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Sammanfattning 
 

Enligt dagens IFRS/IAS standard kan leasing klassificeras och redovisas på två alternativa 

sätt: som operationell eller finansiell leasing. Leasingavgifterna vid operationell leasing 

redovisas i princip direkt mot resultaträkningen allt eftersom leasingen genomförs och 

finansiell leasing redovisas som ett avbetalningsköp. Dagens redovisningsmetod har fått stor 

kritik för bland annat att liknande leasingaffärer kan behandlas olika i redovisningen, detta på 

grund av att leasetagaren själv får klassificera avtalet utifrån vissa särskilda kriterier om det är 

en finansiell eller operationell leasing. På grund av den allmänna kritiken om 

skönklassificering av leasing har IASB och FASB tagit fram ett förslag och diskussionspapper 

där intressenter och andra användare av finansiella rapporter får framföra sina åsikter. Det nya 

förslaget säger att all leasing ska redovisas som en tillgång och skuld. 

 

I vår studie kommer vi att studera hur det nya förslaget, i jämförelse med dagens standard, 

kommer att påverka redovisningens kvalitativa egenskaper såsom relevans, begriplighet, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. För att kunna jämföra det nya förslaget med dagens standard 

så kommer vi förutom intervjuer att granska företags finansiella rapporter, för att se hur de 

följer dagens standard. Vi kommer även att studera om det nya förslaget kommer att ge mer 

användbar information till användarna av den finansiella informationen.   

 

I studien har vi användarnas perspektiv och vi har en hermeneutisk kunskapssyn och genom 

intervjuerna har vi en tolkande ansats. När vi sedan, för att komplettera intervjuerna, granskar 

företags finansiella information så har vi mer ett positivistiskt synsätt där vi inte tar hänsyn till 

sociala och samhällsvetenskapliga perspektiv. 

 

Klassificeringsproblematiken, som är allmänt känd från dagens standard, kan grunda sig i att 

det finns incitament för agenten i agentteorin att handla utifrån sina egna intressen först. Vi 

kan till exempel tänka oss ett fiktivt fall där ledningen har bonus kopplat till vissa nyckeltal. I 

ett sådant fall finns incitament för ledningen att klassificera finansiell leasing som operationell 

för att få bort redovisningen från balansräkningen. Redovisningen är till för användarna och 

för dem är det viktigt att den finansiella rapporten visar den verkliga bilden av företagets 

ekonomiska ställning. Användarna av de finansiella rapporterna är bland annat intressenterna. 

Ett företags intressenter kan vara banker, leverantörer, stat och kommun, ägare, anställda och 

kunder. De kvalitativa egenskaperna är egenskaper som bedöms vara viktiga för användarna 

av de finansiella rapporterna. Användarna vill att de finansiella rapporterna skall visa den 

verkliga bilden av företagets finansiella ställning och för att företaget ska utforma 

redovisningen på ett tillfredställande sätt så bör redovisningen uppfylla de kvalitativa 

egenskaperna. Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är de fyra viktiga 

egenskaperna. 

 

Vår studie visar att det nya förslaget angående redovisning av leasing kommer att ge företag 

en ökad kvaliè på redovisningen. Relevansen kommer att öka eftersom att informationen som 

kommer att vidhållas är väsentlig för användarna. Det kommer att bli enklare för användare 

att se vilka betalningsåtaganden företaget har och genom detta ökar redovisningens 

begriplighet.  Leasingredovisningens tillförlitlighet kommer att minska med det nya förslaget 

och detta eftersom att det nya förslaget kommer att innehålla mer subjektiva bedömningar än 

med dagens standard. Med det nya förslaget kommer jämförbarheten delvis att öka. Det nya 

förslaget kommer inte att ge användarna en mer givande information då de redan kan justera 

för dagens standard.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel klargör vi studiens ämnesval, problemformulering samt vilket syfte vi har. Vi 

redogör även för våra begränsningar och avgränsningar i studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

”One of my great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline´s balance 

sheet.” 

Chairman of the IASB, David Tweedie, 2008 

 

Enligt dagens International Financial Reporting Standard/International Accounting Standards 

kan leasing klassificeras och redovisas på två alternativa sätt: som operationell eller finansiell 

leasing. Leasingavgifterna vid operationell leasing redovisas i princip direkt mot 

resultaträkningen allt eftersom leasingen genomförs och finansiell leasing redovisas som ett 

avbetalningsköp. Skuld redovisas för motsvarande skyldighet att betala leasegivaren och 

tillgången motsvarar den outnyttjade delen av leasetillgången som leasas. Dagens 

redovisningsmetod har fått stor kritik för bland annat att liknande leasingaffärer kan 

behandlas olika i redovisningen (Byatt, Horn, & McGarity, 2009, s.1-4), detta på grund av att 

leasetagaren själv får klassificera avtalet utifrån vissa särskilda kriterier om det är en finansiell 

eller operationell leasing. Den ekonomiska risken och fördelarna som är förknippade med 

ägandet är avgörande för klassificering av leasingavtalet. Tillfaller risk och fördelar med 

leasingen leasetagaren ska avtalet klassificeras som finansiellt men om risken och andra 

fördelar dock inte är väsentliga kan avtalet klassificeras som operationellt. (IAS 17, 7-12§) 

Standarden har fått mycket kritik för det diffusa sättet att klassificera leasing. Det har gjort att 

många företag kunnat forma sina avtal så att de slipper redovisa avtalet som finansiell leasing. 

Det har länge varit känt att företag helst undviker redovisning av finansiell leasing eftersom 

det anses vara komplicerat. (Byatt, Horn, & McGarity, 2009, s.1-4) (Rundfeldt, 2000, s. 

133ff) 

 

På grund av den allmänna kritiken om skönklassificering av leasing har IASB och FASB tagit 

fram ett förslag och diskussionspapper där intressenter och andra användare av finansiella 

rapporter får framföra sina åsikter, en så kallad ”draft”. Det nya förslaget säger att all leasing 

ska redovisas som en tillgång och skuld. Skillnad ska inte göras på operationell och finansiell 

leasing. Leasingen ska redovisas som en skuld för framtida betalningar till leasegivaren och 

som en tillgång som visar värdet av rätten att leasa tillgången. På detta sätt kommer leasing att 

redovisas likadant inom olika branscher och industrier. (DP/2009/01) Med det nya förslaget 

kommer fokus att ligga på företagets nyttjanderätt istället för den tidigare modellen om 

ekonomiska risker och fördelar förknippade med ägande.  Leasetagaren ska i balansräkningen 

beakta rätten att utnyttja objektet och förpliktelsen gentemot avtalspartnern. Genomgående 

börjar företagen med att värdera skulden för att därefter bestämma tillgången. Värderingen 

görs genom att diskontera de framtida betalningarna till nuvärde och beakta leasingperioden, 

restvärdegarantier och köp- och förlängningsoptioner. Det nya förslaget kommer att inkludera 

mer i leasingvärderingen och detta leder till ökade summor av aktiverade tillgångar och 

skulder. Det är inte bara stora leasetagare av flygplan och fastigheter som påverkas utan även 

den lilla leasetagaren som leasar skrivare och kontorsmöbler. (Thorstensson, 2009, s.1-2) 

Svenska Bankföreningen är en av intressenterna som är emot det nya förslaget. De menar att 
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det nya förslaget att redovisa all leasing i balansräkningen kommer att göra att företagen får 

större regelbörda samt att investeringsklimatet kommer att försämras (Pressinformation, 

Svenska Bankföreningen, 2009). 

 

Diskussionerna kring leasing har mest kretsats kring hur företag vill undvika finansiell leasing 

på grund av redovisningens komplexitet. Genom manipulation av avtalsutformandet kan 

leasingen bli operationell. I vår studie kommer vi att studera om det nya förslaget verkligen 

medför bättre relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet i redovisningen än det 

gamla förslaget. Om företag kommer att redovisa all leasing likadant behöver det betyda att 

de kvalitativa egenskaperna kommer att bli bättre? De kvalitativa egenskaperna är mycket 

viktiga egenskaper i redovisningsteoretisk mening då det gör de finansiella rapporterna 

användbara för användarna. (Redovisningsrådet, 1995, s. 11ff). I dagens standard finns det ett 

upplysningskrav vad gäller operationell leasing. Företaget skall ange det sammanlagda 

beloppet för framtida minimileasavgifter fördelade på förfallotidpunkter, variabla avgifter 

som ingår i periodens resultat och en allmän beskrivning av de leasingavtal som leasegivaren 

ingått. (IAS 17, 56§) Vi kommer i vår studie förutom att studera det nya förslagets kvalitativa 

egenskaper studera dagens behandling av upplysningsplikten i företag för att kunna behandla 

frågan om det nya förslaget är mer passande än det gamla. 

 

I redovisningsteoretisk mening betyder tillförlitlighet att redovisningen ska visa den mest 

korrekta bilden av företagets finansiella ställning medan jämförbarhet betyder att 

redovisningen ska kunna jämföras över tidsperioder och mellan företag och branscher. 

Relevans betyder att informationen ska vara av värde för användarna och med begriplighet 

menas det att informationen ska vara lättbegriplig för användarna. (Redovisningsrådet, 1995, 

s. 11ff) Om ett företag leasar en skrivmaskin under en kort tid, kommer företaget verkligen att 

visa en tillförlitlig bild av företagets ekonomiska ställning om de redovisar skrivaren som en 

tillgång och skuld i balansräkningen? För ökad jämförbarhet, ska en skrivmaskin som leasas 

under en kort tid redovisas likadant som en stor maskinpark? Är det relevant information som 

kommer att redovisas med det nya förslaget och kommer informationen bli mer begriplig än 

vad som tidigare redovisats? Vår studie kommer att fokusera på de kvalitativa egenskaperna 

och frågan är om det nya förslaget verkligen kommer att förbättra redovisningen. 

1.2 Ämnesval 
Vi har valt att studera hur det nya förslaget som International Accounting Standards 

Board/Financial Accounting Standards Board har tagit fram, att redovisa all leasing i 

balansräkningen, kommer att påverka den finansiella informationen. Hur kommer relevansen, 

begripligheten, tillförlitligheten och jämförbarheten i företagens finansiella rapporter att 

utfalla jämfört med nuvarande standard i IAS 17? Är det rimligt att resurser som inte är tänkta 

att innehas större delen av den ekonomiska livslängden skall redovisas som en tillgång och 

således i balansräkningen? Vad är syftet med leasing och kommer det att tappa sin funktion 

med det nya förslaget? Trots att det nya förslaget är tänkt att förbättra de nuvarande 

standarderna finns det enligt oss flera obesvarade frågor. 

 

Vi kommer att identifiera och studera det nya förslagets påverkan på företagens redovisning 

för att se hur det förhåller sig mot den nuvarande standarden. I första hand kommer vi att 

klargöra varför det nya förslaget har tagits fram. Sedan kommer vi baserat på svaret att 

klargöra om det kommer att fylla sitt syfte och om förslaget är efterfrågat av användarna. 

Slutligen kommer vi att utreda om förslaget ger en mer relevant, begriplig, tillförlitlig och 

jämförbar redovisning och således ger en bättre bild av företagens finansiella ställning. 
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En anledning till att vi väljer detta ämne är att det är högaktuellt och viktigt i 

redovisningsteoretisk mening. Förslaget från International accounting standard board 

offentliggjordes 19 mars 2009 (Byatt, Horn, & McGarity, 2009, s.1-4). Vi har sedan tidigare 

varit medvetna om möjligheten med att påverka klassificeringen av leasingen med dagens 

IAS 17 som standard. Det är fullt möjligt att bland annat välja en kortare nyttjandeperiod för 

att undvika redovisning i balansräkningen och på så sätt möjliggöra påverkan på företagets 

nyckeltal. Det är således viktigt enligt oss att se över den nuvarande standarden. Vi vill därför 

utreda om det nya förslaget lyckas åtgärda dessa brister och samtidigt ger en tillförlitlig, 

jämförbar, begriplig och relevant redovisning, utan att medföra orimligt mer arbete för 

företagen. Vi kommer även granska noterade bolags finansiella rapporter för att studera hur 

upplysningsplikten som finns i dagens redovisningsstandard uppfylls och det gör vi för att 

kunna jämföra dagens standard med det nya förslaget. 

 

Vår studie kommer att vara av intresse för IASB/FASB då vi utreder hur det nya förslaget kan 

påverka företagens redovisning av leasing. Det är även som vi tidigare skrivit ett aktuellt 

ämne och ett förslag som aldrig prövats i realiteten. Vår studie kommer att vara bland de 

första studierna på förslagets effekt sedan det kom i slutet på 2009. Vi anser därför att studien 

bör kunna användas både av IASB samt användare av den finansiella informationen. Även 

företag kommer att kunna använda vår studie till en viss del för att kunna klargöra vissa 

effekter som påverkar företag med leasing. 

1.3 Problemformulering 
Kommer International Accounting Standard Boards nya förslag om aktivering av all leasing i 

balansräkningen att ge företag en mer relevant, begriplig, tillförlitlig och jämförbar 

redovisning?  

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att utreda, diskutera, utvärdera och jämföra det förslag som 

International Accounting Standard Boards har tagit fram angående hur redovisning av 

leasing skall ske. Vi kommer att jämföra det nya förslaget med dagens redovisning av leasing 

enligt IAS 17 för att kunna se hur förslaget och upprättandet av leasingredovisning förhåller 

sig mot varandra.  

 

1.5 Avgränsningar 
När vi granskar företagen om de uppfyller upplysningskraven kommer vi att utgå från IAS 17 

p. 35 och p. 56. Vi kommer inte att granska om företag har objekt som vidareuthyrs och vi 

väljer att utesluta upplysningspunkten om vidareuthyrning av den anledningen att den är svår 

att tyda och att detta i sin tur leder till en lägre tillförlitlighet av vår studie. Problematiken är 

att det inte går att avgöra när företag inte upplyser om vidareuthyrning i de finansiella 

rapporterna om de bryter mot upplysningsplikten eller inte överhuvudtaget har objekt som 

vidareuthyrs. 

 

Utöver intervjuerna kommer vi att använda oss av finansiella rapporter. Vi kommer att 

begränsa oss till företag som är noterade på Large Cap. Denna begränsning gör vi för att se 

hur de största noterade bolagen uppfyller upplysningskraven på redovisning. 
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1.6 Disposition 
Inledning 

I detta kapitel klargör vi studiens ämnesval, problemformulering samt vilket syfte vi har. Vi 

redogör även för våra begränsningar och avgränsningar i studien 

 

Studiens utgångspunkter 

I studiens utgångspunkter redogör vi för grunden till vår studie, bland annat vilken 

förförståelse, perspektiv och angreppssätt vi har. Kapitlet innehåller även val av teorier. 

 
Leasing i IAS 17 

Leasing i IAS 17 beskriver hur den standard som idag behandlar leasing fungerar och ger 

information om de olika klassificeringarna som finns angående leasing. 

 

IAS 17 i förändring 

I det här kapitlet belyser vi det nya förslagets innebörd och varför IAS 17 genomgår en 

förändring. 

 
Teori 

Teorikapitlet behandlar agentteorin, intressentmodellen och redovisningsteori om 

redovisningens kvalitativa egenskaper. 

 
Praktisk metod 

Praktisk metod beskriver hur vi har gått tillväga vid våra intervjuer och vår granskning av 

finansiella rapporter. Kapitlet behandlar hur vi gjort våra urval av intervjuer och börsnoterade 

bolag och hur vi genomförde både intervjuer och granskning av data. Källkritik finns också 

behandlat i detta kapitel. 

 
Empiri 

I det empiriska kapitlet klargör vi för den information vi tagit del av utifrån våra intervjuer 

och granskning av finansiella rapporter. 

 
Analys 

I analyskapitlet analyseras information och data vi fått av vår studie samt så återkopplar vi till 

tidigare valda teorier.  Det går även att finna inledande slutsatser i detta kapitel. 

 

Slutsatser 

Här redogör vi för våra slutsatser som är underbyggda i vår analys. Vi återgår även och svarar 

direkt mot vår problemformulering. 

1.7 Begreppsförklaringar 
 

Användare av den finansiella informationen är de som använder den finansiella 

informationen. I vårt fall syftar användare till dem som praktiskt använder informationen då 

de granskar och analyserar företagets finansiella information. Användare kan vara 

börsanalytiker, kunder, ägare, det vill säga många av företagets intressenter.  

 

Kvalitativa egenskaper är egenskaper som gör den finansiella informationen användbar för 

användarna. Användarna vill att företaget ska visa den sanna bilden av företagets ekonomiska 
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ställning och för att företaget ska utforma redovisningen på ett tillfredställande sätt så bör 

redovisningen uppfylla de kvalitativa egenskaperna såsom begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. 
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2. Studiens utgångspunkter 

 
I studiens utgångspunkter redogör vi för grunden till vår studie, bland annat vilken 

förförståelse, perspektiv och angreppssätt vi har. Kapitlet innehåller även val av teorier. 

 

 
2.1 Förförståelse 
Vi har i våra studier på Handelshögskolan i Umeå kommit i kontakt med redovisning, då vi 

författare har en inriktning och fördjupning mot redovisning. Under våra studier har vi 

regelbundet kommit i kontakt med olika problematiker inom redovisning och klassificering av 

leasing har varit en av dem. Vi har båda funderat lite runt problematiken angående 

redovisning av leasing vilket är omfattande och när det nya förslaget kom från IASB så kände 

vi båda att det var ett aktuellt och viktigt område. Vi vill poängtera att vår teoretiska 

förförståelse inom redovisning bör anses som god, men att den praktiska erfarenheten 

fortfarande inte kan anses vidare god då vi båda saknar arbetslivserfarenhet kring området 

redovisning och då även redovisning av leasing. Vår åsikt är dock att den teoretiska 

förförståelsen vi har är viktigast för att kunna ge ett djup i vår studie och granska förslaget 

från IASB teoretiskt. Det är även viktigt att poängtera att förförståelsen har en viktig roll i ett 

hermeneutiskt perspektiv enligt (Bryman A, 2005, s.29, 442ff) vilket är fallet i vår studie. 

