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SAMMANFATTNING 

I slutet på andra kvartalet under 2011 planeras införandet av en ny redovisningsstandard 

för leasing. Syftet med den nya standarden är att skapa mer transparenta finansiella 

rapporter som bättre ska reflektera den aktivitet som uppstår när företaget ingår i ett 

leasingavtal. Denna standard innebär att alla leasingavtal ska kapitaliseras, och medför 

att uppdelningen mellan operationella och finansiella leasingavtal försvinner. I 

dagsläget är majoriteten av alla leasingavtal operationella, och innebär att tillgången inte 

redovisas i företagets balansräkning. Detta innebär avsevärda förändringar på företagens 

finansiella rapporter. Förslaget har skapat diskussioner om vilka effekter som detta kan 

komma att medföra. 

Syftet med vår studie var att ta reda på om efterfrågan på leasing kommer att förändras 

till följd av den nya standarden, eftersom denna kommer att eliminera valet av 

operationella leasingavtal. Detta gjorde vi genom att ta reda på hur ledande 

befattningshavare ser på motiv till leasing i förhållande till att låna för att köpa en 

tillgång. Vi tog reda på hur de tror att deras förhållningssätt till dessa motiv förändras 

efter införandet av den nya standarden, eftersom detta kan komma att få effekter på 

efterfrågan om motiven förändras eller försvinner. Vi undersökte även om förhållandet 

mellan kort- och långsiktiga avtal påverkas av förändringen, samt om det förekom 

branschskillnader eller skillnader mellan leasegivare och leasetagare. 

För att komma fram till ett resultat har vi genomfört en kvantitativ enkätstudie, där vi 

vänt oss till svenska börsnoterade företag listade på Large och Mid Cap. Vi har gjort en 

totalundersökning som omfattade 134 företag. Studien utgår från ett positivistiskt 

synsätt med en deduktiv ansats. Våra teorier och vår analys har ett agentperspektiv, där 

vi med hjälp av den positiva redovisningsteorin försöker förklara våra resultat. 

Slutsatsen i vår studie visade att ledande befattningshavare i svenska börsnoterade 

företag listade på Large och Mid Cap är negativt inställda till den nya 

leasingstandarden, där vi såg att CFO/ekonomichefer var mer negativt inställda än 

redovisningsansvariga. Vi kunde se indikationer på att efterfrågan av leasing kommer 

att minska, men däremot inte att förhållandet mellan kort- och långtidsavtal kommer att 

förändras. Vår studie visade inte några indikationer på skillnader i ledande 

befattningshavares attityder mellan olika branscher, och vi hade heller inte möjlighet att 

se några skillnader i attityder mellan leasegivare och leasetagare.  

Nyckelord: IAS 17, leasing, attityder, efterfrågan, standardförändring, val av 

redovisningsprincip, agentteorin, informationsasymmetri, positiva redovisningsteorin, 

kapitalisering. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet vill vi väcka läsarens intresse för det ämnesområde vi valt att 

studera genom att beskriva problemet, bakomliggande faktorer och syftet med studien. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Genom åren har vi fått möta en serie av redovisningsskandaler runt om i världen som 

bland annat handlat om finansiella företagsskandaler samt redovisningsbedrägerier 

(Eilifsen, Messier Jr, Glover, & Prawitt, 2010). En mycket omtalad skandal är fallet för 

Enron där företaget genom sina val av redovisningsprinciper och egendomliga sätt att 

finansiera sig lyckades manipulera deras balans- och resultaträkning så att den visade en 

mer lönsam och hållbar bild än vad fallet egentligen var (Healy & Palepu, 2003). Inve-

sterare, kreditgivare och andra intressenter baserar ofta sina ekonomiska beslut utifrån 

den information som företaget redovisar i sin finansiella rapport, i tron om att denna 

information är både relevant och pålitlig. Detta var precis vad som hände i fallet för 

Enron eftersom intressenter satsade enorma pengar i företaget baserat på informationen 

i företagets finansiella rapport. Problemet var att de inte var medvetna om hur verklig-

heten såg ut, där Enrons likviditet var bristande och det faktum att det fanns stora 

mängder ”gömda” skulder som inte visades på balansräkningen (Healy & Palepu, 

2003). 

Dessa skandaler är del av många faktorer som skapat större efterfrågan för mer transpa-

renta finansiella rapporter på ett sådant sätt att såväl interna som externa användare kan 

lita på att den information ett företag förmedlar är pålitlig, samt visar en sann och rättvis 

bild av företagets finansiella ställning. Smith (2000, s. 17) skriver att den avgörande 

frågan om på vilket sätt redovisning bör vara utformad för att tillfredställa användarnas 

informationsbehov kan tyckas vara enkel till en början, men faktum är att alla dessa 

användare har olika informationsbehov. Dessa olika behov har därför lett till att det 

formulerats vissa kvalitetskrav för hur redovisningen bör utformas. Det främsta 

kvalitetskravet, eller den främsta kvalitativa egenskapen, som redovisningen bör ha är 

att den ska vara relevant. Med relevant menar vi att informationen ska vara användbar 

för ekonomiska beslut. En annan viktig egenskap, förknippad med relevans, är 

tillförlitlighet som främst handlar om redovisningens förmåga att avbilda företagets 

ekonomiska verklighet (Smith, 2000, s. 24-26). 

Den 30 november 2010 kunde vi läsa i CFO world (2010) om hur Eva Törning be-

skriver en diskussion om flygplan som under den senaste tiden funnits inom redovis-

ningsvärlden, gällande redovisning av leasing.  Hon refererar till Sir David Tweedie, 

ordförande för IASB (International Accounting Strandards Board) och skriver: 

”Sir David Tweedie sa 2002 vid en konferens i Australien att det inte är någon som 

hade flugit i ett flygplan som finns i flygbolagets balansräkning.” (Törning, 2010) 

Anledningen till att detta kan uppstå är att under gällande standard för leasing kan 

leasingavtal klassificeras som antingen finansiella eller operationella leasingavtal, vilka 

medför olika redovisningsprinciper. IASB har nu publicerat ett utkast till den nuvarande 

leasingstandarden som kan komma att förändra detta, där vi istället nämner flygplanet i 

två balansräkningar (Törning, 2010). 
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För att komma tillrätta med den finansiella rapporteringen som i vissa fall kan leda till 

väsentliga fel har IASB tillsammans med FASB (Financial Accounting Strandards 

Board) lagt fram ett förslag angående redovisning av leasingavtal.  

I Sverige redovisas idag leasing i noterade bolag enlig IFRS standard IAS 17.  Ett 

leasingavtal är ett avtal där en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period 

ger en leasetagare rätt att utnyttja en tillgång i utbyte mot betalningar (IAS 17:4). 

Skillnaden mellan de olika typerna av avtal är att under ett operationellt leasingavtal 

redovisar inte leasetagaren någon tillgång eller skuld på balansräkningen, utan endast de 

beräknade leasingavgifterna som en kostnad periodiserad över leasingperioden. Detta 

innebär att själva ingåendet av avtalet inte kommer att få någon som helst effekt på före-

tagets balansräkning. Smith (2000, s. 228) skriver att en sådan redovisning kan tyckas 

missvisande eftersom ett operationellt leasingavtal i princip har samma ekonomiska 

konsekvenser som ett köp, vilket skulle innebära en ökning av både tillgångar och 

skulder i balansräkningen. Detta scenario, när ett företag ingår ett avtal som varken på-

verkar tillgångar eller skulder i balansräkningen, brukar kallas för off-balance sheet-

finansiering. Med uttrycket menas att företaget faktiskt skaffar sig en tillgång och ådrar 

sig en skuld, men att anskaffningen av tillgången och finansieringen för denna sker 

utanför balansräkningen.  

Off-balance sheet-finansiering gör det svårt för externa intressenter så som investerare 

och kreditgivare att uppskatta hur stor effekt leasingen har på företagets kassaflöden, 

dess skuldsättningsgrad samt dess intäkter (IASB, 2010b, s. 3). IASB samt FASB anser 

att om leasetagarna istället redovisade de tillgångar och skulder som är förknippade med 

leasingobjektet skulle intressenterna få bättre förståelse för den leasingaktivitet som 

företaget är inblandad i, samt göra de finansiella rapporterna mer kvalitativa för använ-

dare. IASB samt FASB har nu lagt fram ett förslag om att revidera den befintliga 

standarden, vilken planeras vara klar andra kvartalet 2011 (IASB, 2010a, s. 3; IASB, 

2011).  

Den nya modellen för redovisningen som IASB har publicerat innebär en betydande 

förändring jämfört med nuvarande modell med syfte att samtliga leasingavtal ska redo-

visas på balansräkningen (PwC, 2010c). För leasetagarna innebär detta att alla leasing-

avtal ska hanteras lika och redovisas i balansräkningen, vilket leder till att den nuva-

rande uppdelningen mellan finansiella och operationella leasingavtal försvinner. Lease-

tagarna redovisar leasingobjektet i balansräkningen i form av en tillgång, en så kallad 

right-to-use asset eller rätten att nyttja objektet under leasingperioden. Leasetagarna 

redovisar även en skuld, en så kallad liability for lease payments eller en förpliktelse att 

betala leasingavgifter.  

När det gäller leasegivarna innehåller förslaget två modeller för redovisningen av 

leasing, Derecognition approach och Performance obligation approach. Vilken av de 

två modeller som blir applicerbara kommer att styras av huruvida de risker och fördelar 

förknippade med tillgången övergår från leasegivaren till leasetagaren eller ej. 

Performance obligation approach kommer att väljas om leasegivaren, under eller efter 

leasingavtalet, behåller de risker och fördelar förknippade med tillgången. 

Derecognition approach kommer att väljas för alla leasingavtal som inte faller in under 

Performance obligation approach. Förutom dessa förändrade redovisningsmodeller 

kommer det nya förslaget även att öka omfattningen på upplysningar med syfte att 
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förbättra både kvalitet och kvantitet, samt de värderingar som företaget gör (PwC, 

2010c).  

Som tidigare nämnt vill IASB med denna förändring bidra till mer transparenta 

rapporter eftersom balansräkningen bättre reflekterar företagets tillgångar och skulder 

som uppstår i samband med leasingavtal. De menar också att den nya standarden skulle 

öka jämförbarheten för finansiella rapporter eftersom det idag kan förekomma att 

liknande transaktioner redovisas olika på grund av uppdelningen mellan finansiella och 

operationella leasingavtal (IASB, 2010c, s.3).  

I och med det nya förslaget har det även diskuterats en mängd andra potentiella effekter 

som kan komma av denna förändring. IASB har publicerat ett dokument innehållande 

feedback från berörda parter rörande förslaget för den nya modellen för redovisningen 

av leasing. Där har bland annat implementeringen av den nya standarden diskuterats. En 

del av respondenterna har uttryckt oro för huruvida denna kommer medföra höga 

kostnader samt bidra till komplexitet eftersom redovisningen blir mer krävande (IASB 

& FASB, 2011, s. 6). Det har även gjorts studier som visar att det nya förslaget kommer 

påverka företagens finansiella nyckeltal, en påverkan som i vissa fall kan få negativa 

konsekvenser. Nämnda respondenter har även uttryckt farhågor över att oväntade 

konsekvenser kan påverka efterfrågan på leasing (Bryan, Lilien, & Martin, 2010, s.38). 

Enligt Bryan, et al. (2010, s. 36) försöker företag att strukturera de flesta av sina 

leasingavtal till att vara operationella av strategiska skäl. Författarna har beräknat att 

operationella leasingavtal stod för ca 88 % av den totala leasingmarknaden mellan åren 

2000-2008 vilket innebär att endast ca 12 % visades på företagens balansräkning 

(Bryan, et al., 2010, s. 37).  

Med utgångspunkt i förändringen av redovisningen för leasing, är det intressant för oss 

att undersöka vilka faktorer som kan ha betydelse för leasingindustrin efter implemen-

teringen av den nya leasingstandarden.   
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Den kritik som det nya förslaget har medfört samt den stora proportionen av 

operationella leasingavtal av den totala leasingmarknaden, leder oss till följande 

problemfrågor. 

 Vilka attityder har ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag till 

det nya leasingförslaget? 

 

 Hur kommer efterfrågan på leasing att påverkas av det nya förslaget i svenska 

börsnoterade företag? 

1.3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att ta reda på om efterfrågan på leasing kommer att förändras 

av den nya standarden eftersom den nya standarden kommer att eliminera valet av 

operationella leasingavtal. Genom att kartlägga ledande befattningshavares attityder till 

standardförändringen av leasing hoppas vi kunna dra slutsatser om efterfrågan på 

leasing kommer att förändras, eftersom det är ledningen som fattar de avgörande 

besluten angående företagets investeringar. Vi kommer att undersöka svenska företag 

listade på Large och Mid Cap på Stockholmsbörsen (STO). Vi vill även undersöka om 

efterfrågan kommer att påverka proportionen mellan lång- och kortsiktig leasing. I 

samband med detta kommer vi att försöka ta reda på om det verkar finnas skillnader i 

efterfrågan av leasing mellan branscher med hänsyn till det nya förslaget, samt 

skillnader mellan leasegivare och leasetagare. 
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2. TEORETISK METOD 

I detta kapitel beskriver vi uppsatsens teoretiska metod. Här klargörs för läsaren vilken 

förförståelse vi som forskare har. Vi förklarar vår vetenskapliga utgångspunkt vilken är 

positivistisk, samt vårt val av en deduktiv ansats. Kapitlet innehåller även en förklaring 

av hur valet av teorier gjorts samt hur vi kritiskt granskat dessa källor.  

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Det finns två huvudtyper av förförståelse, förstahandsförförståelse och andrahands-

förförståelse, som kan vara bra att tydliggöra för att veta vilka befintliga kunskaper och 

fördomar vi som forskare har till ämnet. Oavsett om forskaren försöker förhålla sig 

objektiv till sin forskning kommer tolkningar att behöva göras för att kunna återberätta 

både teori och empiri, och dessa tolkningar tror vi ofta har sin utgångspunkt i den 

förförståelse som en forskare besitter (Holme & Solvang, 1997, s. 95). Vi upplever att 

det kan vara av vikt att förmedla denna förförståelse inom ämnet eftersom detta kan 

komma att påverka de tolkningar vi kommer att göra under arbetets gång, av såväl 

teorier som den empiri vi samlar in. Vi anser även att det är av vikt för vår egen del att 

klargöra vilka kunskaper samt fördomar vi har inom ämnet, för att på ett medvetet sätt 

kunna hantera hur den påverkar vår roll som forskare. 

Förstahandsförförståelse är kunskap som forskaren får genom egna upplevelser, medan 

andrahandsförförståelse är kunskap som forskaren får genom externa källor så som 

litteratur, nyheter, eller föreläsningar, där forskaren tar del av någon annans kunskap 

(Bryman & Bell, 2005, s. 29-32). Vi saknar forskarerfarenhet inom ämnet och har heller 

inte i någon större utsträckning arbetat med redovisning av leasing vilket gör vår första-

handsförförståelse begränsad. En stark förstahandsförförståelse skulle kunna underlätta 

eller påskynda vår forskning i inledningsfasen eftersom en ökad förståelse kan bidra till 

att vi lättare kan ta till oss användbar information. En stark förstahandsförförståelse kan 

även leda till att det blir svårare för oss som forskare att förhålla oss objektiva till 

studien eftersom egenupplevda erfarenheter inom området kan påverka den tolkning vi 

gör. 

Den främsta förförståelsen vi har till ämnet är den andrahandsförförståelse vi fått, dels 

genom föreläsningar och den litteratur vi tagit del av under vår utbildning, och dels 

genom de kontaktnät vi har inom näringslivet som arbetar med redovisning. Vi läser 

båda till civilekonom med inriktning mot redovisning och revision vilket innebär att vi 

har god kunskap i hur redovisningsregler kommer till och appliceras, vad som är 

betydande vid olika övergripande strategiska beslut, samt hur nyckeltal beräknas och 

vilken betydelse de kan komma att få för olika typer av finansiella beslut. 

Vi har även fått stor förståelse till ämnet genom de teorier och vetenskapliga artiklar vi 

läst i den inledande fasen i vår forskning. Detta har hjälpt oss att jämföra det nya 

förslaget av leasingstandarden med den gamla, samt vilka konkreta redovisnings-

skillnader som kommer att uppstå på företagens balans- och resultaträkning. Genom att 

vi har möjlighet att diskutera vår forskning med vår handledare som undervisar i 

redovisning på masternivå samt de kontaktnät vi har med arbetslivet tror vi att vår för-

ståelse är tillräcklig för att kunna tillgodose oss viktig information samt göra realistiska 

tolkningar.  
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2.2 VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV 

2.2.1 Epistemologi 

Den kunskapssyn som en forskare har påverkar dess studie genom hur denne utformar 

de undersökningar som genomförs samt hur teorier bearbetas. Kunskapsteori, eller 

epistemologi som det också kallas, handlar om vad forskaren anser kan betraktas som 

godtagbar kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Det finns huvudsakligen två episte-

mologiska inriktningar, positivism och hermeneutik.  

Den positivistiska kunskapssynen kan sägas vara naturvetenskapligt inriktad och 

handlar om att det finns en sann verklighet där endast det som är möjligt att observera 

med sinnena går att studera (Bryman & Bell, 2005, s.27). En viktig komponent inom 

den positivistiska kunskapssynen är att forskaren agerar, så lång det är möjligt, på ett 

värderingsfritt sätt. Forskaren ska sträva efter att ha ett externt förhållningssätt till data-

insamlingsprocessen för att undvika att påverka resultatet. Detta innebär att forskaren är 

oberoende och varken påverkar eller påverkas av det objekt som studeras. Forsknings-

strategin som används för att samla in data skapas genom att forskaren utgår från 

befintliga teorier för att utveckla hypoteser som sedan testas (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s.103). Vår studie har ett positivistiskt perspektiv där vi använder 

teorier som grund för vår forskningsstrategi. De teorier vi utgått ifrån är bland annat den 

positiva redovisningsteorin, agentteorin och dess syn på informationsasymmetri, samt 

nyckeltalsteori. Vi har utifrån dessa teorier byggt vår undersökning för att kunna hitta 

samband som kan förklara hur efterfrågan kan komma att påverkas av den nya leasing-

standarden. 

Hermeneutik kan sägas vara motpolen till den positivistiska kunskapssynen. Inom 

hermeneutiken är tolkning och förståelse de centrala delarna, där det som studeras måste 

förstå i sitt sammanhang. Till skillnad från positivismen finns här olika bilder av 

verkligheten och därmed alltså ingen objektiv verklighet. Ett hermeneutiskt synsätt 

handlar om att individer skapar mening i sin omvärld, och att det är forskarens uppgift 

att skapa förståelse för dessa individers kunskaper samt göra tolkningar utifrån deras 

perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 29-31). Vi anser, till skillnad från hermeneutiken, 

att det är viktigt att vi som forskare försöker vara värderingsfria under studiens gång för 

att på så sätt inte färga studien. När vi undersöker ledande befattningshavares attityder 

och hur dessa kan komma att påverka efterfrågan försöker vi att inte spekulera vad 

dessa grundar sig i utifrån varje enskild situation, utan vänder oss till teorin för att söka 

förklaringar. 

2.2.2 Ontologi 

Ontologi handlar om ”varandet” vilket beskriver på vilket sätt olika ting existerar. Den 

stora frågan inom ontologin handlar om huruvida sociala ting kan uppfattas som 

objektiva enheter, eller om de ska betraktas som konstruktioner skapade av aktörers 

handlingar och uppfattningar. Ur ett ontologiskt perspektiv skiljer man på dessa två per-

spektiv, objektivism och socialkonstruktionism. Dessa perspektiv beskriver vilken 

verklighetssyn forskaren har samt hur forskaren förhåller sig till de objekt som studeras 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33). 

Objektivismen menar att sociala företeelser existerar oberoende av de aktörer som finns 

i dess omgivning. Bryman & Bell (2005, s.33) beskriver att detta ur ett företags-
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ekonomiskt perspektiv där en organisation kan utgöra en yttre verklighet i förhållande 

till de individer som verkar inom den. Organisationen representerar en slags ordning där 

individerna inom den lär sig att tillämpa de regler som finns samt verka i linje med de 

värderingar som ingår i organisationen. Organisationen blir därmed en slags tvingande 

kraft som påverkar individerna i sitt agerande och som de inte kan påverka eller styra 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33). I vårt fall kan vi säga att den nya standarden blir 

”tvingande/fast” och individerna kan inte påverka den efter det att den är slutgiltig och 

ska implementeras. Däremot kan enskilda individer eller ledande befattningshavare ha 

åsikter om den nya standarden och försöka påverka dess utformning innan den börjat 

gälla. 

Socialkonstruktionismen är det andra ontologiska perspektivet som ifrågasätter det 

objektivistiska perspektivet. I Bryman & Bells (2005, s. 34) företagsekonomiska 

exempel skulle detta perspektiv snarare hävda att den ordning och de regler som finns 

inom en organisation är någonting som arbetas fram snarare än att det är någonting som 

redan på förhand existerar och som individerna inte kan påverka. Den social-

konstruktionistiska ståndpunkten menar att sociala företeelser skapas genom ett samspel 

och att dessa ständigt är under förändring (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). 

Vi har diskuterat vår verklighetssyn sinsemellan och är överrens om att vår ontologiska 

ståndpunkt har sin utgångspunkt i det objektivistiska perspektivet. I vår forskning har vi 

försökt att ta avstånd från egna värderingar för att agera objektivt så långt det varit 

möjligt, för att undvika att påverka forskningsprocessen. Vi anser att detta är av 

betydande vikt för att studiens resultat ska ge en så rättvis bild som möjligt, samt för att 

reliabiliteten och validiteten i studien ska vara så god som möjligt.  

 2.3 ANGREPPSSÄTT 

Angreppssättet för en studie beskriver sambandet mellan teori och empiri. Det 

angreppssätt som används bestäms ofta utifrån hur datainsamlingsprocessen görs samt 

vilken analysmetod som tillämpas. Beroende på vad som styrt ramarna för forskningen 

samt om det är teori eller empiri som varit utgångspunkten för hur forskaren drar sina 

slutsatser tillämpas olika angreppssätt. Det finns huvudsakligen tre olika angreppssätt, 

deduktivt, induktivt eller abduktivt (Bryman & Bell, 2005, s. 23-25). 

Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren går från teori till empiri. Utgångs-

punkten är befintliga teorier där forskaren, utifrån dessa, skapar hypoteser som sedan 

testas för att dra slutsatser om en verklig händelse. Det induktiva angreppssättet vänds 

åt andra hållet där forskaren bygger teorier, vilket innebär att forskaren går från empiri 

till teori. Forskaren börjar därmed sin forskning genom att samla in empiri, utan 

teoretisk bakgrund, för att utifrån dessa observationer av verkligheten bygga ny teori 

och kunskap. Det tredje angreppssättet är det abduktiva som kan sägas vara en 

kombination av de två ovan nämnda. Här tar forskningen utgångspunkt i teorin likt det 

deduktiva angreppssättet, men fortsätter sedan från empiri till teori i ett spiralliknande 

förlopp där teori och empiri blir ett växelspel mellan varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 

23-25). 

Positivismen rymmer element av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt, men 

forskarens roll är att pröva teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 27). I denna undersökning 

har vi haft teorier som utgångspunkt för att bilda oss en uppfattning om vad som kan 
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komma att göra leasing attraktivt samt hur reaktioner på en ny standard kan komma att 

te sig. Vi jämför sedan den framtagna empirin med den teoretiska referensramen för att 

kunna se om teorin är applicerbar på vårt forskningsområde, samt om vi med hjälp av 

den kan dra slutsatser om hur leasingindustrin kommer att påverkas av en reviderad 

leasingstandard. Det sätt vi gått tillväga på samt vår epistemologiska ståndpunkt gav 

därför ett naturligt underlag för ett deduktivt angreppssätt.  

2.4 VAL AV TEORI 

Eftersom vi vill undersöka attityder kring förändring av redovisningsstandarden för 

leasing började vi leta efter redovisningsteorier samt tidigare studier om vilka möjliga 

effekter en standardförändring kan komma att få på ett företag. Vidare ville vi ta reda på 

vilka faktorer som gör det lönsamt att leasa istället för att låna för att köpa en tillgång. 

