LARGE Konsument Cyklisk 

Modern Times Group MTG AB ser. A LARGE Konsument Cyklisk 

Bonava AB ser. A LARGE Konsument Cyklisk 

JM AB LARGE Konsument Cyklisk 

Pandox AB ser. B LARGE Konsument Cyklisk 

AAK AB LARGE Konsument Stabil 

Axfood AB LARGE Konsument Stabil 

ICA Gruppen AB LARGE Konsument Stabil 

BillerudKorsnäs AB LARGE Råvaror  
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Bolag Segment Bransch 

Boliden AB LARGE Råvaror 

HEXPOL AB ser. B LARGE Råvaror 

Holmen AB ser. A LARGE Råvaror 

SSAB AB ser. A LARGE Råvaror 

Svenska Cellulosa AB SCA ser. A LARGE Råvaror 

NIBE Industrier AB ser. B LARGE Råvaror 

Attendo AB LARGE Sjukvård 

Getinge AB ser. B LARGE Sjukvård 

Swedish Orphan Biovitrum AB LARGE Sjukvård 

Vitrolife AB LARGE Sjukvård 

Lifco AB ser. B LARGE Sjukvård 

Dometic Group AB LARGE Teknik 

NetEnt AB ser. B LARGE Teknik 

Nolato AB ser. B LARGE Teknik 

Besqab AB MID Fastigheter 

Catena AB MID Fastigheter 

Corem Property Group AB ser. A MID Fastigheter 

Diös Fastigheter AB MID Fastigheter 

Fast Partner AB MID Fastigheter 

Heba Fastighets AB ser. B MID Fastigheter 

Hembla AB ser. B MID Fastigheter 

NP3 Fastigheter AB MID Fastigheter 

Platzer Fastigheter Holding AB ser. B MID Fastigheter 

Victoria Park AB ser. A MID Fastigheter 

SAS AB MID Industri 

Bure Equity AB MID Industri 

Alimak Group AB MID Industri 

Beijer Alma AB ser. B MID Industri 

Bergman & Beving AB ser. B MID Industri 

BTS Group AB ser. B MID Industri 

Bufab AB MID Industri 

Concentric AB MID Industri 

Coor Service Management Holding AB MID Industri 

Elanders AB ser. B MID Industri 

Garo AB MID Industri 

Gunnebo AB MID Industri 

ITAB Shop Concept AB ser. B MID Industri 

Nederman Holding AB MID Industri 

Nobina AB MID Industri 

OEM International AB ser. B MID Industri 

Opus Group AB MID Industri 
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Bolag Segment Bransch 

Serneke Group AB ser. B MID Industri 

Volati AB MID Industri 

XANO Industri AB ser. B MID Industri 

CLX Communications AB 
MID 

Kommunikation 

tjänster 

Bulten AB MID Konsument Cyklisk 

Haldex AB MID Konsument Cyklisk 

KABE Group AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

Mekonomen AB MID Konsument Cyklisk 

New Wave Group AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

VBG GROUP AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

Bilia AB ser. A MID Konsument Cyklisk 

Byggmax Group AB MID Konsument Cyklisk 

Clas Ohlson AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

KappAhl AB MID Konsument Cyklisk 

Qliro Group AB MID Konsument Cyklisk 

Scandic Hotels Group AB MID Konsument Cyklisk 

SkiStar AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

Swedol AB ser. B MID Konsument Cyklisk 

Oscar Properties Holding AB MID Konsument Cyklisk 

Humana AB MID Konsument Cyklisk 

Fagerhult, AB MID Konsument Cyklisk 

Cloetta AB ser. B MID Konsument Stabil 

Duni AB MID Konsument Stabil 

Midsona AB ser. A MID Konsument Stabil 

Scandi Standard AB MID Konsument Stabil 

AcadeMedia AB MID Konsument Stabil 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB MID Konsument Stabil 

Gränges AB MID Råvaror 

Inwido AB MID Råvaror 

Lindab International AB MID Råvaror 

Nordic Waterproofing Holding A/S MID Råvaror 

Systemair AB MID Råvaror 

AddLife AB ser. B MID Sjukvård 

Alligator Bioscience AB MID Sjukvård 

BioGaia AB ser. B MID Sjukvård 

Biotage AB MID Sjukvård 

Camurus AB MID Sjukvård 

CellaVision AB MID Sjukvård 

Hansa Biopharma AB MID Sjukvård 

Karo Pharma AB MID Sjukvård 

Oasmia Pharmaceutical AB MID Sjukvård 
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Bolag Segment Bransch 