 

När det gäller förförståelsen om hur vår studie skall genomföras har vi båda författare både 

teoretisk och praktisk kunskap. Vi har båda avklarat en kurs i vetenskaplig metod och avklarat 

varsin uppsats på c nivå. Båda våra uppsatser har behandlat ämnet redovisning. 

2.2 Kunskapssyn 
Vår studie kommer till största del att utgå från vår hermeneutiska kunskapssyn där tolkning är 

en central del. Perspektivet är samhällsvetenskapligt och menar att tolkningar av människors 

handlingar behövs för att förklara mänskligt beteende och för att visa förståelsen av mänskligt 

beteende. Vi kommer att intervjua revisorer i vår studie och för att på bästa sätt kunna 

använda oss av svaren behöver vi tolka dem. Revisorerna som vi kommer att intervjua 

kommer att ha en kunskapsuppfattning där förståelse och tolkning är grunden för svaren vi 

kommer att erhålla. (Bryman & Bell, 2005, s.29) Därför är det viktigt att vi tolkar svaren vi 

får för att bringa tillförlitliga svar och få en förståelse. De svar som vi kommer att erhålla och 

tolka kommer vi att applicera på vår problemformulering för att på så sätt få fram en 

utredning och diskussion. Vid intervjun och sammanställningen av intervjuerna måste vi ha i 

beaktande att revisorerna har en förkunskap kring vårt problem och en förutfattad mening 

kring redovisning av leasing. Vi kommer att använda oss av intervjufrågor som behöver 

tolkas och andra frågor som är mer raka och precisa, detta gör vi för att få en bredd i studien 

men även för att göra det enklare för oss att förstå det insamlade materialet. Vi har antagit, 

redan innan studien är gjord, att vissa svar på frågorna kan bero på revisorernas olika 

antaganden av omständigheterna kring det nya förslaget av redovisning av leasing. För att 

kunna utreda det nya förslaget måste vi kunna analysera revisorernas syn av olika utfall vid 

eventuella omständigheter. Vi måste beakta i vår studie att revisorernas svar grundar sig i den 

syn de har angående hur det nya förslaget kommer att påverka leasingredovisning. 

Revisorerna kan inte exakt veta utfallet av det nya förslaget eftersom de inte vet exakt hur 

företag kommer att förhålla sig till den nya standarden. Revisorerna kan dock anta hur 

standarden kommer att förhålla sig beroende på olika omständigheter och därigenom tolkar vi 
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om det nya förslaget ger en ökad kvalité på redovisningen inom olika antaganden. För att öka 

tillförlitligheten i vår studie har vi inkluderat frågor som är mer raka och precisa.  

 

Vår studie kommer att utgå från en subjektiv ontologi då vi intervjuar revisorerna, eftersom 

att de vi ska intervjua själva har en möjlighet att bilda en uppfattning om det nya förslaget 

kommer att medföra bättre relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarheten (Bryman 

& Bell, 2005, s.33ff). Revisorerna antar vi redan har en förutfattad bild hur de kvalitativa 

egenskaperna kommer att förhålla sig till det nya förslaget av leasing. 

 

För att komplettera intervjuerna kommer vi att använda oss av granskning av leasing i olika 

företags finansiella rapporter. Vi väljer att göra granskningen av företags finansiella rapporter 

för att kunna jämföra det nya förslaget med hur upprättandet av leasingredovisning fungerar 

idag. Vi kommer i den kompletterande handlingen mer utgå från ett positivistiskt synsätt där 

vi inte tar hänsyn till sociala och samhällsvetenskapliga perspektiv. I detta fall kommer vi 

bara att utgå från den faktiska redovisningen och informationen och inte lägga någon 

värdering i det. Informationen vi studerar är fakta vi samlar in för att sedan sammanställa och 

försöka se regelbundenheter. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27) På detta kompletterande sätt 

kan vi se hur företag beter och förhåller sig till dagens standard och därav granska om de 

uppfyller upplysningskraven. Dagens leasingstandard är normativ och därför antas det att 

standarden ska efterlevas av börsnoterade bolag. Vi kommer att titta bortom vad som bör 

redovisas och fokusera på hur företag idag redovisar leasing. Vi kommer inte att lägga någon 

värdering i granskningen av de finansiella rapporterna eftersom att vi konkret kan granska vad 

företag redovisar och inte. Därmed kan vi säga att vi kommer att vara objektiva i vår 

granskning och inte lägga någon värdering i de olika företagen. I vår studie ska vi studera om 

standarden efterlevs och då är det av betydelse att vi inte har några värderingar eller går efter 

praxis i branschen, utan enbart studerar hur företag förhåller sig till standarden. För att uppnå 

syftet med vår granskning måste vi vara objektiva av de finansiella rapporterna, och 

därigenom har vi en positivistisk kunskapssyn.  

 

När vi ska granska de finansiella rapporterna utgår vi från en objektiv ontologiskt ståndpunkt. 

I granskningen kommer vi inte lägga någon vikt vid sociala aktörer utan kommer att agera 

som att alla företag har samma standard att utgå ifrån och påverkas likadant av den (Bryman 

& Bell, 2005, s.33ff). Vi kommer att utgå ifrån standarden för att sedan granska om företagen 

följer den.  

 

2.3 Perspektiv 
Vår studies perspektiv är användare av företags finansiella information. Vi har valt detta 

perspektiv då det är dessa grupper som den externa redovisningen syftar till att informera 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s. 17-18).  Det är vår åsikt att det nya förslaget bör ha 

uppkommit från användarnas behov, men vi anser fortfarande att behovet behövs prövas. Vi 

har trots vårt val av perspektiv valt att undvika intervjuer med användare av företagens 

finansiella information, då vi bedömer en uppenbar risk att informationen dessa ger blir 

vinklad för att gynna enbart vissa användare. Investerare kan exempelvis ha sin syn på hur 

leasing skall redovisas, medan kreditgivare mer ser till en stabil redovisning som minimerar 

eventuella risker. Övriga användare, såsom exempelvis stora kunder och leverantörer kan i sin 

tur ha sin syn på hur redovisningen av leasing utformas. Vi vill sätta fokus på vissa av 

redovisningens egenskaper såsom relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det 

gör vi för att fortsätta ha en redovisning som speglar företagets finansiella ställning och inte 

gynna vissa användare. Trots att vi har användarnas perspektiv behöver vi intervjuer med 
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revisorer för att klargöra effekterna av det nya förlaget på ett så sakligt sätt som möjligt. Vi 

anser att revisorer har möjligheten att svara med hänsyn till användare av den finansiella 

informationen, då en del av deras roll är att utföra revision. Revision är bland annat till för att 

användare ska känna en tillförlitlighet inför företagets finansiella rapporter. (Organisationen 

för revisions- och rådgivningsbranschen, 2009). 

2.4 Angreppssätt 
Vår studie kommer vara en blandning utav intervjuer av revisorer och granskning av olika 

företags bokslut. Vi använder oss av denna bredd av metod för att på bästa sätt kunna besvara 

vår problemformulering. Eftersom revisorer redan har en uppfattning kring leasing kan det 

vara bra att göra egna granskningar för att styrka eller se brister i revisorernas svar gentemot 

verkligheten. Vi kommer att ha i åtanke att revisorernas svar är deras syn på leasing och den 

kan påverkas av många sociala faktorer. I och med att vi använder oss av både intervjuer och 

granskning av årsbokslut kommer vi i studien att utgå ifrån olika angreppssätt. 

 

I vår studie kommer vi att använda oss av ett mer deduktivt angreppssätt än induktivt. Vår 

studie kommer att grunda sig på Agentteorin, Intressentmodellen, Draft Paper och IASB 

föreställningsram och därför kan vårt angreppssätt ses som mer deduktivt. Vi kommer 

använda dessa teorier för att anpassa vår studie och försöka förklara studiens resultat vilken 

som kan ses som induktivt (Bryman & Bell, 2005, s.25).  Intervjuer brukar förknippas med 

det induktiva angreppssättet men eftersom att vår studie grundar sig i teorier så har vi ett mer 

deduktivt angreppssätt. När vi granskar de finansiella rapporterna kommer vi att ha en 

positivistisk kunskapssyn vilken gör det deduktiva angreppssättet mer logiskt än när vi gör 

intervjuer. Vi kommer att dra generaliserbara slutsatser utifrån studien av de finansiella 

rapporterna för att kunna se hur stor del som uppfyller dagens upplysningsplikt.  (Bryman & 

Bell, 2005, s.23). 

 

Till största del genom intervjuerna kommer vi att använda oss av kvalitativa 

forskningsstrategier. Vi kommer att beakta revisorernas svar och inte kvantifiera insamlat 

material (Bryman & Bell s. 86ff).  De svar vi kommer att erhålla under intervjuerna kommer 

vi att analysera och tolka. Vi kommer att jämföra intervjusvaren med varandra för att på så 

sätt också kunna se mönster i intervjupersonernas svar. (Trost, 1993, s.74ff) När vi däremot 

studerar företagens finansiella rapporter kommer vi att lägga stor tonvikt på kvantifiering av 

insamlat material, vilket är en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005, s.).  I 

denna kompletterande metod kommer beräkningar av antal vara mycket viktigt. Detta för att 

vi ska kunna dra några slutsatser om företagen bland annat har bra upplysningar för 

användarna i de finansiella rapporterna. 

2.5 Val av teorier och annan information 
Agentteorin 

En av våra valda teorier är agentteorin. Den teorin behandlar en intressekonflikt mellan 

principalen och agenten, där agenten är anställd för att jobba mot principalens mål, men som 

samtidigt prioriterar sitt personliga mål högst. I vårt fall ser vi företagsledningen som agent 

och ägarna som principal. Det känns som en viktig byggsten att förstå risken som finns mellan 

ledning och ägare, detta då valet att tillämpa olika leasingklassificeringar kan få ändring på 

företagets nycktal och kan påverka ersättningssystem till exempelvis ledning.  Då vårt arbete 

syftar till att analysera skillnader i relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet 

mellan de olika leasingalternativen är det nödvändigt att förstå hur intressekonflikter mellan 

ledning och ägare kan påverka dessa kvalitativa redovisningsegenskaper. Då det kan finnas 
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incitament för företaget att klassificera redovisningen av sin leasing felaktig, är agentteorin 

nödvändig för vår studie. 

 

Intressentteorin 

Företagens finansiella rapporter är till för användarna av företagets finansiella information 

och därför har vi valt att använda oss av intressentteorin i vår studie. En del av företagets 

intressenter är användare av företagets finansiella information och därav är teorin mycket 

relevant för vår studie. Det nya förslaget är aktuellt för användarna då det påverkar 

utformandet av de finansiella rapporterna.        

 
Kvalitativa redovisningsegenskaper 

Vår problemformulering och syfte grundar sig i de önskvärda kvalitativa egenskaperna; 

relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet. Därför är det viktigt att vi redogör 

dem i teorin. På så sätt får vi en inblick vad dessa kvalitativa egenskaper är och hur de kan 

uppnås. 

 
IAS 17 

För att kunna analysera skillnaden i det nya förslaget jämfört med redan befintlig standard 

behövs givetvis en genomgång av den redan befintliga standarden IAS17. Denna standard är 

central i vår studie, då den behandlar hur företag skall tillämpa redovisning av leasing i 

dagsläget. 

 

 

Det nya förslaget från IFRS 

Vår studie grundar sig i det nya förslaget och därför är det viktigt att vi redogör för den. Vi 

måste få en djup bild hur det nya förslaget är och förhåller sig mot dagens standard för att 

kunna få en förståelse hur det nya förslaget kan påverka relevans, begriplighet, tillförlitlighet 

och jämförbarhet. 

2.6 Källkritik av litteratur 
De artiklar och vetenskapliga artiklar vi valt har använt oss av är välciterade artiklar men även 

artiklar med välkända och prisbelönta författare. Vi har hög tillförlitlighet till dessa källor då 

kända författare inom området har skrivit dessa vetenskapliga artiklar men samt att andra 

forskare har citerat till källorna. De vetenskapliga artiklarna kommer från kända tidskrifter 

vilket styrker artiklarnas trovärdighet.   

 

Vi har använt oss av en artikel från KPMG och eftersom företaget är ett av de största i Sverige 

så litar vi på deras kunskap inom området. Möjligtvis skulle de kunna ha vinklat deras 

utlåtande men eftersom de vill skapa förtroende på marknaden så anser vi att det finns 

trovärdighet till deras artikel. Det ligger i deras intresse att artikeln blir så överrensstämmande 

med verkligenheten som det bara går.  

 

IASB/FASB pressutlåtandet och deras dokument om standardändringen av leasing är 

ursprungskällor och därför trovärdiga. Vi har även använt oss av IFRS/IAS 2008 och det är 

den redovisningsstandard som gäller för Sveriges börsnoterade bolag. Källorna är normativa 

vilket gör att det inte finns några andra ursprungskällor.  

 

En del av den litteratur vi använt oss av i vår uppsats är från förlaget Studentlitteratur och det 

gör att litteraturen känns trovärdig. Den är trovärdig eftersom att det krävs en viss granskning 
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för att en litteratur ska få tryckas av förlaget Studentlitteratur. De andra litteraturer vi valt är 

välciterade och publicerade av välkända bolag enligt oss, såsom Liber AB.  Vi har även valt 

litteratur med välkända och prisbelönta författare för att ytterligare öka trovärdigheten. 

Genom att välja ut litteraturen från dessa punkter så minskar risken för att få källor som ger 

felaktig information. 
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3. Leasing i IAS 17 

 
Leasing i IAS 17 beskriver hur den standard som idag behandlar leasing fungerar och ger 

information om de olika klassificeringarna som finns angående leasing. 

 

 
”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivaren enligt avtalade villkor under en 

avtalad period ger leasetagaren rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar” (IAS 

17, 2008, s.298) I dagsläget finns det två olika sorters klassificering av leasing; Finansiell 

leasing och operationell leasing. 

 

3.1 Finansiell leasing 
Ett exempel på leasing är då ett företag väljer att leasa en maskin istället för att genomföra ett 

avbetalningsköp. Ifall leasingavtalet sträcker sig över samma tidsperiod som en avbetalning 

hade och ifall äganderätten övergår till leasetagaren när avtalet löper ut, så skall det 

klassificeras som ett finansiellt leasingavtal. En viktig aspekt i klassificeringen av leasing är 

därför om leasingavtalet kan liknas vid ett köp och inte ett kortare hyreskontrakt. I de fall 

leasingavtalet liknar ett köp, skall leasingen redovisas som finansiell. ”Klassificeringen av 

leasingavtal avgörs av i vilken omfattning de ekonomiska risker och fördelar som är 

förknippande med ägandet av det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller hos 

leasetagaren”(IAS 17, 2008, s.301). Vidare kan ett finansiellt leasingavtal fastställas om de 

ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som är förankrat till ägandet överförts till 

leasetagaren från leasegivaren. IAS 17 tar upp några tydliga exempel på vad som skall 

klassificeras som finansiell leasing, några av dessa är: 

 

1. Äganderätten till tillgången överförs till leasetagaren när leasingavtalet löpt ut. 

2. Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat 

verkligt värde med så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som 

rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas. 

3. Leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd, även 

om äganderätten inte övergår. 

4. Vid leasingavtalets början uppgick nuvärdet av minimileaseavgifetn till i allt 

väsentligt tillgångens verkliga värde, och 

5. Leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda objektet 

utan att väsentliga ändringar görs.(IAS17, 2008, s.301) 

Ett finansiellt leasingavtal ger upphov till en tillgång och en skuld i balansräkningen. Räntor 

och avskrivningar kostnadsförs i resultaträkningen. För att beräkna resultat och balansposter 

följer man dessa steg: 

 

1. Beräknar nuvärdet av minimileasingavgiften. Är denna summa lägre än 

leasingobjektets verkliga värde skall tillgången och skulden redovisas till detta belopp. 

Om det verkliga värdet är lägre skall detta användas. 

2. Beräkna avskrivningar och dessa skall skrivas av enligt de regler i IAS 16 som 

behandlar materiella anläggningstillgångar, eller IAS 38 immateriella tillgångar. 

3. Ränta beräknas. Denna ränta skall fördelas över hela leasingperioden och skall 

motsvara en fast räntesats för under den perioden redovisade skulden. 
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4. Skulden i balansräkning beräknas då avtalet ingås och även beloppen under följande 

år. Skulderna uppgår till nuvärdet av leasingavgifterna vid periodens början. 

Skulderna bör även indelas i kortfristiga och långfristiga, detta enligt IAS 1 p.60 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s.148-150) 

 

3.2 Operationell leasing 
I de fall leasingavtal inte liknar ett köpeavtal utan mer liknar kortare hyresavtal så skall det 

redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt eller på ett annat 

systematiskt sätt om det på ett bättre sätt återspeglar användarens nytta av leasingobjektet 

(IAS 17, 2008, s.305). Om avgifterna av någon anledning varierar från period till period bör 

man undersöka om användarens nytta av leasingobjektet varierar. Detta för att klargöra om 

avgifterna anpassas för att passa leasetagarens betalningsförmåga eller förväntade vinster 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s.153) 

 

Leasetagaren skall lämna dessa upplysningar vid operationella leasingavtal: 

 

1. Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileasingavgifter 

avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelade på 

förfallotidpunkter enligt följande 

 Inom ett år 

 Senare än ett år men inom fem år 

 Senare än fem år 

2. Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileaseavgifter för icke 

uppsägningsbara avtal som avser objekt som vidareuthyrs. 

3. Summan av periodens kostnadsförda leasingavgifter med särskild uppgift om 

minimileaseavgifter, variabla avgifter samt leasingintäkter avseende objekt som 

vidareuthyrts. 