Det hjälper oss att förklara att ändrade redovisningsprinciper som påverkar dessa 

faktorer möjligen också kommer att påverka efterfrågan på leasing. Vi kommer i vårt 

teoriavsnitt att presentera teorier som försöker förklara hur ledande befattningshavare 

tenderar att agera på olika förändringar, vilka motiv som talar för leasing samt vilka 

effekter som implementeringen av nya redovisningsprinciper kan komma att få på 

företaget. Vi har valt att presentera dessa teorier och tidigare studier för att visa ett 

samband mellan attityder och efterfrågan.  

Vi har sökt teorier i såväl tryckt litteratur som vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna vi använt har hittats genom sökning i databaserna ”Business Source Premier” 

samt ”Emerald”  med sökord som operating leases, capitalization, demand, positive 

accounting theory, lease vs buy, right to use model, accounting policy. 

Det finns en del aspekter som vi noga har övervägt vid användandet av tidigare studier 

för att bygga en förståelse för hur nyckeltal kan komma att påverkas av en standard-

förändring. Det är vanligt att artikelförfattarna använder sig av enstaka företag för att 

beräkna nyckeltal, vilket gör det svårt för oss att dra slutsatser om möjliga effekter på 

alla typer av företag. Därför har vi valt att använda oss av flera liknande artiklar för att 

kunna skapa oss och läsaren en bild över vilka möjliga nyckeltal som påverkas, snarare 

än att gå in på detaljer över hur stor denna påverkan kan bli på ett specifikt företag. 

Resultatet av att vi samlar in flera olika studier inom samma område, blir att vi kan 

känna oss tryggare i att det är effekter som är applicerbara på ett större antal företag.  

Det är viktigt för oss att förklara på vilka grunder som vi väljer att bortse från följande 

vetenskapliga inriktning som angränsar till vårt ämnesområde. De artiklar och under-

sökningar som skapar vår bild av nyckeltalseffekter är i sin tur baserade på antaganden 

för att kunna räkna ut nyckeltal, vilket innebär en risk för oss. De uträknade effekterna 

hade varit mer pålitliga om företag genomfört dessa uträkningar på sina egna finansiella 

rapporter istället för att de utförts av externa intressenter som saknar viss information 

som exempelvis diskonteringsräntan. Detta har gjort det relevant för oss att närmare 

studera hur artikelförfattarna har gått tillväga exempelvis gällande diskonteringsräntan, 

för att kunna avgöra om det är rimligt för oss att använda oss av deras resultat i vår 

studie. Vi fann att deras uträkningar är väl grundade i teorier och motiverade på ett 

överrensstämmande sätt vilket vi anser ökar trovärdigheten i deras resonemang. Vi 

tycker att det är viktig att läsaren är medveten om att vi har beaktat denna aspekt. Vi 

anser dock att det inte nödvändigt att gå in på detaljer kring uträkningar i vår uppsats 

och bortser fortsättningsvis från den vetenskapliga inriktningen. Fokus i vår uppsats, 
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utifrån dessa studier, ligger på att undersöka om det förekommer ökningar eller minsk-

ningar på vissa nyckeltal och det är tidigare forskning relativt överrens om, även om det 

kan skifta i storleken på de absoluta siffrorna.    

2.5 KÄLLKRITIK 

Vi har till stor del använt oss av vetenskapliga artiklar som vi har funnit lämpliga för 

vår studie. Vi har sökt efter tidigare studier som behandlat vårt ämne och även om vi 

skriver om ett förslag på en ny redovisningsprincip som ännu ej börjat gälla så är 

diskussionen om att kapitalisera operationella leasingavtal inget nytt. Däremot upplever 

vi att nyligen publicerade artiklar inte varit lika detaljerade. Vi har trots detta gjort en 

avvägning och anser att de artiklar som vi använt från år 1978 och framåt fortfarande är 

tillämpliga och har hög validitet eftersom att det är granskade vetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar är dock publicerade på engelska vilket kan skapa felaktigheter vid över-

sättningen. Vi har försökt att minimera den risken genom att hjälpas åt med tolkning där 

det har förekommit oklarheter eller använts ett mer avancerat språkbruk. 

Skillnaden i redovisning av leasing mellan företag som använder IFRS eller US GAAP 

har tidigare inte varit särskilt stor, där båda har två leasingkategorier som behandlas på 

samma sätt. IASB och FASB samarbetar i framtagandet av det nu aktuella redovisnings-

förslaget, vilket innebär att det kommer att bli samma redovisning oavsett vilket regel-

verk företagen använder. Med detta sagt anser vi att tidigare forskning som är 

genomförda i USA är tillämpliga och relevanta för vår studie. Vi kan dock inte helt 

utesluta att det finns andra kulturella faktorer som kan bidra till eller orsaka att det finns 

olikheter mellan länderna som påverkar företag olika. 

Vi har även valt att använda oss av en studie som genomförts av PwC angående det nya 

förslaget. Anledningen till att vi använder denna är för att den är snarlik den vi vill 

genomföra och vi vill ha den som utgångspunkt för vilka faktorer som är relevanta 

gällande leasingförslaget, samt för att få stöd för hur en sådan undersökning kan genom-

föras (metod, enkät osv). Denna studie skriver dock ingenting om hur de gjort sitt urval 

och vi kan därför inte med säkerhet veta om de vänt sig till alla börsnoterade företag 

eller enbart sina egna klienter. Vi kan heller inte med säkerhet veta om de som valt att 

delta i PwCs undersökning enbart är deras klienter, vilket kan innebära en risk om 

respondenterna är partiska. Vi vet heller inte vilket bakomliggande syfte PwC har med 

studien vilket även skapar en osäkerhet för de resultat som de publicerar. Vi anser dock 

att vi övervägt många av dessa risker när vi använt denna, och försökt att inte lägga 

alltför mycket vikt på de resultat som kan innebära stor osäkerhet. Studien genomfördes 

av PwC tillsammans med Rotterdam School of Management vilket kan tyda på att det 

fanns ett allmänintresse i studien och inte enbart genomfördes för PwCs egenintressen. 

Detta är någonting som vi anser gör underlaget och resultatet i studien starkare och mer 

trovärdigt. 

De böcker vi har läst är inte granskade men vi anser ändå att de är pålitliga och 

godtagbara som källor, eftersom de flesta har tillhört vår tidigare kurslitteratur eller är 

författare som är väl renommerade inom området.  

Vid tryckt litteratur har vi försökt att ta hänsyn till att de kan ha olika perspektiv. När en 

vinkling tydligt framkommit som exempelvis vid vissa metodböcker med företags-

ekonomiskt perspektiv har vi kompletterat den källan. Med det sagt menar vi inte att ett 
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företagsekonomiskt perspektiv är dåligt eftersom vår uppsats har just detta perspektiv. 

Vad vi menar är snarare att när denna litteratur behandlar statistiska tillvägagångssätt 

eller andra områden som är mer allmänna, har vi valt att använda en mer neutral källa. 

När detta inte varit möjligt har vi kompletterat med andra liknande källor där 

perspektivet varit ett annat.  
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3. TEORI 

Detta kapitel inleds med att redogöra för hur IAS 17 ser ut idag samt vilka motiv som 

gör leasing attraktivt. Vidare förklaras vad det nya leasingförslaget innebär och hur 

detta kommer att påverka företagets finansiella rapporter. Kapitlet kommer att 

behandla teorier som ligger till grund för vår studie. Genom teorierna ges läsaren en 

bild över vilka faktorer som påverkar efterfrågan på leasing. Vi kommer även att 

presentera tidigare forskning som visar vad som händer med företags nyckeltal om man 

skulle kapitalisera operationella leasingtillgångar.  

3.1 IAS 17 LEASING - IDAG 

Ett leasingavtal är ett kontrakt mellan leasegivaren och leasetagaren som ger lease-

tagaren rätt att använda leasegivarens tillgång mot betalning.  Nästan alla tillgångar som 

kan köpas kan också leasas och den stora marknaden för leasing och framförallt den 

tillväxt den marknaden haft under senaste decennierna gör det intressant att studera 

leasing som ett investeringsalternativ. Forskare menar att leasing skapar en ömsesidig 

påverkan mellan finansierings- och investeringsbeslut. Det finns dels vad man kallar 

korttidsavtal som man oftast säger är kortare än ett år och dels långtidsavtal som 

överstiger denna tidsgräns och ses som en metod att finansiera anläggningstillgångar 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005, s. 593; Pike & Neale, 2003, s. 516). 

Dagens IAS 17 beskriver hur ett leasingavtal ska klassificeras och hur leasegivaren och 

leasetagaren ska redovisa dessa avtal, samt vilka upplysningar som ska lämnas. Vilken 

klassificering som avtalet får beror på vem som står för de ekonomiska risker och 

fördelar med ägandet och inte på avtalets civilrättsliga form (IAS 17:10).  

Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om de ekonomiska risker och fördelar, i allt 

väsentligt, anses överföras till leasetagaren. Tillgången kan också efter avtalstidens 

upphörande övergå till leasetagaren, men det behöver inte vara fallet. Leasetagaren ska 

vid ingången av avtalet redovisa en tillgång och skuld i balansräkningen som både ger 

upphov till avskrivningar samt finansieringskostnader till leasegivaren. Den löpande 

leasingavgiften ska fördelas mellan ränta och amortering av skulden (IAS 

17:4,7,8,25,27).  

Karaktäristiskt för ett finansiellt avtal är också att leasegivaren inte står för tillgångens 

underhåll och service (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005, s.595). Vidare ska leasegivaren 

redovisa det finansiella avtalet i balansräkningen som en fordran som motsvarar netto-

investeringen i leasingavtalet samt redovisa leasingavgiften som intäkter och som 

betalning av fordran (IAS 17:36,37). 

Om leasegivaren behåller de ekonomiska risker och fördelar med tillgången 

klassificeras leasingavtalet istället som operationellt (IAS 17:8). Leasetagaren redovisar 

då enligt IAS 17 § 33 en linjär kostnad över leasingperioden om inte något annat 

systematiskt förfarande bättre beskriver användarens ekonomiska nytta över perioden. 

Det är viktigt att lägga märke till att leasetagaren med ett operationellt leasingavtal inte 

redovisar några tillgångar och skulder i balansräkningen till skillnad från om det skulle 

varit ett finansiellt leasingavtal.  
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Karaktäristiskt för ett operationellt leasingavtal är också att leasegivaren står för 

underhåll och service (Ross, et al., 2005, s. 595). Leasegivaren ska med ett operationellt 

leasingavtal redovisa tillgången i balansräkningen utefter tillgångsslag (IAS 17:49). 

Leasingintäkterna ska enligt IAS 17 p. 50 intäktsföras linjärt i resultaträkningen över 

leasingperioden om inte något annat systematiskt förfarande bättre beskriver 

användarens ekonomiska nytta över perioden. Avskrivningar på tillgången ska beräknas 

enligt IAS 16 materiella anläggningstillgångar och IAS 38 immateriella tillgångar (IAS 

17:51,53). 

3.2 MOTIV TILL LEASING 

Det som gör det attraktivt att leasa med nuvarande standard är enligt Pike & Neale 

(2003, s. 516) bland annat att det är relativt säkert för leasetagaren att uppskatta 

framtida leasingavgifter och kunna budgetera därefter. Leasing ses också som en 

effektiv finansiering med fasta kostnader som gör att vi kan se det som ett alternativ till 

att anskaffa en tillgång med exempelvis ett banklån. Detta gör det intressant att se vilket 

alternativ som är mest gynnsamt. 

Den skilda hanteringen av leasingavtalen i redovisningen är ett av motiven till varför 

företag väljer att leasa. Detta kan tydligast visas i figur 1 där vi gett tre exempel på hur 

ett företags balansräkning ser ut vid anskaffning av en fastighet under tre olika 

förhållanden. Antag att företaget redan äger marken där fastigheten ska stå och den har 

finansierats med eget kapital. Det första alternativet innebär att företaget köper en 

fastighet finansierat via banklån. Det andra exemplet visar om företaget istället valt att 

leasa fastigheten och avtalet klassificeras som finansiellt, och det tredje exemplet visar 

ett alternativ där avtalet klassificeras som operationellt. 

1. Redovisning i balansräkningen vid köp av fastighet. 

Fastighet 100 000 Skulder 100 000 

Mark 100 000 Eget kapital 100 000 

Totala tillgångar 200 000 Totalt Ek & Skulder 200 000 

2. Redovisning i balansräkningen vid finansiellt leasingavtal av fastighet 

Fast. under leaseavt. 100 000 Leasingförpliktelse 100 000 

Mark 100 000 Eget kapital 100 000 

Totala tillgångar 200 000 Totalt Ek & Skulder 200 000 

3. Redovisning i balansräkningen vid operationellt leasingavtal av fastighet 

Fastighet 0 Skulder 0 

Mark 100 000 Eget kapital 100 000 

Totala tillgångar 100 000 Totalt Ek & Skulder 100 000 

 

 

I figur 1 ser vi att exempel 1 och 2 ger samma påverkan på balansräkningen medan det 

operationella leasingalternativet, exempel 3, inte ger någon påverkan. Ross, et al. (2005, 

s.596-597) förklarar att redovisare generellt hävdar att ett företags finansiella styrka är 

omvänt relaterat till deras skulder, vilket skulle innebära att ett företag som har ett 

operationellt leasingavtal ser starkare ut än ett företag som har finansiella leasingavtal 

och detta ger företag incitament till att vilja använda operationella avtal. Författarna 

menar dock att denna typ av redovisning inte påverkar investerares beslut och 

Figur 1. Effekter på balansräkningen. Omarbetat exempel av källa Ross, et al. (2005, s.596). 
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bedömning av företaget. Tack vare upplysningskraven som enligt standarden ska anges 

i de finansiella rapporterna angående operationella leasingavtal kan en rättvis 

bedömning göras.   

Ytterligare orsaker till varför företag väljer att leasa istället för att köpa nämns i 

litteraturen vara en rad olika motiv. Ross, et al. (2005, s.597-600) samt Pike & Neale 

(2003, s. 522-523) nämner att leasing främst används för att få skattefördelar. Ross, et 

al. (2005, s. 607) visar dock att så länge som leasetagaren och leasegivaren har samma 

ränte- och skattesats samt att man ignorerar transaktionskostnader, kan inte båda 

parterna vinna på ett leasingkontrakt även om båda parter skulle kunna få ett netto-

nuvärde lika med noll. Det krävs alltså att parterna har olika skattesatser för att båda 

parterna ska vinna på att leasa. Om ett företag befinner sig i ett land med relativt låg 

skatt och skulle bestämma sig för att köpa en tillgång skulle denne endast få en liten 

skattefördel från avskrivningarna och räntan. Skulle samma företag istället leasa 

tillgången skulle leasegivaren få den skattefördelen, men leasegivaren måste då 

kompensera leasetagaren för att denne ska vilja leasa genom att erbjuda en låg leasing-

avgift. Ett sådant förfarande skulle göra det attraktivt för båda parter på bekostnad av 

skattebetalarna (Pike & Neale, 2003, s. 523). 

Ränteläget är ytterligare en faktor som företag ibland tar hänsyn till. Det är dock inget 

direkt motiv till att välja leasing som finansieringsalternativ, men kan ha betydelse för 

detta beslut. Desto högre ränta desto attraktivare blir det att leasa eftersom nuvärdet av 

leasingavgifterna blir lägre. På kort sikt kan även leasing ses som ett sätt att spara 

kapital (Pike & Neale, 2003, s. 529). Med detta menar vi att företag undviker vissa 

omkostnader under det första året som ett köp kan medföra. 

Ross, et al. (2005, s. 609) nämner även att leasetagare, främst små, nystartande eller 

expanderande företag, ser en fördel med att leasa då leasingen reducerar en osäkerhet 

som finns kring restvärdet för tillgången i de fall som leasegivaren har den ekonomiska 

risken. Större och mer etablerade företag har större möjligheter att stå för den risken. 

Även Pike & Neale (2003, s. 517) lyfter fram samma argument och poängterar att det är 

ovanligt att leasingavtal innehåller restriktiva klausuler eftersom leasegivaren har rätt att 

ta tillbaka tillgången om leasetagaren brister i sin betalning, vilket kan vara en viktig 

skillnad i jämförelse med ett lån som ofta är villkorade. Det blir alltså ett sätt för företag 

att kunna finansiera sig eftersom att skuldsättningsgraden inte har betydelse för om 

avtalet beviljas eller ej. 

Vidare säger Ross, et al. (2005, s. 609) att olika typer av transaktionskostnader kan vara 

en anledning till att använda leasing. Det föreligger oftast större kostnader i att genom-

föra ett ägarbyte än att skriva ett leasingavtal. Leasing kan dock medföra agent-

kostnader, exempelvis en affärsresande som inte tar lika väl hand om sin leasade bil 

som denne kanske skulle ha gjort med sin privatägda, vilket självklart är något som 

leasegivare är medvetna om och räknar in i leasingavgiften. I vissa fall går det givetvis 

att kontrollera dessa agentkostnader på olika sätt, men det skapar också en kostnad som 

måste beaktas när företagen överväger att leasa eller köpa.  

Operationella leasingavtal som i dagsläget inte syns på balansräkningen påverkar i vissa 

fall företags nyckeltal till att se mer lönsamma ut. Hur nyckeltal påverkas av en 

standardförändring kommer vi att diskutera mer ingående senare i detta kapitel utifrån 
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vetenskapliga studier. Faktorer som inverkar på nyckeltal kan därför i vissa fall också 

vara en orsak till att företag väljer att leasa. 

3.3 IAS 17 LEASING – DET NYA FÖRSLAGET 

Diskussionerna till att förändra redovisningen av leasing har pågått under lång tid och 

redan 1976 började normgivare fundera över hur redovisningen av leasing skulle kunna 

förbättras (Bryan, et al., 2010, s. 37). I början av 2009 offentliggjordes denna 

diskussion, som IASB samt FASB fört, och blev tillgänglig för allmänheten att 

kommentera. Projektet är ett samarbete mellan IASB och FASB med syfte att ge 

information i de finansiella rapporterna om summor, timing och osäkerhet i kassaflöden 

som uppstår till följd av leasingavtal. Syftet med att låta allmänheten få komma med 

kommentarer och synpunkter är för att få feedback på projektet samt samla in olika 

intressenters uppfattningar och attityder till förslaget. I augusti 2010 publicerades ett 

utkast som en introduktion till det nya förslaget för redovisningen för leasing (IASB, 

2010c, s. 1) och den slutgiltiga standarden för leasing beräknas vara färdig i slutet av 

andra kvartalet 2011 (IASB, 2011). 

Den största anledningen till varför IASB och FASB vill genomföra denna förändring är 

att det uppstår problem när både IAS 17, som är standarden för leasing under IFRS, 

samt de likvärdiga redovisningsprinciperna under US GAAP innehåller två leasing-

kategorier, finansiell leasing (motsvarande capital leasing under US GAAP) samt 

operationell leasing. De olika kategorierna är baserade på olika faktorer, där den främsta 

handlar om i vilken utsträckning risker samt fördelar förknippade med leasingobjektet 

har överförts från leasetagaren till leasegivaren. Som vi tidigare nämnt innebär 

operationella leasingavtal att leasetagaren inte redovisar några tillgångar eller skulder 

förknippade med leasingobjektet på balansräkningen utan endast en kostnad för de 

beräknade leasingavgifterna. Operationella leasingavtal gör det därmed svårt för 

investerare, och andra intressenter, att uppskatta vilken effekt dessa avtal har på 

företagets skuldsättningsgrad, dess resultat, kassaflöde samt andra viktiga nyckeltal. Det 

som IASB och FASB vill åstadkomma med den nya leasingstandarden är att underlätta 

förståelsen för leasingens effekter, men också att försöka skapa en konsekvent 

redovisningsmodell för leasegivare och leasetagare (IASB, 2010c, s. 2; Bryan, et al., 

2010, s. 37). 

Vad styrelsen föreslår är att alla leasingavtal ska hanteras lika där både leasegivare och 

leasetagare redovisar tillgångar och skulder som uppkommer av leasingavtalet. Den 

nuvarande uppdelningen mellan finansiella och operationella leasingavtal kommer alltså 

att försvinna. Styrelsen anser att detta kommer att vara mer i linje med deras 

föreställningsram samt förbättra redovisningen av leasing till att bli mer transparant 

(IASB, 2010a, s. 7-8). 

Styrelsens förslag är en right-of-use modell vilken innebär att leasetagaren redovisar en 

tillgång som representerar dennes rätt att använda det leasade objektet under leasing-

perioden, en så kallad right-to-use asset, samt en motsvarande skuld för den förpliktelse 

de har att betala leasingavgifter vid ingåendet av leasingavtalet, en så kallad liability for 

leasepayments (IASB, 2010b, s. 19). Leasetagaren ska vid första redovisningstillfället 

värdera tillgången och skulden till nuvärdet av framtida leasingavgifter inklusive 

eventuella direkta kostnader som uppstår vid avtalets början. Nuvärdet bestäms genom 
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att använda leasetagarens låneränta på den dagen då leasingavtalet ingås. När 

leasingavtalet ingås ska tillgången motsvara skuldens värde (IASB, 2010b, s.19).  

Efterföljande värdering sker till upplupet anskaffningsvärde för tillgången. Detta 

innebär att tillgången redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. Leasetagarens förpliktelse att betala leasingavgifter värderas också till 

upplupet anskaffningsvärde genom att använda den effektiva räntemetoden där 

betalningen ska fördelas mellan amortering och ränta av skulden över leasingperioden 

(IASB, 2010b, s. 20). Enligt PwC (2010a, s. 5) innebär den nya modellen att de totala 

amorterings- och räntekostnaderna kommer att vara högre i början av leasingperioden 

jämfört med den nuvarande standarden där dessa kostnader periodiseras linjärt över 

leasingperioden.  

I och med det nya förslaget kommer alltså resultaträkningen att förändras. Leasetagaren 

kommer att redovisa avskrivning på tillgången samt en räntekostnad för leasingskulden, 

till skillnad från idag då endast leasingavgiften redovisas (PwC, 2010c).  

När det gäller leasegivarna innehåller förslaget två modeller. Vilken av dessa två 

modeller som blir applicerbara kommer att styras av huruvida de risker och fördelar 

förknippade med det leasade objektet övergår från leasegivaren till leasetagaren eller ej 

(IASB, 2010b, s. 23). De två modellerna är Derecognition approach och Performance 

obligation approach. 

Performance obligation approach kommer att tillämpas om leasegivaren, under eller 

efter leasingavtalet, behåller de risker och fördelar förknippade med leasingobjektet. 

Derecognition approach kommer att tillämpas för alla leasingavtal som inte faller in 

under Performance obligation approach (IASB, 2010b, s. 23).  

Under Performance obligation approach kommer leasegivaren att fortsätta redovisa den 

underliggande tillgången i balansräkning. Leasegivaren redovisar även en fordran för 

rätten att erhålla leasingavgifter, samt en skuld för den skyldighet de har att hålla 

tillgången tillgänglig för leasetagaren (performance obligation) (IASB, 2010a, s. 12). 

Leasegivaren ska vid första redovisningstillfället värdera rätten att erhålla leasing-

avgifter till nuvärdet av leasingavgifterna genom att diskontera dessa med samma 

räntesats som leasegivaren använder för att ta ut avgifter av leasetagaren, plus 

eventuella direkta kostnader som kan uppstå vid avtalets början. Efterföljande värdering 

sker till upplupet anskaffningsvärde genom att använda den effektiva räntemetoden 

(IASB, 2010b, s. 24-25). 

Derecognition approach innebär att den del av det redovisade värdet på det leasade 

objektet anses ha överförts till leasetagaren och tas bort från balansräkningen. Istället 

redovisar leasegivaren en fordran för den rätt de har att erhålla leasingavgifter (IASB, 

2010a, s. 13,33). Här har två alternativ diskuterats för värdering av den kvarvarande 

tillgången vid första redovisningstillfället för leasegivaren. Det ena alternativet är att 

tillgången ska värderas till verkligt värde, och det andra alternativet är att värdera den 

kvarvarande tillgången som en fördelning av det redovisade värdet för den 

underliggande tillgången. Efterföljande värdering sker även här till upplupet 

anskaffningsvärde genom att använda den effektiva räntemetoden (IASB, 2010b, s. 28-

29). 
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Förutom dessa förändrade redovisningsmodeller kommer de nya förslaget även att öka 

omfattningen på upplysningar med syfte att förbättra både kvalitet och kvantitet, samt 

de värderingar som företaget gör (PwC, 2010c). 

Styrelsen för IASB och FASB har även lagt fram förslag om hur kortsiktiga leasingavtal 

samt tillgångar utanför företagets kärnverksamhet bör redovisas efter förändringen. 