Orexo AB MID Sjukvård 

Probi AB MID Sjukvård 

Recipharm AB ser. B MID Sjukvård 

SECTRA AB ser B MID Sjukvård 

Xvivo Perfusion AB MID Sjukvård 

Dustin Group AB MID Teknik 

RaySearch Laboratories AB ser. B MID Teknik 

Fingerprint Cards AB ser. B MID Teknik 

Lagercrantz Group AB ser B MID Teknik 

Acando AB ser. B MID Teknik 

AddNode Group AB ser. B MID Teknik 

Enea AB MID Teknik 

G5 Entertainment AB MID Teknik 

Hexatronic Group AB MID Teknik 

HiQ International AB MID Teknik 

HMS Networks AB MID Teknik 

I.A.R Systems Group AB ser. B MID Teknik 

Invisio Communications AB MID Teknik 

Knowit AB MID Teknik 

Vitec Software Group AB ser. B MID Teknik 

Trention AB SMALL Allmännyttigt 

Eolus Vind AB ser. B SMALL Allmännyttigt 

Arise AB SMALL Allmännyttigt 

ProfilGruppen AB ser. B SMALL Industri 

Midway Holding AB ser. A SMALL Industri 

NGS Group AB SMALL Industri 

Dedicare AB ser. B SMALL Industri 

Concordia Maritime AB ser. B SMALL Industri 

Consilium AB ser. B SMALL Industri 

CTT Systems AB SMALL Industri 

Duroc AB ser. B SMALL Industri 

Poolia AB ser. B SMALL Industri 

Precise Biometrics AB SMALL Industri 

Pricer AB ser. B SMALL Industri 

Rejlers AB ser. B SMALL Industri 

Semcon AB SMALL Industri 

Sensys Gatso Group AB SMALL Industri 

Studsvik AB SMALL Industri 

Viking Supply Ships AB ser. B SMALL Industri 

Wise Group AB SMALL Industri 

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB 
SMALL 

Kommunikation 

tjänster 
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Bolag Segment Bransch 

Björn Borg AB SMALL Konsument Cyklisk 

Lammhults Design Group AB ser. B SMALL Konsument Cyklisk 

Odd Molly International AB SMALL Konsument Cyklisk 

Electra Gruppen AB SMALL Konsument Cyklisk 

MQ Holding AB SMALL Konsument Cyklisk 

RNB RETAIL AND BRANDS AB SMALL Konsument Cyklisk 

Sportamore AB SMALL Konsument Cyklisk 

TradeDoubler AB SMALL Konsument Cyklisk 

Venue Retail Group AB ser. B SMALL Konsument Cyklisk 

Bong AB SMALL Konsument Cyklisk 

BE Group AB SMALL Råvaror 

Bergs Timber AB ser. B SMALL Råvaror 

Endomines AB SMALL Råvaror 

Rottneros AB SMALL Råvaror 

Svedbergs i Dalstorp AB ser. B SMALL Råvaror 

Active Biotech AB SMALL Sjukvård 

Bactiguard Holding AB ser. B SMALL Sjukvård 

BioInvent International AB SMALL Sjukvård 

Boule Diagnostics AB SMALL Sjukvård 

C-RAD AB ser. B SMALL Sjukvård 

Elos Medtech AB ser. B SMALL Sjukvård 

Episurf Medical AB ser. B SMALL Sjukvård 

Feelgood Svenska AB SMALL Sjukvård 

GHP Specialty Care AB SMALL Sjukvård 

Karolinska Development AB ser.B SMALL Sjukvård 

Medivir AB ser. B SMALL Sjukvård 

Moberg Pharma AB SMALL Sjukvård 

NeuroVive Pharmaceutical AB SMALL Sjukvård 

Ortivus AB ser. A SMALL Sjukvård 

Beijer Electronics Group AB SMALL Teknik 

eWork Group AB SMALL Teknik 

ICTA AB SMALL Teknik 

Image Systems AB SMALL Teknik 

Malmbergs Elektriska AB ser. B SMALL Teknik 

NOTE AB SMALL Teknik 

SinterCast AB SMALL Teknik 

Anoto Group AB SMALL Teknik 

B3 Consulting Group AB SMALL Teknik 

DORO AB SMALL Teknik 

Edgeware AB SMALL Teknik 

Empir Group AB ser. B SMALL Teknik 
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Bolag Segment Bransch 