4. En allmän beskrivning av betydande leasingavtal som leasetagaren ingått. 

Beskrivningen skall innehålla, men inte begränsas till 

 Grunderna för hur variabla avgifter fastställs 

 Förekomsten av villkor som ger möjlighet att förvärva objektet eller att förlänga 

avtalet och förekomsten av indexklausuler i avtalet och 

 Restriktioner till följd av ingångna leasingavtal avseende exempelvis utdelning, 

lånemöjligheter och ytterligare leasingavtal (IAS 17, 2008, s.305). 

 

Dessa noter är viktiga då det finns studier som visar på att intressenter till företaget kan med 

hjälp av noterna undvika att bli missledda av att de operationella leasingavtalen inte redovisas 

på balansräkningen (Imhoff et al, 1993, Ely, 1995).  

 

3.3 Sale and leaseback 
Det kan finnas tillfällen då ett företag är i ett stort behov av likvida medel. En möjlighet till att 

frigöra kaptal kan då vara att sälja en tillgång men fortfarande ha kvar den fast genom ett 

leasingavtal. Detta förfarande kan vara ett enklare sätt att frigöra kapital under svårare tider då 

möjligheter till krediter är begränsade. En sale and leaseback transaktion innebär att en 

försäljningsvinst kan uppstå. Försäljningsvinst uppstår om försäljningspriset är högre en det 

redovisade värdet. Hur denna vinst skall redovisas beror på hur det nya leasingavtalet kommer 

att klassificeras (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s.154). Det skall även belysas att en 

Sale and leaseback transaktion kan kräva en separat upplysning(IAS 17, 2008, s.309). 
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Om en sale and leaseback transaktion ger upphov till ett finansiellt leasingavtal skall det 

belopp som överstiger det redovisade värdet vid en försäljning inte direkt redovisas som en 

intäkt, utan vinsten skall periodiseras över leasingperioden. I det fall som försäljningspriset är 

lägre än det redovisade värdet skall ingen justering göras av det redovisade värdet om inte 

regler om nedskrivning antyder det (IAS17, 2008, s.308) 

 

En sale and leaseback kan ge upphov till ett operationellt leasingavtal. När det är fallet så 

skall redovisningen anpassas efter om det verkliga värdet är större, mindre eller lika med 

försäljningspriset . När försäljningspriset är högre än det verkliga värdet skall vinsten 

periodiseras till den period som tillgången väntas nyttjas, det skall dock poängteras att vinsten 

som uppstår i ett sådant sammanhang är beroende av det redovisade värdet på tillgången. I det 

fall då verkligt värde överstiger redovisat värde, periodiseras skillnaden under tiden tillgången 

väntas bli nyttjad. I det fall då redovisat värde överstiger verkligt värde, skall först en 

nedskrivning göras (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s.154-155). 

 

När försäljningspriset understiger verkligt värde skall hänsyn tas till om leasetagarens förlust 

kompenseras av framtida leaseavgifter som är lägre än marknadsmässigt beräknade avgifter. 

Om det är fallet skall skillnaden tas upp som en tillgång och periodiseras över förväntad 

nyttjandeperiod. Om inte detta kan visas så skall förlusten redovisas i resultaträkningen 

samma period som försäljningen äger rum. När försäljningspriset och leaseavtalet är baserat 

på verkligt värde skall vinsten eller förlusten tas upp i resultaträkningen samma år som 

leaseavtalet ingås (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007, s.154-155). 
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4. IAS 17 i förändring 
 

I det här kapitlet belyser vi det nya förslagets innebörd och varför IAS 17 genomgår en 

förändring.  

 

 

Idag redovisas leasing på två sätt, antingen som operationell eller finansiell leasing. Den 

ekonomiska risken eller fördelen leasingavtalet har avgör klassificeringen av leasingen 

(IFRS/IAS, 2008, IAS 17, p. 7).  Om leasingen klassificeras som en operationell leasing så 

redovisas avgiften som kostnad i resultaträkningen allt eftersom leasingen pågår. Klassificeras 

däremot leasingen som en finansiell leasing så ska den beaktas i balansräkningen som en 

tillgång och skuld och avgiften delas upp i ränta och amorteringar. Tillgången redovisas för 

rätten att nyttja den leasade tillgången och skulden redovisas som förpliktelsen för 

betalningen av hyran. (DP/2009/1, 2009, s.1-2) Det är allmänt känt att företag tycker att 

redovisning av finansiell leasing är besvärligt och krångligt (Byatt, Horn, & McGarity, 2009, 

s.1-4). Det har framförts stor kritik kring dagens redovisning av leasing. Ett problem många 

användare finner med dagens redovisning är att den redovisas felaktigt. Kritikerna tycker att 

alla leasingkontrakt påverkar tillgångarna och skulderna och därför vill man att leasingen ska 

beaktas i balansräkningen. De menar även att samma typ av leasing kan bli behandlade på 

olika sätt i redovisningen. Eftersom företag själva får klassificera sina avtal utifrån standarden 

så kan samma typ av leasing klassificeras olika och därmed redovisas olika och detta anser de 

är en brist i dagens standard. Ett annat problem som många anser finns med dagens 

redovisning är att standarden tillhandahåller möjligheter för företag att styra leasingavtalet så 

att de uppnår en viss klassifikation. (DP/2009/1, 2009, s.1-2) Eftersom företag helst vill slippa 

redovisa leasingen genom balansräkningen så är detta ett stort incitament till att försöka 

klassificera avtalet som operationellt. 

 

Pågrund av kritiken som dagens leasingredovisning fått så har IASB och FASB, som är bland 

de viktigaste normbildare internationellt vad gäller redovisningsstandarder (Nilsson, 2010, 

s.87-96), tagit fram ett nytt förslag. (DP/2009/1, 2009, s.1-2) Redovisningsstandarden 

IFRS/IAS som används bland annat av Sveriges börsnoterade bolag grundar sig på IASB 

redovisningsnormer (Nilsson, 2010, s.15, 93).  Det nya förslaget går ut på att företag ska 

redovisa all leasingen på samma sätt. Ingen skillnad ska göras på operationell eller finansiell 

leasing. Leasingen ska redovisas som en tillgång för rätten att nyttja tillgången och som en 

skuld för företagets skyldighet att betala det leasade objektet. IASB och FASB`s styrelse tror 

att om företag redovisar leasingen likadant genom balansräkningen så kommer redovisning 

jämförbarhet och transparens bli bättre. (DP/2009/1, 2009, s.2-3) 

 

Det nya förslaget är väldigt likt det gamla regelverket beträffande finansiell 

leasingredovisning men det finns ett antal skillnader både konceptuellt och värderingsmässigt. 

Fokus kommer inte längre att ligga på det gamla konceptet med risker och fördelar utan 

istället på nyttjanderätten till föremålet. Företaget kommer först att värdera skulden för att 

sedan i princip bestämma tillgångens värde genom en balans. Skulden värderas genom att 

diskontera de framtida betalningar till nuvärde som ska göras genom låneräntan som 

diskonteringsfaktor. Till skillnad från förr vid redovisning av finansiell leasing behöver inte 

den implicita räntan beaktas. I värderingen ska det tas hänsyn till leasingperioden, 

restvärdesgarantier, köp och förlängningsoptioner. Detta är en väsentlig skillnad från de 

gällande standarderna då dessa inte ska redovisas separat. Leasingperioden skall inkluderas i 
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diskonteringen vilket betyder att köp och förlängningsoptioner inkluderas i 

diskonteringsunderlaget. En annan skillnad är att variabla avgifter också ska inkluderas i 

diskonteringsunderlaget vilket tidigare kostnadsfördes löpande för alla leasingklassifikationer. 

Detta kommer sannolikt att leda till att de aktiverade tillgångarna och skulderna kommer att 

öka. Vid efterföljande rapporteringstidpunkt så ska skulden värderas enligt 

effektivräntemetoden vilket är densamma som idag. En skillnad som tillkommer med det nya 

förslaget är att förändringar avseende leasingperiod, köp- och förlängningsoptioner, variabla 

avgifter, residualvärdesgarantier och den marginella låneräntan ska omvärderas om det 

behövs. (Thorstensson, 2009, s.1-2) 

 

Det är inte bara de stora leaseobjekten som kommer att påverkas av det nya leasingförslaget 

utan även de mindre som leasar en skrivare eller liknande med lägre värde (Thorstensson, 

2009, s.2).  Den nya metoden kommer att göra stor skillnad för företag med operationell 

leasing (DP/2009/1, 2009, s.3). Balansomslutningen i balansräkningen kommer att öka vid 

aktivering av dessa tidigare operationella leasingavtal. Det kommer att bli en högre 

resursåtgång för företaget för att hantera dessa nya leasingavtal samt kommer även 

värderingen av leasingtillgångarna och skulderna att vara krävande. (Thorstensson, 2009, s.2) 
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5. Teori 
 

Teorikapitlet behandlar agentteorin, intressentmodellen och redovisningsteori om 

redovisningens kvalitativa egenskaper. 

 

5.1 Agentteorin 
Teoretiskt kan agentteorin beskrivas som: ”En eller flera personer kallad principalen 

anställer en annan person kallad agenten för att prestera något i bådas intressen, och som 

innebär att beslutsfattandet delegeras till agenten” (Larsson, 2008, s.38).   Ett exempel är 

risken för en intressekonflikt mellan företagsledning och aktieägare, där vi kan se att det är 

externa faktorer som påverkar ledningens beslutstagande. Det kan handla om att ledningen är 

mer riskvillig än vad aktieägarna är, eller att ledningen är mer kortsiktig för att maximera sin 

bonus då aktieägarna hellre skulle se ett långsiktigt agerande. Resultatet som ledningen 

presterar påverkas dock av osäkra externa faktorer som inte aktieägarna kan kontrollera. 

 

Vi har valt denna teori då redovisning av leasing idag innebär en klassificeringsproblematik, 

vilket gör att det kan finnas incitament för agenten att handla utifrån sina egna intressen först. 

Vi kan till exempel tänka oss ett fiktivt fall där ledningen har bonus kopplat till vissa 

nyckeltal. I ett sådant fall finns incitament för ledningen att klassificera finansiell leasing som 

operationell för att få bort redovisningen från balansräkningen. Därför menar vi att 

agentteorin är en betydande teori för vår studie. 

 

Agentteorin innebär också att det kan förekomma informationsasymmetri (Hayes, Rick et al, 

1999, s.37ff). Det uppstår när företagsledningen har bättre kontroll än aktieägarna på hur 

företaget presterar. Detta gör det svårt att avgöra huruvida agenten har en dold agenda eller 

inte, då principalen många gånger har svårigheter i att observera agentens agerande. 

Eisenhardt styrker denna informationsasymmetri och menar att företagaren alltid vet mer om 

företaget än någon utomstående (Eisenhardt, K.M, 1989). I vår studie handlar det ofta om 

klassificeringsproblematiken i dagens IAS 17 och informationsasymmetrin som finns med 

bristfälliga upplysningar från företaget. Bristen på upplysningar gör att principalen har svårt 

att avgöra vad som ligger bakom agentens bedömningar för att klassificera redovisningen av 

leasing. Samtidigt kan det finnas osäkra faktorer som kan påverka agentens beteende. Dessa 

externa faktorer kan ligga utanför agentens konroll, som t.ex. haveri av maskiner och gör det 

därmed svårbedömt hur pass väl agenten handlar i principalens intresse (Blocher, Stout, 

Cokins & Chen, 2008, s.700-701). Resultatet blir däremot framlyft i redovisningen och det är 

ett sätt för ägarna att kontrollera ledningens arbete i och med att en revision genomförs. 

Revisionen fungerar då som en övervakning och som ett kontrollverktyg (Wallace, W, 1982). 

Vidare kan vi se i en modell nedan om hur agentteorin kan vara uppbyggd (Blocher, Stout, 

Cokins & Chen, 2008, s.702). 
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Figur 1 Modell över agentteorin (bearbetad; Blocher, Stout, Cokins & Chen, 2008 ) 

 

Stora företag har idag en mycket stor spridning på aktieägare. Det gör det svårt för ägarna att 

kontrollera företagets ledning. I mindre bolag är ofta ägare och företagsledning samma person 

och då uppkommer givetvis ingen intressekonflikt och även tidigare då inte kapital hämtades 

in externt i lika stor utsträckning som idag så medförde det att det inte uppstod någon 

intressekonflikt mellan ledning och ägare (Jassim, Dexter & Sidhu, 1988, s.1-5). Trots att det 

ofta inte är fallet idag så finns det möjligheter för ägarna att påverka företagsledningen för att 

handla i ägarnas intresse. Ägarna utser bland annat styrelse på bolagsstämman och kan därför 

indirekt vara med och påverka vilka som skall sitta i företagets ledning. Ett dåligt skött bolag 

kan även riskera att bli uppköpt med följd att bolagsledningen byts ut, detta sätter press på 

företagsledningen. Det är även i de flesta företagsledares intresse att visa ett gott resultat för 

att vara attraktiva på marknaden om de skulle lämna arbetet. Det finns även en möjlighet att 

erbjuda företagsledningen optionsprogram för att ge dem incitament att agera i ägarnas 

intresse. Ledningen kan också erbjudas att köpa aktier i företaget (Larsson, 2008, s.39). Att 

erbjuda företagsledningen aktier i företaget kan däremot innebära en risk. Det kan dock finnas 

en fara om ledningen som erbjudits aktier blir mindre riskbenägna då de själva drabbas vid en 

eventuell nedgång och denna minskade riskbenägenhet inte är något som ägarna önskar 

(Ogden, 2002, s.86-88)  

 

En viktig aspekt med agentteorin är att agenten kan fatta beslut som drabbar företaget 

negativt, detta då agenten kommer att handla utifrån sina egna intressen i första hand och inte 

principalen (Megginson, 1997, s. 17 ).   
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5.2 Företags intressenter 
Ett företag har ett antal olika aktörer som är intresserade av företaget och dess ekonomiska 

ställning (Westholm, 1982, s.27).  Redovisningen är till för användarna och för dem är det 

viktigt att den finansiella rapporten visar den verkliga bilden av företagets ekonomiska 

ställning. Användarna av de finansiella rapporterna är bland annat intressenterna. Det kan 

dock vara väldigt varierande hur mycket olika intressenter är intresserade men i huvuddrag 

har alla ett intresse i företaget. Syftet med de finansiella rapporterna är enligt teorin att 

redovisa information om företags finansiella ställning och resultat. Informationen i de 

finansiella rapporterna ska tillgodose merparten av intressenternas behov. Företaget ska 

underlätta så mycket som möjligt för sina intressenter, bland annat ska de lägga till noter i de 

finansiella rapporterna men kompletterande tabeller kan även användas (IFRS: 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s. 12 p. 12-14). 

Intressentteorin ligger till grund för utformandet av redovisningsstandarder och redovisningen 

skall vara relevant, begriplig, tillförlitlig och jämförbar för intressenterna, därför är 

intressentteorin betydande för vår studie. Ett företags intressenter kan vara banker, 

leverantörer, stat och kommun, ägare, anställda och kunder, detta illustrerar vi nedan: 

 

FÖRETAGET

ÄGARNA

STAT OCH 
KOMMUN

ANSTÄLLDA

LEVERANT-
ÖRER

BANKER

KUNDER

 
Figur 2 Intressentmodellen (bearbetad;Westholm, 1982) 

 

Den huvudsakliga konkreta informationen intressenterna har om företagen är de finansiella 

rapporterna och därför är det en mycket viktig information. Investerare är intresserade av att 

veta vilken risk och avkastning investeringen i företaget ger. Anställda och deras 

organisationer är intresserade av företagets stabilitet och lönsamhet och därmed 

betalningsförmåga av lön, pensioner samt nyrekrytering. Banker vill kunna försäkra sig om att 

företag kan betala sina räntor och amorteringar och för att kunna göra det behöver de 

information som ger dem möjlighet att värdera företagets förmåga. Leverantörer är angelägna 

av att se företagets betalningsförmåga för sina utstående fodringar vid förfall. För dem är det 

inte lika viktigt som för långivare att titta på den långsiktiga betalningsförmågan såvida inte 
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leverantören är intresserad av ett stort samarbete. Företagets Kunder önskar sig en lång och 

trogen köprelation vilket kan ske om företaget visar stabil redovisning med god fortlevnad. 

Statliga myndigheter är intresserade av företagets information av den anledningen att den 

behövs för reglering av företagsverksamhet, fastställa skattepolitik och för statistiska 

uppgifter såsom BNP. (IFRS ,2008, s. 12 p. 9) Det är viktigt att företagets finansiella 

rapporter visar den sanna bilden av företagets ekonomiska ställning så att intressenterna kan 

värdera företaget.  Alla intressenter efterfrågar en redovisning med bra kvalitativa egenskaper. 

Idag kan intressenter ta hjälp av analytiker för att värdera företaget. Detta på grund av att de 

möjligtvis har för lite kunskap om det som ska studeras eller av andra anledningar. 

Intressenterna är fortfarande användare men tar hjälp för att öka förståelsen. 

 

Enligt intressentmodellen är det viktigt med balans mellan intressenterna. För att företaget ska 

överleva och förbättra sina resurser måste företaget kompromissa mellan intressenternas olika 

anspråk. Åsidosätter företaget denna kompromiss kan det leda till sociala, politiska och 

ekonomiska konsekvenser som kan påverka företagets utveckling (Joseph, 2007, s.50) Alla 

intressenter vill ha en redovisning som visar den verkliga bilden av företagets ekonomiska 

ställning och på så sätt fungerar balansen mellan intressenterna mycket bra. Alla intressenter 

efterfrågar samma sak - möjligtvis kan det skilja lite - men i huvuddrag vill alla intressenter 

nå samma mål, vilket gör att ingen av intressenternas behov åsidosätts. 

 

Att ha en god kommunikation mellan företag och dennes intressenter är viktigt. För företagen 

gäller det att hitta rätt vägar för kommunikationen så både intressenter och företag känner att 

det får ut så mycket som möjligt av samarbetet. (O`Riordan & Fairbrass, 2008, s.745) Genom 

att intressenter vill ha en hög kvalité på redovisningen så vill de ha en relevant, begriplig, 

tillförlitlig och jämförbar finansiell rapport. Om företaget ska kunna möta denna efterfrågan 

så ska deras redovisning stämma överrens med intressenternas krav. För intressenter är den 

finansiella rapporten en viktig del i kommunikationen. 