Styrelsen har beslutat att dessa typer av avtal inte kan exkluderas eftersom sådana 

leasingobjekt kan ge upphov till betydande tillgångar och skulder (IASB, 2010a, s. 18-

19). De föreslår däremot en förenklad redovisningsmodell för kortfristiga leasingavtal 

där avtal med en maximal leasingperiod på 12 månader ska ingå. Företaget bestämmer 

om leasingen är ett kortfristigt leasingavtal på dagen då kontraktet ingås. Leasetagare 

ska då redovisa en tillgång och en skuld som motsvarar värdet av de kvarvarande 

leasingavgifterna för avtalet. Leasegivarna ska, å andra sidan, varken redovisa en 

tillgång eller en skuld utan fortsätta att redovisa den underliggande tillgången. Både 

leasetagare och leasegivare ska redovisa leasingavgifter för det leasade objektet i 

resultaträkningen över leasingperioden (IASB, 2010a, s. 19). 

3.4 VAL AV REDOVISNINGSPRINCIP  

Det är inte hållbart att skapa ett regelverk som säger exakt hur företag bör redovisa sin 

verksamhet utan regelverket bör ha en viss flexibilitet. Ledande befattningshavare ska 

ha möjlighet att anpassa företaget till nya omständigheter men det kan dock leda till att 

de agerar till sin egen personliga nytta (Scott, 1997, s. 219-220). Redovisnings-

standarder växer fram genom en interaktion mellan många olika parter, där ibland 

politiker, publika revisorer och företagsledningar. Dessa olika parter har genom tiderna 

försökt att påverka normgivningen av redovisningsstandarder genom så kallad lobbying 

(Watts & Zimmerman, 1978, s. 112).  

Eftersom det nya leasingförslaget för leasetagare innebär att valfriheten inom 

standarden att leasa via ett operationellt eller finansiellt avtal försvinner, blir det 

intressant för oss att titta på tidigare forskning ur två aspekter för att klargöra vilka 

motiv som driver efterfrågan. För det första kommer det att bli aktuellt att allmänt titta 

på vad som driver ledande befattningshavare att välja vissa redovisningsprinciper fram-

för andra. För det andra kommer det bli aktuellt att närmare undersöka vad forskningen 

har visat att effekterna blir för företag när de måste kapitalisera operationellt leasade 

tillgångar. Införandet av den nya standarden medför att det inte längre är frågan om 

vilken redovisningsprincip som ska användas. Istället handlar det om valet mellan att 

leasa eller köpa vilket påverkar efterfrågan på grund av att flexibiliteten i redovisningen 

försvinner. Vi kommer att visa en rad faktorer som inverkar på ledande befattnings-

havare och deras val av redovisningsprincip.  

Vi väljer att titta på vilka motiv som driver leasetagarna att välja ett leasingavtal i 

förhållande till att köpa eftersom det i sin tur kan komma att påverka efterfrågan och 

därmed leasegivaren och leasingmarknaden. 

Först kommer vi att presentera teori gällande val av redovisningsprinciper utan koppling 

till någon specifik standard. Teorierna fokuserar på hur ledande befattningshavare 

agerar och vad de påverkas av eller hur de själva försöker påverka andra intressenter, 

när de har flexibilitet i val av redovisningsstandarder. Vi menar här att teorierna 

innehåller två delar. Den ena delen handlar om faktorer som påverkar val av 
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redovisningsprincip och den andra delen handlar om vad som driver företag att utföra 

lobbying utifrån den föredragna redovisningsprincipen. Vi vill med detta ge läsaren en 

bild av vad som kan vara drivande för ledande befattningshavare så att läsaren därmed 

kan förhålla sig till helhetsbilden av hur detta kan påverka framväxten av nya standarder 

i normgivningsprocessen. Vi väljer slutligen att presentera forskning som är inriktad på 

hur kapitalisering av tillgångar påverkar exempelvis olika nyckeltal inom företaget samt 

beslut om att låna eller leasa. Detta för att läsaren ska få en bild över påverkan som den 

nya standarden kan komma att få på företags finansiella rapporter. 

3.4.1 Agentteorin 

En av de viktigaste karaktäriserande dragen i agentteorin är att den utgår ifrån att alla 

parter nyttomaximerar (ser till sitt eget bästa) till skillnad från många andra ekonomiska 

analyser som antar att företag agerar för att maximera vinsten. Ett viktigt antagande är 

att chefer vill undvika så mycket ansträngning som möjligt (Scott, 1997, s. 243; 

Artsberg, 2003, s. 84). För att hantera detta gäller det för företagen att hitta den rätta 

motivationen för chefer. Enligt Scott (1997, s. 246) är ersättning som är baserad på 

företagets prestationer oftast det bästa sättet att hantera att alla parter vill nyttomaximera 

och anstränga sig så lite som möjligt.  

Relationen mellan investerare och chefer skapar ofta informationsasymmetrier mellan 

parterna vilket innebär att cheferna har mer kunskap om företagets sanna finansiella 

ställning. Om de båda parterna har olika mål kan det uppstå en intressekonflikt mellan 

investerarna och cheferna. Detta kan skapa problem när båda antas försöka maximera 

sin egen nytta, samt när chefer inte alltid agerar för att tillfredställa investerarnas 

intresse eller informationsbehovet för användare (Eilifsen, et al., 2010, s. 6).  

Vi kan tänka oss den finansiella rapporteringen är en förenklad bild av företagets verk-

samhet. Företaget är komplext och de finansiella rapporterna visar bara en del av 

företaget där rapporten endast rymmer företagets finansiella förhållanden samt 

företagets operationella verksamhet. Faktorer som även har betydelse för företagets 

framgång handlar om hur företaget styrs, vilka strategier företaget har, samt i vilka 

syften ledningen fattar sina beslut. Detta skapar, på grund att marknader inte är perfekta, 

informationsasymmetrier eftersom externa intressenter inte har samma tillgång till 

information som ledande befattningshavare. Företagets redovisning är därför viktig för 

att minska dessa informationsklyftor. Desto mer detaljerad information som företagen 

presenterar, desto mindre klyftor uppstår mellan externa intressenter och företaget 

(Scott, 1997, s. 6-13). 

Som vi tidigare beskrivit vill IASB och FASB minska informationsasymmetrin vilket 

kan skapa konflikt för en chef som individ och som beslutsfattare. Idag kan chefer välja 

mellan finansiella och operationella leasingavtal vilket innebär att de kan göra 

strategiska val för att visa en bättre bild av sig själv och/eller företags prestation. 

Eftersom den nya standarden kommer att påverka viktiga nyckeltal hos företaget, som 

vi kommer att förklara mer ingående nedan, vill vi utifrån denna teori se om ledande 

befattningshavare väljer att tänka annorlunda angående leasing. 
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Enligt Scott (1997, s. 3-4) delas informationsasymmetri oftast upp i följande två typer. 

1. Adverse selection – Denna typ av informationsasymmetri visar på problematik som 

uppstår mellan företaget och externa intressenter samt innebär att personer inom 

företaget kan utnyttja att de har övertag i form av information. Ett sådant utnyttjande 

kan i längden påverka investerares möjligheter att göra bra investeringar. Ett vanligt 

exempel på adverse selection är vid ingående av ett köpeavtal där säljaren har mer 

kunskap om objektet än vad köparen har, samt utnyttjar denna kunskap till sin fördel. 

Problemet med adverse selection kan kontrolleras på olika sätt. Genom att bland annat 

låta en utomstående expert besikta objektet kan köparen försäkra sig om att objektet 

värderas korrekt, vilket minskar informationsklyftan mellan köpare och säljare. 

Kontroller likt en sådan besiktning kan komma att bli kostsam, eftersom denna kostnad 

kan ses som en agentkostnad vilken ofta beaktas vid ingående av avtal. Finansiella 

rapporter ses också som ett verktyg att kontrollera denna informationsasymmetri 

eftersom de, förutom siffror, innehåller vissa upplysningar som är ämnade att minska 

informationsklyftan mellan parterna (Scott, 1997, s. 78-80). 

Ett annat exempel på adverse selection kan uppstå om ledande befattningshavare har fått 

information gällande företaget som kan skada eller vara negativt för företaget i 

framtiden om denna information skulle bli offentlig. Den ledande befattningshavaren 

försöker därför undvika eller skjuta upp den negativa effekt som kan komma att bli på 

företaget genom att hålla inne med informationen. Detta skulle kunna ha betydelse vid 

ingående av låneavtal, eftersom långivaren inte har samma information när denne sätter 

upp avtalsvillkor. Det gör att långivaren kan låna ut medel med lite lägre ränta, vilket är 

bra för företaget och något som de kan se som positivt på långivarens bekostnad (Scott, 

1997, s. 338). 

2. Moral hazard – Tydliga exempel på detta är att studenter inte pluggar lika mycket om 

de vet att det inte kommer att vara någon tenta på området, husägare som har hem-

försäkring kanske inte skyddar sitt hus lika bra som om de vore utan försäkring eller 

Figur 2. Schematisk bild på effekter som påverkar val av redovisningsprincip. (Egen modell). 
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chefer kanske tar beslut som skyddar aktieägarna på bekostnad av långivare. I dessa fall 

uppstår problem för att den ena parten inte kan observera den andre. Till skillnad från 

adverse selection uppstår denna informationsasymmetri efter ingående av ett avtal. Scott 

(1997, s. 8-10) fokuserar på den moraliska faran som kan uppstå om chefer inte får 

prestationsinriktad ersättning. Han menar att prestationsmått baserat på företagets 

resultat kan hjälpa till att kontrollera denna typ av informationsasymmetri.  

Enligt Scott (1997, s.4) är det bästa för investerare inte att man hanterar dessa två 

problem samtidigt utan det har visat sig att investerare har mest nytta av information i 

de finansiella rapporterna som har den bästa kombinationen av relevans och pålitlighet. 

Det relevanta består i att kunna hantera adverse selection på bästa sätt så att investerarna 

har den information de behöver för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt 

av de finansiella rapporterna, och för pålitlighet gäller det att de finansiella rapporterna 

är så fri från chefers manipulation som möjligt och ger en rättvisande bild av företaget, 

det vill säga att hantera moral hazard. Gällande den nya standarden kan problemet med 

moral hazard och manipulation komma att minska eftersom den är baserade på 

historiska kostnader. Att basera tillgångarnas värde på historiska kostnader anses 

mindre riskabelt eftersom dessa värden blir mer stabila över tid i motsats till tillgångar 

värderade till verkligt värde, som kan vara en mer volatil värdering. Bryan, Lilien, & 

Martin (2010, s. 41) har kritiserat det nya leasingförslaget genom att påpeka att den 

föreslagna standarden bygger på just historiska kostnader och ser en svaghet i att 

standarden saknar värdering till verkligt värde, vilket bäst skulle spegla värdet på 

tillgångarna. 

Fields, Lys & Vincent (2001, s. 257-262) har under 1990-talet undersökt tidigare 

forskning kring vad som motiverar företag att välja vissa redovisningsprinciper framför 

andra. De specificerar att avtal, prissättning av tillgångar och påverkan på externa 

intressenter, är faktorer som påverkar det val av redovisningsprincip som ledande 

befattningshavare gör. Författarna försöker att förklara dessa faktorer genom de två 

olika typer av informationsasymmetrier som finns, samt genom tredje parts effekter. 

Fields, et al. (2001, s. 262-263) menar att agentkostnader som är kopplade till avtals-

rättsliga frågor så som ersättning till ledande befattningsharvare och låneavtal påverkar 

val av redovisningsprincip. Om exempelvis företaget kan förhandla till sig ett 

operationellt eller finansiellt leasingavtal, eller strukturera avtalet till att klassas som ett 

kort- eller långtidsavtal, så kan val av redovisningsprincip påverka upphandlingarna. 

Denna problematik med informationsasymmetri vid upphandling av avtal skulle kunna 

lösas med offentliga/statliga upphandlingar om marknaderna hade varit perfekta. Vidare 

menar författarna att informationsasymmetri möjliggör och påverkar val av 

redovisningsprincip där framförallt prissättning av tillgångar kan kopplas till adverse 

selection. Enligt tidigare studier påstås även att ledande befattningshavare väljer 

redovisningsprinciper som höjer resultatet och därmed aktiepriset, vilket skulle leda till 

att de själva kan erhålla en högre ersättning eller ett bättre rykte till följd av att företaget 

ser ut att prestera bättre. 

Författarna undersökte även forskning kring externa effekter som påverkar icke-

avtalsslutande och tredjepartsavtal eftersom det kan vara faktorer som påverkar val av 

redovisningsprincip. De menar att ledande befattningshavare kan ha incitament att välja 

vissa redovisningsprinciper för att påverka exempelvis regeringens tillsynsmyndigheter, 
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skatteverket, konkurrenter, leverantörer eller fackliga förhandlingar. Tidigare forskning 

på detta område har oftast gjorts utifrån två typer av hypoteser, skattefördelar och 

politiska kostnader (Fields, et al., 2001, s. 262-263, 282). För att exemplifiera externa 

effekter kan vi tänka oss ett företag som lämnar segmentrapportering. Detta ses som 

positiv för investerare eftersom de erhåller mer information, men det kan få externa 

negativa effekter i form av att konkurrenter erhåller mer information om företaget än 

vad företaget egentligen vill dela med sig av.  

Författarna kopplar med andra ord ihop informationsasymmetri och val av 

redovisningsprincip på olika sätt utifrån de olika motiv som vi nämnt ovan. Författarna 

kritiserar dock den tidigare forskningen som studerat val av redovisningsprincip 

eftersom de anser att de empiriska resultaten inte är övertygande (Fields, et al., 2001, s. 

275-281). Som vi tidigare nämnt kan ledande befattningshavare dra nytta av de 

informationsklyftor som finns för att maximera sin egen nytta och påverkar därmed hur 

de väljer sina redovisningsmetoder. Watts & Zimmerman (1990, s. 138) delar den kritik 

som Fields et al. presenterat där de menar att problemet är att tidigare forskning överlag 

endast fokuserar på att undersöka val av en specifik redovisningsmetod i taget, när 

fokus skulle behöva ligga på en kombination av olika redovisningsmetoder och dess 

inverkan på företagen. Detta skulle ge ett mer övertygande resultat över vad som 

motiverar dessa val. Ett sådant försök har gjorts av Zmijewski & Hagerman (1981) som 

vi kommer att presentera nedan.  

Den information som ges genom finansiella rapporter har stor betydelse för investerare 

och det är den främsta anledningen till varför leasingstandarden omarbetats. Vår under-

sökning söker att fånga ledande befattningshavares attityder till den föreslagna 

förändringen av standarden. Relationen mellan transparenta finansiella rapporter och 

vårt problemområde gör att vi vill se om agentteorin och positiva redovisningsteorin 

kan förklara ledande befattningshavares attityder som vi finner i vår studie, eftersom 

dessa attityder kan ha effekt på efterfrågan på leasing.  

3.4.2 Positiv redovisningsteori 

Termen ”positiv” betyder att teorin försöker att göra bra förutsägelser av framtida 

händelser och försöker att förstå varför redovisningsprinciper har betydelse. Positiv 

redovisningsteori försöker att förutspå företags val av redovisningsprinciper och hur 

företag påverkas av nya redovisningsstandarder. Teorin utgår ifrån att ledningen i 

företag strävar att vara så effektiva som möjligt (Scott, 1997, s. 219).  

Moral hazard leder, genom att studera ekonomiska konsekvenser, till att chefer 

intresserar sig för olika redovisningsprinciper. Detta leder i sin tur till att det är 

intressant att studera varför redovisningsprinciper spelar roll, vilket kan förstås av 

positiv redovisningsteori. Det är dock svårt, för att inte säga omöjligt att eliminera 

denna moral hazard, men den går kanske att kontrollera. Ledande befattningshavare har 

exempelvis information om företaget och kan till viss del styra företagets prestationer, 

men de har inte kontroll över externa faktorer som påverkar dem. Som i vårt fall, en 

förändring av befintlig standard ska göras och det kan inte den enskilde ledande 

befattningshavaren kontrollera, men denne kan i allra högsta grad bli påverkad av detta 

om han/hon får ersättning som är baserad på företagets prestationer. Detta kan leda till 

att ledande befattningshavare blir negativt inställd till den nya standarden (Scott, 1997, 

s. 8-9). 
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Watts & Zimmerman (1978) utgår ifrån ett agentperspektiv, likt annan forskning 

rörande den positiva redovisningsteorin. De anser att individer agerar för att maximera 

sin egen nytta, vilket gör individerna fyndiga och innovativa. De antar också att 

ledningens nytta är en positiv funktion av förväntad kompensation i framtida perioder, 

och vill i samband med detta undersöka hur redovisningsstandarder kan påverka 

ledningens nytta. Den positiva redovisningsteorin bygger enligt Scott (1997, s. 222-223) 

på följande tre hypoteser. 

1. Hypotesen om ledningens bonusar – Den säger att det är troligt att ledande 

befattningshavare som får ersättning baserad på företagets resultat kommer att välja 

redovisningsprinciper som ökar resultatet nuvarande period på bekostnad av kommande 

perioder, förutsatt att man håller allt annat lika och jämför med ledande befattnings-

havare som inte får ersättning baserat på företagets resultat. Detta kan göras till exempel 

genom att de väljer att visa så höga intäkter som möjligt, vilket ger dem en högre bonus 

(Scott, 1997, s. 222).  

Watts & Zimmerman (1978, s. 114-118) överrensstämmer med Scott, men menar att det 

finns direkta eller indirekta effekter på bonusen. Direkt genom att ledningens val av 

redovisningsprinciper kan öka deras bonus antingen i form av kontanta medel eller 

genom företagets aktiepris. Indirekta effekter på bonusen kan ske via skatter, politiska 

regleringar, politiska kostnader och informationskostnader. Om företagets skatt ökar på 

grund av reglering kommer det att minska företagets resultat. En sådan minskning kan 

då indirekt påverka den bonus som ledande befattningshavare får, förutsatt att den är 

baserad på resultatet. Författarna har undersökt huruvida storleken på företaget har 

betydelse. Överväganden gällande regleringar, skatter och/eller om företaget är under 

politisk press, kan vara faktorer som ger ledningen i ett större företag incitament att 

välja redovisningsprinciper som redovisar lägre vinst, och därigenom ökar företagets 

värde, kassaflöde samt ledningens personliga nytta. Mindre företag som inte känner 

samma politiska press möter enligt författarna snarare incitament som istället gör att 

ledande befattningshavare väljer redovisningsprinciper som ger högre redovisad vinst 

och därigenom en högre kompensation till ledningen.  

Utifrån vårt problemområde, kan vi från den första hypotesen förvänta oss att ledande 

befattningshavare som har ersättning i form av bonusar kan vara mindre benägna att 

vilja anpassa sig. Det gäller om den nya redovisningsprincipen leder till lägre vinst eller 

ökad volatilitet som kommer att försvåra deras möjligheter att maximera de nuvarande 

intäkterna (Scott, 1997, s. 222-223). Det förekommer att kompensationsplaner är 

kopplade till viktiga nyckeltal i företaget, bland annat EBIT och resultatet, vilka i sin tur 

kommer att påverkas av det nya förslaget. Vi har valt att angripa bonusproblematiken 

från ett indirekt perspektiv. Genom att fokusera på ledningens attityder kring dessa 

nyckeltal snarare än att direkt fråga dem om deras kompensationsplaner, hoppas vi 

kunna se om teorin kan förklara de attityder vi ser hos ledande befattningshavare.  

2. Hypotesen om låneavtal – Säger att det är troligt att företag som märker att de kan få 

problem eller svårigheter med sina låneavtal, väljer redovisningsprinciper som ökar 

resultatet nuvarande period på bekostnad av kommande perioder. Anledningen till det är 

för att företagen ska kunna visa för långivaren att de klarar uppsatta villkor i låneavtalet 

och undgår då eventuella straffsanktioner som annars kunnat vara en påföljd från lån-

givaren. Detta är under förutsättningen att man håller allt annat lika och jämför med 
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företag som inte har några problem att klara sina låneavtal. Hypotesen säger alltså att 

företag som närmar sig betalningssvårigheter har större tendenser att agera på detta sätt 

än företag utan betalningssvårigheter (Scott, 1997, s. 222; Watts & Zimmerman, 1990, 

s. 139) 

När det gäller att kapitalisera operationella leasingavtal kommer det att ha effekter på 

bland annat skuldsättningsgraden. Hypotesen säger att chefer som har hög skuld-

sättningsgrad är mer benägen att använda en mindre konservativ redovisnings princip 

och tvärtom om företaget har låg skuldsättningsgrad. Detta leder enligt teorin och 

hypotesen till att chefen med hög skuldsättningsgrad förmodligen kommer att vara emot 

en ny standard som hämmar dennes möjligheter att använda de aggressiva redovisnings-

principerna (Scott, 1997, s. 223).   

Båda hittills nämnda hypoteser kopplar Fields, et al., (2001, s. 271-275) ihop i deras 

kategori om agentkostnader, som vi tidigare berört.  Enligt författarna visar tidigare 

forskning att flexibiliteten i redovisningen utnyttjas för att få fördelaktigare bonusar 

men de poängterar att det är osäkert i vilken utsträckning som det faktiskt leder till 

högre vinster eller hur det påverkar företags andra mål. Vidare diskuterar författarna, 

utifrån tidigare forskning, den andra hypotesen angående låneavtal som externa agent-

problem. De säger att forskningen inte är helt övertygande på detta ämne även om 

resultaten i många tidigare studier verkar vara överrensstämmande med hypotesen.  

3. Hypotesen om politisk påverkan – Det är troligt att företag som riskerar att få högre 

kostnader på grund av politiska beslut väljer redovisningsprinciper som gör att företaget 

kan skjuta upp nuvarande intäkter till kommande perioder, förutsatt att man håller allt 

annat lika och jämför med företag som inte påverkas av de politiska besluten. Genom att 

skjuta upp intäkter undgår företagen att dra till sig uppmärksamhet från allmänheten och 

media. Vilket kan göra att de upplevda negativa politiska besluten inte kommer att tas 

eftersom politiker inte har uppmärksammat att något behöver åtgärdas. Väldigt 

framgångrika företag kan exempelvis dra till sig uppmärksamhet från omvärlden och 

detta leder till ett politiskt beslut att förändra skatten på en viss produkt. Då säger 

hypotesen inom den positiva redovisningsteorin att företagen kan ha benägenhet att 

välja en redovisningsprincip som minskar risken att det kommer att hända igen (Scott, 

1997, s. 222-223).  

Watts & Zimmerman (1990, s. 139) samt Zmijewski & Hagerman (1981, s. 143) 

uttrycker att denna hypotes främst verkar gälla stora företag. Watts & Zimmerman 

(1978, 131-132) fann att företagets storlek är den enskilt största faktorn som förklarar 

varför ledande befattningshavare väljer att ställa sig för eller emot en standard-

förändring. Genom att stora företag uppmärksammas mer kan de ha större incitament att 

välja en redovisningsprincip för att minska sina nettointäkter och därmed minimera de 

politiska kostnaderna. Watts & Zimmerman (1978, s. 131) nämner även att större 

företag har större incitament till att utföra lobbying för eller emot en viss standard 

eftersom dessa företag har mer resurser, eller med andra ord, mer att förlora i 

förhållande till mindre företag. 

Denna hypotes stämmer överrens med den gruppering som Fields, et al., (2001, s. 282-

285) ovan kallar externa effekter på icke-avtalsslutande parter och tredjepartavtal. 

Författarna har dock delat in denna grupp i två klasser varvid den ena är statlig 
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reglering och deras resultat är i enlighet med vad vi just presenterat under den tredje 

hypotesen, den andra klassen är skattefördelar.  

Skattefördelar förknippade med leasingavtal har vi tidigare nämnt som ett motiv till 

leasing (Ross, et al., 2005, s. 597-598; Pike & Neale, 2003, s. 522-523). Richter, 

Samphantharak & Timmons (2009, s. 893-907) kopplar i sin studie ihop lobbying för 

olika redovisningsprinciper till att i vissa fall kunna ge skattefördelar. Författarna tittar 

dock bara på samband mellan kostnader för lobbying och efterföljande förändringar i 

den skatt företagen betalar men behandlar inte varför lobbying kan ge lägre skatter. 

Skattefrågor är något som de flesta företag bryr sig om eftersom att företag kan öka sin 

nettovinst genom att hålla skatterna så låga som möjligt. De säger sig ha hittat en 

systematisk och robust länk mellan utgifter för strategisk lobbying och skattesatser. 