FormPipe Software AB SMALL Teknik 

Micro Systemation AB ser. B SMALL Teknik 

MultiQ International AB SMALL Teknik 

NOVOTEK AB ser. B SMALL Teknik 

Prevas AB ser. B SMALL Teknik 

Softronic AB ser. B SMALL Teknik 
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Bilaga 5, 26 företag uteslöts ur studien med anledningen av att de börsnoterades först år 

2017 

 

Bilaga 5 26 börsnoterade uteslöts ur studien 

  Anledning noterades på börsen 2017 

Bolag Segment Bransch Börsnoteringar Valuta 

Munters Group AB LARGE Industri 2017 SEK 

Evolution Gaming Group AB LARGE Konsument Cyklisk 2017 EUR 

Essity AB ser. A LARGE Konsument Stabil 2017 SEK 

Arjo AB ser. B LARGE Sjukvård 2017 SEK 

Ferronordic Machines AB MID Industri 2017 SEK 

Instalco Intressenter AB MID Industri 2017 SEK 

Momentum Group AB ser. B MID Industri 2017 SEK 

Catena Media P.L.C MID Konsument Cyklisk 2017 EUR 

MIPS AB MID Konsument Cyklisk 2017 SEK 

Boozt AB MID Konsument Cyklisk 2017 SEK 

Cherry AB ser. B MID Konsument Cyklisk 2017 SEK 

Handicare Group AB MID Sjukvård 2017 EUR 

Medicover AB ser. B MID Sjukvård 2017 EUR 

Ambea AB MID Sjukvård 2017 SEK 

BioArctic AB ser. B MID Sjukvård 2017 SEK 

Oncopeptides AB MID Sjukvård 2017 SEK 

AQ Group AB MID Teknik 2017 SEK 

Starbreeze AB ser. A MID Teknik 2017 SEK 

Christian Berner Tech Trade AB ser. B SMALL Industri 2017 SEK 

Actic Group AB SMALL Konsument Cyklisk 2017 SEK 

SSM Holding AB SMALL Konsument Cyklisk 2017 SEK 

Balco Group AB SMALL Råvaror 2017 SEK 

FM Mattsson Mora Group AB, ser. B SMALL Råvaror 2017 SEK 

BONESUPPORT HOLDING AB SMALL Sjukvård 2017 SEK 

Saniona AB SMALL Sjukvård 2017 SEK 

ZetaDisplay AB SMALL Teknik 2017 SEK 
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Bilaga 6, 31 företag uteslöts med anledningen av att de inte redovisar enligt svensk 

valuta (SEK) 

 

Bilaga 6 31 börsnoterade uteslöts ur studien 

  Anledning annan valuta en SEK 

Bolag Segment Bransch Börsnoteringar Valuta 

Lundin Petroleum AB LARGE Energi Ja, tidigare USD 

Nordea Bank Abp LARGE Finans Ja, tidigare EUR 

ABB Ltd LARGE Industri Ja, tidigare USD 

Millicom International Cellular S.A. 

SDB LARGE Kommunikation tjänster Ja, tidigare USD 

Fenix Outdoor International AG ser. B LARGE Konsument Cyklisk Ja, tidigare EUR 

Kindred Group Plc LARGE Konsument Cyklisk Ja, tidigare GBP 

Autoliv Inc. SDB LARGE Konsument Cyklisk Ja, tidigare USD 

Oriflame Holding AG LARGE Konsument Stabil Ja, tidigare EUR 

Ahlstrom-Munksjö Oyj LARGE Råvaror Ja, tidigare EUR 

Stora Enso Oyj ser. A LARGE Råvaror Ja, tidigare EUR 

Lundin Mining Corporation LARGE Råvaror Ja, tidigare USD 

AstraZeneca PLC LARGE Sjukvård Ja, tidigare USD 

Hexagon AB ser. B LARGE Teknik Ja, tidigare EUR 

Tieto Oyj LARGE Teknik Ja, tidigare EUR 

Africa Oil Corp. MID Energi Ja, tidigare USD 

EnQuest plc  MID Energi Ja, tidigare USD 

Tethys Oil AB MID Energi Ja, tidigare USD 

Eastnine AB MID Finans Ja, tidigare EUR 

Vostok New Ventures Ltd, SDB MID Finans Ja, tidigare USD 

Cavotec SA MID Industri Ja, tidigare EUR 

Eltel AB MID Industri Ja, tidigare EUR 

Troax Group AB MID Industri Ja, tidigare EUR 

Radisson Hospitality AB MID Konsument Cyklisk Ja, tidigare EUR 

NGEx Resources Inc MID Råvaror Ja, tidigare CAD 

Lucara Diamond Corp MID Råvaror Ja, tidigare USD 

Lundin Gold Inc. MID Råvaror Ja, tidigare USD 

SEMAFO Inc. MID Råvaror Ja, tidigare USD 

Etrion corp. SMALL Allmännyttigt Ja, tidigare USD 

Agromino A/S SMALL Konsument Stabil Ja, tidigare EUR 

Arctic Paper S.A. SMALL Råvaror Ja, tidigare PLN 

Strax AB SMALL Teknik Ja, tidigare EUR 
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Bilaga 7, 24 företag uteslöts ur studien med anledningen av att de tillhör branschen 

finans 

 