5.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Syftet med de finansiella rapporterna är att ge information till användarna om företagets 

finansiella ställning. Informationen som rapportern ger ligger till grund för användarnas 

ekonomiska beslut. För att ett företag ska kunna uppnå sitt syfte med de finansiella 

rapporterna så ska redovisningen göras på bokföringsmässiga grunder. Med detta menas att 

transanktioner ska bokföras direkt då de inträffar och även periodiseras. Ett annat 

grundläggande antagande är antagande om fortlevnad. Den finansiella rapporten ska upprättas 

som att företaget driver en fortlöpande verksamhet. (IFRS: Föreställningsram för utformning 

av finansiella rapporter, 2008, s. 12 p. 12-14, p. 22-23) 

 

De kvalitativa egenskaperna är egenskaper som bedöms vara viktiga för användarna av de 

finansiella rapporterna. Användarna vill att de finansiella rapporterna skall visa den verkliga 

bilden av företagets finansiella ställning och för att företaget ska utforma redovisningen på ett 

tillfredställande sätt så bör redovisningen uppfylla de kvalitativa egenskaperna. Begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är de fyra viktiga egenskaperna. (IFRS: 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.14 p. 24) Redovisningen av 

leasing bör utformas så att de kvalitativa egenskaperna är tillfredsställande för användarna. 
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Figur 3 Kvalitativa redovisningsegenskaper (Bearbetad, Artsberg, 2003) 

5.3.1 Relevans 

För att informationen som redovisningen av leasing ger ska vara av värde för användarna så 

måste den vara relevant. Informationen är relevant om användarnas beslut påverkas av 

informationen. Genom redovisningen av leasing ska företaget underlätta bedömningen av 

företagets inträffade, aktuella och framtida händelser. (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, 2008, s.14 p. 26) 

 

Information som redovisningen av leasing ger kan vara både framåtriktad och bekräftande och 

dessa är förenade med varandra. En tillgångs omfattning och sammansättning kan påvisa 

företagets möjligheter och förmåga medan samma information ger en bekräftelse av företagets 

tidigare bedömningar och utfall av planerade åtgärder. Användarna använder informationen 

om företagets finansiella ställning och tidigare års resultat för att bedöma framtida resultat. De 

kan även vara intresserade av utdelningar, löner, kursutveckling och företagets infriande av 

skulder. (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.14-15 p. 

27-28) 

 

Det är viktigt att företagets finansiella rapporter visar den information om redovisningen av 

leasing som användarna anser vara relevanta. Frågan som är intressant för företaget och som 

de som upprättar redovisningsstandarder måste ställa sig är vilken information användarna 

behöver för att kunna granska och värdera företaget. (IFRS: Föreställningsram för utformning 

av finansiella rapporter, 2008, s.14-15 p. 27-28) 

 

Informationens relevans påverkas av redovisningens karaktär och väsentlighet. 

Informationens karaktär kan vara betydande för relevansen då en information om t.ex. ett nytt 

affärsområde kan vara avgörande för användarnas värdering av företaget. Det nya 
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affärsområdet kan påverka företagets information om risker och möjligheter även om årets 

resultat är obetydligt. Om ett uteslutande eller en felaktig information påverkar användarnas 

beslut så är informationen väsentlig. Frågan är vilket värde och vilken betydelse 

informationen har för användarna. (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter, 2008, s.14-15 p. 27-28) 

 

Kommer det nya förslaget att medföra att mer relevant information lämnas i de finansiella 

rapporterna? Kommer användarnas beslut att påverkas av det nya förslagets 

leasingredovisning så är informationen relevant. Behövs informationen som det nya förslaget 

ska bringa för att användarna ska kunna analysera företaget så är det relevant.  

 

5.3.2 Begriplighet 
Informationen om redovisningen av leasing som finns i de finansiella rapporterna ska vara 

förstålig och lättbegriplig för användarna. Det förutsätts dock att användaren ska ha en viss 

kunskap inom affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Användaren ska vara beredd på 

att ett visst arbete krävs för att studera informationen för att kunna använda det som 

beslutsunderlag. Företag får inte utesluta viss information i de finansiella rapporterna, för att 

de anses vara för krångliga för användarna om det är relevant som beslutsunderlag för 

användarna.  (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.14-15 

p. 27-28) Om det nya förslaget gör den finansiella rapporten mer begriplig för användarna så 

är det en viktig egenskap som stärks. Däremot om det nya förslaget gör det svårare för 

användarna att kunna förstå och begripa den finansiella informationen så blir inte 

begripligheten förbättrad. 

5.3.3 Tillförlitlighet 

Informationen som redovisningen av leasing ger måste vara tillförlitlig och inte innehålla 

väsentliga fel eller vinklad information. Användarna måste kunna lita på informationen och 

att den redovisats på ett korrekt sätt. Det gäller att uppnå en balans mellan de kvalitativa 

egenskaperna. En information kan vara relevant men om den informationen tas med kan 

redovisningen bli vilseledande.  Ett exempel kan vara om ett företag är i en rättstvist och att 

en möjlighet till skadeståndsanspråk finns så kan det ändå vara olämpligt att företaget 

redovisar hela beloppet i balansräkningen. Företaget vet faktiskt inte hur utfallet av tvisten 

kommer att bli och därför kan det bli vilseledande. Istället kan företaget upplysa om 

omständigheterna på annat sätt.  (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter, 2008, s.15 p. 31-32) De nya antaganden och ytterligare beräkningarna som följer 

med det nya förslaget kan göra att tillförlitligheten blir försämrad, eftersom att uträkningarna 

inte är exakta. När man gör subjektiva beräkningar är det svårt uträkningarna stämmer helst 

överrens med verkligheten, frågan är bara om det är ett väsentligt fel. Det kan även vara så att 

tillförlitligheten blir förbättrad då leasingen redovisats på ett korrekt sätt, det vill säga efter 

den ekonomiska innebörden. 

 

Korrekt bild 

För att redovisningen av leasing ska vara tillförlitlig måste alla transaktioner redovisas på ett 

korrekt sätt. Alla transaktioner som har påverkat balansräkningen och på så sätt bestämt 

värdet på de tillgångar, skulder och på företagets egna kapital ska redovisas. Det är väldigt 

svårt för företag att visa en helt korrekt bild av alla transanktioner. Risken av denna 

problematik grundar sig inte på vinklad information utan snarare på identifiering av 

transanktioner eller tillämpning av mätmetoder till exempel värdering av leasing. (IFRS: 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.15 p. 33-34) 
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Innebörd och form 

Ett leasingavtals innebörd och form är viktig information för redovisning av transanktioner. 

Det är viktigt att transanktioner inte bara redovisas i juridisk form utan även av ekonomisk. 

Ett exempel på detta är om ett företag säljer en tillgång till en köpare och att de i avtalet har 

överenskommit att all ekonomisk nytta tillfaller företaget. Under sådana omständigheter ger 

inte redovisningen av köpeskillingen den korrekta bilden av transanktionen utan beaktande av 

nyttan av tillgången bör ske för att visa en korrekt bild. (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, 2008, s.16 p. 35) 

 

Neutralitet 

För att de finansiella rapporterna ska vara tillförlitliga får inte redovisningen av leasing vara 

vinklad utan bedömningen och redovisningen ska vara neutral.  Den är inte neutral om valet 

av redovisning påverkar användarnas beslut och bedömningar med avsikt att nå upp till ett 

visst resultat. (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.16 p. 

36) 

 

Försiktighet 

Försiktighet är en viktig del i redovisningens tillförlitlighet. Osäkerheter för redovisningen av 

leasing och betalningsproblem som företag kan stöta på är till exempel osäkra fodringar, 

sannolik ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar och garantianspråk. För att behandla 

dessa problem är det viktigt att företag tillämpar försiktighetsprincipen. 

Försiktighetsprincipen innebär att alla osäkerheter ska bedömas med försiktighet så att inte 

tillgångar och intäkter överskattas och skulder och kostnader underkattas. (IFRS: 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.16 p. 37) 

 

Fullständighet 

Fullständighet är som många andra egenskaper en komponent som behövs för att 

redovisningen av leasing ska vara tillförlitlig. De finansiella rapporterna ska behandla 

fullständig information av vad som är väsentligt. Om företaget utesluter viss information i de 

finansiella rapporterna så kan de bli vilseledande och oriktiga. (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, 2008, s.16 p. 38) 

5.3.4 Jämförbarhet 

Ett företags redovisning ska kunna jämföras över tid och med andra företag. Intressenterna 

vill kunna analysera trender hos ett företag och jämföra företag med varandra. För att de ska 

kunna göra det måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner 

vara likadana.  För att sedan intressenterna lättare ska kunna jämföra företaget över tid 

behöver de finansiella rapporterna innehålla jämförelseuppgifter avseende tidigare 

tidsperioder. (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.16-17 

p. 39-42) 

 

I de finansiella rapporterna ska intressenterna informeras om vilka redovisningsprinciper som 

tillämpas. Om företaget möjligtvis har ändrat någon redovisningsprincip ska företaget 

redogöra sådana förändringar samt effekten av dem. Detta gör att jämförbarheten ökar.  Det är 

viktigt att jämförbarheten inte förhindrar förbättrande av redovisningen. Om en annan 

redovisningsprincip skulle ge en mer relevant och tillförlitlig redovisning bör företaget 

anamma den nya principen trots att den strider mot jämförbarheten. (IFRS: Föreställningsram 

för utformning av finansiella rapporter , 2008, s.16-17 p. 39-42) Jämförbarheten kan påverkas 

positivt om det nya förslaget gör att det blir lättare för användarna att jämföra de finansiella 
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rapporterna emellan företag. Om alla redovisar leasingen som finansiell så gör alla företag 

likadant vilket underlättar jämförelsen. Jämförelsen kan påverkas negativt om företag gör de 

subjektiva bedömningarna olika och då blir inte heller tillförlitligheten positiv. 

 

5.3.5 Avvägning mellan relevans och tillförlitlighet 
Tidsaspekten 

Ibland kan det kollidera mellan de kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Om 

företaget dröjer med att rapportera viss information kan informationen förlora sin relevans. 

Om företaget vill tillhandahålla informationen tidigt, vilket ofta är innan alla konsekvenser av 

transanktionen är kända, så påverkas tillförlitligheten negativt. Lämnar företaget 

informationen angående transanktionen först då alla konsekvenser kända så är informationen 

mindre användbar för användare då de redan grundat sitt beslutsfattande i den innefattande 

redovisningen, tillförlitligheten blir bättre medan relevansen förloras. (IFRS: 

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter , 2008, s.16-17 p. 39-42) 

 

Avvägning mellan nytta och kostnad 

Det är en restriktion snarare än en fråga av kvalitativ karaktär att nyttan av en information av 

redovisning av leasing bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla informationen. Detta 

är en punkt där bedömningar har stor betydelse. Informationen kan ge företaget lägre 

lånekostnader men det är svårt att använda kostnads-/nyttojämförelser för ett specifikt fall 

utan även andra användare kan dra nytta av informationen. (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter , 2008, s.16-17 p. 39-42) 

 

Avvägning mellan skilda kvalitativa egenskaper 

Eftersom att de finansiella rapporternas kvalitativa egenskaper kan kollidera så måste 

företaget göra en avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna. Företaget måste uppnå en 

viss nivå med de kvalitativa egenskaperna för att de finansiella rapporternas syfte ska uppnås. 

(IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter , 2008, s.16-17 p. 39-42) 
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6. Praktisk metod 
 

Praktisk metod beskriver hur vi har gått tillväga vid våra intervjuer och vår granskning av 

finansiella rapporter. Kapitlet behandlar hur vi gjort våra urval av intervjuer och 

börsnoterade bolag och hur vi genomförde både intervjuer och granskning av data. Källkritik 

finns också behandlat i detta kapitel. 

 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Urval av intervjupersoner 

För att intervjuerna skulle vara av värde för vår studie krävdes det att intervjupersonerna hade 

god kunskap inom redovisning av leasing och vad det nya förslaget innebär. Därför valde vi 

att kontakta de fem största byråerna i Sverige; Ernst & Young, KPMG,  PWC, Deloitte samt 

Grant Thornton. Vi valde de fem största byråerna därför de har majoriteten av de börsnoterade 

bolagen, som skall redovisa enligt IFRS/IAS. Redovisningsbyråerna hänvisade oss vidare till 

deras sakkunniga inom området. Det kan tyckas märkligt att vi väljer att intervjua 

revisorer/redovisningsspecialister när vi har användarnas perspektiv. Huvudsyftet med vår 

studie är att se hur de kvalitativa egenskaperna förhåller sig till det nya förslaget. Den 

finansiella informationen blir användbar för användarna då de kvalitativa egenskaperna är bra. 

Vi anser dock att revisorer/redovisningsspecialister är bättre än användarna själva att se hur de 

kvalitativa egenskaperna påverkas av det nya förslaget, eftersom de praktiskt och teoretiskt 

vet hur det nya förslaget kommer att påverka den finansiella informationen. Vi hade kunnat 

ha revisorernas/redovisningsspecialisternas perspektiv men eftersom att de finansiella 

rapporterna är till för användarna blir det passande med användarnas perspektiv. Vi anser att 

våra respondenter har den kunskap som behövs för att kunna förutsäga hur påverkan från det 

nya förslaget kommer att se ut för användarna. Respondenter har så mycket erfarenhet att de i 

många fall känner till vad användare efterfrågar och utöver detta klarar av att tolka 

innebörden av det nya förslaget på ett korrekt sätt.   

 

Vår respondent från Ernst & Young är auktoriserad revisor och har mer jobbat som en 

redovisningsexpert de senaste 10 till 12 åren, med en stor inriktning mot leasing. En annan 

respondent från Grant Thornton arbetar också som redovisningsspecialist och har alltid varit 

engagerad inom området leasing. Samma respondent har även undervisat en hel del om IAS 

17. Vår respondent från KPMG är ämnesområdesansvarig för leasingredovisning enligt IAS 

17 och även redovisningsspecialist. Respondenten har även tagit fram en doktorsavhandling 

om leasingredovisning. Från PWC hade vi två respondenter, båda två redovisningsspecialister 

med flerårig erfarenhet. Vår respondent från Deloitte är auktoriserad revisor och har arbetat 

en hel del med IAS 17. 

 

Vi intervjuade en respondent från varje företag, förutom ett företag som hade två respondenter 

under en intervju. Innan vi gjorde intervjun visste vi att det var bättre med färre intervjuer och 

hög kunskap än många intervjuer med stor skillnad i kunskapsnivåer. Vi ville från varje 

företag få de respondenter med högst kunskap inom leasingredovisning. Därför kändes det 

obetydligt att bara öka antalet respondenter och därmed få de med lägre kunskap inom 

området.   
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6.1.2 Intervjumall 

Vi hade utformat vår intervjumall så att vi skulle få fokus mot vår problemformulering och 

vårt syfte, men samtidigt lämna frågorna så pass öppna så att vi kunde ge respondenterna 

möjlighet att bredda sina svar. Detta tyckte vi var nödvändigt då våra respondenter hade 

mycket mer erfarenhet och kunskaper inom området redovisning av leasing än vad vi hade. Vi 

ville med dessa halvöppna frågor ge respondenten möjlighet att diskutera utifrån sina 

erfarenheter och eventuellt gå in på områden som vi inte uppmärksammat som kunde vara 

relevant för vår uppsats problemformulering och syfte. Vi valde dock att ha en strukturerad 

intervju, så att alla respondenter fick samma frågor och i samma följd. Detta var för att kunna 

sammanställa svaren från respondenterna på ett jämförbart sätt (Bryman A, 2005, s.135). Vi 

valde att göra en semistrukturerad intervju för att vi ville att alla respondenter skulle få 

samma möjlighet och inte påverkas i vilken följd frågorna kom. Vi ställde inga följdfrågor då 

det inte fanns något behov. 

 

Vi valde att dela upp vår intervju i fyra delar, där den första delen fokuserade på respondenten 

och hur denne upplevde redovisning av leasingen idag och eventuella för och nackdelar med 

dagens redovisning av leasing. Den andra delen syftade till att få svar på vår 

problemformulering. I den tredje delen valde vi att lägga fokus på användarna av den 

finansiella informationen och på så sätt koppla till vår studies perspektiv. Den fjärde och sista 

delen återgick till vad respondenterna upplevde om redovisning av leasing och vad de ansåg 

vad nödvändigt för framtidens redovisning av leasing. Vi valde att göra denna intervjumall för 

att uppnå en viss bredd i vår studie. Vår problemformulering är tydligt och klar men för att få 

en förståelse om bakomliggande faktorer ansåg vi att de fyra intervjudelarna var viktiga.  

6.1.3 Genomförandet av intervjuer 

Vi kontaktade de fem största revisionsbyråerna i Sverige via e-post och efterfrågade revisorer 

med kunskap om redovisning av leasing och IAS 17. Vi skrev att vi helst efterfrågade 

redovisningsspecialister inom området. Detta ansåg vi med all sannolikhet skulle innebära 

intervjuer med revisorer som var lokaliserade i Stockholm. Vi förberedde oss därför på att 

genomföra telefonintervjuer, då vi varken hade tid eller resurser för att kunna besöka dem på 

plats. Vi blev sedan kontaktade av revisionsbyråerna och fick kontaktinformation till fem 

olika respondenter. Vi kontaktade dessa fem och gav dem möjlighet att själva välja en tid för 

att bli intervjuade över telefon. Intervjufrågor bifogade vi med e-post till respondenterna vid 

denna tidpunkt så att de hade möjlighet att förbereda sig. Vi gav även respondenterna en 

första beskrivning om vad det var för uppsats vi skrev och vilket syfte den fyllde. Detta 

förtydligade vi ytterligare när vi kontaktade respondenterna över telefonen. Detta gör att 

respondenterna känner en större anledning till att lägga ner sin tid på studien (Bryman A, 

2005, s.142). Vid intervjutillfällena valde vi en som intervjuade och samtidigt så spelade vi in 

intervjun för att senare kunna granska den ytterligare. En av oss ledde intervjun medan den 

andre av oss följde intervjun vid sidan om. Respondenterna hade full frihet under intervjun att 

diskutera frågorna vi ställt fritt och även komma in på sidoordnat ämne om de tyckte att det 

var relevant för svaret på frågorna. 