Författarna uppskattar att företag som ökat sina kostnader för lobbying ett år med 1 % i 

genomsnitt har minskat den effektiva skattesatsen nästkommande år med 0,5-1,6 %. 

Detta resulterar i kvantifierbara fördelar inom branscher, däremot fann de inte att alla 

företag som utfört lobbying fick skattefördelar. 

Fields, et al., (2001, s. 284) kritiserar tidigare forskningen rörande skattefördelar 

eftersom de anser att forskningen saknar alternativa förklaringar, men medger samtidigt 

att det finns tecken på att företag väljer redovisningsprinciper för att minska 

skattebördan och därmed sina kassaflöden.  

Vi återkopplar nu till den kritik som vi tidigare lyft fram från bland andra Fields, et al., 

(2001) gällande det faktum att de tycker att forskningen borde undersöka en 

kombination av flera redovisningsprinciper. Zmijewski & Hagermans (1981, s. 129-

130) studie nämndes. De har likt Watts & Zimmerman (1978) även syftat att utveckla 

och testa den positiva redovisningsteorin men gjort ett försök att ta fler faktorer i 

beaktning. Genom att kartlägga tidigare forskning och sedan testa om företags storlek, 

bonussystem till ledande befattningshavare, industrikoncentration, systematiska risk, 

kapitalintensitet eller skuldtäckningsgrad har någon koppling till företags val av 

intäktsstrategi skiljer den sig från Watts & Zimmermans (1978) studie. Zmijewski & 

Hagerman (1981) förklarar att tidigare studier, i linje med Watts & Zimmermans (1978, 

1979, 1990) undersökningar, har betoning att individen är nyttomaximerande, men 

Zmijewski & Hagerman (1981) vill med sin studie också visa att intäktsstrategin har 

betydelse för företaget vid val av redovisningsprincip och därmed även för deras 

vinstmaximering. Resultatet på Zmijewski & Hagermans (1981, s. 147-148) studie 

visade att fyra faktorer hade en signifikant koppling till företagets intäktsstrategi. Det 

var företagets storlek, huruvida företaget har ett bonussystem till ledande 

befattningshavare, industrikoncentration och skuldtäckningsgraden. De kunde visa på 

att val av individuella redovisningsprinciper är en del av företagens övergripande 

intäktsstrategi och att detta samband var signifikant endast på stora företag. 

Det är många faktorer kopplade till den tredje hypotesen och det vi vill visa på är att en 

standardförändring påverkar många olika aspekter. Sammanfattningsvis säger den tredje 

hypotesen att man kan förutsäga att stora företag inte kommer att ha något emot en ny 

standard som minskar intäkten.  

Med anledning till det nya leasingförslaget hoppas vi att den positiva redovisningsteorin 

kan hjälpa oss att förklara varför vissa chefer eller företag väljer vissa redovisnings-
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principer framför andra.  Beroende på chefers inställning till den nya standarden 

kommer deras agerande att påverka företagets strategiska beslut som i sin tur påverkar 

efterfrågan på leasing (Scott, 1997, s. 223). 

3.4.3 Normgivning  

Enligt Cyert & Ijiri (1974, s. 29) är de finansiella rapporterna produkten av ömsesidig 

interaktion mellan tre olika parter och är därmed inte bara till för att visa företagets 

finansiella ställning, vilket även nämnts av Watts & Zimmerman (1978, s. 112).  

 

 

 

 

 

 

 

Med figur 3 vill vi visa hur interaktionen mellan olika parter påverkar normgivnings-

processen. Den första parten är Företaget (F), som innehar information eftertraktad av 

både Användare (A) och Redovisningsbranschen (R). Cirkel F illustrerar all information 

som F är villigt att dela med sig av till A och R. Den del av F som inte överlappas av de 

andra två är inte intressant för A, och vidare är det information som R inte kan verifiera 

(Cyert & Ijiri, 1974, s. 29-31). 

Med R menar författarna dels individuella redovisare och revisorer och dels det system 

som påverkar just nämnda individers agerande. Cirkel R representerar den del av F:s 

information som R skulle kunna verifiera, men den del som inte överlappas av de andra 

är sådan information som A inte är intresserad av och som F inte vill visa (Cyert & Ijiri, 

1974, s. 29-31).                                                                

Med A menar författarna i detta fall alla typer av användare av de finansiella 

rapporterna, exempelvis aktieägare, långivare, analytiker och allmänheten. Cirkel A 

representerar all information som A skulle vilja veta om F, men den del av A som inte 

överlappas av de andra är information som A vill veta om F men som F inte vill visa 

och som R inte kan verifiera (Cyert & Ijiri, 1974, s.29-31). 

Samhällsnyttan är enligt Artsberg (2005, s. 123-125) syftet med all form av lagstiftning 

i allmänhetens ögon. Olika förhållanden som råder i olika länder gör att redovisnings-

principer kan skilja sig åt mellan länder samt växa fram olika i olika delar av världen i 

takt med ländernas egen utveckling. Europaparlamentet beslutade 2002 att det krävdes 

Företaget

F

Användarna

A

Redovisnings-
branschen

R

Figur 3. Interaktioner mellan parter. Egentolkning av källa: Cyert & Ijiri (1974, s. 30). 
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åtgärder för att harmonisera redovisningen inom Europaunionen (EU). Framförallt 

anges att användare på de globala kapitalmarknaderna kräver jämförbara redovisningar 

som skäl för åtgärderna. Beslutet resulterade i framtagandet av ett regelverk som skulle 

bygga på IASBs normer. Från och med 2005 är IFRS standarden tvingande för noterade 

bolag inom EU. När samma redovisningsprinciper ska vara tillämpliga i ett stort antal 

länder kan de få olika effekter beroende på länders övriga ekonomiska och juridiska 

förhållanden (Artsberg, 2005, s. 140-144). Detta bidrar till komplexiteten i norm-

givningsprocessen och vi ville med figur 3 tydliggöra det förhållande som råder mellan 

parterna eftersom det kan skapa intressekonflikter vid implementering av en ny eller 

förändrad standard. 

3.4.4 Lobbying 

Vi kommer att fokusera på företagets del i normgivningsprocessen. Det är intressant för 

oss att titta på studier rörande företagsledningens attityder kring olika redovisnings-

principer för att det i vårt fall kan komma att påverka efterfrågan på leasing. Beroende 

på vilka attityder som finns väljer ledande befattningshavare en viss redovisningsprincip 

vilket kan leda till ett agerande som tar sig uttryck i lobbyingverksamhet. Därför är det 

väsentligt för oss att även titta på teorier rörande faktorer som leder till att vissa företag 

utför lobbying. 

Vi har tidigare nämnt att lobbying har studerats och forskare försöker att hitta vilka 

parter som utför lobbying och varför. Watts & Zimmermans studier (1978, 1979, 1990) 

var försök till att utveckla den positiva redovisningsteorin för att öka förståelsen för vad 

det är som driver normgivningsprocessen. Författarna har i sin första studie undersökt 

ett antal faktorer som påverkar ledande befattningshavares attityder till olika 

redovisningsstandarder, attityder som sedan kan komma att påverka företaget att utföra 

lobbying för eller emot olika redovisningsstandarder. Författarna studerade även 

kostnader och fördelar som nya redovisningsprinciper genererar och som tillfaller 

ledningen för att förstå de incitament som ledningen har för att ställa sig för eller emot 

en viss standard (Watts & Zimmerman, 1978, s. 113). Författarna fann att det främst var 

storleken på företag som var av betydelse för om de utförde lobbying eller inte och 

Richter, Samphantharak & Timmons (2009) fann att skattefördelar i vissa fall kunde 

vara en av anledningarna. 

Georgiou (2005) har undersökt lobbying i Storbritannien och även han ville utveckla 

den positiva redovisningsteorin. Han undersöker de tre hypoteserna som Watts & 

Zimmerman använde gällande redovisningsmetoder som ökar eller minskar företagets 

inkomst.  Georgiou (2005) har även ett tillägg med en fjärde faktor som var huruvida 

lobbying hade något samband med om företaget var börsnoterat i USA.  Georgiou 

(2005) menar att han utvecklar teorin genom att undersöka lobbying på flera olika 

standardförändringar samt över en tidsperiod på sex år, vilket skiljer sig från de studier 

som vi tidigare nämnt, vilka oftast fokuserar på endast en standardförändring.  

Georgious (2005, s. 340-342) studie visade att de som utfört lobbying mest troligt är 

stora företag, samt de som riskerar att råka ut för kostnader på grund av att de kommer 

eller har överskridit sina lånevillkor, vilket är överrensstämmande med den positiva 

redovisningsteorins andra och tredje hypotes. Enligt Zmijewski & Hagerman (1981, s. 

131) har tidigare studier visat på samband mellan skuldsättningsgraden och företags val 

av redovisningsprincip men Georgiou (2005, s. 340-341) kunde dock inte hitta något 
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samband mellan skuldsättningsgraden och huruvida företaget utfört lobbying. Vidare 

kunde han inte heller se något samband till teorins första hypotes gällande bonus till 

ledande befattningshavare. Någon direkt förklaring till avsaknaden av samband ges inte. 

Författaren spekulerar i att det skulle kunna vara ett resultat av att det inte är de personer 

som har deltagit i studien som har bonusbaserat incitament program, men nämner att en 

liknande studie på företag i Storbritannien har kommit fram till samma slutsats. Den 

fjärde faktorn som Georgiou (2005, s. 327) undersökte visade på ett samband där 

företag som utfört lobbying tenderar att vara börsnoterade i USA.  

Slutligen ville Georgiou (2005, s. 340-341) undersöka om det fanns något samband 

mellan de som utfört lobbying och vad de olika standardförändringarna kommer att 

påverka. Han fann att om företagen var stora, om de riskerar problem med låne-

villkoren, eller om de var börsnoterade i USA tenderar de att utföra lobbying under 

förutsättning att standarden påverkar inkomsten. Samtidigt fann han att endast storleken 

på företag har ett samband med standarder som påverkar upplysningskraven. Brist på 

engagemang kring dessa standardförändringar säger han skulle kunna förklaras av att 

företag endast tenderar att agera på sådana förändringar som har en direkt effekt på 

deras företag.   

När det kommer till beslut rörande redovisningsstandarder tror vi att ledningen, och 

kanske framförallt chefer, har den centrala rollen i alla beslut som rör den finansiella 

rapporteringen, vilket utifrån vår undersökning gör deras attityder centrala för om den 

nya leasingstandarden kommer att accepteras eller inte. 

3.5  TIDIGARE FORSKNING 

Nedan kommer vi att presentera de resultat som tidigare forskning har visat. Denna 

berör dels den nyckeltalspåverkan som kan uppstå vid en kapitalisering av operationella 

leasingavtal, och dels hur företag i ett tidigare skede har varit inställd till det nya 

leasingförslaget. 

3.5.1 Effekter på nyckeltal 

Finansiella nyckeltal är någonting som ofta används av intressenter för att värdera hur 

olika företags ekonomiska situation ser ut. Beaver (1966, s. 71-72) skriver bland annat 

att finansiella nyckeltal kan användas för att förutspå viktiga ekonomiska händelser för 

företaget, men också för att ta reda på om företagets betalningsförmåga verkar god eller 

om företaget går mot att misslyckas. Det som avses med att misslyckas är i detta fall 

exempelvis om företaget är på väg in i en konkurs eller att de inte kan betala utdelning 

till sina aktieägare. Detta kan skapa incitament för ledande befattningshavare att vilja 

visa en positiv bild av företaget vilket inkluderar företagets finansiella nyckeltal. 

PwC har granskat det nya förslaget och publicerat en guide för vilka effekter det nya 

förslaget kommer att få i praktiken. Den föreslagna redovisningsmodellen för leasing 

kommer att påverka både balans- och resultaträkningen. Den redovisade ”rätten att 

nyttja den leasade tillgången” kommer att öka leasetagarens totala tillgångar, någonting 

som i sin tur sänker företagets ATO samt dess avkastning på sysselsatt kapital. Denna 

ökning av tillgångar på balansräkning kommer också att påverka företagets skuld-

sättningsgrad som ökar till följd av de redovisade skulder tillhörande leasingobjektet 

(PwC, 2010a, s. 13). 
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De hyresbetalningar som redovisats i nuvarande redovisningsstandard kommer i och 

med det nya förslaget att ersättas med avskrivningar och räntekostnader. Denna för-

ändring kommer att påverka företagens nyckeltal både positivt och negativt, där 

exempelvis företagets EBIT och EBITDA kommer att påverkas positivt medan 

räntetäckningsgraden kommer att påverkas negativt (PwC, 2010a, s. 13). 

I en studie som bland annat genomförts av PwC framgår att företagens räntebärande 

skulder, samt dess skuldbalans kommer att öka till följd av den nya redovisnings-

standarden för leasing. Samma studie visade även att den påverkan som sker på 

företagens nyckeltal kommer att skilja sig mellan olika branscher (PwC, 2010a, s. 14). 

Bryan, et al. (2010) beskriver hur de gör för att kapitalisera operationella leasingavtal. 

Deras syfte är att demonstrera vilka effekter förändringen i leasingstandarden kommer 

att ha på företags nyckeltal. Författarna beskriver i detalj hur de gör sina beräkningar 

och vi väljer att hänvisa läsaren direkt till artikeln för mer detalj kring beräkningarna, 

eftersom vi anser att den beskrivningen sträcker sig utanför området för vår uppsats.  Vi 

kommer inte att diskutera hur mycket nyckeltalen har påverkats eftersom det är väldigt 

individuellt och bland annat kopplat till leasingavtalens storlek, proportion och art. 

Istället använder vi resultatet av deras studie för att jämföra det med liknande studier 

vilket hjälper oss att få en summerad bild över möjliga effekter på företags nyckeltal 

som kapitalisering kan medföra. Denna jämförelse är relevant för vår studie eftersom 

dessa effekter på nyckeltal i sin tur kan påverka de beslut som ledande befattnings-

havare tar, och därmed också efterfrågan på leasing. 

Författarna menar att även om det ackumulerade beloppet för hela leasingperioden 

kommer att vara densamma vare sig företaget betalar en leasingavgift (operationellt 

leasingavtal) eller om de istället har ränte- och avskrivningskostnader (right-to-use 

modell) så kommer beloppen på enskilda år att påverka resultaträkningen på olika sätt. 

Om företag ska betala ränta och avskrivningar, som det nya förslaget säger, kommer 

leasingavgiften att flyttas från försäljnings- och administrationskostnader och därmed 

öka EBITDA eftersom bara en del av avgiften kommer att omklassificeras som 

avskrivningskostnad. Effekten kommer även bli att EBIT ökar. Effekter på balans-

räkningen blir mer markant och särskilt på nyckeltal som skuldsättningsgraden som 

ökar samt ROA och räntetäckningsgraden som kommer att minska. Sammanfattningsvis 

fann författarna att nyckeltalen tillhörande resultaträkningen påverkades fördelaktigt 

och balansräkningens nyckeltal påverkades mindre fördelaktiga eftersom det får 

företagen att verka mer riskfyllda och mindre effektiva (Bryan, et al., 2010, s. 37-38) . 

En annan möjlig konsekvens av det nya förslaget kan vara att företag måste skriva om 

sina befintliga avtal. Enligt författarna bör dock företags kalkylränta inte påverkas 

eftersom kapitalmarknaden är medveten om företags off-balans sheet-finansiering 

(Bryan, et al., 2010, s. 38). 

När det gäller branschpåverkan fann författarna att effekterna på skuldsättningsgraden 

och ROA påverkar företag inom detaljhandeln mest. Skuldsättningsgraden skulle få 

minst påverkan inom energi- och kraftförsörjning samt finansiella tjänstesektorn medan 

ROA skulle vara relativt opåverkade inom energi- och kraftförsörjning, tillverknings- 

och oljeindustrin (Bryan, et al., 2010, s. 39). Denna branschskillnad är intressant 
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eftersom den varierande påverkan på nyckeltalen kan medföra att leasingefterfrågan kan 

förändras olika mellan dem. 

Imhoff Jr, Lipe & Wright (1997, s. 12) menar att tidigare studier som undersökt vilka 

effekterna blir på nyckeltal vid kapitalisering av operationella leasingavtal, har tittat på 

den påverkan som blir på balansräkningen och har många gånger antagit att effekterna 

på resultaträkningen inte är märkbara. Detta håller författarna inte med om och visar i 

sin studie att effekterna på resultaträkningen kan vara västentliga både för EBIT och för 

resultatet. 

De effekter rörande nyckeltal som visat sig på resultaträkningen är relevant för vår 

studie eftersom de kan ha en koppling till chefers bonusar och andra prestationsmått. 

Även om vår fokus inte ligger i att undersöka bonussystem kan detta ha en koppling till 

varför chefer har en viss attityd till en standardförändring som kan komma att påverka 

dem personligen. Den personliga påverkan som de upplever kan i sin tur ha effekt på 

hur de agerar i finansieringsbeslut och i förlängningen efterfrågan på leasing. 

Genom att justera tillgångar och skulder har tidigare forskare fått påverkan på ROA och 

skuldsättningsgrad och effekterna av denna justering antogs sedan vara noll i resultat-

räkningen. Imhoff Jr, et al., (1997, s. 12) menar att denna typ av förenklat antagande 

inte är helt korrekt och ger exempel som visar att bland annat resultatet minskade med 

22 % och EBIT ökade med 34 % bland företag inom flygindustrin. 

De effekter som ger utslag på resultaträkningen är kanske inte alla gånger lika 

signifikanta som de som påverkar balansräkningen men de kan påverka vissa vanliga 

nyckeltal som används för att jämföra, förutspå samt värdera företags prestationer. 

ROA, ROE, P/E och P/B är vanliga nyckeltal som ofta påverkas av justeringar av netto-

tillgångar och vinst. Den studie som Imhoff Jr, et al., (1997, s. 13-20) presenterar visar 

hur justeringar bör göras för att ge en korrekt bild av effekterna på rörelseintäkterna och 

resultatet, vilket har potential att påverka dessa nyckeltal. 

En justering av endast ROA för de tillgångar som redovisats utanför balansräkningen 

skulle öka skillnaden mellan företags prestationsmått, och försämra jämförbarheten 

mellan företagen, än om en full justering i både balans- och resultaträkningen skulle 

genomföras. Enligt författarna är det alltså sämre att bara justera balansräkningen än att 

inte göra någon justering alls. Litteratur rörande chefers kompensation skriver att mått 

på resultatet och rörelseintäkterna samt resultat påverkad av investeringar (ROA eller 

ROE) är mått som ofta används vid bestämmande av chefers bonus. Dessa justeringar är 

därför någonting som borde tas hänsyn till för att få bättre underlag för ekonomiska 

beslut inklusive beslut rörande kompensation till chefer (Imhoff Jr, et al., 1997, s. 31). 

ROA delas ofta upp i två beståndsdelar, där ena delen som är i täljaren, visar lönsamhet 

och den andra delen, som är i nämnaren, visar effektiviteten. Effektivitet kommer alltid 

att vara högre när operationella leasingavtal används istället för att kapitalisera 

leasingen, vilket innebär att ROA kommer att bli högre efter en kapitalisering (Imhoff 

Jr, et al., 1997, s. 24). 

Effekterna på ROE är dock inte lika tydliga, då effekterna för att kapitalisera 

operationell leasing skulle ge en mindre nämnare (eget kapital) medan effekten på 
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täljaren (resultatet) är oklara. Författarna förklarar detta med att om det operationella 

leasingavtalet inte överstigit 65 % av den beräknade genomsnittliga leasingperioden för 

avtalet skulle resultatet minskas av en kapitalisering. Detta är ofta fallet för 

operationella leasingavtal vilket gör att man ofta säger att en kapitalisering minskar 

resultatet. Detta innebär att många hellre väljer operationella avtal framför finansiella då 

detta ger företaget en högre ROE (Imhoff Jr, et al., 1997, s. 24-25). 

3.5.2  Attityder till det nya förslaget 

Under 2010 genomförde PwC i samarbete med Rotterdam School of Management, en 

undersökning för att samla och försöka förstå de reaktioner och uppfattningar som 

europeiska företag hade angående det nya förslaget till IAS 17 Leasing. De erbjöd 500 

noterade företag att delta i studien där ca 200 uppgav att de var villiga att delta. Studien 

genomfördes genom dialoger med företagen samt genom en webb-baserad enkät som 

vände sig till CFOs, externa chefer och de som ansvarar för den finansiella 

redovisningen. Studien slutfördes just innan det nya förslaget publicerades den 17 

augusti 2010, och summerar de åsikter som respondenterna lämnat angående det nya 

leasingförslaget utifrån leasetagarnas redovisningsmodell.  

IASB tillsammans med FASB har även publicerat ett dokument under 2010 som 

summerar de kommentarer och den feedback de fått på det nya leasingförslaget. 

Kommentarer till det nya förslaget kunde lämnas under en period på fyra månader och 

avslutades i december 2010 (IASB & FASB, 2011, s. 3). De kommentarer som samlats 

in omfattar både på vilka punkter det nya förslaget har stöd men även på vilka punkter 

det nya förslaget skapar oro. De som kommenterat förslaget representeras inte bara av 

enskilda företag utan även av bland annat revisorer, organisationer, standardsättare, 

användare av de finansiella rapporterna, samt de som upprättar finansiella rapporter 

(IASB & FASB, 2011, s. 69). 

Vi kommer här att presentera vad respondenterna till PwCs undersökning ansett om det 

nya förslaget samt kommentarer som IASB samt FASB fått gällande samma förslag. Vi 

vill med detta skapa en bild av vilka attityder som funnits till det nya förslaget. 

Det nya förslaget kommer enligt PwC att innebära högre totala kostnader i början av 

leasingperioden och lägre kostnader i slutet av perioden jämfört med idag (PwC, 2010a, 

s. 7). Dessa kostnader kommer ytterligare att intensifieras genom en regel som kräver 

att alla existerande leasingavtal ska ses som nya leasingavtal från den dagen då den nya 

standarden införs, vilket innebär att alla leasingavtal kommer att vara i början av sina 

leasingperioder. Majoriteten av respondenterna, 74 %, i PwCs undersökning var omed-

vetna om denna negativa effekt som blir på nettointäkten det första året som den nya 

standarden medför. 66 % av respondenterna verkade förstå vilken inverkan kostnaderna 

som uppstår på grund av det nya förslaget kommer att få på EBIT, dess kassaflöde samt 

dess räntetäckningsgrad efter införandet av den nya standarden. De verkade även förstå 

vilken inverkan detta förslag kommer att få på balansräkningen och hur nyckeltal som 

ATO och skuldsättningsgrad påverkas (PwC, 2010b, s. 7-10). IASB samt FASB har 

även fått kommentarer där det uttryckts oro över de höga kostnaderna som kommer att 

bli högre i början som en effekt vid övergången till det nya förslaget (IASB & FASB, 

2011, s. 61). 
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Förutom den upplevda administrativa börda som upprättarna av de finansiella rappor-

terna kommer få, uttrycktes bredare oro för kostnader relaterade till effekten av 

förslaget som kan bli på leasegivare och de implikationer detta kan få på leasing-

industrin. De oroade sig över effekter på låneavtal på grund av den inverkan som blir på 

viktiga nyckeltal hos företaget, som exempelvis skuldsättningsgrad och EBITDA. Oro 

uttrycktes även för andra kostnadsfrågor så som att företag behöver omstrukturera 

kompensationsplaner, utbildningskostnader, kostnader för att uppdatera IT-system, samt 

den ekonomiska påverkan detta förslag kommer få på företag för den aktuella tiden i 

företagets utvecklingscykel (IASB & FASB, 2011, s. 63-64). 

Vid tidpunkten då PwCs undersökning genomfördes hade respondenterna endast haft 

begränsad kommunikation med sina intressenter om vilken inverkan den kommande 

leasingstandarden kommer att få. Endast 37 % av respondenterna hade börjat diskutera 

den kommande förändringen samt vilken inverkan den kommer att få med ledningen, 

och ännu färre hade diskuterat detta med sina investerare. Förändringar i den finansiella 

rapporteringen kan skapa negativa reaktioner på marknaden om dessa kommer som en 

överraskning. Enligt PwCs undersökning hade majoriteten av företagen vid denna tid-

punkt inte en tillräcklig kommunikationsstrategi för att undvika detta (PwC, 2010b, s. 

11). 