Bilaga 7 24 börsnoterade uteslöts ur studien 

  Anledning finansbranschen 

Bolag Segment Bransch Börsnoteringar Valuta 

Avanza Bank Holding AB LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Industrivärden, AB ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Intrum AB LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Investor AB ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Kinnevik AB ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Latour, Investmentab. ser. B LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Lundbergföretagen AB, L E ser. B LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Ratos AB ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Resurs Holding AB LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Swedbank AB ser A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Svenska Handelsbanken ser. A LARGE Finans Ja, tidigare SEK 

Catella AB ser. A MID Finans Ja, tidigare SEK 

Collector AB MID Finans Ja, tidigare SEK 

Creades AB ser. A MID Finans Ja, tidigare SEK 

Hoist Finance AB MID Finans Ja, tidigare SEK 

Svolder AB ser. A MID Finans Ja, tidigare SEK 

TF Bank AB MID Finans Ja, tidigare SEK 

Traction AB ser. B MID Finans Ja, tidigare SEK 

Öresund, Investment AB MID Finans Ja, tidigare SEK 

Havsfrun Investment AB ser. B SMALL Finans Ja, tidigare SEK 

NAXS AB SMALL Finans Ja, tidigare SEK 

MedCap AB SMALL Finans Ja, tidigare SEK 

Stockwik Förvaltning AB SMALL Finans Ja, tidigare SEK 
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Bilaga 8, Genomförda hypotesprövningar utifrån Wilcoxon tecken-rangtest 

 

 

Hypotes 1, Bruttomarginal för alla företag i urvalet 

 

 

Hypotes 2, Rörelsemarginal för alla företag i urvalet  
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Hypotes 3, Bruttomarginal för företag inom segmentet Large Cap  

 

 

Hypotes 4, Rörelsemarginal för företag inom segmentet Large Cap  
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Hypotes 5, Bruttomarginal för företag inom segmentet Mid Cap  

 

Hypotes 6, Rörelsemarginal för företag inom segmentet Mid Cap  
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Hypotes 7, Bruttomarginal för företag inom branschen industri 

 

 

Hypotes 8, Rörelsemarginal för företag inom branschen industri 
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Hypotes 9,  Bruttomarginal för företag inom branschen teknik  

 

 

Hypotes 10, Rörelsemarginal för företag inom branschen teknik 
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Hypotes 11, Bruttomarginal för företag inom branschen kommunikation tjänster  

 

Hypotes 12, Rörelsemarginal för företag inom branschen kommunikation tjänster  
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Bilaga 9, Beräkning, genomsnittliga påverkan per segment och bransch 

 

Tabell 4, Genomsnittlig påverkan på bruttomarginalen för alla företag med procentuell 

påverkan 

 

 

Tabell 5, Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginalen för alla företag med procentuell 

påverkan 

 

 

 

Tabell 6, Genomsnittlig påverkan på bruttomarginal för företag inom Large Cap med 

procentuell påverkan  
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Tabell 7, Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginal för företag inom Large Cap med 

procentuell påverkan  

 

Tabell 8, Genomsnittlig påverkan på bruttomarginal för företag inom Mid Cap med 

procentuell påverkan 

 

Tabell 9, Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginal för företag inom Mid Cap med 

procentuell påverkan 

 

 

Tabell 10, Genomsnittlig påverkan på bruttomarginal för företag inom industribranschen med 

procentuell påverkan 
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Tabell 11, Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginal för företag inom industribranschen med 

procentuell påverkan 

Tabell 12, Genomsnittlig påverkan på bruttomarginal för företag inom branschen teknik med 

procentuell påverkan  

 

Tabell 13,  Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginal för företag inom branschen teknik med 

procentuell påverkan 

 

 

Tabell 14,  Genomsnittlig påverkan på bruttomarginal för företag inom branschen 

kommunikation tjänster med procentuell påverkan 
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Tabell 15,  Genomsnittlig påverkan på rörelsemarginal för företag inom branschen 

kommunikation tjänster med procentuell påverkan 
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