6.1.4 Källkritik av intervjuer 

Vi kontaktade och sökte fem stycken respondenter, en respondent från varje 

redovisningsfirma av de fem största redovisningsfirmorna i Sverige. Vi fick en intervju med 

alla som vi önskade och hade i och med det inget bortfall. 
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De respondenter vi intervjuade hade god sakkunskap inom området och var mycket 

engagerade inom området redovisning av leasing och IAS 17. De hade alla även kännedom 

och kunskap om det nya förslaget. Vi bedömer tillförlitligheten på svaren som goda och ser 

inga direkta risker att svaren blivit feltolkade. Vi gav en respondent sin del av vår empiri för 

att ge respondenten möjlighet att kontrollera så vi tolkat hans svar korrekt, detta gör att risken 

för feltolkning blir mindre. 

 

Vi genomförde fem olika telefonintervjuer och sådana intervjuer har vissa svagheter. För det 

första är det en större risk att bortfall kan uppstå, detta skedde inte i vårt fall. En annan 

svaghet är att intervjuaren inte får möjlighet att se personen som den intervjuar. Detta kan 

leda till att vissa utryck som osäkerhet och missförstånd går förlorade och ger inte 

intervjuaren möjlighet att klargöra frågan (Bryman A, 2005, s.140). Vi ansåg att en möjlighet 

att reducera denna risk var att skicka ut intervjufrågorna innan så att de fanns tillgängliga för 

den person som skulle bli intervjuad redan innan intervjun och under intervjun för att 

förtydliga vår fråga, samt för att ge respondenten möjlighet att fundera över ett svar på frågan. 

 

Vi spelade in våra intervjuer för att utesluta risken att inte komma ihåg korrekt information. 

Det finns även fler fördelar med att spela in och transkribera en intervju. Bland annat kan en 

noggrannare analys av intervjun genomföras och en möjlighet att göra upprepade 

genomgångar av intervjun finns. Det hjälper även intervjuaren att fokusera på intervjun och 

på svaren som ges och inte bli distraherad av att anteckna under intervjuns gång (Bryman A, 

2005, s.374). 

6.2 Granskning av finansiella rapporter 

6.2.1  Urval av börsnoterade bolag och deras finansiella rapporter 

Vi har använt oss av obundet slumpmässigt urval för att välja de börsnoterade bolagen vi 

arbetat med i vår studie. (Bryman & Bell, 2005, s. 115) Vi valde bolag på Large Cap som 

urvalsram. Detta gjorde att det fanns 57 representativa bolag till vår urvalsram. 25 av dessa 57 

ska användas i vår studie. En slumpgenerator slumpade fram dessa tjugofem vilket 

motsvarade våra val av börsnoterade bolag. Vi valde 25 stycken bolag av tidsaspekten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 121) och av den anledningen att vi anser att urvalet är tillräckligt 

stort för att vara representativt bolag på Large Cap. Vi valde Large Cap då det representerar 

de största bolagen i Sverige. De är med all sannolikhet de som har mest resurser att lägga på 

redovisning av leasing. Ifall de största bolagen med mest resurser inte följer dagens standard 

antar vi att de mindre bolagen inte är ett undantag. 

 

De företag som använder IAS/IFRS, som påverkas av det nya förslaget, är börsnoterade. Vi 

har valt Stockholms stora bolag som urvalsram för att begränsa oss. Vi har gjort ett 

bekvämlighetsurval av urvalsramen (Bryman & Bell, 2005, s. 124) men i jämförelse till de 

andra börsnoterade bolagen så tror vi inte att det har någon betydelse. 

 

6.2.2 Genomförandet av granskningen av de finansiella rapporterna 
Punkterna vi studerade i vår granskning av de finansiella rapporterna var om företaget har 

operationell leasing, finansiell leasing, uppfyller upplysningsplikten och anger val av 

redovisningsprincip. Har företaget operationell leasing så ska det göras vissa upplysningar. 

Dessa upplysningar har vi numrerat med a, b och c, där punkterna är identiska med 

standarden. 
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a. Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileaseavgifter som 

hänför sig till icke uppsägningsbara avtal fördelade på förfallotidpunkter. 

  i     inom ett år 

ii    senare än ett år men inom fem år 

   iii   senare än fem år 

b. Sammanlagda variabla avgifter som ingår i periodens resultat 

c. en allmän beskrivning av de leasingavtal som leasegivaren ingått (IAS 17, 2008, 

s.305, p.56). 

 

Dessa tre upplysningar har vi utgått ifrån när vi granskat företagets upplysningsplikt. Vi har 

även granskat om företagen anger val av redovisningsprincip av leasing i de finansiella 

rapporterna. Företaget ska i de finansiella rapporterna klargöra vilken typ av leasing företaget 

har och hur de värderat dem (IAS 17, 2008, s.201, p.108). För att finna informationen vi söker 

har vi granskat noter till balans- och resultaträkningen samt kapitlet för val av 

redovisningsprinciper. 
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7. Empiri 
 

I det empiriska kapitlet klargör vi för den information vi tagit del av utifrån våra intervjuer 

och granskning av finansiella rapporter. 

 

 

7.1 Respondenterna 
Samtliga respondenter hade kunskap om det nya förslaget om redovisning av leasing som 

IASB tagit fram. Det hade mycket goda kunskaper inom redovisning och speciellt inom 

området leasing och IAS 17. Fyra av respondenterna är redovisningsspecialister vilket tyder 

på stor erfarenhet och kunskap inom området. En respondent är revisor och har mångårig 

erfarenhet inom redovisning och IAS 17. En av våra respondenter har även tagit fram en 

doktorsavhandling om leasingredovisning. 

 

”Jag jobbar som redovisningsspecialist och är ämnesområdesansvarig för leasingredovisning 

IAS 17. Här har jag varit i drygt i 2.5 år och tidigare var jag på Lunds universitet och tog 

fram en doktorsavhandling om leasingredovisning. Så jag har hållit på med det är i 10 år 

snart.” 

 

7.2 Redovisning av leasing idag enligt IAS 17 

 
7.2.1 Respondenternas syn på dagens redovisning av leasing 
Alla respondenter har kritik mot dagens redovisning av leasing enligt IAS 17. En del tycker 

att distinktionen mellan operationell och finansiell leasing är det problematiska. Att 

klassificera leasingavtalet idag handlar mycket om bedömningsfrågor vilket leder till en risk 

av att företag gör olika klassificeringar på liknande leasingavtal. 

 

”Eftersom att det inte finns några sådana här matematiska riktlinjer egentligen för när ett 

leasingavtal är operationellt så blir det ofta diskussioner och bedömningsfrågor.” 

 

Respondenterna ser en del fördelar angående hur man idag redovisar leasing. En respondent 

tycker att uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing är bra. Respondenten tycker 

inte att all leasing ska klassificeras som en tillgång. 

 

”Om man ser till ett vanligt hyreskontrakt, att man hyr en lokal så känns det som att det är 

ändå inget avtal som har någonting i balansräkningen att göra. Då känns det väldigt mycket 

rimligare att man bara redovisar hyreskostnaderna för det avtalet. I grund och botten tycker 

jag nog att den uppdelning som vi har idag med operationell och finansiella leasingavtal är 

ganska sund. Men problemet är att det är så många leasetagare som inte redovisar sin 

finansiella leasing på ett korrekt sätt.” 

 

En annan respondent tycker att det är svårt att få en bra bild av den operationella leasingen 

bara genom att granska upplysningarna i de finansiella rapporterna, då det är svårt att veta 

vilka bedömningar som ligger bakom åtagandena. 

 

En nackdel med dagens redovisning av leasing menar en respondent är den oklara 

gränsdragningen mellan operationell och finansiell leasing. Respondenten tycker dock att 
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redovisning av leasing fungerar bra idag utifrån det regelverk som finns. Vidare säger 

respondenten att det kan finnas en teoretisk nackdel med dagens redovisning av leasing. Idag 

så klassificeras vissa leasingavtal som operationella och respondenten poängterar att det inte 

alltid är i linje med definitionen på tillgång och skuld i dagens ramverk. 

 

7.2.2 Utnyttjas dagens redovisning av leasing för att påverka de finansiella 

rapporterna? 
Respondenterna var eniga om att det finns företag idag som utnyttjar dagens 

klassificeringsproblem för att gynna företaget. En respondent anser att problematiken med 

dagens standard är att företag försöker undvika att klassificera leasingavtalet som finansiellt 

fast det liknar ett avbetalningsköp. En annan respondent belyser att företag in i det sista vill få 

sina leasingavtal att klara kriterierna för operationell leasing och därmed få bort det från 

balansräkningen. Ytterligare en respondent understryker att företag hellre väljer att 

klassificera sin leasing som operationell för att minska sin balansomslutning som leder till 

bättre nyckeltal. 

 

” Det är klart att alla avkastningsmått blir ju bättre om man har redovisat finansiell leasing 

som operationell, med tanke på att du har en slimmad balansräkning. ” 

 
Kvartalrapporteringens dilemma menar en respondent är när företag förbättrar sin redovisning 

för att de ska få bra utfall hos analytikerna. Denna respondent menar att det däremot inte alltid 

är mest kostnadseffektivt att göra så, det kostar mer än vad det smakar. En annan respondent 

har en annan inställning och menar att företagen inte kan ändra finansiellt till operationellt 

utan att marknaden ser igenom det om företaget lämnar tillräckligt med information vilket de 

skall enligt IAS 17. 

 

Sale and leaseback menar en respondent har varit ett sätt för företagen att minska sina 

balansomslutningar för att få högre nyckeltal. Respondenten tycker det är helt absurt. 

 

”Problemet är att leasing och sale and leaseback i synnerlighet har ju varit ett sätt för 

företagen att trycka ner sina balansomslutningar för att få högre nyckeltal och det är helt 

absurt, det är min åsikt. Det är helt absurt.” 

 

Samma respondent tycker inte att leasing är en dålig produkt, men detta är ifall leasingen 

redovisas utifrån den ekonomiska innebörden. En annan respondent menar att problematiken 

med sale and leaseback var mer vanligt förr, framförallt i slutet på 80-talet då det var mycket 

sale and leaseback transanktioner. Dessa transanktioner klassificerade man tillbaka som 

operationell leasing och kunde ta del av resultatet omedelbart. Idag sker sale and leaseback 

transanktioner oftast för att finansiera verksamheten det vill säga för att ge företaget tillgång 

till rörelsekapital. 

 

7.3 Nya förslagets påverkan på de kvalitativa egenskaperna 
 

7.3.1 Relevans 
Alla respondenten tror att relevansen kommer att förbättras med det nya förslaget. En av våra 

respondenter menade att den ekonomiska innebörden skall styra redovisningen och har man 

ett avtal som är relevant så skall det inkluderas i de finansiella rapporterna.  
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En annan respondent påpekade att redan idag när användare gör företagsvärderingar så 

justerar de för operationell leasing. Respondenten menar att det är mycket enklare för 

företaget att göra dessa justeringar än för användarna. Informationen är relevant för 

användarna och genom att göra detta förtydligande så kommer relevansen att öka. 

 

Andra områden borde också få likartad behandling och göras om som dagens leasingstandard 

tycker en respondent. Respondenten tycker att relevansen ökar med det nya förslaget.  

 

Kommer relevansen förbättras med det nya förslaget? 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Delvis Ja Ja Ja Ja 
              

  Figur 4  
 

7.3.2 Begriplighet 
Alla respondenter tror att begripligheten kommer till viss del att påverkas positivt. En 

respondent berättade att tidigare diskuterade IASB att en leasad tillgång skulle klassificeras 

som en immateriell tillgång. Det ansågs inte vara en bra lösning utan konstaterade att om 

rättigheten gällde en materiell tillgång så ansåg man att det skulle klassificeras som en 

materiell tillgång. 

 

En annan respondent tror också att det nya förslaget kommer att ge en mer begriplig 

redovisning, då det blir enklare för investerare att se vilka betalningstaganden som företaget 

har. Sedan tror respondenten att genom att all leasing redovisas i balansräkningen så blir det 

mer begripligt för användarna. 

 

Kommer begripligheten förbättras med det nya förslaget? 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Ja Delvis Delvis Delvis Delvis 
              

  Figur 5 

 

7.3.3 Tillförlitlighet 
Största andelen respondenter anser att det nya förslaget ger en mer komplicerad regelbörda. 

Detta tror de leder till nya bedömningsfaktorer vilket gör värderingen av tillgången mer 

osäker. Detta påverkar tillförlitligheten negativt. 

 

”…låt oss ta ett exempel med en hyreslokal där du har en variabelleasingbetalning som då är 

på 10 år och varje år ska du betala 10% av din nettoomsättning i variabel ränta. Då innebär 

det nya förslaget egentligen att du ska göra en detaljerad prognos över hur mycket du tjänar 

och lägga in det i minimileasebetalningarna och sedan diskontera tillbaka det. Det säger sig 

själv att det är en prognos och den bedömningen är osäker så att tillförlitligheten är helt 

beroende på hur duktig företagen är på att göra dom här korrekta prognoserna.” 

 

IASB´s redovisning anser en respondent ofta är komplicerad och belyser den risk att det inte 

alla gånger kommer att bli den ekonomiska innebörden som redovisas vilket påverkar 

tillförlitligheten. 
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En respondent menar att om man följer ett regelverk så är det tillförlitligt oavsett vilket 

regelverk det är. Respondenten menar att tillförlitligheten blir bättre med det nya förslaget då 

all leasing redovisas som en tillgång och skuld i balansräkningen. Med det nya förslaget 

kommer det visserligen komma nya bedömningar, men vissa av dessa bedömningar finns 

även i dagens IAS 17. Respondenten tror ändå att tillförlitligheten kanske kommer att öka 

med det nya förslaget, trots att det är svåra bedömningar som kommer att krävas av det nya 

förslaget. 

 

Kommer tillförlitligheten förbättras med det nya förslaget? 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Ja Nej Delvis Delvis Delvis 
                

Figur 6 

 
7.3.4 Jämförbarhet 
De flesta respondenter anser att jämförbarheten kommer att förbättras med det nya förslaget 

men hur tydlig förbättringen kommer att bli är de ej eniga om. En av våra respondenter tror att 

jämförbarheten initialt kommer att förbättras då företagen blir tvungna att redovisa 

transanktioner på likartat sätt. Samma respondent vill dock poängtera att marknaden måste få 

tid på sig innan man kan svara på om jämförbarheten kommer att bli bättre. Respondenten 

menar att det finns en sannolikhet att marknaden utvecklar nya instrument för att undkomma 

redovisning av leasing enligt det nya förslaget. 

 

Jämförbarheten menade en respondent skulle förbättras då alla leasingåtaganden finns med i 

balansräkningen. Detta i kontrast med idag då man inte riktigt vet om klassificeringen av 

finansiell och operationell leasing har skett på ett korrekt sätt. 

 

”Om alla skulle redovisa på ett riktigt sätt, så att alla leasingåtaganden finns med i 

balansräkningen så blir det ju ändå lättare att jämföra. Då kan man ju se definitivt jämföra 

med tanke på att då har du ju alla tillgångar och skulder i balansräkningen, medan i 

dagsläget så vet du inte riktigt om alla finansiella eller om alla operationella 

leasingåtaganden har klassificerats på ett korrekt sätt. Och att det faktiskt inte är finansiella 

som hamnat i kategorin operationella. Så tillvida tror jag att jämförbarheten blir bättre.” 

 

Två andra respondenter tyckte också att jämförbarheten överlag kommer att förbättras då 

leasingen aktiveras i balansräkningen men belyser att det nya förslaget innehåller 

bedömningsfrågor vilket kan påverka jämförbarheten negativt då bedömningar är subjektiva. 

En respondent menar att mer subjektiva bedömningar ger en lägre jämförbarhet. Det nya 

förslaget innehåller däremot inte några nya subjektiviteter enligt respondenten och är osäker 

på hur jämförbarheten kommer att påverkas av det nya förslaget. 

 

Kommer jämförbarheten förbättras med det nya förslaget? 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Ja Ja Ja Ja Ja 
               

 Figur 7 



Handelshögskolan vid Umeå Universitet  Karin Fahlén 

Magisteruppsats VT 2010  Karl Gripensvärd 

 

32 

 

 

7.3.5 Sammanställning av det nya förslagets påverkan på de kvalitativa 

egenskaperna 
Alla respondenter är eniga om att de kvalitativa egenskaperna kommer att påverkas med det 

nya förslaget. En respondent menar att företag med stor andel operationell leasing kommer att 

få massa nya tillgångar och skulder på balansräkningen. Samma respondent tog upp detta 

exempel: 

 
” Låt oss säga att du har två likadana företag som har samma typ av leasingavtal sen har den 

ena klassificerat den som operationell tidigare och den andra klassificerat den som finansiellt 

och den finansiella kanske gjorde den rätta klassificeringen. Där finns det möjligheter att 

självständigt välja val av redovisningsmetoder. Givetvis om den här andra tvingas ta upp sin 

operationella ja då blir det ju självklart bättre jämförbarhet mellan företagen än att bara titta 

på de finansiella rapporterna. Samtidigt så är det en osäkerhet i de rapporterade siffrorna 

och relevansen om vi tittar på de kvalitativa kriterierna kommer nog antagligen att anses 

vara hög eftersom det ger om man som sagt säger att det yttersta målet för redovisningen ger 

någon form av rättvisande bild av den sanna ekonomiska innebörden av alla transanktioner 

som företaget går in i, ja då blir det ju bättre.” 