En av de viktigaste anledningarna till den nya standarden är att den ska ge mer 

användbar information till användarna av de finansiella rapporterna. Majoriteten av 

respondenterna i PwCs undersökning ansåg att den föreslagna förändringen kommer att 

leda till en viss grad av förbättring av den finansiella rapporteringen för investerare, 

men denna förbättring ansågs som liten i ögonen på de som upprättar de finansiella 

rapporterna. Vissa uttryckte att detta var på grund av att det nya förslaget är komplext 

samt på grund av den bedömning som kommer att krävas när uppskattningar ska göras 

(PwC, 2010b, s. 12-13). Kommentarer som IASB samt FASB fått gällande det nya 

leasingförslaget har också berört den komplexitet som det nya förslaget medför. Vissa 

efterfrågade ett utökat tidsförlopp för standardens färdigställande och införande på 

grund av den komplexitet som standarden medför, men också för de upplevda högre 

kostnaderna som implementeringen innebär (IASB & FASB, 2011, s. 63). 

Nästan alla som kommenterade IASB samt FASBs redovisningsförslag för leasing höll 

med om att redovisningen av kortfristiga leasingavtal bör vara enklare än långfristiga 

avtal. Många tyckte också att denna förenklade redovisningsmetod borde vara 

konsekvent med nuvarande redovisning för operationella leasingavtal, hellre än den 

metod som styrelsen föreslagit (IASB & FASB, 2011, s. 11). De som kommenterade 

förslaget noterade en risk med den föreslagna förenklade redovisningsmetoden för kort-

fristiga avtal som skulle kunna resultera i att leasegivarna kräver en premie, eller att de 

försöker minimera risken för leasetagarna att strukturera avtalen till att vara kortfristiga 

för att dra nytta av förenklingen (IASB & FASB, 2011, s. 22).  

I undersökningen av PwC frågades även hur respondenterna trodde att den framtida 

leasingen skulle påverkas av den nya standarden och här framkom att respondenterna 

övervägde flera olika alternativ så som att övergå till mer korttids leasing, att använda 

sig av mer serviceinriktade leasingkontrakt samt att överväga direkta köp av tillgångar. 

40-60 % av respondenterna förväntade sig att de inte skulle leasa på samma sätt som de 

gör idag efter att den nya standarden implementerats (PwC, 2010b, s. 14). 



31 

 

Den kritik som kommer fram i PwCs undersökning och även i den respons som IASB 

samt FASB fått relaterat till att redovisningen blir komplext och att kostnaderna för 

implementeringen blir för höga menar Bryan, et al. (2010, s. 37) är sekundära. De säger 

att det istället är nyckeltal så som ROA och skuldsättningsgrad som är av störst vikt och 

företag som påverkas mest av statistik rörande dessa nyckeltal kommer att vara mer 

motsträviga till förslaget (Bryan, et al., 2010, s. 37).  

Denna studie som PwC gjorde bidrog till att väckta vårt intresse att vidare vilja studera 

utvecklingen av det nya leasingförslaget. Denna undersökning är snarlik den vi kommer 

att genomföra eftersom även vi försöker samla ledningens attityder kring detta nya 

förslag, och genomföra vår undersökning via en webb-baserad enkät likt PwC. Det som 

skiljer vår studie från PwCs är att vi endast riktar oss till svenska börsnoterade företag 

för att få en uppfattning om hur situationen i Sverige ser ut. En annan skillnad är att vi 

inte bara tar hänsyn till leasetagarna utan försöker även att samla in leasegivarnas 

åsikter utifrån den redovisningsmodell de använder. 

PwC genomförde sin undersökning i ett relativt tidigt skede då många av 

respondenterna angav att de inte var fullt medvetna om vilka effekter de nya förslaget 

kommer att innebära. Vi hoppas att vi, genom att genomföra en liknande studie i ett 

senare skede, få åsikter som är mer representativa och underbyggda då respondenterna 

förhoppningsvis hunnit ta del av, och sätta sig in i, det förslag som publicerades precis 

efter de att PwCs undersökning slutförts. 

 

I figur 4 vill vi sammanfatta vår teoretiska referensram. Agentteorin, den positiva 

redovisningsteorin och nyckeltalsteorierna påverkar alla de tre faktorer vi tidigare 

presenterat, vilka i sin tur påverkar det val av redovisningsprincip som företagen gör. 

Även om flexibiliteten i redovisningen av leasing försvinner för leasetagarna kommer 

företagen fortfarande att kunna göra strategiska val gällande leasing. Det kan leda till att 

proportionen mellan lång- och korttids leasing förändras men det skulle också kunna 

påverka efterfrågan på leasing om företag väljer att köpa istället för att leasa.  

  

Figur 4. Schematisk bild, koppling mellan teori och val av redovisningsprincip. (Egen modell). 
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3.6 FRÅN TEORI TILL ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi med utgångspunkt i de teorier vi beskrivit presentera vad vi 

vill undersöka. 

I och med det nya förslaget kommer motiven till leasing att förändras. Om de motiv 

som chefer/ledning anser göra leasing fördelaktigt försämras, alternativt försvinner, kan 

deras attityder till leasing komma att påverkas negativt. Utifrån att motiven kommer att 

påverkas av det nya förslaget vill vi undersöka om det finns det något samband mellan 

chefer/ledningens inställning till leasing och det nya förslaget. 

Eftersom nyckeltal ofta används för att värdera företag, som vi beskrivit tidigare, kan 

det finnas incitament för chefer/ledning att vilja visa en positiv bild av företaget vilket 

inkluderar företagets finansiella nyckeltal. Vi vill därför undersöka om de chefer som 

anser att deras företag erhåller en mer fördelaktig balansräkning kommer att vara 

positivt inställda till leasingförslaget. Vi vill även se om det finns något samband mellan 

de som i dagsläget anser sig uppvisa en mer fördelaktig balansräkning och de som utfört 

lobbying. 

Enligt tidigare studier kommer detaljhandeln att se störst effekt på skuldsättningsgraden 

och ROA efter standardförändringen. Dessa studier menade även att energi och kraft-

försörjning kommer att ha relativt opåverkade nyckeltal. Med anledning av detta vill vi 

undersöka om branscher inom detaljhandeln är mer negativt inställda till förslaget än 

branscher som energi- och kraftförsörjning, material samt finansiella tjänstesektorn. 

Enligt den teori vi presenterat förstår vi nu att nyckeltal som EBIT ofta är förknippat 

med bonusavtal och därför vill vi se hur chefer är inställda till dessa nyckeltal istället för 

att titta direkt på bonusavtalens utformning. Detta stämmer mer överrens med vår 

forskningsfråga eftersom vi är intresserade av chefers attityder och inte av bonus-

avtalens utformning. Genom att ställa frågor som är indirekt kopplade till bonusavtal 

hoppas vi att respondenterna inte påverkas och därmed kan svara mer objektivt. Därför 

vill vi ta reda på om de chefer som anser att deras företag erhåller en mer fördelaktig 

resultaträkning kommer att vara positivt inställda till leasingförslaget. 

Teorier säger att företag som riskerar högre kostnader på grund av politiska beslut är 

negativt inställda till nya redovisningsprinciper. Större företag påverkas mer av politiska 

beslut dels för att reglerare oftast har mer fokus på större företag och dels för att de för-

ändringarna på den politiska nivån får störst effekt hos dem. Detta är också anledningen 

till varför de lobbar. Vi vill därför se om företag som upplever att det nya förslaget 

innebär högre kostnader kommer att vara negativt inställda till förslaget. Vi vill även se 

om det finns något samband mellan de företag som utfört lobbying och de som upplever 

att förslaget innebär högre kostnader. 

Utifrån de motiv som driver leasetagarna att välja leasingavtal i förhållande till att köpa 

en tillgång kommer indirekt att påverka leasegivarna och leasingmarknaden. Vi tycker 

därför att det är intressant att titta på om attityderna till det nya leasingförslaget skiljer 

sig mellan leasegivare och leasetagare.  
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4. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel vill vi förklara hur vi har gått tillväga samt hur vi har resonerat kring de 

praktiska delarna av vår studie. Här presenteras bland annat hur vi gjort vårt urval, 

hur konstruktionen av vår enkät gått till, samt vilka metoder vi använder vid analysen 

av vår empiri.  

4.1 URVAL  

När vi pratar om urval i undersökningar utgår vi ifrån en population. Populationen 

består av samtliga enheter som vi gör vårt urval ifrån. Ur denna population utgör urvalet 

de enheter som vi vill studera (Bryman & Bell, 2005, s. 111).  

Vår undersökning riktar sig mot stora svenska företag och eftersom vi vill studera 

företag som använder sig av IFRS som redovisningsstandard skulle dessa företag även 

vara börsnoterade. På STO kan svenska bolag vara börsnoterade på tre olika listor, 

Large, Mid, eller Small Cap. På vilken lista företagen återfinns är beroende på deras 

marknadsvärde.  

Utifrån våra teorier, förväntar vi oss att företag listade på Large och Mid Cap kan 

komma att uppleva störst effekter av den nya standarden på grund av sin storlek. Vi 

valde att ta med företag listade på Mid Cap för att vi inte ville riskera att få för låg 

svarsfrekvens. Vi anser att de är tillräckligt stora företag, eftersom de har ett börsvärde 

som överstiger 150 miljoner Euro. Vi valde att inte undersöka företag listade på Small 

Cap eftersom det finns risk för att vissa effekter inte syns i de minsta företagen och för 

att inte riskera att vi inte kan förklara effekterna med hjälp av våra teorier. Eftersom 

dessa företag inte ingår i vår population kommer vi inte att göra några försöka att 

överföra några resultat på dessa. Vi har gjort en avvägning där faktorer så som den tid 

och de resurser vi har till förfogande samt de kraven på reliabilitet och noggrannhet vi 

har känns acceptabla för vår studie.  

Den 24 januari 2011 utgjorde 134 företag vår population genom att de var listade på 

Large och Mid Cap, STO (NasdaqOmx, 2011) och vi ansåg det möjligt att kontakta 

samtliga. Detta innebär att vi gjorde en totalundersökning och det minimerar risken att 

urvalsfel uppstår (Dahmström, 2000, s. 57). 

Eftersom vår studie syftar till att undersöka ledande befattningshavares attityder till den 

kommande standardförändringen, som kan komma att påverka efterfrågan på leasing, 

har det varit ledande befattningshavare som deltagit i vår undersökning. Vi valde att 

göra en webbenkät för att minimera risker med att antalet respondenter begränsas på 

grund av svår tillgänglighet. Vi blev därmed inte beroende av att ledande befattnings-

havare var kontaktbara vid begränsade tidpunkter. Vår enkät skickades så långt det var 

möjligt direkt till deras personliga e-postadresser och enkäten var öppen att besvaras 

under ca en månads tid. Detta innebar att tillfällig frånvaro inte skapade några hinder för 

vår svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2005, s. 110-112).  

När vi sökte den initiala kontakten med företagen utgick vi från deras respektive 

hemsida. Vi ville komma i kontakt med personer med insyn i företagets ekonomiska 

strategi och som helst har inflytande över denna. Vi var dock medvetna om att det 

kunde vara svårt att nå dessa personer speciellt denna tid på året när företag har allmänt 
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hög arbetsbelastning. I första hand letade vi efter CFO/ekonomichef/ekonomidirektör, 

men om det inte fanns direkta e-postdresser till dessa personer på hemsidan sökte vi den 

initiala kontakten från, i följande ordning, finanschef/finansdirektör, Investor-

Relationskontakt, Human-Relations kontakt, allmän informations e-postdress eller i 

sista hand via ett allmänt kontaktformulär på företagets hemsida. Vårt val att söka 

personer med ovan nämnda befattningar är även liknande befattningshavare som PwC 

vände sig till i deras undersökning som vi tidigare nämnt, varför det kändes som en 

lämplig målgrupp för de frågeställningar vi vill undersöka och den data vi vill samla in.  

Kontakt med företagen har enbart varit korrespondens via e-post och initial kontakt tog 

vi den 2 mars 2011. Vi berättade vilka vi var, anledningen till varför just de hade blivit 

kontaktade, vilket ämne vi skriver om samt vilken person vi ville komma i kontakt med. 

Vi bad mottagaren av e-postmeddelandet att vidarebefordra vår förfrågan eller svara oss 

om de trodde att någon annan på företaget skulle vara bättre lämpad att svara på 

enkäten. Enligt rekommendationer givna av Saunders, Lewis, & Thornhill (2008, s. 

396-397) brukar påminnelser till respondenterna öka svarsfrekvensen. Därför skickade 

vi ut två påminnelser den 16 respektive 22 mars 2011 till de företag som ännu inte 

svarat, vilket höjde vår svarsfrekvens från 14,9 % till 23 %. En tidigare studie som vi 

tagit del av anger sin egen och tre andra likande studiers svarsfrekvens som även de 

riktade sig till CFOs, att befinna sig inom spannet 9-16 % (Graham, Harvey, & 

Rajgopal, 2005, s. 10). Därför anser vi att vi har en relativt bra svarsfrekvens med tanke 

på den höga befattning de personer vi sökte besitter. 

4.2 ENKÄTKONSTRUKTION 

Eftersom den enkät vi skickar ut är vår huvudsakliga källa till att samla in data samt det 

faktum att vi endast kan skicka ut enkäten vid ett tillfälle utan möjlighet till justering 

eller komplettering är det viktigt att enkäten utformas på ett professionellt sätt. Det är 

alltså avgörande för vår undersökning hur enkäten disponeras samt, hur frågorna ställs 

så att de uppfattas på ett korrekt sätt för att kunna generera ett resultat som är trovärdigt. 

Som vi nämnde i föregående avsnitt valde vi att göra en webbenkät för att minimera 

risker som kan uppstå på grund av svår tillgänglighet. Ett annat motiv till valet av att 

göra en enkät är att den studie som PwC genomförde under 2010 skedde på liknande 

sätt. Deras studie gjordes på samma ämnesområde och med liknande syfte där resultaten 

som redovisades var informativa.  

Vid konstruktionen av vår webbenkät valde vi att ta hjälp av de tjänster som Survey-

Monkey erbjuder. SurveyMonkey har nämnts i metodböcker samt är ett företag som vi 

hört talas om genom kontakter som tidigare använt deras tjänster. Efter att ha undersökt 

vad SurveyMonkey erbjuder för möjligheter, ansåg vi tjänsten vara tillförlitligt. 

En attraktiv och professionellt utformad layout på enkäten där forskaren tänker på att 

justera marginaler, välja typsnittsstorlek och radavstånd på ett sådant sätt så att enkäten 

inte känns för ”tät” och överfull, brukar kunna öka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 

2005, s. 168). Vi ville att enkäten inte skulle se ut att kräva för mycket arbete av 

respondenten, utan ge ett intryck av att vara lättsam och inbjudande. Eftersom vi 

genomförde vår enkät via en länk på webben var vi noga med att välja typsnitt, färg och 

en layout som var enkel och stilren, samt som skulle fungera för alla operativsystem för 
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att undvika att dispositionen förändrades beroende på var respondenten valde att öppna 

enkäten. 

Eftersom vi vänder oss till ledande befattningshavare inom svenska börsnoterade 

företag är vi, som vi tidigare nämnt, medvetna om att de har hög arbetsbelastning samt 

även är i tider då förberedelser av finansiella rapporter ska göras. Vårt mål med enkäten 

var därför att den inte skulle vara för omfattande för att undvika att bortprioriteras på 

grund av tidsbrist. Enkäten bestod därför av 10 frågor som tog cirka 5 minuter att fylla i. 

Det har även visat sig att korta enkäter visar lägre bortfall än mer omfattande enkäter 

(Bryman & Bell, 2005, s. 165). 

För att introducera vår enkät började vi med att inkludera ett introduktionsbrev på första 

sidan. Introduktionsbrevet är den första delen av enkäten som respondenterna kommer 

att se och det finns både för- och nackdelar med ett sådant introduktionsbrev. Vissa 

respondenter använder detta för att bestämma om de ska delta i undersökningen eller 

inte, medan andra tyvärr ignorerar denna text (Saunders, et al., 2008, s. 388-390). Vi 

valde att publicera ett introduktionsbrev för att poängtera varför vi genomför denna 

enkätundersökning samt kort presentera det nya standardförslaget om leasing som IASB 

lagt fram för att försäkra oss om att respondenterna förstod vilket standardförslaget var 

samt att de visste vad de gav sig in på genom att delta i undersökningen. I slutet av 

enkäten var vi noga med att publicera våra kontaktuppgifter så som namn och e-

postadress för eventuella frågor som respondenten kan tänkas ha samt att tacka för att de 

tagit sig tid att svara (Saunders, et al., 2008, s. 391-392). 

Vi valde att ha ett jämt antal svarsalternativ på de frågor där vi ville att respondenterna 

skulle rangordna sitt ställningstagande. Vi är medvetna om att detta kan påverka 

respondenterna negativt då de inte känner att de kan förhålla sig neutrala i frågan och i 

värsta fall bidra till att de undviker att svara. Vi har dock diskuterat vilka för och nack-

delar som ett jämt antal svarsalternativ kan komma att få och beslutade att utforma 

enkäten på detta sätt.  Genom att inte ge respondenterna möjligheten att välja ett neutralt 

”mittenalternativ” tvingas de ta ställning till påståendena och frågorna vi ställt.  Vi anser 

att genom att inte använda ett neutralt svarsalternativ försäkrar vi oss om att 

respondenterna tänker över sitt svar innan de fyller i enkäten snarare än att riskera att 

respondenten gör det lätt för sig genom att säga att de är neutrala. Istället använde vi ett 

svarsalternativ ”vet ej” om de skulle känna att de inte har någon kunskap i frågan, ett 

alternativ som vi ansåg var mer informativt för vår undersökning (Grenness, 2005, s. 

142). 

När vi utformade våra frågor ville vi ha övervägande slutna frågor eftersom dessa är 

lättare att besvara samt är mindre tidskrävande för respondenterna att fylla i jämfört 

med öppna frågor. Eftersom enkätstudier utesluter möjligheten att formulera frågorna 

efter individuella respondenter, i motsats till intervjuer, samt att möjligheten att ställa 

följdfrågor försvinner var vi noga med att utforma de på ett sätt så att de skulle vara 

lätta att förstå för att minimera risken för bortfall, så som missförstånd alternativt att 

respondenten hoppar över en fråga (Bryman & Bell, 2005, s. 161-162). Vi studerade 

även de frågeställningar som PwC använde i sin studie inom samma ämnesområde för 

att få en bild av hur liknande frågor kan utformas. Genom att använda redan prövade 

frågor kan vi öka både reliabiliteten och validiteten i vår studie. Öppna frågor innebär 

ofta att respondenterna själv ska skriva ner sina svar i form av ord eller meningar, vilket 



36 

 

innebär att vi som forskare måste göra tolkningar av de angivna svaren för att kunna 

analysera vår data. Slutna frågor underlättar denna process eftersom det gör det möjligt 

för oss att till större grad förhålla oss objektiva till vår insamlade data samt undvika att 

våra tolkningar ska påverka resultatet. 

Eftersom vi vänder oss till börsnoterade svenska företag har vi valt att endast söka 

svenska kontakter samt att inte översätta enkäten till engelska. Detta har inneburit att vi 

fått acceptera bortfall eftersom det är några företag som endast kunnat besvara enkäten 

om den varit på engelska. Om vi skulle gjort en översättning av enkäten till engelska för 

dessa företag innebär det en risk för oss eftersom innebörden i frågorna kan ändras 

antingen av oss som översättare eller i tolkningen som respondenten gör av frågorna.  

Enkäten hade en tvångsfunktion som innebar att respondenten inte kunde klicka sig 

vidare förrän alla frågor var besvarade. Att använda en sådan funktion är lite av ett våg-

spel mellan att antingen riskera att respondenten inte väljer att skicka in enkäten, 

alternativt att vi får enkäter tillhanda som saknar svar på vissa frågor. Vi övervägde för- 

och nackdelar med att använda denna funktion och kom fram till att oavsett om 

respondenterna väljer att inte skicka in enkäten eller väljer att skicka in en enkät där 

vissa svar saknas skulle vi vara tvungna att klassa denna som ett bortfall. Av denna 

anledning valde vi därför att använda denna funktion, och ta risken att respondenterna 

tvingas fullgöra enkäten för att kunna skickas in. Om det skulle visa sig att någon 

respondenterna inte fyllt i en fullständig enkät hoppades vi att denna funktion snarare 

skulle bli en påminnelse för respondenten att titta igenom enkäten ytterligare en gång 

om fallet var så att respondenten oavsiktligt missat att fylla i en fråga. 

Alla frågorna i vår enkät disponerades på en och samma sida i webbläsaren och gav 

respondenterna möjligheten att läsa igenom hela enkäten innan de besvarar frågorna, 

vilket är någonting som kan vara en nackdel för undersökning eftersom frågorna inte 

besvaras i rätt ordningsföljd (Bryman & Bell, 2005, s. 163). Detta skapade dock inget 

problem för vår del då våra enkätfrågor visserligen behandlade samma ämnesområde, 

men inte var beroende av varandra samt inte var beroende av att besvaras i någon 

speciell ordningsföljd. 

En annan nackdel med enkäter kan vara att inte veta vilka som egentligen besvarad 

denna (Bryman & Bell, 2005, s. 163). Eftersom vi i vissa fall var tvungna att skicka 

enkäten till en allmän e-postadress där vi inte visste vem på företaget som skulle stå 

som mottagare var detta någonting som vi var noga med att ta hänsyn till. Genom att 

skapa individuella enkätlänkar till varje företag, samt använda bakgrundsvariabler i 

enkäten gällande vilken befattning respondenten hade, kunde vi kontrollera vilka 

företag som deltagit samt vilken befattning respondenten hade. Dessa individuella 

länkar var även av stor vikt eftersom detta gjorde det möjligt för oss att kunna skicka ut 

påminnelser till de företag som ännu inte besvarat enkäten, samt sända ett tack till de 

som deltagit. 

Innan vi valde att publicera enkäten samt sända denna till vår population testade vi 

denna på våra studiekamrater. Vi gjorde detta för att försäkra oss om att enkäten dispo-

nerades på ett det sätt som vi avsett gällande layout och typsnitt, samt för att se om den 

var lätt att följa och inte var allt för omfattande. Vi ville även kontrollera att frågorna 

var utformade på ett tydligt sätt och att svarsalternativen var tydligt presenterade. 
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4.3 BORTFALL 

Bortfall är vanligt förekommande vid undersökningar likt vår och består av sådana 

enkäter som forskaren inte kan använda sig av i sin analys. Det kan exempelvis bero på 

brister i samplingsförfarandet vilket kan innebära att urvalsramen inte är tillräcklig, att 

respondenterna försummar vissa frågor i enkäten, eller att frågorna i enkäten är 

formulerade på ett olämpligt sätt. Bortfallet kan även bero på andra felaktigheter som 

uppstår när forskaren ska bearbeta sin data (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Bortfall är ett 

problem som forskaren måste beakta för att försäkra sig om att urvalet är representativt 

för den population forskaren vill undersöka. Vi gjorde en totalundersökning vilket, som 

tidigare nämnt, minskar risken för urvalsbortfall och problematik kring urvalsprocessen.  

Vår population bestod av 134 svenska börsnoterade företag, men redan i processen att ta 

fram kontaktuppgifter till de olika företagen fick vi ett bortfall. Det visade sig att 5 av 

dessa 134 företag inte hade svenska kontaktuppgifter på grund av att deras huvudsakliga 

verksamhet inte låg i Sverige. Detta innebar att vi uteslöt dessa från vår undersökning 

redan i ett tidigt skede eftersom vi hade tagit beslutet om att inte översätta vår enkät till 

engelska.  

 

 

 

 

 

 

 

Utav de 129 enkäter som skickades ut fick vi ett totalt bortfall på 98 enkäter vilket inne-

bar att vi hade 31 svarande. Av dessa 98 enkäter kan vi förklara bortfallet för 16 

eftersom respondenterna angett en orsak till varför de valt att inte delta. Dessa orsaker 

var bland annat att de inte ansett sig ha tid att fylla i enkäten, att de inte ville delta i 

undersökningen av okänd orsak, att de ansett sig ha för liten andel leasing för att vara 

representativa för vår undersökning, eller att de angett att de inte har någon form av 

leasing.  

Vi fick manuellt besöka varje enskilt företags hemsida för att finna e-postadresser, 

vilket skapade svårigheter i att veta om vi kommit i kontakt med den person som var 

mest lämpad för undersökningen. Detta kan ha varit en bidragande faktor till det bortfall 

vi fick eftersom den person vi kontaktade initialt kan ha haft otillräcklig kunskap inom 

området.  

Bortfall kan skapa problem om det visar sig att de som inte deltagit i undersökningen 

har någon typ av gemensam nämnare som kan skilja sig i något avseende från de som 

Figur 5. Från total population till slutlig svarsfrekvens. (Egen modell). 
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svarat. En sådan skillnad kan komma att vara viktig för den frågeställning vi vill studera 

vilket gör det viktigt för oss att göra en närmare analys av vårt bortfall. För att kunna 

kontrollera i vilken utsträckning stickprovet skiljer sig från populationen i övrigt är det 

viktigt att ha data om de respondenter som inte varit tillgängliga, det vill säga att 

inkludera bakgrundsvariabler (Bryman & Bell, 2005, s. 112).  

Trots åtgärder för att få betryggande svarsfrekvens utgörs vårt bortfall av 77 %. Av 

denna anledning känner vi att vi måste göra en djupare analys av orsaker till detta bort-

fall. Genom att vi noterat befattning på de personer vars kontaktuppgifter vi samlat in 

kan vi se om det tenderar att vara en viss ledningsposition som inte varit tillgänglig. Vi 

har även bransch som bakgrundsvariabel vilket gör det möjligt för oss att se om någon 

bransch, på grund av bortfallet, är underrepresenterat i vår undersökning och därmed 

kan riskera att påverka studiens resultat. Eftersom vi var tvungna att skicka ut 

påminnelser för att på så sätt öka vår svarsfrekvens vill vi också se om de respondenter 

som valde att delta i undersökningen i ett tidigt skede, det vill säga innan påminnelse 

skickades ut, skiljer sig från de som valde att delta efter påminnelse skickades ut. 

Som vi tidigare nämnt har det tidigare publicerats studier, som riktat sig till lednings-

poster likt vår studie, men med ett bortfall större än 77 %. Dessa studier har trots sitt 

stora bortfall lyckats publicera informativa resultat, vilket gör att vi inte ser några 

problem med att genomföra vår analys (Graham, et al., 2005, s. 10). 

4.3.1 Bortfallsanalys 

Efter att ha analyserat bortfallet utifrån vilken befattning respondenterna angett fann vi 

att vår data saknar representanter med VD och IR ansvarig som befattning. Vi anser att 

avsaknaden av dessa befattningsposter inte kommer att påverka vår undersökning 

negativt eftersom vi i första hand ville komma i kontakt med CFOs, ekonomichefer eller 

redovisningsansvariga, vilka alla är representerade.  

Vår data är representerade av alla branscher utom energi och kraftförsörjning. Trots 

detta anser vi att det inte kommer att skapa problem för oss i vår analys gällande efter-

frågan på leasing mellan branscher. Tidigare studier vi presenterat menar att branscher 

inom energi och kraftförsörjning inte kommer att påverkas i lika stor utsträckning av 

den nya leasingstandarden. 

Vi jämförde de respondenter som valde att delta i undersökning i tidigt skede med de 

som deltog senare med hjälp av en korstabell. Efter denna jämförelse såg vi att de som 

svarat senare varit mer extrema i sina svar gällande deras inställning till det nya för-

slaget, där inställningen var mer negativ i de senare svaren. Om vi extrapolerar detta 

skulle det kunna innebära att vårt bortfall möjligen kan vara ändå mer extrema i sin 

inställning till förslaget, vilket skulle kunna ge en indikation på att de som inte deltog i 

vår undersökning är negativt inställda till det nya leasingförslaget. Vi vet dock att en 

sådan extrapolering med mer djupgående variabler som attityder kan vara 

problematiskt, eftersom det ofta är svårt att avgöra bortfallets karaktär utifrån dessa 

(Bryman & Bell, 2005, s. 112). 

Vi ville även se om det fanns stora skillnader i bortfallet mellan Large och Mid Cap, för 

att på så sätt säkerställa om någon av listorna varit underrepresenterade. Antalet företag 

från vardera lista som valt att deltagit i vår studie är relativt lika, 17 företag från Large 
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Cap respektive 14 företag från Mid Cap. Bortfallet från Large Cap var dock mindre 

(69,6 %) jämfört med bortfallet på Mid Cap (82,1 %). Denna procentuella skillnad i 

bortfall beror på att företag listade på Mid Cap är fler än de listade på Large Cap. Vi 

anser dock att ingen av listorna är underrepresenterade eftersom antalet företag från 

vardera lista är relativt lika. Vi anser också att det är positivt för vår studie att bortfallet 

för Large Cap är mindre eftersom vi hade för avsikt att nå ut till så stora företag som 

möjligt där vi förväntar oss att effekterna till följd av standardförändringen blir mer 

markanta. 

En anledning som kan ha bidragit till vårt bortfall kan vara att respondenterna inte var 

helt anonyma i vår undersökning eftersom vi hade individuella länkar till varje företag. 

Vi var dock noga med att poängtera att respondenternas svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Detta var en risk vi tog för att vi ville kunna ha möjligheten att skicka ut 

påminnelser till de respondenter som ännu inte deltagit utan att de som redan besvarat 

enkäten skulle få onödiga e-postmeddelanden som inte berörde dem. Vi ville även 

kunna härleda företag till deras finansiella rapporter för att ha möjligheten att kunna 

förklara vårt resultat om det skulle krävas ytterligare information. Andra orsaker till vårt 

bortfall kan vara, som vi nämnt tidigare, att företagen har hög arbetsbelastning och 

därmed prioriterat mer relevanta arbetsuppgifter, eller att företagen inte anser sig ha 

tillräckliga proportioner leasing för att anse sig representativa för vår undersökning. 

4.4 STATISTISK BEARBETNING  

Den data vi samlat in via vår enkät har bearbetats statistiskt i SPSS. Vår data innehåller 

variabler med två olika variabelvärden. En del av vår data innehåller variabelvärden 

som endast är klassifikationer vilket innebär att matematiska beräkningar inte kan 

utföras på sådana värden. Utifrån den enkät vi konstruerat är exempelvis frågan om 

respondenterna i huvudsak är leasegivare eller leasetagare data med variabelvärden som 

endast är klassifikationer. Dessa variabelvärden kännetecknar en nominalskala. 

Resterande data innehåller variabelvärden som inte bara är klassifikationer, utan även 

kan rangordnas. Vi kan dock inte ta reda på hur stora avstånd, i matematisk bemärkelse, 

vi har på skalan. Utifrån vår enkät är de frågor där respondenterna ombeds ange sina 

svar på en fyrgradig skala, sådana data som kan rangordnas. Dessa variabelvärden 

kännetecknar en ordinalskala (Aronsson, 1999, s. 103). 

Som tidigare nämnt utformade vi våra enkätfrågor med ett jämt antal svarsalternativ. 

Genom att vi använder en likertskala har vi möjligheten att klassificera vår data. Vi har 

valt att klassificera enkätens fyrgradiga skala i två olika klasser. Om respondenten 

angivit svaret ”håller helt med” eller ”håller med i stor utsträckning” på vår skala kodas 

dessa som 0 vilket, i vår analys, innebär att respondenten ”håller med” i det påstående vi 

ställt. Om respondenten angivit svaret ”håller med i liten utsträckning” eller ”håller inte 

alls med” på vår skala kodas dessa som 1 vilket, i vår analys, innebär att respondenten 

”inte håller med”. I och med att vi klassificerar vår data kommer även dessa variabel-

värden att känneteckna en nominalskala. Enligt Aronsson (1999, s. 155) kan vi gå miste 

om information genom att variabler klassificeras där denna förlust ökar ju färre 

kategorier det blir. Vi anser dock att detta är nödvändigt eftersom det ökar våra möjlig-

heter till att statistiskt testa vår data för att hitta samband. 

I vår enkät fanns även svarsalternativet ”ingen åsikt” för de som inte hade någon upp-

fattning om sitt ställningstagande, alternativt att de inte hade kunskapen för att kunna ta 
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ställning i påståendet. Genom att vi klassificerar vår data på det sätt som vi beskrivit 

ovan kommer de respondenter som är ”neutrala” inte att beröras av klassificeringen. 

Fördelen med att vi hade svarsalternativet ”ingen åsikt” är att de respondenter som inte 

har någon aning om hur de ska svara därmed inte blir tvingad att ta ställning, samt att vi 

därmed kan utesluta dem från vår analys. 

Vid variabelvärden på nominalskalenivå samt då urvalet är litet, som i vårt fall, är det 

enligt Aronsson (1999, s. 253-254) lämpligt att använda icke-parametriska test. Icke-

parametriska test gör inga eller mildare antaganden om den bakomliggande fördel-

ningen och har därför inte samma krav som de klassiska analysmetoderna.  

Vi kommer att kombinera de enkätfrågor vi ställt med bakgrundsvariabler och testa 

dessa med Chi-två test. Chi-två är ett sambandsmått som testar beroendeförhållandet 

mellan variabler. Testet bygger på skillnader mellan observerade och förväntade data 

och testar samband mellan variabler i en korstabell. Testet visar endast om det finns ett 

samband eller inte och säger ingenting om styrkan i ett eventuellt samband.  Chi-två 

tenderar att bli mer tillförlitligt om vi utgår från tabeller med fler celler. Ingen enskild 

cell bör ha förväntat värde som understiger 1 och högst 20 % av tabellens celler bör ha 

ett förväntat värde som understiger 5 (Aronsson, 1999, s. 158-159). 

Vi kommer i huvudsak att fokusera på de korstabeller som testet ger oss för att 

analysera tendenser och samband. Eftersom vi har ett stort bortfall förväntar vi oss att 

det kan bli problematiskt att fastställa statistisk signifikans. Vi kommer därför inte att 

kunna generalisera våra slutsatser och överföra dem på hela populationen. Vi kommer 

ändå att testa vår data på signifikansnivå 10 % för att inte gå miste om viktig 

information. 

4.5 SANNINGKRITERIER 

För att kunna mäta olika begrepp inom teorin är det nödvändigt att göra begreppen mät-

bara, vilket kallas att man operationaliserar begreppen. Enligt Grenness (2005, s. 88) är 

psykiska och psykologiska begrepp så som attityder och motiv svåra begrepp att 

operationalisera. Detta skapar en utmaning för oss i vår studie eftersom vi vill se om 

ledande befattningshavares attityder till leasing påverkar efterfrågan. Vårt begrepp som 

vi behöver operationalisera är därmed ledande befattningshavares attityder, och första 

steget innebär för oss att kartlägga teorier om motiv till varför företag väljer att använda 

sig av leasingavtal istället för att köpa tillgången. Vi gick sedan vidare med att fråga 

respondenterna varför de väljer att leasa genom att låta de ta ställning till en rad 

påståenden som utgörs av leasingmotiv. Sedan undersökte vi i nästa steg vilka effekter 

de tror kommer att beröra dem eller deras företag efter införandet av den nya 

standarden. En mindre lyckad operationalisering är ett viktigt hot mot kvalitets-

säkringen, validiteten, varför vi anser det viktigt att grundligt förklara denna del och de 

ställningstaganden vi gjort i vårt arbete (Grenness, 2005, s. 54,92,93). 

Vi kommer nedan att utgå från vad Bryman & Bell (2005, s. 48) anser är bland de 

viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom företagsekonomi. Dessa begrepp 

är reliabilitet, replikation och validitet.  
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4.5.1 Reliabilitet  

Reliabiliteten i en undersökning svarar för vilken tillförlitlighet resultaten skulle ha om 

undersökningen skulle genomföras på nytt, men också om resultaten skulle påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Reliabiliteten är hur följdriktigt, överrens-

stämmande och pålitligt ett mått av ett begrepp är. Det finns tre viktiga faktorer som är 

viktiga vid avgörandet om ett mått är reliabelt (Bryman & Bell, 2005, s. 93-94). 

 Den första är stabiliteten i ett mått. Stabiliteten testar man genom att göra om ett 

visst test vid två olika tidpunkter till samma grupp av respondenter, för att sedan 

mäta samband eller korrelation i svaren vid de olika tillfällena. Det kan dock 

vara så att respondenterna svarar olika vid de olika tillfällena för att de har 

påverkats av yttre faktorer som forskaren inte kan kontrollera (Bryman & Bell, 

2005, s. 93-94). Enligt Grenness (2005, s. 95-96) är det inte vanligt att man har 

tillgång till två likvärdiga test eller mätinstrument. Vad forskaren istället kan 

göra är att dela upp resultaten i två delar och kontrollera korrelationen mellan 

dem. Denna metod lämpar sig dock främst för kunskapstest varför vi väljer att 

inte genomföra stabilitetstest.  

 Den andra viktiga faktorn är intern reliabilitet som rör flerindikationsmått. Detta 

är viktigt att ta hänsyn till om man har flera frågor eller påståenden som till-

sammans bildar ett svar (Bryman & Bell, 2005, s. 94-95). Här kommer operatio-

naliseringen av attityder och efterfrågan in i bilden som vi beskrivit ovan. 

 Den tredje och sista faktorn är interbedömarreliabilitet och det innebär att 

resultatet ska bli det samma oavsett vem som utför testet. Genom att bygga en 

stark teoretisk referensram vill vi försöka att minimera risker med subjektiva 

bedömningar vid sammanställningen av våra svar. Vi har valt att använda oss av 

övervägande slutna frågor i vår enkät för att minimera risken att vi gör fel-

tolkningar av respondenternas svar samtidigt som vi är medvetna om att full-

ständig objektivitet är omöjlig (Bryman & Bell, 2005, s. 95). 

4.5.2 Replikation  

Av olika anledningar kan det vara intressant att göra en kopia på en tidigare gjord 

studie. För att detta ska vara möjligt krävs att forskaren i detalj beskriver sitt tillväga-

gångssätt. Vi försöker beskriva vårt arbete så detaljrikt som möjligt för att en eventuell 

replikation av vår studie ska kunna genomföras av någon annan (Bryman & Bell, 2005, 

s. 48). 

4.5.3 Validitet 

Validitet i en undersökning svarar för om de slutsatser som undersökningen utvecklat 

hänger ihop eller inte. Det skiljer sig från reliabiliteten genom att man nu istället vill se 

om måttet för ett begrepp mäter begreppet man är ute efter. En hög/god validitet förut-

sätter hög/god reliabilitet. Man kan bestämma validiteten på flera olika sätt. Bryman & 

Bell (2005, s. 96) nämner fem olika typer validitet som vi förklarar nedan. 

 När man testar ytvaliditeten kan man fråga experter på området om deras upp-

fattning är att måttet mäter begreppet, vilket är något vi gjorde innan vi startade 
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vår undersökning. Dels frågade vi vår handledare om hjälp med att se över vår 

enkät och dels genom våra kontakter inom redovisnings- och revisionsbranschen 

(Bryman & Bell, 2005, s. 96; Grenness, 2005, s. 96-97). 

 Samtidig validitet kan fås genom att använda sig av ett kriterium. Man testar 

korrelationen mellan kriteriet och en specifik testvariabel vid samma tillfälle. I 

vårt fall har vi teorier som säger att företag med en viss nivå på sina nyckeltal 

sannolikt kommer att vara positivt eller negativt inställd till förslaget som 

påverkar just detta eller dessa nyckeltal idag. Därför ställde vi frågan hur 

respondenterna ställde sig till förslaget för att sedan kunna se hur efterfrågan 

påverkas. Om vi inte får något samband vid test av detta kan man ifrågasätta om 

måttet verkligen mäter begreppet (Bryman & Bell, 2005, s. 96). 

 Vid Prediktiv validitet används också ett kriterium, men detta skiljer sig från det 

föregående genom att forskaren nu istället använder ett framtida kriterium. I vårt 

fall om vi utgår ifrån samma teori med påverkan på nyckeltal skulle kriteriet 

istället testas vid ett senare tillfälle. Då kan man se hur väl mätningen förutsåg 

resultaten, det vill säga, blev det den påverkan på leasingefterfrågan som vi såg 

tendenser till i våra resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 96). 

 Huruvida innehållet i undersökningen täcker hela det området som den är tänkt 

att mäta kallas konvergent validitet. I vår undersökning handlar det om de urval 

av frågor som vi har i enkäten verkligen täcker in alla attityder och motiv till 

leasing. Ett sätt att ta reda på om vår studie har konvergent validitet är att råd-

fråga en kunnig person inom ämnet om denne tycker att frågorna täcker 

området. Vi rådfrågade vår handledare som är professor i redovisning och kunde 

därmed fastslå konvergent validitet (Grenness, 2005, s. 97-98). 

 Begreppsvaliditeten är enligt Grenness (2005, s. 98-99) den viktigaste formen av 

validitet för en forskare för att det säger oss om vi mätt det begrepp vi vill mäta, 

det vill i vårt fall säga, efterfrågan på leasing efter införande av en ny leasing-

standard. Det är dock många som nöjer sig med att göra en kontroll av yt-

validiteteten vilket ger en bra intuitiv indikation, eftersom kontroll av begrepps-

validiteten är komplicerad. Något som ytterligare förbättrar begreppsvaliditeten 

är att använda tidigare använda frågor från andra studier, då kan man säkrare 

säga att operationaliseringen av begreppet är korrekt. Vi har delvis använt oss av 

frågor från tidigare enkäter, samt delvis teorier som operationaliserat motiv och 

efterfrågan på leasing, vilket gör att vi anser oss ha en mycket god begrepps-

validitet   
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VD

CFO/Ekonomichef

IR ansvarig

Redovisningsansvarig

Annan befattning

5. RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel kommer vi att presentera den data vi samlat in med vår enkät. Vi kommer 

att presentera varje fråga för sig och redovisa hur svarsfrekvensen ser ut. Av de 134 

företag som var listade på Large och Mid Cap vid tidpunkten för vår enkät fick vi 31 

stycken svarande varav alla har svarat på samtliga av de totalt 10 enkätfrågorna. All 

data vi presenterar här kommer att ligga till grund för den analys och diskussion som 

presenteras i nästkommande kapitel. 

5.1 BAKGRUNDSVARIABLER 

Den första frågan som vi ställde i vår enkät handlade om vilken befattning respondenten 

har. Respondenterna fick välja ett av fem olika alternativ som närmast motsvarade deras 

befattning på företaget. Syftet med denna fråga var att kontrollera vem på företaget vi 

kommit i kontakt med. Respondentens position och dess arbetsuppgifter kan vara 

betydande för hur väl insatta de är i det nya leasingförslaget samt i företagets finansiella 

rapportering. Vi vill använda denna fråga som en bakgrundsvariabel för att se om det 

finns några väsentliga skillnader i hur respondenternas svarat utifrån vilken befattning 

de angett. 

Som vi kan se av figur 6 har 

ingen av respondenterna 

angett sig vara VD eller IR 

ansvarig. 45,2 % svarade att 

CFO/Ekonomichef mot-

svarade deras befattning, 

38,7 % svarade Redovis-

ningsansvarig och 16,1 % 

svarade Annan befattning. 

 

I den andra frågan i vår enkät bad vi respondenterna att ange inom vilken bransch deras 

företag verkade, där svarsalternativen motsvarade de branschklasser som presenteras på 

Avanza. Vi valde Avanzas klassificering av branscher och inte Nasdaq för att dessa 

presenterades på svenska, vilket gjorde att vi kunde undvika risker med översättning där 

tolkningssvårigheter kan uppstå. Anledningen till att vi ställde denna fråga var för att 

kunna undersöka om någon specifik bransch skiljer sig mot övriga branscher i deras 

attityder om det nya förslaget, för att på så sätt kunna ta reda på om en eventuell efter-

frågepåverkan kan skilja sig mellan de olika branscherna. Vi ville även med denna fråga 

kontrollera om alla branscher var representerade i vårt urval. 

I figur 7 ser vi de olika branschkategorier som respondenterna hade att välja bland. 

Ingen av respondenterna har angett att deras företag verkar inom Energi eller Kraft-

försörjning. Flest respondenter har angett att deras företag verkar inom Finans & 

Fastighetsbranschen och motsvarade 25,8 %. Den näst största branschen representerad i 

vår undersökning var Industrivaror & Tjänster vilket 22,6 % av respondenterna angett. 

Sällanköpsvaror och Tjänster motsvaras av 19,4 %, både Dagligvaror och Hälsovård 

representerades vardera 9,7 %, och Material motsvaras av 6,5 % av de tillfrågade 

Figur 6. Respondenternas befattning. 
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Leasetagare

Leasegivare

Både leasetagare och 
leasegivare

respondenterna. De branscher med lägst svarsfrekvens var Informationsteknik och 

Telekomoperatörer vilka vardera motsvarade 3,2 %. 

 

Den tredje frågan handlade om respondenterna i huvudsak var leasegivare eller lease-

tagare. Tidigare studier har inte berört de effekter som leasegivarna upplever på grund 

av det nya leasingförslaget i någon större utsträckning, utan diskuterar mestadels de 

effekter som berör leasetagarna. Detta bidrog till varför vi ville undersöka om deras 

attityder skiljer sig från leasetagarnas. 

Figur 8 visar fördelningen 

mellan de respondenter som 

angett sig vara leasetagare, 

leasegivare eller både lease-

givare och leasetagare. Majo-

riteten av respondenterna, 67,7 

%, är leasetagare, 9,7 % är 

leasegivare och 22,6 % är 

både leasegivare och lease-

tagare. 

 

 

5.2 MEDVETENHET OM DET NYA FÖRSLAGET 

I enkätens fjärde fråga bad vi respondenterna ta ställning till två påståenden gällande det 

nya leasingförslaget. I det första påståendet frågade vi respondenterna om de hade hört 

talas om det nya leasingförslaget. Detta var för att få en indikation på hur insatta de är i 

det nya förslaget och därmed kunna avgöra hur tillförliga deras svar är, det vill säga hur 

medvetna de är om de effekter som det nya förslaget kommer innebära.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Figur 7. Representerade branscher. 

Figur 8. Representerade i leasingindustrin. 
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På detta påstående svarade 27 respondenter att de hört talas om det nya förslaget. 3 

respondenter svarade att de delvis hört talas om det nya förslaget, och 1 respondent 

svarade att denne inte hört talas om förslaget. 

I det andra påståendet frågade vi respondenterna om deras företag eller de personligen 

aktivt gjort någonting för att påverka utformningen av det nya leasingförslaget. Tidigare 

studier har berört lobbying vid införandet av nya standarder och vi ville med detta 

påstående få en indikation om detta varit någonting som företagen utövat gällande 

leasingstandarden. 

10 respondenter svarade att de eller deras företag aktivt gjort någonting för att påverka 

utformningen av det nya leasingförslaget. 4 respondenter svarade att de eller deras 

företag delvis gjort någonting för att påverka utformningen och resterande 17 svarade 

nej på detta påstående. 

Vi valde även att ställa frågan om respondenterna ansåg det nya förslaget vara bra eller 

dåligt. Detta gjorde vi för att få en indikation på deras inställning till det nya leasing-

förslaget, samt för att kunna jämföra om denna stämmer överrens med hur de svarat i 

resterande del av enkäten utifrån den teori vi presenterat i tidigare kapitel. Tidigare 

studier menar bland annat att det nya leasingförslaget kommer att påverka enskilda 

nyckeltal så som skuldsättningsgrad och EBIT negativt, vilket i sin tur påverkar led-

ningens attityder till nya redovisningsstandarder. Vi kan genom att ställa denna fråga 

jämföra deras inställning till förslaget med hur de tror att dessa nyckeltal kommer att 

påverkas för att på så sätt försäkra oss om vilken inställning de har till leasingförslaget. 

I figur 9 presenteras svars-

frekvensen för huruvida respon-

denterna ansåg det nya förslaget 

som bra eller dåligt. Majoriteten 

av respondenterna, 54,8 %, 

anser förslaget vara dåligt. 35,5 

% anser förslaget vara varken 

bra eller dåligt, 6,5 % svarade 

att de inte hade någon åsikt om 

förslaget och endast 3,2 % anser 

att det nya leasingförslaget är 

bra. 

 

5.3 FÖRDELAR MED ETT LEASINGAVTAL 

Fråga 6 i enkäten behandlade ett antal påståenden, där respondenterna ombads ta 

ställning till dessa med hänsyn till sitt företag. Samtliga påståenden handlade om vilka 

effekter respondenten i dagsläget anser ge fördelar med ett leasingavtal till skillnad från 

ett köp. Vi ville med dessa påståenden få en indikation på vilka motiv som föreligger 

för respondenterna att välja leasing som finansieringsalternativ. 

Vi kommer nedan att presentera alla påståenden var för sig samt hur svarsfrekvensen för 

de enskilda påståendena sett ut: 

Bra

Varken bra eller dåligt

Dåligt

Ingen åsikt

Figur 9. Åsikter om förslaget. 
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 Det är mindre komplicerat att leasa – Detta påstående syftar till att i allmänhet 

ta reda på om respondenterna anser leasing vara ett mindre komplicerat 

finansieringsalternativ till skillnad från ett köp. 