 

Med detta exempel så menar respondenten att jämförbarheten kommer att bli bättre av den 

anledning att all leasing redovisas i balansräkningen och att inte själva företaget behöver 

klassificera leasingen. Relevansen kommer också att anses vara hög eftersom att 

redovisningen ger en rättvisande bild av den ekonomiska innerbörden. Ytterligare en 

respondent menar att jämförbarheten möjligtvis bli högre mellan företag medan när det gäller 

tillförlitlighet så kommer subjektiva bedömningar och dens problematik att kvarstå. För 

företag med stor andel operationell leasing tror respondenten att relevansen bli högre med det 

nya förslaget från IASB.  Överlag tycker alla respondenter att jämförbarheten blir bättre 

mellan företag då all leasing redovisas på liknande sätt. 

 

En av våra respondenter lyfter fram att företag oftast inte har operationell leasing utan 

klassificerar fel. Respondenten menar att ett operationellt leasingavtal per definition är om 

man tex. går in och hyr en bil en månad 

 

”Många gånger så är det så att det finns ju ytterst få operationella leasingavtal per definition 

egentligen. Ett riktigt operationellt leasingavtal är när du går in på AVIS och hyr en bil i en 

månad. Då tar ju AVIS hela risken.” 

 

En del respondenter tror att det nya förslaget kommer att medföra en högre kvalité på 

redovisningen för företag med operationell leasing. Teoretiskt sett medför det nya förslaget en 

ökad kvalité på redovisningen medan det praktiskt är mycket komplicerat med omvärderingar 

och sannolikhetsbedömningar. En respondent menar att risken finns att det blir en mer 

komplicerad standard än vad det redan är idag och detta kan leda till att företag inte följer 

standarden då det inte klara av det praktiskt. Ytterligare ett problem enligt en respondent är att 

det idag inte finns något systemstöd eller redovisningssystem som hanterar finansiell leasing. 
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Kommer de kvalitativa egenskaperna att förbättras med det nya 

förslaget? 

 
Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Begriplighet Ja Delvis Delvis Delvis Delvis 

Relevans Delvis Ja Ja Ja Ja 

Tillförlitlighet Ja Nej Delvis Delvis Delvis 

Jämförbarhet Ja Ja Ja Ja Delvis 
 

Figur 8 
 

7.4 Användarnas intresse av leasingredovisning 
Respondenterna tror att användare och intressenter av den finansiella informationen är både 

för och emot dagens redovisning av leasing. En del menar att det finns användare som 

kritiserar uppdelningen av operationell och finansiell leasing.  De menar att redovisningen av 

leasingen ska kapitaliseras för att tydligare visa vilka åtaganden som finns. Respondenterna 

menar att intressenter vill kunna förstå beloppen som redovisas och att det idag finns brister 

på detta. 

 

”Om man bara börjar med analytiker så är det ju så att man alltid märker ett intresse vid 

företagsvärdering. Det finns alltid ett intresse av att titta på leasingavtal för att se om det är 

operationella eller finansiella och borde de finnas med i nettoskuldsättningen. Ur den 

synpunkten är dom ganska intresserad av att få in det här i balansräkningen eller åtminstone 

förstå beloppen. Och som vi sa tidigare, dagens standard är ju faktiskt så att även 

operationell leasingavtal kräver ganska långtgående informationsgivande. Men där är det  

många företag som inte når upp. I dagens läge så jag tror även att andra intressenter även 

skulle vara intresserad att få den här informationen om åtaganden och egentligen skulle 

informationen finnas i de finansiella rapporterna även idag, men oftast finns den inte de. ” 

 

En respondent menar däremot att om man ser till analytiker som är en av användarna av den 

finansiella informationen så spelar inte företagets redovisning av leasing en större roll. 

Respondenten menar att analytiker är intresserad av den uthålliga vinstnivån och ett intresse 

över hur den finansiella leasingen har redovisats utan det intresset finns först vid en 

jämförelse emellan bolag.  En annan respondent poängterar att användare och intressenter lärt 

sig hantera dagens redovisning av leasing. Respondenten finner det konstigt med tanke på att 

han samtidigt tror att de flesta kommer att finna en borttagning av dagens leasingredovisning 

som positivt, fast det verkar som att de flesta lärt sig att handskas med nuvarande standard. 

 

”Det finns ju de som kritiserar den här fördelningen mellan operationell och finansiell. Men 

samtidigt så är det ju en vedertagen standard som man lärt sig leva med och att man gör ju 

egna justeringar som är mer eller mindre träffsäkra. Jag tror nog att de allra flesta 

applåderar att man tar bort den här gränsdragningsproblematiken men å andra sidan så har 

de trots allt lärt sig hantera den.” 

 

Analytiker är främst intresserade av kassaflöden poängterar en respondent och lämnar 

företaget de upplysningar som de ska enligt standarden, så ska man lämna upplysningar om 

åtaganden på betalningsflöden. Samma respondent säger att lämnas upplysningar som krävs 

enligt standarden så blir det betydligt enklare för användare av de finansiella rapporterna att 
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värdera företaget än om användare själva skall försöka göra bedömningar som företaget gör 

bättre, angående köpoptioner, försäljningsklausuler och liknande. Respondenten har inte 

direkt upplevt att användare efterfrågar en ny redovisning. 

 

Våra respondenter har delade uppfattningar när vi frågor om de upplever en efterfrågan av 

intressenter angående en ändring av dagens redovisningsleasing. En av respondenterna anser 

att IASB använder intressenterna som en anledning till att gå vidare i frågan och ändra 

standarden. Han tror inte att intressenterna ligger bakom och trycker på och tar även upp ett 

citat från IASB´s ordförande som styrker att de vill se en förändring i IAS 17. 

 

”Det vore roligt om man kunde flyga med ett flygbolag som i alla fall har flygplanen i 

balansräkningen” 

 

En annan respondent hade samma åsikt angående att intressenterna inte efterfrågar en ny 

redovisningsmetod av leasing. Den respondenten menade också att redovisningen finns till för 

att fatta rationella ekonomiska beslut för användarna och att det intressanta är att användarna 

inte är speciellt involverad i standardssättningsprocessen. I det nya förslaget är användare i 

minoritet i remissvaren och frågan är då hur intresserad är dom? Respondenten påpekar också 

att det är mest ”preperes”, akademiker och industriorganisationer som har lämnat sina 

synpunkter på det nya förslaget. 

 

7.5 Finns det behov av att ändra dagens leasingstandard? 
Alla respondenter är eniga om att en förändring i standarden behövs. Hur denna ändring ska 

se ut är dock respondenterna osäkra över. Många menar att om kraven som finns i IAS 17 

skulle uppfyllas idag så är det nya förslaget omotiverat. 

 

Någon form av ändring av standarden tycker en respondent skulle vara bra, för att undgå den 

problematiska gränsdragningsfrågan angående vad som är en finansiell och operationell 

leasing. Skulle informationen som företagen lämnar innehålla tillräckligt med upplysningar, 

motsvarande det som dagens standard kräver så skulle man kunna göra en god analys av 

företaget finansiella ställningar ändå. Då hade inte gränsdragningarna varit lika stort problem 

då användare av företagets finansiella information hade kunnat tolka informationen oavsett 

hur företaget gjort sina bedömningar. 

 

De finansiella rapporterna i de noterade företagen upplever en respondent har blivit för 

komplicerade och svåra att tyda. Respondenten anser att de har blivit så svårgenomträngliga. 

Vidare så ställer sig respondenten frågande till hur relevanta de finansiella rapporterna är idag 

i samband med en analytikers granskning. Självfallet används dom men är de lika relevanta 

som för 10 år sedan. 

 

”Min personliga åsikt är att jag upplever dom finansiella rapporterna i de noterade företagen 

har blivit så baktunga. De har blivit så svårgenomträngliga.” 

 

En respondent tycker att dagens modell där man delar upp operationell och finansiell leasing 

är sund. Det kan bli konstigt att ta in en så stor del i balansräkningen som egentligen inte 

borde behandlas där tillexempel lokalkontrakt poängterar respondenten. Samma respondent 

tycker inte att det nya förslaget är lika lätt att förstå rent logiskt, men för att få en redovisning 

som gör att alla finansiella leasingåtaganden hamnar i balansräkningen kan detta vara ett sätt. 

En annan respondent menar att reglerna bör skärpas till och det gör dom i det nya förslaget. 
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Det behövs en ändring i den nuvarande leasingstandarden men om det nya förslaget är det 

allra bästa är en av respondenterna inte helt övertygad om. Den övergripande idén om att ta 

bort distinktionen mellan finansiell och operationell leasing är bra för den leder till mycket 

problem. Däremot tycker inte respondenten om den tekniska komplexiteten som den nya 

standarden innehåller och att man valt bort leasegivarperspektivet. 

 

”Den tekniska komplexiteten den bygger in gillar jag inte och jag gillar inte heller det faktum 

att man har valt att ta bort leasegivarperspektivet i det här första initiala förslaget. Man har 

hållit på med det här sedan 1995 och nu helt plötsligt har man fått jättebråttom så nu kan 

man inte ta hänsyn till leasegivaren. Någonstans tycker jag att dom borde finna någon form 

av synergieffekter och ta ett helhetsgrepp på det här.” 

 

En respondent menar att det finns ett behov av att ändra den befintliga IAS 17 och menar att 

det kan vara bra att komma runt gränsdragningsfrågan om vad som är operationell och 

finansiell leasing. 

 

”Jag kan nog tycka det finns ett behov, det är bra att komma runt den eviga frågan med vad 

som är operationell och finansiellt, däremot inte sagt att jag håller fullständigt med det här 

nya förslaget. Sen finns det ju vissa saker i det här nya förslaget som jag kan tycka är mindre 

bra” 

 

7.5.1 Hur bör redovisningen av leasing ske 
Alla respondenter tycker att dagens IAS 17 bör ändras men med viss kritik mot det nya 

förslaget. En respondent tycker att leasingen ska redovisas utifrån dess ekonomiska innebörd, 

vilket företag i dag inte gör när de klassificerar ett finansiellt leasingavtal som operationellt. 

Ett finansiellt leasingavtal ska redovisas som ett avbetalningsköp. När det gäller sale and 

leaseback transanktioner så kan det oftast liknas med att man belånat fast eller lös egendom, 

vilket innebär ett finansiellt leasingavtal. Samma respondent nämner att det finns väldigt få 

operationella leasingavtal per definition och att det i princip alltid handlar om finansiella 

leasingavtal. 

 

En av våra respondenter anser att distinktionen mellan operationell och finansiell är bra att ta 

bort. Respondenten tycker att den gamla standarden är lite konstlad, och med detta anser 

respondenten att tillgångskriterierna är komplexa. Samtidigt påpekar respondenten att även 

det nya förslaget blir komplicerat. 

 

Om företag med dagens standard skulle lämna tillräckligt med upplysningar och information i 

de finansiella rapporterna så tror en respondent att användare ändå skulle kunna göra en god 

analys av företagets finansiella ställning. Respondenten säger också att ändra ett sätt i 

redovisningsstandarden är ett sätt för IASB att nå till en ny punkt i redovisningen. Bortser 

man från detta så tror respondenten att redovisning av leasing idag skulle kunna fungera 

väldigt bra om man ser till att företagen följer de upplysningskrav som finns i dagens 

standard. 

 

”Vi tror väl att om företagen kunde lämna tillräcklig upplysning, motsvarande det som krävs i 

dagens standard så skulle man kunna göra en god analys av företagets finansiella ställning 

ändå.” 
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En annan respondent menar också att dagens redovisning av leasing skulle kunna fungera bra 

om företagen är tvungna att lämna upplysningar om anskaffningsvärde eller planenligt 

restvärde på dom tillgångar med klassificering som operationell leasing. Detta gör att det blir 

lättare än idag då du kan bara addera dessa värden till balansräkningen och på så sätt göra 

egna värderingar.  Det skulle även bli lättare med jämförelser mellan företag. Ytterligare en 

respondent styrker detta och påpekar att om företag följer de långtgående upplysningskrav 

som finns i IAS 17 idag så blir det lättare för användare att analysera företagets finansiella 

ställning. 

 

Dagens standard är inte ett stort problem för användare av de finansiella rapporterna menar en 

respondent. Användare är i dagens läge vana att hantera dessa justeringar som krävs idag. 

Respondenten har fått uppfattningen att det största problemet ligger hos dem som hanterar en 

väldigt omfattande leasingverksamhet ut till kund och om man är ett tillverkande företag och 

kanske kombinerar detta med sale and leaseback. Respondenten nämner ett exempel: 

 

”Du säljer till ett finansbolag köper tillbaka och säljer vidare ut till slutkunden. Du erbjuder 

både produkten och en form av finansiering och om man inte har rätt system och har rätt så 

stora volymer så blir det ju en väldigt besvärligt och tidskrävande hantering där det är 

väldigt svårt att få korrekt siffermaterial.” 

 

Respondenten menar att dessa redovisningssystem innebär att man matar in värden och får ut 

ett resultat. Det är däremot ingen på företaget som kan bedöma om värderingen är någorlunda 

rimlig. Respondenten menar att de inte begriper vad som händer. 

 

Enligt en respondent är IASB på rätt väg med det nya förslaget, men har en del synpunkter på 

förslagets utformning. Framförallt när det gäller korttidsleasing. Respondenten tycker att det 

är fel om ett företag leasar en tillgång en kort tid t.ex. tre månader ett halvår så skall det in i 

balansräkningen, men menar att det inte är helt enkelt att veta vart man skall sätta gränsen. 

Respondenten tycker att IASB ska nyansera förslaget och inte dra allt över en kam. Det nya 

förslaget är däremot enligt respondenten mer i linje med vad ramverket säger. Svårigheter i 

det nya förslaget tror respondenten däremot kommer att resultera i att det kommer att ta några 

år efter den färdiga standarden, innan ett krav blir på företag att applicera den. 

7.6 Företags finansiella rapporter 

7.6.1  Operationell och finansiell leasing 

I alla finansiella årsrapporter som vi studerat har alla företagen operationell leasing. Det var 

inte samma resultat när vi granskade den finansiella leasingen. Av 25 stycken 

årsredovisningar så visade sig 21 stycken innehålla finansiell leasing och 4 stycken saknade. 

 

 

 

Bolag 

Finns finansiell 

leasing? 

Finns operationell 

leasing? 

   

ABB Ja Ja 

Alfa Laval Ja Ja 

Alliance Oil Ja Ja 
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Astra Zeneca Nej Ja 

Axfood Ja Ja 

H&M Nej Ja 

Hexagon Ja Ja 

Investor Nej Ja 

Kinnevik Ja Ja 

Lindab Ja Ja 

Melker Schör… Nej Ja 

Millicom SDB Ja Ja 

Oriflame Ja Ja 

Ratos Ja Ja 

SAAB Ja Ja 

Scania Ja Ja 

SEB Ja Ja 

SHB Ja Ja 

SKF Ja Ja 

Swedbank Ja Ja 

Tele 2 Ja Ja 

Telia Sonera Ja Ja 

Tieto Ja Ja 

Trelleborg Ja Ja 

Volvo Ja Ja 

 
Figur 9 Leasingklassificeringar i företag 

7.6.2 Uppfyller den operationella leasingen upplysningskraven. 

Ingen av företagen klarade av att uppfylla alla kriterier i IAS 17, p35 och p.56. Det som alla 

saknade var en allmän beskrivning av betydande leasingavtal som leasetagaren ingått. Av alla 

företag som hade operationell leasing, var det tre stycken som inte överhuvudtaget lämnade 

någon upplysning eller information om deras operationella leasing. 20 av de 25 företagen 

uppfyllde två av de tre kriterierna för upplysningskraven. Det första kriteriet var att företaget 

skulle redovisa de sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileaseavgifter 

som hänför sig till icke uppsägningsbara avtal fördelade på förfallotidpunkter; inom ett år, 

senare än ett år men inom fem år och senare än fem år. Det andra kriteriet var att företaget 

skulle redovisa den sammanlagda variabla avgiften som ingår i periodens resultat. 
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8%

80%

0%
12%

A             8%  (2st)

A,B         80%  (20st)

A,B,C     0%

Ingen    12%  (3st)

 
Figur 10 Företagens uppfyllande av upplysningskraven 

 

A = Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileaseavgifter som hänför 

sig till icke uppsägningsbara avtal fördelade på förfallotidpunkter; inom ett år, senare än ett år 

men inom fem år och senare än fem år. 

B = Sammanlagda variabla avgiften som ingår i periodens resultat. 

C = En allmän beskrivning av betydande leasingavtal som leasetagaren ingått (IFRS/IAS, 

2008, IAS 17, p. 56). 

 

 

Bolag Vilka kriterier i upplysningskraven uppfyller företaget? 

  

ABB A,B 

Alfa Laval A,B 

Alliance Oil Inga upplysningar 

Astra Zeneca A,B 

Axfood A,B 

H&M Inga upplysningar 

Hexagon A,B 

Investor A,B 

Kinnevik A,B 

Lindab A,B 
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Melker Schör… Inga upplysningar 

Millicom SDB A,B 

Oriflame A,B 

Ratos A,B 

SAAB A,B 

Scania A,B 

SEB A 

SHB A,B 

SKF A,B 

Swedbank A,B 

Tele 2 A,B 

Telia Sonera A,B 

Tieto A 

Trelleborg A,B 

Volvo A,B 

 
Figur 11 Uppfyllda kriterier 
 

7.6.3 Uppfyller företaget valet av redovisningsprincip i leasingredovisning. 
Alla företagen uppfyller upplysning om redovisningsprinciper enligt IAS 1, p.108. 
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8. Analys och inledande slutsatser 
 

I analyskapitlet analyseras information och data vi fått av vår studie samt så återkopplar vi 

till tidigare valda teorier.  Det går även att finna inledande slutsatser i detta kapitel. 