48,4 % av respondenterna håller med om att det är mindre komplicerat att leasa 

än att köpa en tillgång, 45,2 % håller inte med, och 6,5 % anser sig inte ha någon 

åsikt i frågan. 

 Det är skattemässigt fördelaktigt – Enligt Ross, et al. (2005, s.597-600) samt 

Pike & Neale (2003, s. 522-523) är ett av motiven till leasing att de kan skapa 

skattefördelar för företagen. Det krävs dock att parterna har olika skattesatser för 

att båda parterna, leasegivare och leasetagare, ska tjäna på att leasa. Vi ville med 

detta påstående se om detta var en faktor som motiverade respondenterna till att 

välja leasing före ett köp.  

Efter att ha klassificerat respondenternas svar så som beskrivits i tidigare kapitel 

ser vi att 12,9 % av respondenterna håller med om att leasing är skattemässigt 

fördelaktigt, 58,1 % håller inte med, och 29 % svarade att de inte hade någon 

åsikt. 

 Det underlättar budgeteringen – En annan faktor som gör det attraktivt att leasa 

enligt Pike & Neale (2003, s. 522-523) är bland annat att det är relativt säkert för 

leasetagaren att uppskatta framtida leasingavgifter och kunna budgetera därefter. 

Här ville vi ta reda på om respondenterna ansåg leasing med nuvarande redovis-

ningsstandard underlätta budgeteringen jämfört med ett köp. 

32,3 % av respondenterna håller med om att leasing underlättar budgeteringen, 

51,6 % håller inte med, och 16,1 % anser sig inte ha någon åsikt i frågan. 

 Vi redovisar mindre skulder på balansräkningen – Med nuvarande leasing-

standard påverkar ett operationellt leasingavtal inte balansräkningen. Ross, et al. 

(2005, s.596-597) beskriver att ett företags finansiella styrka är omvänt relaterat 

till deras skulder, vilket skulle innebära att ett företag som har ett operationellt 

leasingavtal ser starkare ut än ett företag som har finansiella leasingavtal vilket 

då ger företag incitament till att vilja använda operationella avtal. Operationella 

leasingavtal som under nuvarande redovisningsstandard inte syns på balans-

räkningen påverkar i vissa fall företags nyckeltal till att se mer lönsamma ut, 

vilket även detta kan skapa incitament till att företag väljer att leasa. Vi ville 

med detta påstående se om denna effekt var motiv till varför respondenterna 

föredrar leasing framför ett köp.  

48,4 % av respondenterna håller med om att de redovisar mindre skulder på 

balansräkningen och att det är en fördelaktig effekt av att leasa framför att köpa. 

38,7 % av respondenterna håller inte med i detta påstående och 12,9 % svarade 

att de inte har någon åsikt. 
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 Räntenivån är fördelaktig vid diskontering – Pike & Neale (2003, s. 529) 

nämner att ränteläget kan vara en faktor som kan ha påverkan på beslut gällande 

leasing då en högre ränta medför lägre totala leasingavgifter vid diskontering. 

6,5 % av respondenterna svarade att de håller med, 58,1 % svarade att de inte 

håller med, och 35,5 % svarade att de inte har någon åsikt i detta påstående. 

 Det medför lägre transaktionskostnader – Det föreligger många gånger större 

kostnader i att genomföra ett ägarbyte än att skriva ett leasingavtal vilket gör att 

olika typer av transaktionskostnader kan skapa incitament till att leasa (Ross, et 

al. 2005, s 609). Andra kostnader som kan måsta beaktas när företag överväger 

att leasa eller köpa är agentkostnader som leasing kan medföra. Vi ville med 

detta påstående se om olika typer av transaktionskostnader var ett motiv till 

varför respondenterna föredrar leasing framför ett köp. 

9,7 % av respondenterna svarade att de håller med i påståendet, 67,7 % svarade 

att de inte håller med, och 22,6 % svarade att de inte har någon åsikt. 

 Mitt företag undviker risken med restvärde på tillgången – En fördel med 

leasing, främst för mindre eller expanderande företag, kan vara att det reducerar 

en osäkerhet som finns kring restvärdet för den leasade tillgången i de fall där 

leasegivaren bär de ekonomiska riskerna. Större och mer etablerade företag har 

större möjlighet att så för denna risk (Ross, et al. 2005, s 609). Vi ville med detta 

påstående se om denna fördel var någonting som respondenterna beaktar när de 

väljer mellan att leasa framför att köpa en tillgång. 

På detta påstående svarade 38,7 % av respondenterna att de håller med om att de 

med leasing undviker risker med restvärde på tillgången, 48,4 % håller inte med, 

och 12,9 % svarade att de inte har någon åsikt.  

 Mitt företag får lägre service- och underhållskostnader – Operationella leasing-

avtal innebär i dagsläget att leasegivare står för de service- och underhålls-

kostnader som kan komma att uppstå under leasingperioden. Detta gör att lease-

tagaren under dessa avtal inte själva behöver budgetera, samt lägga ut kapital, 

för dessa kostnader om sådana skulle uppstå (Ross, et al., 2005, s. 595). 

38,7 % av respondenterna håller med om att leasingavtal i dagsläget ger denna 

fördel till skillnad från ett köp. 51,6 % av respondenterna håller inte med om 

detta, och 9,7 % har ingen åsikt. 

Respondenterna hade även möjlighet att själva ange om det fanns andra effekter som vi 

inte presenterat under denna fråga men som de anser vara effekter som i dagsläget ger 

fördelar med att leasa tillskillnad från att köpa en tillgång. 

Andra effekter som respondenterna i dagsläget anser ge fördelar med ett leasingavtal till 

skillnad från ett köp är bland annat att det ger en ökad flexibilitet samt operativa för-

delar. En av respondenterna nämnde att en fördel med leasing är att leasingperioden kan 
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matchas mot nya versioner och ny teknik, och en annan påpekade ytterligare en gång att 

leasing medför fördelaktiga effekter på balansräkningen då de redovisar mindre till-

gångar. 

5.4 FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV DET NYA LEASINGFÖRSLAGET 

I fråga 7 i enkäten ville vi ta reda på vad respondenten tror att det nya förslaget kommer 

att få för effekter på deras respektive företag. Genom att rikta frågan direkt till 

respondenten ville vi komma åt deras enskilda åsikter och inte företagets åsikter som 

helhet. Vi ville med denna fråga indirekt försöka komma åt chefers attityder till det nya 

förslaget för att få mer detaljer om vad deras attityder grundar sig i. Vi ställde tre påstå-

enden där vi bad respondenten, på en skala från ”håller helt med” till ”håller inte alls 

med”, ta ställning till hur de tror att det nya förslaget kommer påverka deras företag. 

Vi kommer nedan att presentera alla påståenden var för sig samt hur svarsfrekvensen för 

de enskilda påståendena sett ut utifrån den klassificering vi tidigare beskrivit: 

 Det kommer att förbättra vår balansräkning – Eftersom det nya förslaget inne-

bär att alla leasingavtal redovisas i balansräkningen kommer balansräkningen att 

disponeras på ett annat sätt till skillnad från idag. Vi ville med detta påstående se 

om respondenterna ansåg denna förändring vara positiv eller negativ för att 

därmed kunna få en indikation på deras inställning till förslaget. 

Ingen av respondenterna håller med om att det nya förslaget kommer att inne-

bära förbättringar av deras balansräkning. 90,3 % av respondenterna håller inte 

med i detta påstående och 9,7 % svarade att de inte har någon åsikt.  

 Implementeringskostnaden är försumbar – I det dokument som IASB samt 

FASB publicerat med kommentarer från berörda parter till det nya förslaget 

uttrycktes oro för huruvida implementeringen kommer medföra höga kostnader 

samt bidra till komplexitet då redovisningen blir mer krävande (IASB & FASB, 

2011, s. 6). Vi ville lyfta fram detta och ta reda på om respondenterna, likt de 

som kommentarer som IASB publicerat, ansåg dessa kostnader vara av bety-

delse som en följd av det nya förslaget. 

12,9 % av respondenterna håller med om att implementeringskostnaden för det 

nya förslaget är försumbar, 80,6 % håller inte med i detta påstående, och 6,5 % 

svarade att de inte har någon åsikt. 

 Nyttan efter implementeringen kommer att överstiga kostnaden – En av anled-

ningarna till varför IASB samt FASB lägger fram ett nytt förslag på 

redovisningen av leasing är för att bidra till att de finansiella rapporterna ska ge 

mer användbar information. Enligt den undersökning som PwC genomförde 

kunde de flesta se hur den föreslagna förändringen skulle leda till en viss grad av 

förbättring av den finansiella rapporteringen för investerare, men att denna för-

bättring ansågs som liten för de som upprättar de finansiella rapporterna (PwC, 

2010b, s. 12-13). I samma dokument publicerat av IASB samt FASB som 

nämndes ovan diskuterades fördelar och kostnader där det uttrycktes oro för den 

administrativa börda som redovisare kommer få. Det uppkom även oro för andra 
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kostnadsfrågor så som att företag behöver omstrukturera kompensationsplaner, 

utbildningskostnader, kostnader för att uppdatera IT-system, samt den 

ekonomiska påverkan detta förslag kommer få på företaget i denna tid i 

företagets utveckling (IASB & FASB, 2011, s. 63-64). 

Genom att fråga om respondenterna tror att nyttan efter implementeringen 

kommer att överstiga kostnaderna får vi en indikation på hur deras inställning 

till vilken inverkan de tror att dessa kostnader kommer ha. 3,2 % av 

respondenterna håller med om att nyttan kommer att överstiga kostnaderna efter 

implementeringen, 80,6 % håller inte med om detta, och 16, 1 % svarade att de 

inte har någon åsikt. 

Respondenterna hade även i denna fråga möjlighet att ange andra effekter som de trodde 

kommer att påverka deras företag efter införandet av det nya leasingförslaget. En av 

respondenterna påpekade att de inte kommer att påverkas av det nya förslaget och 

uttryckte följande; 

”Vi redovisar våra fastigheter enligt IAS 40 - Förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Av denna anledning skall vi som leasegivare (hyresvärd) ej tillämpa den föreslagna 

ändringen av leasingrekommendationen.” 

Andra kommentarer som respondenterna lämnade handlade bland annat om att de anser 

att det nya leasingförslaget ställer mycket stora krav på ekonomisystemet. De nämner 

även att förslaget kommer att innebära skillnader mellan leasegivare och leasetagare. 

Någon respondent nämnde också att implementeringen, för dem, inte verkar kräva så 

stor insats. 

Fråga 8 i enkäten berörde, likt fråga 7, vilka effekter respondenten tror att det nya 

förslaget kommer att få. Frågan var ställd på följande sätt; ”Hur tror Du att företagets 

affärsverksamhet och den finansiella rapporteringen kommer att påverkas av det nya 

förslaget utifrån följande aspekter?” 

Även i denna fråga ombads respondenterna ta ställning utifrån fem olika aspekter om de 

tror att dessa kommer att påverkas positivt, negativt eller vara oförändrade efter 

införandet av det nya leasingförslaget. Respondenterna kunde även svara ”vet ej” om de 

inte hade tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning.  

Dessa faktorer som fråga 8 innehåller vet vi, genom att ha studerat tidigare forskning, 

kommer påverkas av det nya förslaget, varför vi vill mäta respondenternas inställning 

till dessa påståenden. Genom att gå in på bakomliggande faktorer som dessa kan frågan 

visa oss mer specifikt vilka enskilda effekter som ligger bakom den inställning som 

respondenterna har till förslaget. Nedan presenterar vi dessa aspekter var för sig samt 

hur respondenternas svarsfrekvens sett ut: 

 Framtida investeringar – 6,5 % av respondenterna tror att företagets affärs-

verksamhet och den finansiella rapporteringen kommer att påverkas positivt av 

det nya förslaget utifrån framtida investeringar. 16,1 % tror att denna påverkan 

kommer att bli negativ. 67,7 % tror att företagets affärsverksamhet och 
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finansiella rapportering utifrån framtida investeringar kommer att förbli 

oförändrad, och 9,7 % svarade vet ej på påståendet. 

 

 Operativa kassaflöden – När respondenterna istället tog hänsyn till affärs-

verksamheten och den finansiella rapporteringen utifrån operativa kassaflöden 

tror 9,7 % av respondenterna att det kommer att bli en positiv påverkan. 16,1 % 

tror att det kommer att bli en negativ påverkan, 61,3 % tror att företagets affärs-

verksamhet och finansiella rapportering kommer att förbli oförändrad, och 12,9 

% svarade vet ej på påståendet. 

 

 Skuldsättningsgraden – 3,2 % av respondenterna tror att företagets affärs-

verksamhet och den finansiella rapporteringen utifrån skuldsättningsgraden 

kommer att påverkas positivt, i kontrast till 64,5 % som istället tror att denna 

påverkan kommer att bli negativ. 22,6 % tror att företagets affärsverksamhet och 

den finansiella rapporteringen förblir oförändrad, och 9,7 % svarade vet ej på 

påståendet. 

 

 Räntetäckningsgraden – Med hänsyn till räntetäckningsgraden tror ingen av 

respondenterna att företagets affärsverksamhet och den finansiella rappor-

teringen kommer att påverkas positivt, medan 38,7 % tror att de kommer påver-

kas negativt. 29 % av respondenterna tror att affärsverksamheten och den finan-

siella rapporteringen förblir oförändrad, och 32,3 % svarade vet ej på påståendet. 

 

 EBIT – 16, 1 % av respondenterna tror att företagets affärsverksamhet och den 

finansiella affärsverksamheten utifrån EBIT kommer att påverkas positivt, 9,7 % 

svarade att påverkan kommer att bli negativ, och 45,2 % anser den förbli oför-

ändrad. 29 % svarade vet ej på detta påstående. 

 

 Resultatet – Ingen av respondenterna tror att företagets affärsverksamhet och 

den finansiella rapporteringen kommer att påverkas positivt med hänsyn till 

resultatet av det nya leasingförslaget. 12,9 % tror att denna påverkan blir 

negativ, 61,3 % tror att den blir oförändrat, och 25,8 % svarade vet ej på påstå-

endet. 

5.5 FÖRVÄNTADE EFFEKTER PÅ PROPORTIONEN AV LEASINGAVTAL 

De två sista frågorna i vår enkät handlade om hur respondenterna tror att totala propor-

tionen av leasing, samt proportionen av kort- och långfristiga leasingavtal kommer att 

förändras om det nya leasingförslaget går igenom som det ser ut idag. 

Fråga 9 handlade om hur respondenten trodde att den totala proportionen av leasingavtal 

kommer att förändras med det nya förslaget. Vi har i teorikapitlet presenterat ett antal 

motiv till varför det kan vara attraktivt att leasa, samt även i enkätens sjätte fråga ställt 

påståenden till respondenterna rörande dessa motiv. Om respondenterna upplever att 

dessa motiv förändras, alternativt försvinner, i och med införandet av den nya leasing-

standarden kan detta komma att påverka hur deras proportion av leasing kommer att se 

ut i framtiden. 
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I figur 10 presenteras svars-

frekvensen för huruvida re-

spondenterna anser deras 

proportion av leasing 

kommer att förändras. 6,5 % 

av respondenterna svarade 

att de tror att den totala 

proportionen av leasing 

kommer att förändras och att 

de kommer att leasa mer till 

följd av det nya förslaget. 

41,9 % av respondenterna 

svarade också att de tror att 

den totala proportionen 

kommer att förändras, men att de istället kommer att leasa mindre. 38,7 % av 

respondenterna tror inte att den totala proportionen av leasing kommer att förändras till 

följd av det nya förslaget och 12,9 % svarade att de inte visste hur proportionen av 

leasing kommer påverkas. 

Fråga 10, som också var vår sista enkätfråga, handlade om respondenten tror att propor-

tionen av korttidsleasing (kortare än ett år) kommer att förändras i förhållande till lång-

tidsleasing (längre än ett år). I tidigare studier, samt i de kommentarer som IASB samt 

FASB fått, nämns att företag överväger att övergå till mer korttidsleasing i och med det 

nya förslaget på grund av den komplexitet som det nya förslaget medför (PwC, 2010b, 

s. 14). Med anledning av dessa kommentarer som publicerats ville vi ställa denna fråga 

för att undersöka om vi kunde se samma tendens till en sådan övergång i vår under-

sökning. Även om fråga 9 skulle indikera på att den totala proportionen av leasing 

skulle förändras skulle vi inte kunna säga någonting om huruvida detta kommer att öka 

eller minska de kortsiktiga leasingavtalen. Vi ville därför använda även denna fråga för 

att få en uppfattning om eventuella förändringar i förhållandet mellan dessa olika typer 

av avtal. 

I figur 11 presenteras svars-

frekvensen för huruvida re-

spondenterna anser deras pro-

portion av kortsiktiga leasing-

avtal kommer att förändras i 

förhållande till deras lång-

siktiga leasingavtal. 12,9 % 

av respondenterna svarade att 

de kommer använda sig av 

mer kortsiktiga leasingavtal 

till följd av förändringen, 6,5 

% svarade att de kommer an-

vända mindre kortsiktiga 

leasingavtal, och 54,8 % 

svarade att förhållandet mellan kortsiktiga och långsiktiga leasingavtal skulle förbli 

oförändrat. 25,8 % svarade att de inte vet hur proportionen skulle påverkas. 

Ja, öka

Ja, minska

Nej, kommer inte ändras

Vet inte

Mer korttidsleasing

Mindre korttidsleasing

Oförändrat

Vet ej

Figur 10. Total proportion av leasing. 

Figur 11. Proportion av leasing mellan lång- och korttidsavtal. 
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6. EMPIRI & ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera våra empiriska resultat för att se 

om det finns något samband mellan respondenternas attityder till det nya förslaget och 

de faktorerna som vi presenterat i teorin. Vi försöker därefter presentera och diskutera 

hur efterfrågan kan komma att förändras utifrån dessa attityder. De tester och 

eventuella samband vi lyfter fram i detta kapitel är de vi anser vara mest relevanta. Det 

vi diskuterar i detta kapitel men inte presenterar i figur kan ses i appendix, liksom 

samtliga Chi-två test. 

6.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I inledningen av vårt arbete presenterade vi följande problemformuleringar: 

 Vilka attityder har ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag till 

det nya leasingförslaget? 

 

 Hur kommer efterfrågan på leasing att påverkas av det nya förslaget i svenska 

börsnoterade företag? 

Vi kommer att presentera vår analys kring dessa problemfrågor i ovanstående ordnings-

följd, där vi bygger vårt analyskapitel utifrån ett agentperspektiv och den positiva 

redovisningsteorin. Utifrån de hypoteser som den positiva redovisningsteorin beskriver 

försöker vi förklara ledande befattningshavares attityder till olika nyckeltal, för att sedan 

med hjälp av dessa nyckeltal försöka förklara deras inställning till det nya leasing-

förslaget. Den inställning ledande befattningshavare har, samt hur de anser att propor-

tionerna av leasing kommer att förändras efter implementeringen hjälper oss att försöka 

säga någonting om hur efterfrågan på leasing kommer att påverkas. 

Som vi tidigare nämnt tenderar chi-två test att bli mer tillförlitliga om ingen enskild cell 

har förväntat värde lägre än 1 samt att högst 20 % av tabellens celler bör ha ett förväntat 

värde lägre än 5. Eftersom vi har relativt få respondenter som deltagit i vår under-

sökning leder detta till att dessa rekommendationer för utförande av chi-två test inte 

uppfylls. De gånger testen visat på signifikanta samband överstiger vi kravet om att 

högst 20 % av tabellens celler bör ha ett förväntat värde lägre än 5. Detta gör att vi inte 

kommer att lägga stor vikt vid dessa statistiska samband, utan istället använder dessa 

som en indikation på att de tendenser vi kan se utifrån korstabellerna är rimliga. 

6.1.1 Attityder 

För att besvara den första problemfrågan vill vi här försöka kartlägga ledande 

befattningshavares attityder till det nya leasingförslaget.  

Som tidigare nämnt ville vi ta reda på om respondenterna hört talas om det nya förslaget 

för att få en indikation på hur insatta de är i det nya förslaget, samt hur medvetna de är 

om de effekter som detta förslag kommer att medföra. Eftersom majoriteten av respon-

denterna svarat att de är medvetna om det nya förslaget bör vi kunna förvänta oss att de 

är medvetna om de effekter som förslaget medför. Vi ville sedan se om det fanns något 

samband mellan respondenternas befattning och deras inställning till förslaget. 
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Efter att ha testat respondenternas befattning mot deras inställning till förslaget kan vi se 

i figur 12 att de respondenterna med befattning CFO/ekonomichef tenderar att vara mer 

negativt inställda till förslaget än övriga. 

Vi testade de som valt att delta tidigare med de som valt att delta senare i undersök-

ningen vilket visas i figur 13. Som vi ser är 45 % (9 av 20) negativa till förslaget före 

påminnelse, i förhållande till 72 % (8 av 11) efter påminnelse, vilket innebär att andelen 

som är klart negativa efter påminnelse är större. Utifrån de chi-två test vi utförde visade 

det sig att sambandet mellan huruvida respondenterna deltagit tidigt eller sent i under-

sökningen och deras inställning till förslaget vara signifikant (0,096), vilket gjorde att vi 

ville se om det även var relaterat till respondenternas befattning. 

 

Deltagare som svarat tidigt eller 

sent i undersökningen 

Total 

Före 

påminnelse 

Efter 

påminnelse 

Tycker Du att det nya 

förslaget är: 

Bra 0 1 1 

Varken bra eller dåligt 10 1 11 

Dåligt 9 8 17 

Ingen åsikt 1 1 2 

Total 20 11 31 

Som vi kan se i figur 14 är majoriteten av de som svarat före påminnelse redovisnings-

ansvariga medan majoriteten av de som svarat efter påminnelse är CFO/ekonomichefer. 

Detta samband visade sig vara signifikant (0,072), vilket styrker det vi tidigare såg, det 

vill säga att CFO/ekonomichefer är de som är mer negativt inställda till förslaget. 

Genom att CFO/ekonomichefer har en mer övergripande bild kommer de förmodligen 

att väga in fler aspekter när de gör sin bedömning av det nya förslaget. Vad vi menar är 

 

Vilket alternativ motsvarar närmast Din 

befattning på företaget? 

Total 

CFO/Ekono

michef 

Redovisnings

ansvarig 

Annan 

befattning 

Tycker Du att det nya 

förslaget är: 

Bra 1 0 0 1 

Varken bra eller 

dåligt 

2 6 3 11 

Dåligt 10 5 2 17 

Ingen åsikt 1 1 0 2 

Total 14 12 5 31 

Figur 12. Korstabell över respondenternas befattning och deras inställning till förslaget. 

Figur 13. Korstabell över när i tiden respondenterna svarat och deras inställning till förslaget. 
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att CFO/ekonomichefer inte enbart ser det som har med företagets praktiska redovisning 

att göra utan tar även hänsyn till operativa och finansiella strategier, vilket skulle kunna 

förklara varför deras inställning är mer negativ.  

 

Deltagare som svarat tidigt eller 

sent i undersökningen 

Total 

Före 

påminnelse 

Efter 

påminnelse 

Vilket alternativ motsvarar 

närmast Din befattning på 

företaget? 

CFO/Ekonomichef 6 8 14 

Redovisningsansvarig 10 2 12 

Annan befattning 4 1 5 

Total 20 11 31 

En chefs bonus kan vara baserad på företagets vinst, vilket gör att denna skulle kunna se 

förslaget som negativt om förändringen leder till att de får mindre bonus. Det finns dock 

chefer som inte bara ser till sina bonusavtal utan istället väger in hur bra det går för 

företaget. En lägre vinst för företaget kan skicka negativa signaler till investerare som 

gör att de väljer att inte investera i företaget. Många småsparare kanske inte är med-

vetna om att det nya leasingförslaget kommer att komma, alternativt inte är medvetna 

om vilka effekter förslaget får på företaget, och kan därför bli förvånade om nyckeltalen 

visar sig vara sämre än föregående år. Om många investerare reagerar på samma sätt 

skulle detta kunna leda till en dipp i aktiehandeln på grund av att det nya förslaget ger 

en bild av att företagets resultat är sämre än tidigare år. Det är också av denna anledning 

som chefer har bonusar, för att de ska kunna ta beslut som gör att företaget går så bra 

som möjligt. I det här fallet kommer inte det nya förslaget att påverka att företaget går 

sämre, men det kan komma att se ut så. Från en redovisares perspektiv har alla dessa 

faktorer inte lika stor betydelse eftersom de endast fokuserar på företagets transaktioner 

samt att de presenteras på ett korrekt sätt. En redovisare arbetar inte med att väga in 

ovan nämnda faktorer på samma sätt som en chef, och har inte till uppgift att ta beslut 

om hur företaget ska agera. Detta skulle kunna förklara de resultat vi fått. 