 

 

8.1 Redovisning av leasing idag 
Vi har observerat att alla våra respondenter har en viss kritik mot dagens redovisning av 

leasing. Detta grundar sig på klassificeringen mellan operationell och finansiell leasing. I vår 

studie får vi intrycket av att det inte är något fel på själva klassificeringen, utan att det är mer 

bedömningsfrågorna som är problemet. Det som gör att bedömningsfrågorna upplevs som 

problematiska är att det saknas en tydlig gränsdragning, för vad som är operationell och 

finansiell leasing. Den otydliga gränsdragningen ger upphov till felaktiga klassificeringar som 

görs för att gynna och bättra på företagets nyckeltal. Vi anser att detta kan vara en risk för 

användarna då dessa inte alltid kan lita på företagets finansiella information. Vi kan se i 

agentteorin att agenten arbetar utifrån sin egen agenda och inte efter principalens önskemål. 

Vi tror med agentens egen agenda att företagsledningen kan göra felaktiga klassificeringar av 

leasing i de fall de har en ersättning knuten till företagets nyckeltal. Agentteorin styrker detta 

antagande då teorin menar att agentens intresse är första prioritet i deras handlingar (Hayes, 

Rick et al, 1999, s.37ff), detta gör att företaget kan styra sina bedömningar så att 

klassificeringarna blir mer tillfredställande. 

 

Vi får intrycket i vår studie av att det är svårt att avgöra vilka bedömningar som ligger bakom 

klassificeringen av leasingavtalet. Enligt standarden ska företaget upplysa om viss 

information i de finansiella rapporterna. Respondenterna tycker att företaget inte lämnar 

tillräckligt med upplysningar enligt standarden. Vår granskning av de finansiella rapporterna 

styrker detta då vi kan se att inget företag uppfyller upplysningskravet till sin helhet. Vi anser 

att om alla företag skulle ge de upplysningar som krävs enligt dagens IAS, så skulle det inte 

vara samma problematik med redovisning av leasing som respondenterna idag upplever. Med 

en fullständig upplysning skulle de finansiella rapporterna bli mer transparenta, vilket leder 

till att användarna lättare kan analysera företagets finansiella ställning. Det skulle bli betydligt 

enklare för användarna jämfört med idag då företagen ger för lite upplysningar. 

 

Bedömningsfrågorna kommer fortfarande att kvarstå även om företaget lämnar fullständig 

information, men det blir lättare för användarna att förstå de finansiella rapporterna. Samtidigt 

så säger en respondent att det är enklare om företaget själv kan göra dessa justeringar som 

krävs för att enklare tyda de finansiella rapporterna. Detta då de finansiella rapporterna är till 

för användarna (IFRS: Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 2008, s.12 

p. 9). Företaget har bäst uppfattning om deras leasingobjekt och det känns naturligt att de 

själva skall göra sina justeringar. Informationsasymmetrin i agentteorin antyder att 

företagsledningen har bättre kontroll på verksamheten och därmed leasingredovisningen, än 

vad exempelvis aktieägare som är användare av de finansiella rapporterna har (Blocher, Stout, 

Cokins & Chen, 2008, s.700-701). Vi anser att företagsledningen borde när de arbetar med de 

finansiella rapporterna tänka på att uppfylla användarnas behov. 

 

Alla respondenter har uppfattningen att standarden bör ändras. Vi uppfattar från våra 

intervjuer, att de finansiella rapporterna har blivit svåra att tyda för användarna. Att företagen 
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inte uppfyller de krav som idag finns på utlämnandet av upplysningar, tolkar vi som en av 

anledningarna till att de finansiella rapporterna har blivit svåra att tyda. 

 

8.2 Det nya förslagets påverkan på de kvalitativa egenskaperna 
 

8.2.1 Relevans 
Alla respondenter är på ett eller annat sätt eniga om att redovisningens relevans kommer att 

öka med det nya förslaget angående redovisning av leasing. Det poängteras att relevansen 

kommer att öka eftersom att redovisningen kommer att ske efter den ekonomiska innebörden. 

Med det menar respondenten att det är nästan inga leasingavtal alls som kan klassificeras som 

operationell utan det är endast exempelvis om företagaren går in till en bilfirma och hyr en bil 

en månad. Respondenten menar att största delen av leasingen idag är i ekonomisk innebörd 

finansiell leasing och därför anses det som att relevansen kommer att öka med det nya 

förslaget då nästan all leasing ska redovisas som finansiell leasing. För att informationen ska 

vara av värde för användarna krävs det att den är relevant och informationen är relevant om 

intressenternas beslut påverkas av informationen (IFRS: Föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter , 2008, s.14 p. 26).  Det är klart att om användarna påverkas av 

leasinginformationen och att det nya förslaget gör det lättare för dem att använda de 

finansiella rapporterna så är det relevant för användarna att den nya standarden tas i bruk. Är 

informationen relevant för användarna är det viktigt att företagen på bästa sätt kan ge 

användarna informationen. 

 

Information som vi fått under denna studie tyder på att många användare har lärt sig hantera 

dagens finansiella rapporter och att de lärt sig göra justeringar för redovisning av leasing, 

detta för att de på bästa sätt ska kunna jämföra och beräkna företag emellan. Justerar 

användare för att kunna använda de finansiella rapporterna på ett tillförlitligt sätt så måste det 

vara relevant med en ny standard som underlättar för användarna. Detta är ett tydligt tecken 

på den nya standardens relevans.  En respondent var inne på detta och menade att företagen 

själva är bättre på att göra justeringar i de finansiella rapporterna istället för användarna. Med 

det menade respondenten att relevansen ökar med det nya förslaget eftersom informationen 

efterfrågas. Samtidigt måste hänsyn tas till den nya standarden. Kommer den att göra så att 

användarna inte behöver justera på samma sätt? Kanske måste användarna ha i beaktande att 

de subjektiva bedömningarna påverkar de finansiella rapporterna. Om användarna behöver 

justera för dessa subjektiva bedömningar medför den nya standarden högre relevans för 

användarna eller är det bara den ekonomiska innebörden som är av betydelse? 

 

8.2.2 Begriplighet 
Respondenterna är samstämmiga om att det nya förslaget kommer att delvis ge en mer 

begriplig redovisning. Det som framläggs är att med det nya förslaget blir det enklare för 

användarna att se vilka betalningsåtaganden företaget har tillskillnad från dagens standard. 

Frågan vi ställer oss är, blir begripligheten bättre i jämförelse med idag om företaget skulle 

lämna alla upplysningar om operationell och finansiell leasing som det krävs enligt dagens 

standard? Vi måste ha i åtanke att när respondenterna jämför leasingredovisning idag med den 

nya standarden så jämför respondenterna till stor del med hur redovisningen av leasingen 

fungerar idag och inte med dagens standard. Generellt vill vi säga att leasingredovisningen 

inte följer dagens standard till fullo utan att det finns upplysningsbrister och detta hänvisar vi 

till allmänt kännedom samt vår granskning av de finansiella rapporterna. Även om företaget 

skulle lämna alla upplysningar som krävs idag kanske användarna ändå skulle tycka att det 

nya förslaget ger mer begriplig information. Kanske skulle det behöva läggas mer press på 
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företagen att uppnå dagens upplysningskrav. Vi anser att det inte blir helt rättvist att jämföra 

den nya standarden med dagens då dagens upplysningana inte är fullständiga. 

 

8.2.3 Tillförlitlighet 
Likheten vi ser hos alla respondenter är att alla belyser att med det nya förslaget kommer de 

gamla bedömningsfaktorerna att kvarstå och vissa nya tillkomma. De allra flesta menar att 

bedömningafaktorerna kommer att påverka tillförlitligheten negativt då företaget måste göra 

fler antaganden. Företaget måste med det nya förslaget göra fler subjektiva bedömningar än 

vad som görs idag. Varför de allra flesta anser att tillförlitligheten kommer att försämras och 

som många påpekar, desto fler subjektiva bedömningar som företaget måste göra desto 

osäkrare blir utfallet. Det är självklart att om företaget måste göra fler bedömningar för att 

kunna redovisa leasingen så kan företaget inte säga att resultatet av beräkningen blir exakt. 

Kanske blir det så att tillförlitligheten blir lägre än idag då företaget behöver göra dessa 

bedömningar i större utsträckning än med dagens standard då de kan både redovisa leasing 

som operationell och finansiell. Idag redovisas en stor del av leasingen som operationell och 

med det menas att den redovisas direkt över resultaträkningen. Inga subjektiva bedömningar 

behöver göras när leasingen klassificeras som operationell och därför är felberäkningarna mer 

marginella än vad som kan uppstå med det nya förslaget då all leasing ska redovisas i 

balansräkningen. Även den idag kallade finansiella leasingen innehåller mindre subjektiva 

bedömningar än det nya förslaget vilket gör att vi tolkar det nya förslaget mindre tillförlitligt. 

 

En respondent hade en skild åsikt i jämförelse med de andra respondenterna. Trots att 

respondenten tyckte att det nya förslaget medförde mer subjektiva bedömningar, tror 

respondenten att tillförlitligheten kommer att öka med det nya förslaget eftersom all leasing 

redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Respondenten poängterar även att om en 

standard följs, vilken som helst, så är den tillförlitlig. Frågan är om standarden verkligen 

kommer att följas om det nya förslaget verkställs? Redan idag diskuteras det att dagens 

standard vid redovisning av finansiell leasing är komplicerat och om mer subjektiva 

bedömningar uppkommer så tror vi att det kan bli svårare för företag att uppfylla denna 

standard och därmed kan tillförlitligheten bli sämre. Enligt vår granskning följer företag inte 

ens upplysningarna kring operationell leasing. Om det är av företagets okunskap eller viljan 

att mörklägga någonting är oklart.  Frågan är dock om användarna kommer att få en korrekt 

bild av leasingredovisningen? Det är väldigt svårt att redovisa leasingen på ett korrekt sätt och 

att redovisningen skall visa en korrekt bild av alla transanktioner (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter , 2008, s.15 p. 31-32). Användarna kan se det nya 

förslaget på två sätt, frågan är bara hur utfallet av det nya förslaget kommer att bli, och det är  

det ingen som riktigt vet. Om företaget redovisar all leasing som finansiell så kommer 

tillförlitligheten att bli bättre i och med att det kan visa företagets korrekta bild av företagets 

åtaganden. Dock måste det beaktas att om inte den nya standarden kommer att följas på ett 

korrekt sätt så kan tillförlitligheten bli försämrad. Konkret vet vi inte detta före det att 

standarden verkställs utan vi kan bara spekulera. 

 

8.2.4 Jämförbarhet 
De flesta respondenter är eniga om att jämförbarheten mellan företag kommer att öka i och 

med det nya förslaget träder in. I och med att nästan all leasing redovisas som en tillgång och 

skuld kommer det att bli enklare för användare att jämföra företag emellan. Samtidigt 

poängterar en respondent problematiken med att de subjektiva bedömningarna fortfarande 

finns kvar och att det påverkar jämförbarheten, men är osäker på i vilken utsträckning.  En 

annan respondent poängterar att på grund av problematiken med dagens standard med 
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operationell och finansiell leasing så använder användare hjälpmedel för att justera de 

finansiella rapporterna så att de lättare kan jämföra företagen emellan. Frågan är om 

jämförbarheten kommer att öka med den nya standarden trots att användarna lärt sig hantera 

dagens justeringar på ett bra sätt?  Vi måste överväga hur utfallet av alla dessa subjektiva 

bedömningar kommer att ske. Gör företagen dessa subjektiva bedömningar felaktigt och 

annorlunda i jämförelse med varandra kanske inte jämförbarheten blir bättre. Jämförbarheten 

kan teoretiskt sett bli bättre med den nya standarden men vi vet dock inte som nämnt tidigare 

hur utfallet av standarden kommer att bli, det vill säga hur dessa subjektiva bedömningar 

kommer att fastställas. 

 

8.2.5 Analys av det nya förslagets påverkan på de kvalitativa egenskaperna 
En del respondenter anser att den nya standarden kommer att medföra en högre kvalité på 

redovisningen för företag med operationell leasing. Det poängteras att införandet av den nya 

standarden kan bli problematisk och detta av den anledningen att det är mycket svårt att göra 

sannolikhetsbedömningar och omvärderingar. Om företag värderar fel och får dålig 

vägledning av standarden det vill säga det finns lite material för företagen och 

redovisningsbyråerna att associera till så kan det bli problematiskt. Jämförbarheten kan 

påverkas negativt om inte företag gör likadant när de tillämpar den nya standarden. En 

respondent tycker det är bekymmersamt att standarden blir mer komplicerad och detta ger 

upphov till att företagen kanske inte kan följa standarden på grund av dess komplexitet. 

Respondenten poängterar även att det idag inte finns något systemstöd eller 

redovisningssystem som behandlar finansiell leasing. Om inte företagen kan följa standarden 

kan alla kvalitativa egenskaper påverkas negativt. För att de kvalitativa egenskaperna ska 

uppfyllas som respondenterna har förklarat så gäller det att företagen följer standarden. Innan 

standarden verkställs kanske det skulle behövas något systemstöd eller redovisningssystem 

för finansiell leasing, detta för att underlätta för företagen och minimera risken att företag 

beräknar finansiell leasing annorlunda i jämförelse med varandra.  Det anser vi är viktigt för 

att de kvalitativa egenskaperna ska behålla sin styrka. 

 

Det kommer att bli en avvägning mellan relevansen och tillförlitligheten och ibland kan det 

kollidera mellan de olika egenskaperna (IFRS: Föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter, 2008, s.16-17 p. 39-42). De allra flesta ansåg att tillförlitligheten 

kommer att bli försämrad medan relevansen till stor del blir bättre. Ändå tycker de flesta 

respondenter att det nya förslaget om redovisning av leasing är bättre men med vissa 

synpunkter. Tillförlitligheten menar de kommer att bli sämre med den anledningen att fler 

subjektiva bedömningar kommer att uppkomma. Relevansen anses bli högre då den 

ekonomiska innebörden redovisas och att företagen själva får göra justeringar istället för idag 

då användarna gör dessa. Vi tolkar att relevansen kommer att bli högre eftersom 

informationen efterfrågas och om leasingredovisningen upprättas enligt den nya standarden så 

kommer inte justeringar att behövas på samma sätt. En respondent poängterade att vi inte vet 

hur den nya standarden kommer att vara tills den använts i praktiken.  Det är klart att vi inte 

vet hur användarna kommer att förhålla sig till den nya standarden och vi vet inte heller om 

det kommer att bli mindre justeringar för användarna med det nya förslaget. Om det leder till 

mindre justeringar för användarna får vi avvakta tills det nya förslaget tagits i bruk. I så fall 

blir den nya informationen leasingredovisningen ger mer relevant för användarna än dagens 

standard då de behöver göra en massa justeringar för att kunna jämföra företag emellan. 

Skulle däremot den nya standarden inte medföra några justeringsförbättringar för användarna 

kanske av problematiken med de subjektiva bedömningarna så kan den nya standarden mista 

sin styrka med relevansen. 
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Redovisningens relevans kommer at öka med det nya förslaget och det är av den anledning att 

redovisningen kommer att ske enligt leasingens ekonomiska innebörd. Idag justerar 

användare av den finansiella informationen för att kunna jämföra och använda sig av de 

finansiella rapporterna. I och med att det nya förslaget underlättar för användarna så bör det 

nya förslaget vara relevant. Det nya förslaget kommer att ge en mer begriplig redovisning, då 

användarna enklare än med dagens redovisning av leasing kan se vilka betalningsåttaganden 

företaget har. Genom att företag måste göra fler subjektiva bedömningar med det nya 

förslaget kommer redovisningens tillförlitlighet att försämras. En respondent menade 

tillskillnad från de andra att genom att alla leasing redovisas i balansräkningen så kommer 

tillförlitligheten att öka och detta av den anledning att om en standard följs, vilken som helst, 

så är den tillförlitlig. Den här studien har visat att det kommer bli svårt för företag att följa 

det nya förslaget eftersom att den är mer komplex, och då kommer inte detta antagande att 

hålla. De allra flesta är eniga om att redovisningens jämförbarhet kommer att öka med det 

nya förslaget då all leasing redovisas i balansräkningen. Det nya förslaget gör att det blir 

enklare att jämföra företag emellan, men kanske måste det has i åtanke att de subjektiva 

bedömningarna kan påverka jämförbarheten negativt, då utfallet av redovisningen blir 

osäkrare. De flesta respondenter anser att det nya förslaget behövs och därför måste 

relevansen vägas över tillförlitligheten. 

 

8.3 Användarnas intresse 
Våra respondenter är delade i frågan angående vad de tror att användare av den finansiella 

informationen tycker om dagens redovisning av leasing. Vi får uppfattningen av att en del av 

användarna är emot dagens uppdelning mellan operationell och finansiell leasing, detta då ett 

intresse finns av att verkligen se vilka åtaganden som företaget har. Alternativt så kunde 

bättre upplysningar om de operationella leasingavtal företagen har visa de åtaganden de har på 

ett bra sätt. Detta handlar inte om att utöka upplysningskravet i dagens IAS 17, utan det 

handlar snarare om att redan befintliga krav på upplysningar uppfylls. 

 

Vi har fått intrycket av respondenterna att användare av den finansiella informationen idag har 

lärt sig att hantera och justera för dagens redovisning av leasing men att det nya förslaget mer 

gynnar jämförelser bolag sinsemellan. Vi tolkar att majoriteten av användarna till företags 

finansiella information, inte efterfrågar en ny redovisning av leasing utan det är idag redan 

möjligt till att använda den befintliga informationen som bolaget rapporterar. Vi får ändå 

intrycket utifrån intervjuerna att användarna inte skulle ha något emot en indelningen mellan 

operationell och finansiell leasing. Detta anser vi kan ha ett samband med agentteorin, där 

olika informationsnivåer mellan ägare och företagsledning ger upphov till 

informationsasymmetri vilket försvårar för ägarna att kontrollera hur företaget styrs (Hayes, 

Rick et al, 1999, s.37ff). 

 

En intressant aspekt är att vi bedömer det som att ytterst få användare av den finansiella 

informationen är med i själva processen där nya redovisningsstandarder utarbetas. Detta är 

ytterst anmärkningsvärt då syftet med de finansiella rapporterna är till för att underlätta för 

intressenterna att ta till sig företagets finansiella ställning (IFRS: Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter, 2008, s. 12 p. 12-14). Om vi applicerar detta till det nya 

förslaget om redovisning av leasing, så vill intressenter till företaget kunna ta rationella beslut 

utifrån informationen som företaget lämnar. Samtidigt, om vi ser till de remissvar som 

kommit in, så är användare i minoritet. Detta stärker därmed våra tidigare resonemang att 

majoriteten av användare till företags finansiella information inte efterfrågar en ny 

redovisning av leasing, utan har helt enkelt lärt sig att hantera dagens. Vi får även från en 
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respondent information som tyder på att IASB använder intressenter som en anledning att 

jobba fram en ny standard då vi tolkar att IASB inte är nöjd med dagens standard. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att användare av företags finansiella information är delad i 

frågan hur redovisning av leasing skall ske. Idag så får vi uppfattningen utifrån 

respondenterna att det finns användare som gärna ser att den problematiska klassificeringen 

tas bort. Samtidigt så verkar det som att de flesta användare har lärt sig att hantera dagens 

redovisning av leasing och även att användarna är i minoritet i remissvar på det nya 

förslaget angående redovisning av leasing. Med denna information från respondenterna så 

ger det onekligen intrycket av att de kanske inte är så intresserad av ett nytt förslag, utan det 

verkar snarare vara IASB som strävar efter ett nytt regelverk. 

 

8.4 Hur bör redovisning av leasing ske 
För respondenterna var det svårt att konkret komma med ett förslag om hur redovisning av 

leasing ska ske.  IASB har jobbat många år med att ta fram en ny leasingredovisning och 

kanske det är för optimistiskt att tro att respondenterna ska ha någon revolutionerande plan. 

Alla respondenter hade synpunkter på leasingredovisning och är eniga om att dagens 

leasingredovisning behöver ändras eftersom redovisningen av leasing inte fungerar. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att om företag skulle följa dagens standarder med 

upplysningskraven så skulle redovisningen av leasing fungera bättre idag. Varför det 

efterfrågas en ny standard är i huvudsak klassificeringsproblematiken mellan operationell och 

finansiell leasing. Vi tolkar även att dagens brist på upplysningar enligt standarden är ett skäl 

till det nya förslaget. Frågan är om upplysningarna i den nya standarden kommer att bli 

bättre? Alla respondenter pratar om den nya standardens komplexitet och att standarden 

kanske inte kommer att följas till fullo. Följs inte standarden till fullo och skillnader finns 

mellan företag och deras värderingar kan de kvalitativa kriterierna inte uppfyllas. IASB måste 

innan standarden verkställs, på något sätt, se till att det blir enkelt för företagen att följa 

standarden. Risken finns med den nya standarden såsom det är med dagens standard att alla 

upplysningar inte redovisas. Enligt oss kan det ha blivit lika bra att bearbeta dagens standard 

istället för att skapa en helt ny. Många respondenter anser att om upplysningskraven skulle 

uppfyllas så skulle dagens standard fungera bra. Därför måste de ha en viss positiv syn på 

uppdelningen mellan finansiell och operationell leasing. Det var dock bara en respondent som 

direkt yttrade att uppdelningen mellan operationell och finansiell var bra. En respondent tror 

att dagens problem med uppdelning av finansiell och operationell leasing inte är större 

problem för användarna utan att problemet ligget hos upprättarna av de finansiella 

rapporterna. Respondenten menar att användarna lärt sig justera de finansiella rapporterna så 

att de kan jämföra informationen mellan år och företag.   Om det är som respondenten 

påpekar så är den nya standarden inte till för användarna utan för företaget, det vill säga 

upprättarna av de finansiella rapporterna. Samma respondent poängterade även tidigt i 

intervjun att det är lustigt att de som har svarat i diskussionsunderlaget som IASB har tagit 

fram är till stor del akademiker och företagsorganisationer, nästan ingen av remissvaren 

kommer från användare av de finansiella rapporterna. Om det hade haft stor betydelse för 

användarna hade de då inte lagt ner mer energi för att få fram sina åsikter eller saknas det 

kunskap. Om inte de subjektiva bedömningar som följer med den nya standarden upprättas 

enligt standarden och likadant mellan företag kan det däremot bli problematiskt för 

användarna. 
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Vi tolkar att det finns intresse för en ny standard då det skulle vara bra om distinktionen 

mellan finansiell- och operationell leasing tas bort, detta på grund av 

klassificeringsproblematiken. Vi anser vidare att för att utesluta klassificeringen behövs det en 

ny standard. Vi får däremot bilden av att det kan vara bra med att fortfarande ha en 

uppdelning och att förslaget bör nyanseras och inte behandla all leasing som finansiell. 

 

Ingen respondent visste konkret hur redovisning av leasing skall ske utan hade mer 

synpunkter. Om företag skulle följa dagens standard med alla upplysningar så skulle 

redovisningen av leasing fungera bra. Vi tror inte att alla respondenter är emot uppdelning 

av operationell och finansiell leasing eftersom att de poängterar att om dagens standard hade 

följts så hade den fungerat bra. Kritik till det nya förslaget är dens komplexitet och risken att 

den blir svår för företag att följa och då kan de kvalitativa kriterierna mista sin styrka. I 

grund och botten finns det ett intresse av ett nytt förslag då distinktionen mellan operationell 

och finansiell leasing ska tas bort och därför behövs det en ny standard.  

 

8.5 Företags finansiella rapporter 
Vi granskade 25 årsrapporter, dessa var slumpvis valda från Stockholms Large Cap. Av dessa 

25 bolag redovisade alla någon form av operationell leasing, men det var endast 21 som 

redovisade finansiell leasing. Vi tolkar denna information kombinerad med information från 

våra intervjuer, att företag idag helst redovisar sin leasing som operationell. 

 

En av våra respondenter påpekade att i princip alla företag har finansiell leasing. Anledningen 

till att de inte redovisar finansiell leasing är då de valt att klassificerat den felaktigt till 

operationell leasing. Respondenten menar att av leasingavtalets ekonomiska innebörd så är 

det få avtal som bör klassificeras som operationell. Det är enligt oss anmärkningsvärt att fyra 

av 25 stora börsnoterade bolag inte redovisar någon finansiell leasing. De fyra bolag som inte 

redovisar detta är Investor, Melker schörling, H&M samt Astra Zeneca. Vi kan inte utifrån 

den finansiella informationen säkert avgöra om det verkligen är så att dessa fyra företag helt 

saknar finansiell leasing, eller har valt att klassificera finansiell leasing som operationell. Att 

dessa fyra företag skulle valt att klassificera finansiell leasing som operationell, styrker det 

tidigare antagandet om att företag föredrar att redovisa sin leasing som operationell.  

 

Eftersom samtliga företag vi granskade redovisade operationell leasing, skall dessa även 

enligt IAS 17 lämna upplysningar om deras operationella leasing. Vi kunde finna att samtliga 

bolag undvek att lämna ”En allmän beskrivning av betydande leasingavtal som leasetagaren 

ingått” (IFRS/IAS, 2008, IAS 17, p. 56).  Detta gör att det som läsare till de finansiella 

rapporterna blir oerhört svårt att utreda vilka avtal som företaget klassificerat som 

operationella. Företagsledningen har därmed mer information om företagets ställning och en 

informationsasymmetri uppstår, mellan företagets ledning och dess användare av företagets 

finansiella information. Vi tolkar därför att undvikandet av att redovisa en allmän beskrivning 

av betydliga leasingavtal som IAS 17, p.56 föreskriver, ger en risk för att 

informationsasymmetri uppstår. Detta i sin tur påför en risk att företagets ägare agerar utifrån 

sina egna intressen först och ägarnas i andra hand. Detta styrks av agentteorin (Blocher, Stout, 

Cokins & Chen, 2008, s.700-701).  Hade företagen som vi granskat lämnat fullständiga 

upplysningar hade vi haft betydligt större möjlighet att urskilja om företagets klassificering av 

leasing var korrekt.  

 

Varför alla företag uteslöt att lämna upplysningen om ”En allmän beskrivning av betydande 

leasingavtal som leasetagaren ingått” (IFRS/IAS, 2008, IAS 17, p. 56) tror vi kan bero på 
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många olika anledningar. En anledning som vi tidigare nämnt kan vara att företag helst vill 

undvika att redovisa leasingen som finansiell och därmed undvika insyn hur företaget 

klassificerat leasingavtalen. Vi menar också att en möjlig anledning till uteslutandet av denna 

upplysning kan bero på svagt intresse från användarna. Möjligtvis har det också skapats en 

sorts praxis mellan företag angående att denna upplysning inte är nödvändig. En orsak till 

varför företag skapat denna praxis kan vara av den anledningen att revisorer godkänner dessa 

rapporter trots bristfälliga upplysningar. Vi antar att ett svagt intresse från användarna kan 

påverka revisorernas krav på att upplysningarna i IAS 17 uppfylls.  

 

Vi kunde se att 20 av de 25 företagen uppfyllde de två andra av de tre upplysningskraven i 

IAS 17, p.56. Dessa upplysningar är det sammanlagda beloppet per balansdagen för framtida 

minimileasingavgifter och upplysningen om sammanlagda variabla avgifter som ingår i 

periodens resultat.  För användare av den finansiella informationen är dessa upplysningar 

användbara då de ger möjlighet till att kalkylera på den finansiella innebörden av leasingen. 

Det utelämnar dock möjligheten att tolka om företaget klassificerat leasingavtalet korrekt. 

Vidare tolkar vi att dessa två upplysningar ger information som användare av den finansiella 

informationen kräver. Detta grundar vi på att användare är i minoritet i de remissvar som 

kommit in på det nya förslaget vilket vi tolkar som att de inte är riktigt missnöjda. Vi kan 

tänka oss att om användarna hade krävt mer informationen än dessa två upplysningar så anser 

vi att företagen skulle vara lyhörda. Detta eftersom att vi kan se en stor del av användarna 

som grunden för företagets överlevnad. Ytterligare information som styrker antagandet om att 

användarna får tillräckligt med upplysningar är då en respondent poängterar att användare lärt 

sig hantera justeringar av dagens redovisning av leasing. För att kunna justera dagens 

redovisning av leasing anser vi att tillräcklig med upplysningar bör ha lämnats.  

 

Två av 25 företag uppfyllde endast ett av upplysningskraven vilket var det sammanlagda 

beloppet per balansdagen av framtida minimileaseavgifter.  Tre av företagen har däremot inga 

upplysningar överhuvudtaget på sin operationella leasing. Vi tycker det är anmärkningsvärt 

att deras årsrapporter bli godkända då de utelämnar upplysningskrav från IAS 17. Det ger oss 

en viss skeptisk syn på hur pass väl de internationella standarderna efterföljs. En respondent 

poängterade att företag väntar på vad som skall ske med standarden i framtiden. Den är i 

ständig förändring och att det är en dynamisk miljö. Utifrån dessa två inputs så tolkar vi att 

företagen känner att det finns ett utrymme att undvika standarden i viss mån, då den är under 

omarbetning. 

 

Att alla företag uppfyller upplysningskravet om redovisningsprincip anser vi inte vara något 

extraordinärt. Vi ser inga incitament för företagen att exkludera denna upplysning ur 

årsredovisningen. Den kan uppfyllas av den anledningen att informationen inte visar 

företagets klassificering men även av den anledningen att redovisningsprincipen är enkel att 

utforma.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att en granskning av de finansiella rapporterna 

tyder på att företag i större utsträckning inte redovisar finansiell leasing än operationell 

leasing. Detta stärks av en av våra respondenters svar, att företag i det yttersta försöker att få 

redovisa leasing som operationell. Vi ser även att inget av företagens årsredovisningar 

innehåller upplysningar i den utsträckning som standarden idag kräver.. Vi menar att detta är 

ett resultat för att försvåra för användare hur antaganden är gjorda för att klassificera 

leasingen. Majoriteten av företagen redovisar upplysningar i den utsträckningen att det ger 

användare av den finansiella informationen, en möjlighet fatta rationella ekonomiska beslut.   
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9. Slutsatser 
 

Här redogör vi för våra slutsatser som är underbyggda i vår analys. Vi återgår även och 

svarar direkt mot vår problemformulering. 

 

 

Nackdelar med dagens redovisning är inte indelningen i de två olika leasingklasserna 

operationell och finansiell leasing, utan det handlar om hur klassificeringen idag görs. Idag 

utformar företag sina leasingavtal för att nå de kriterier som krävs för att avtalet skall 

klassificeras som operationellt. Uppdelningen av leasingavtal är i sig inte olämpligt utan ett 

bra sätt att särskilja på olika leasingavtal, nackdelen är att det inte redovisas utifrån den 

ekonomiska innebörden. 

 

Idag gör företag felaktiga klassificeringar för att i så stor utsträckning som möjligt redovisa 

sitt leasingavtal som operationellt. Standarden innehåller möjligheter för företag att göra en 

subjektiv bedömning om deras avtal är operationellt eller finansiellt leasingavtal. De 

subjektiva bedömningarna är det som ger företag utrymme att utforma leasingavtal i första 

prioritet utifrån företagets vilja och inte standardens syfte.  

 

Upplysningskraven som finns i dagens standard uppfylls endast delvis. En allmän beskrivning 

av leasingavtalet är en upplysning som många företag utelämnar. Denna upplysning är till för 

användarna för att få information om leasingavtalens innebörd. Företag väljer däremot att i 

stor utsträckning lämna upplysningar som är av betydelse för användarna. Kanske kan det 

vara så att användarna inte anser att dagens redovisning av leasing och dess information är 

problematisk, eftersom de inte varit stora kritiker till dagens redovisning av leasing. Trots att 

användarna inte visat så stort intresse i det nya förslaget så drar vi de slutsatserna att om ett 

nytt förslag skulle resultera i en högre redovisningskvalité, så skulle detta vara fördelaktigt för 

användarna. 

 

Den nya förslaget som IASB tagit fram kommer att göra leasingredovisningen mer relevant 

för användarna av den finansiella informationen. Detta eftersom att informationen som 

kommer att vidhållas är väsentlig för användarna. Begriplighet är också en kvalitativ 

egenskap som anses bli förbättrad i jämförelse med hur redovisning av leasing fungerar idag. 

Det kommer att bli enklare för användare att se vilka betalningsåtaganden företaget har och 

genom detta ökar redovisningens begriplighet.  Leasingredovisningens tillförlitlighet kommer 

att minska med det nya förslaget och detta eftersom att det nya förslaget kommer att innehålla 

mer subjektiva bedömningar än med dagens standard. De subjektiva bedömningarna kommer 

att leda till mer osäker redovisning än idag vilket leder till försämrad tillförlitlighet. Med det 

nya förslaget kommer jämförbarheten delvis att öka. Genom att företag redovisar all leasing i 

balansräkningen blir det lättare för användare att jämföra företag emellan än att leasingen 

klassificeras som operationell och finansiell leasing. Vi måste dock ha i åtanke att de 

subjektiva bedömningarna med det nya förslaget kan påverka jämförbarheten negativt då 

företag kanske gör dessa bedömningar annorlunda i jämförelse med varandra.  

 

Det görs en avvägning mellan tillförlitlighet och relevans eftersom att tillförlitligheten 

kommer att minska medan relevansen ökar med det nya förslaget.  Trots detta kommer det 

nya förslagets redovisning av leasing att medföra en högre kvalité på redovisningen än idag. 

Därför anses relevansen viktigare i detta sammanhang än redovisningens tillförlitlighet. Det 

nya förslaget kan förbättras så att det blir enklare för företag att göra dessa subjektiva 
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bedömningar för att tillförlitligheten ska bli så bra som möjligt. Risken finns om företag inte 

följer den nya förslaget på grund av dens komplexitet att de kvalitativa kriterierna mister sin 

styrka. Innebörden av det nya förslaget att företag skall göra mer subjektiva bedömningar 

ökar risken att företag gör olika bedömningar.  

 

Dagens 
IAS17

Nya 
Förslaget

 
Figur 12 
Alla är eniga om att redovisning av leasing idag är i behov av en förändring, då dagens 

redovisning inte fungerar. Alternativ till en ny standard skulle kunna vara att förbättra den 

redan befintliga standarden och på så sätt ha kvar en uppdelning mellan operationell och 

finansiell leasing. Om vi ser det från användarnas perspektiv kan vi inte direkt se att det nya 

förslaget är till för dem, då det lärt sig hantera dagens standard med finansiell och operationell 

leasing. Användarna gynnas däremot av en högre redovisningskvalité och det är precis vad 

det nya förslaget ser ut att ge. 

 

Kommer International Accounting Standard Boards nya förslag om aktivering av all leasing i 

balansräkningen att ge företag en mer relevant, begriplig, tillförlitlig och jämförbar 

redovisning? Kommer det nya förslaget att ge mer givande information till användare av den 

finansiella informationen? 

 

Det nya förslaget kommer att ge en mer relevant, begriplig och jämförbar redovisning. 

Pågrund av utökade bedömningsfrågor så kommer redovisningens tillförlitlighet att bli lägre 

än med dagens standard. Det nya förslaget kommer inte att ge användarna en mer givande 

information då de redan kan justera för dagens standard.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 
I dagens IAS 17 finns upplysningskrav om företags redovisning av leasing. Vi har under vår 

studie funnit att samtliga av våra utvalda bolag från Large Cap, saknar fullständiga 

upplysningar enligt IAS 17. Vi föreslår fortsatt forskning om varför företag undviker att ge 

upplysningar och vad revisorer har för syn på att företag inte uppfyller dagens 

upplysningskrav i IAS 17.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning är när det nya förslaget blivit verkställt. Då kan man studera 

ifall företag följer standarden eller om företag fortfarande gör felaktiga bedömningar i 

väsentlig grad. 

 

Ytterligare förlag till fortsatt forskning skulle vara att se till företags perspektiv på 

redovisning av leasing enligt det nya förslaget. Hur skulle exempelvis företag drabbas av det 

nya förslaget, med en mer komplext standard än dagens? 
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