I vår undersökning ombads respondenterna ta ställning till de motiv som finns till 

leasing idag, men också vilka effekter de tror att det nya förslaget kommer att innebära. 

De som är negativt inställda till förslaget, samt anser förslaget som varken bra eller 

dåligt, är också de som håller med om att redovisa mindre skulder på balansräkningen är 

ett motiv till varför de leasar idag, figur 15. 

 

 

 

Figur 14. Korstabell över när i tiden respondenterna svarat och vilken befattning de har. 
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Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt Ingen åsikt 

Vi redovisar mindre 

skulder på 

balansräkningen 

Ingen åsikt 0 2 2 0 4 

Håller med 0 5 10 0 15 

Håller inte med 1 4 5 2 12 

Total 1 11 17 2 31 

När vi frågade huruvida respondenterna tror att det nya förslaget kommer att påverka 

deras balansräkning ansåg 90,3 % att standarden inte kommer att innebära någon för-

bättring. En av våra respondenter angav också att leasing ger ökad flexibilitet som ett 

motiv till leasing i dagsläget. Den positiva redovisningsteorins andra hypotes om låne-

avtal menar att företag som har hög skuldsättningsgrad är mindre benägna att använda 

en konservativ redovisningsprincip (Scott, 1997, s.223). En konservativ standard är en 

standard som är mindre flexibel med mer begränsade valmöjligheterna och kan 

exempelvis vara baserade på historiska kostnader, vilket är fallet med den nya leasing-

standarden. Motsatsen till en konservativ standard är en standard som är mer aggressiv 

och som kan medföra större flexibilitet i företagets redovisning.  

Om respondenterna upplever att deras skuldsättningsgrad i dagsläget är hög skulle detta 

utifrån teorin kunna förklara varför deras inställning är negativ. Tidigare studier har 

även visat att balansräkningens nyckeltal kommer att påverkas mindre fördelaktigt av 

den nya standarden eftersom det får företagen att verka mer riskfyllda och mindre 

effektiva (Bryan, et al., 2010, s. 37-38). Vi vet dock inte hur respondenterna ser på sin 

skuldsättningsgrad idag men respondenterna verkar vara överrens om att det nya 

förslaget kommer att öka detta nyckeltal. Som vi kan se i figur 16 anser majoriteten av 

de som tror att förslaget inte kommer att förbättra deras balansräkning att effekten på 

skuldsättningsgraden kommer att bli negativ. Respondenternas starka uppfattning om en 

svagare balansräkning skulle kunna bidra till den negativa inställning de har.  

 

 

 

 

 

Figur 15. Korstabell över respondenterna inställning till förslaget och om de håller med om att de redovisar mindre skulder 

på balansräkningen i dagläget. 
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Det kommer att förbättra vår 

balansräkning 

Total Ingen åsikt Håller inte med 

Effekter på - 

Skuldsättningsgraden 

Positivt 0 1 1 

Negativt 1 19 20 

Oförändrat 1 6 7 

Vet ej 1 2 3 

Total 3 28 31 

De respondenter som anser att deras skuldsättningsgrad kommer att påverkas negativt är 

också de som varit mer negativt inställda till förslaget, se figur 17. Detta resultat är i 

linje med vad vi kunde förvänta oss utifrån teorin, och visade sig vara statistiskt signifi-

kant (0,023). Om standarden bidrar till högre skulder kan detta leda till att de företag 

som i dagsläget redan har hög skuldsättningsgrad får problem med lånevillkor på grund 

av att banken inte vill låna ut pengar till företag med för stor andel skulder. För ett 

företag som är mindre framgångsrikt kan detta medföra svårigheter att vända en nedåt-

gående trend. En högre andel skulder kan även skapa svårigheter för ett företag som 

redan har framgång, eftersom de kanske inte kan expandera i lika stor utsträckning. Vi 

tror att detta skulle kunna leda till att företaget då kan tvingas bygga upp sitt egna 

kapital för att kompensera den höga andelen skulder, för att bilden av företaget för 

externa intressenter ska se ut som före standardförändringen. Detta för att därmed kunna 

beviljas nya lån av banken för att vidare kunna expandera. Företag kan beviljas ett lån 

trots hög skuldsättningsgrad, men detta kan kanske medföra att de får högre räntor och 

andra tilläggsklausuler för att banken ska försäkra sig om att de får tillbaka sina pengar, 

eftersom bankerna kan se företag med hög skuldsättningsgrad som mer riskfyllda. 

 

Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt Ingen åsikt 

Effekter på - 

Skuldsättningsgraden 

Positivt 0 1 0 0 1 

Negativt 0 8 12 0 20 

Oförändrat 0 1 4 2 7 

Vet ej 1 1 1 0 3 

Total 1 11 17 2 31 

 

 

De respondenter som är negativt inställda till förslaget verkar anse att räntetäcknings-

graden, som baseras på resultaträkningen, kommer att påverkas negativt i och med in-

förandet av den nya leasingstandarden, se figur 18. Räntetäckningsgraden är ett viktigt 

Figur 16. Korstabell över respondenterna inställning till effekter på balansräkningen och hur de tror effekterna kommer att 

bli på skuldsättningsgraden. 

Figur 17. Korstabell över respondenterna inställning till förslaget och vad de förväntar sig att effekterna kommer att bli på 

skuldsättningsgraden. 
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resultatmått som säger huruvida företaget har förmåga att täcka sina finansiella 

kostnader med hjälp av sina finansiella intäkter, vilket kan vara en anledning till varför 

respondenterna anser att effekterna på måttet är betydelsefulla. Detta är i linje med vad 

tidigare studier kommit fram till när de räknat på nyckeltalet som en effekt av standard-

förändringen (Bryan, et al., 2010, s. 37-38). Utifrån de chi-två test vi utförde mellan 

dessa variabler fann vi att sambandet mellan respondenternas inställning till förslaget 

och vilka effekter de förväntar sig på räntetäckningsgraden, var signifikant (0,043). 

 

 

Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt Ingen åsikt 

Effekter på - 

Räntetäckningsgraden 

Negativt 0 2 10 0 12 

Oförändrat 0 3 4 2 9 

Vet ej 1 6 3 0 10 

Total 1 11 17 2 31 

 

 

Andra effekter som enligt teorin kan ses på resultaträkningen är via EBIT och resultatet. 

Imhoff Jr, et al., (1997, s. 20,31) menar att effekterna av den nya standarden kan vara 

lika väsentliga för resultaträkningen som för balansräkningen, även om dessa inte fram-

kommer lika tydligt på resultaträkningen. Vi kan inte i vår undersökning se att respon-

denterna utifrån deras inställning till förslaget anser effekterna på EBIT kommer att bli 

varken positiva eller negativa. Ingen av respondenterna tror att effekterna på resultatet 

kommer att bli positiva, och endast 13 % tror att resultatet påverkas negativt. Vi kan 

därför inte säga att det föreligger några tendenser till att resultatet kommer att påverkas, 

eftersom majoriteten tror att effekterna blir oförändrade eller att de inte vet. Förklar-

ingen till detta kan vara att effekterna inte är lika markanta på resultaträkningen som på 

balansräkningen, alternativt att även om respondenterna har hört talas om det nya 

förslaget inte i dagsläget är tillräckligt insatta för att se dessa konsekvenser. Att respon-

denterna har hört talas om förslaget verkar därmed inte betyda att de också är medvetna 

om vilka effekter som förslaget medför. 

De effekter på nyckeltal som enligt tidigare studier visat sig via resultaträkningen kan 

vara kopplade till chefers bonussystem samt andra prestationsmått. Denna koppling är 

relevant för vår undersökning eftersom en negativ påverkan på dessa prestationsmått 

kan komma att påverka chefers attityder till standardförändringen. Enligt den positiva 

redovisningsteorins första hypotes om bonusavtal är chefer mindre benägna att anpassa 

sig och anamma en ny redovisningsprincip om den leder till en lägre vinst eller ökad 

volatilitet (Scott, 1997, s. 222-223). Tidigare studier säger även att kapitaliseringen av 

operationella leasingavtal ofta minskar resultatet (Imhoff Jr, et al., 1997, s. 24-25). Om 

företagen har bonussystem kopplade till EBIT eller resultatet och ledande befattnings-

havare uppfattar påverkan på dessa nyckeltal som negativa borde de vara negativt 

Figur 18. Korstabell över respondenterna inställning till förslaget och vad de förväntar sig att effekterna kommer att bli på 

räntetäckningsgraden. 
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inställda till de nya förslaget. Eftersom våra respondenter inte ser negativa effekter på 

dessa prestationsmått kan vi inte förklara deras inställning utifrån teorierna om bonus-

system. Vi kan heller inte se att den nya standarden kommer att medföra ökad volatilitet 

eftersom den nya standarden kommer att bli mer konservativ. Om standarden hade 

påverkat resultatet till att bli mer volatilt och chefers bonusar är baserade på dessa hade 

vi kunnat förvänta oss en starkare negativ reaktion till effekterna på resultaträkningen. 

Den positiva redovisningsteorins tredje hypotes om politisk påverkan menar att stora 

företag inte kommer att ha någonting emot en ny standard som minskar intäkten. 

Genom att skjuta upp intäkter till kommande perioder kan företag undgå att dra till sig 

uppmärksamhet och därmed undvika negativa politiska beslut (Scott, 1997, s. 223). 

Även Watts & Zimmerman (1978, 131-132) fann att företagets storlek är den enskilt 

största faktorn som har betydelse för ledande befattningshavare när det gäller att ställa 

sig för eller emot en standardförändring. När det gäller huruvida företag utför lobbying 

menar teorin att företagets storlek samt dess volatilitet är faktorer som har betydelse. 

Enligt teorin finns det tecken som verkar tyda på att företag väljer redovisningsprinciper 

och utför strategisk lobbying som minskar skattebördan och därmed kassaflödet (Fields, 

et al., 2001, s. 284; Richter, et al., 2009, s. 893-907). 

Enligt vår undersökning visade det sig att 45,2 % av våra respondenter angett att de eller 

deras företag aktivt gjort någonting, med andra ord utfört lobbying, för att påverka 

utformningen av den nya standarden. Våra respondenter verkar inte anse att leasing är 

skattemässigt fördelaktigt vilket därmed inte kan förklara varför de utfört lobbying. När 

det gäller operativa kassaflöden anser våra respondenter att dessa kommer att vara oför-

ändrade efter att den nya standarden införts, och kan därför inte heller förklara varför de 

utfört lobbying. Likt den studie som Georgiou (2005) gjorde kan vi heller inte se att de 

utfört lobbying på grund av resultatrelaterade frågor. Däremot är majoriteten av de som 

utfört lobbying listade på Large Cap, som vi kan se i figur 19. Det är 58 % (7+3 av 17) 

företag listade på Large Cap som utfört lobbying vilket är en större andel än 28 % (3+1 

av 14) företag listade på Mid Cap. 

 

Mitt företag eller jag har aktivt gjort något för att 

påverka utformningen av standarden 

Total Ja Delvis Nej 

Företag som är listade på 

Large eller Mid Cap 

MidCap 3 1 10 14 

LargeCap 7 3 7 17 

Total 10 4 17 31 

Vår studie styrks av teorin eftersom den visar att de största svenska börsnoterade 

företagen tenderar att vara de som utfört lobbying i större utsträckning än mindre 

företag (Georgiou, 2005; Watts & Zimmerman, 1978, s. 131-132). En anledning till 

detta agerande verkar dock grunda sig i andra motiv än för utländska företag. Som 

Fields, et al., (2001, s. 284) påpekar kan det finns andra orsaker till varför företag utför 

lobbying. De är kritiska till att forskning ofta fokuserar på skattefördelar i samband med 

Figur 19. Korstabell över respondenterna inställning till förslaget och vad de förväntar sig att effekterna kommer att bli på 

räntetäckningsgraden. 
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lobbying, och anser att forskningen bör utvecklas till att även studera andra motiv som 

driver detta agerande. 

I vår undersökning vände vi oss till stora företag vilket enligt teorin skulle innebära att 

de bör vara negativa till det nya leasingförslaget om denna medför en ökning av 

intäkterna. Vi kan inte med säkerhet säga hur stor påverkan förändringen kommer att ha 

på resultaträkningen, och som vi tidigare nämnt verkar majoriteten av respondenterna 

tro att effekterna på resultatet förblir oförändrade. Trots osäkerheten i påverkan på 

resultaträkningen anser våra respondenter att det nya leasingförslaget är dåligt. Respon-

denternas starka uppfattning om en svagare balansräkning, som vi tidigare nämnt, skulle 

kunna bidra till den negativa inställning de har. Som vi beskrivit tidigare har IASB samt 

FASB fått kommentarer till det nya förslaget som uttryckt oro kring de kostnader som 

denna kommer att medföra. Kommentarerna har bland annat berört administrativa 

kostnader, att standarden verkar komplex vilket kommer att innebära uppdatering av IT-

system, samt omstruktureringskostnader. Det framkom även oro för kostnader 

relaterade till den effekt som kan komma att påverka leasegivarna och den inverkan 

detta kan få på leasingindustrin. Vår studie har visat liknande tendenser varav en 

respondent uttryckte följande som ett motiv till leasing idag: 

”Min bedömning är att med Leasing sparar man mycket administrativt arbete kring 

Fixed Assets som normalt sett krävs för att följa redovisnings- och skatteregler vilket 

tyvärr kanske inte prissätts.” 

I och med implementeringen av den nya standarden kommer motivet att leasa för att 

spara administrativt arbete att försvinna, eftersom den administrativa belastningen för 

företagen kommer att bli mer omfattande. Att leasing sparar administrativt arbete verkar 

inte direkt uppfattas som ett motiv utan snarare upplevs som en indirekt fördel. Om 

detta arbete skulle prissättas korrekt borde företagen uppleva en kostnadspåverkan på 

resultatet, och denna påverkan borde därmed upplevas som större efter införandet av det 

nya förslaget. En annan uttryckte följande som en effekt av implementeringen: 

”Förslaget ställer mycket stora krav på ekonomisystemen” 

Detta tyder på, likt de kommentarer som IASB samt FASB fått, att det finns en allmän 

uppfattning om att förändringen kommer att leda till en kostnadsökning. Våra respon-

denter är också överrens om att de implementeringskostnader som uppstår inte är 

försumbara samt att nyttan efter implementeringen inte kommer att överstiga 

kostnaderna. Många företag anser att resultatet är ett viktigt mått för att förmedla hur 

företaget presterar till externa intressenter (Graham, et al., 2005, s. 13-20). Syftet med 

den nya standarden är, som tidigare nämnt, bland annat att förbättra informationen till 

externa intressenter och våra respondenter verkar anse att påverkan på resultatet 

kommer att förbli oförändrat. Om de anser att de effekter som blir på resultatet är 

viktigare än de effekter som blir på balansräkningen kan det förklara varför de inte anser 

att nyttan efter implementeringen kommer att överstiga kostnaderna.  

Med tanke på den just förda diskussionen, att respondenterna är oroliga för att förslaget 

kommer att leda till högre kostnader men inte anser att resultatet kommer att påverkas, 

finner vi det inte möjligt att förklara respondenternas negativa inställning utifrån 

hypotesen om bonusavtal. Dessa kostnader kommer att belasta resultaträkningen och 
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torde därmed minska resultatet vilket enligt hypotesen skulle innebära att chefer med 

bonus kopplat till resultatet är mer negativa till förslaget. Detta skulle kunna bero på att 

de uppfattar dessa som övergående kostnader och därmed anser att resultaträkningen 

inte kommer att påverkas på längre sikt. En annan förklaring är att respondenterna 

kanske väger in kostnaderna relaterade till leasingavtalen i sig, och därmed inte väger in 

de indirekta kostnaderna som kan komma att påverka resultaträkningen. Det kan också 

vara så att respondenterna inte har bonusavtal som är baserade på resultatet, vilket då 

skulle kunna förklara varför respondenterna inte ser kopplingen mellan denna kostnads-

belastning och resultatet som betydelsefullt. 

Vi tittade även på om inställningen till det nya förslaget skiljer sig mellan branscher. 

Eftersom vi hade en stor spridning mellan de olika branschkategorierna med få företag 

inom varje kategori valde vi att gruppera dessa i tre klasser. Branscherna grupperas efter 

de resultat som tidigare studier presenterat. Inom detaljhandeln ingår dagligvaror, 

sällanköpsvaror och tjänster, samt industrivaror och tjänster. Inom den finansiella 

sektorn ingår finans och fastighet, energi, samt kraftförsörjning. Gruppen med övriga 

branscher ingår hälsovård, informationsteknik, telekomoperatörer, samt material.  

Anledningen till att vi valde att använda denna gruppering var för att det uppstår svårig-

heter i att utläsa tendenser eller samband med allför många kategorier. Vi är dock med-

vetna om att den branschgruppering vi gjort kan medföra att vi går miste om informa-

tion och kan vara förklaringen till om det visar sig att några tydliga samband inte kan 

utläsas. 

När det gäller branschpåverkan säger teorin att effekter på skuldsättningsgrad och ROA 

kommer att bli störst på branscher inom detaljhandeln, och minst på branscher inom den 

finansiella sektorn (Bryan, et al., 2010, s. 39). Att titta på denna skillnad kan vara intres-

sant om nyckeltal påverkas olika mycket mellan dessa branscher, vilket då skulle kunna 

medföra att efterfrågan på leasing förändras olika mellan olika branscher. Som vi kan se 

i figur 20 verkar branscher inom detaljhandeln inte vara mer negativt inställda till 

förslaget än branscher inom den finansiella sektorn. Inom detaljhandeln är 68,8 % (11 

av 16) negativa till förslaget i förhållande till 62,5 % (5 av 8) i den finansiella sektorn, 

vilket kan ses som en marginell skillnad. Sambandet mellan bransch och vilken inställ-

ning de har till förslaget var signifikant (0,039). 

 

 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Tycker Du att det nya 

förslaget är: 

Bra 1 0 0 1 

Varken bra eller 

dåligt 

3 5 3 11 

Dåligt 1 11 5 17 

Ingen åsikt 2 0 0 2 

Total 7 16 8 31 

Figur 20. Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilken inställning de har till 

förslaget.  
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Inställningen till effekter på balansräkningen, skuldsättningsgraden, EBIT och resultatet 

verkar också vara relativt lika mellan branschkategorierna. Möjligtvis kan vi urskilja en 

liten skillnad i de effekter som respondenterna ser på räntetäckningsgraden. En större 

andel inom detaljhandeln tror att det kommer att bli en negativ påverkan till skillnad 

från den finansiella sektorn. För att sammanfatta branschpåverkan kan vi alltså inte se 

någon tendens till att detaljhandeln är mer negativt inställda till förslaget i enlighet med 

teorin. Att branscherna ser olika på de effekter som blir på räntetäckningsgraden skulle 

kunna grunda sig i att olika branscher har olika omfattning på sina finansiella 

transaktioner.  

Vi kommer inte att göra en analys av skillnader i inställning mellan leasegivare och 

leasetagare eftersom andelen leasegivare är 9,7 %, vilket endast motsvaras av 3 respon-

denter. Att jämföra dessa två kategorier skulle därför ge missvisande resultat.  

Utifrån en kommentar anser en respondent som är leasegivare att dennes företag inte 

direkt kommer att påverkas av det nya förslaget, men att de dock kan komma att 

påverkas indirekt. Detta skulle kunna vara en indikation på att leasegivarna till största 

del kommer att påverkas indirekt av standardförändringen. Att vi endast fått 3 respon-

denter som är leasegivare skulle kunna bero på att de inte anser förändringen beröra 

dem direkt, vilket kan förklara deras brist på engagemang. I teorin har vi nämnt att 

företag inte utför lobbying i lika stor utsträckning på redovisningsstandarder som 

påverkar upplysningar, och det gavs bland annat en förklaring att det skulle kunna bero 

på att företag inte agerar för eller emot standarder som påverkar dem indirekt. Detta 

skulle också kunna vara förklaringen i detta fall. Leasegivarna ser inte att det kommer 

att påverka dem direkt och visar därför heller inte särskilt engagemang för att påverka 

utformningen av standarden.  

6.1.2 Efterfrågan 

För att besvara den andra problemfrågan kommer vi att försöka väga in respondenternas 

attityder med hur respondenterna tror att proportionerna av leasing kommer att 

förändras, för att kunna dra slutsatser om hur efterfrågan kan komma att påverkas.  

Med hänsyn till branscher kunde vi inte se att det fanns några skillnader mellan deras 

attityder till det nya förslaget, i motsats till de förväntningar teorin gett oss. Med hänsyn 

till samma teori hade vi förväntningar om att branscher inom detaljhandeln kommer att 

efterfråga mindre leasing än branscher inom den finansiella sektorn. Detta är dock inte 

fallet eftersom vi inte kan se några tendenser på att branscherna skiljer sig i hur de tror 

att proportionerna av leasing kommer att förändras. Sambandet mellan respondenternas 

inställning och hur de tror den totala proportionen leasing kommer att förändras var 

statistiskt signifikant (0,092). Signifikant var också sambandet mellan deras inställning 

och hur de tror att förhållandet mellan kort- och långtidsleasing (0,06). 

I den undersökning som PwC genomförde fanns indikationer på att företag överväger 

att övergå till mer korttidsleasing till följd av det nya förslaget. Vi fick även en kom-

mentar angående denna övergång av en respondent som uttryckte följande: 

”Våra kunder kommer att eftersöka kortare avtal. Inte för att det är affärsmässigt 

egentligen, snarare tvärtom, men det ger en snyggare balansräkning och nyckeltal.” 
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Den här respondenten har förstått vikten av att företag gärna vill visa en så fördelaktig 

bild av verksamheten som möjligt. Effekterna som det nya förslaget medför på balans-

räkningen och dess nyckeltal verkar vara någonting som våra respondenter överlag är 

måna om och tycker är viktigt. Speciellt när det verkar vara dessa negativa effekter som 

förklarar respondenternas inställning utifrån de resultat vi erhållit. Kommentaren som 

respondenten lämnar med förväntningar om att dennes kunder kommer att efterfråga 

kortare leasingavtal anser vi därför är en logisk förväntan. Trots att majoriteten av våra 

respondenter är negativa till förslaget verkar de inte tro att förhållandet mellan kort- och 

långtidsavtal kommer att förändras. Att kortare avtal eftersöks är, som respondenten 

ovan nämnde, egentligen inte affärsmässigt och är förmodligen dyrare än att köpa till-

gången på längre sikt. Av denna anledning kanske förhållandet mellan kort- och lång-

tidsavtal inte kommer att förändras. De som lämnat kommentarer till IASB gällande det 

nya leasingförslaget såg även att riskprofilen hos ett kortsiktigt leasingavtal skulle 

kunna leda till att leasegivare kräver en premie för att på så sätt minimera leasetagarna 

att strukturera avtal för att dra nytta av de kortsiktiga avtalens förenklade redovisning 

(IASB & FASB, 2011, s. 22). Om våra respondenter sett liknande risker skulle även 

detta kunna förklara varför vi inte kan se tendenser till en övergång mot mer kortsiktiga 

avtal. 

När vi jämförde hur våra respondenter var inställda till förslaget med hur de anser pro-

portionen av leasing kommer att förändras kan vi se indikationer på att totala propor-

tionen av leasing kommer att minska. I figur 21 ser vi är majoriteten av de som anser att 

totala proportionen leasing kommer att minska är de som är negativa till förslaget. Vi 

ser också att 25 (13 + 12) av respondenterna tror att den totala proportionen inte 

kommer att ändras eller minska, i förhållande till 2 som tror att den kommer att öka. 

 
Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt 

Ingen 

åsikt 

Tror Du att er totala 

proportion av 

leasingavtal kommer 

att förändras om 

förslaget går igenom 

som det ser ut idag? 

Ja, öka 0 0 2 0 2 

Ja, minska 0 4 9 0 13 

Nej, kommer inte att 

ändras 

1 4 5 2 12 

Vet ej 0 3 1 0 4 

Total 1 11 17 2 31 

 

I samband med att vi ställde frågan om hur de tror att den totala proportionen av leasing 

kommer att förändras fick vi följande kommentar från en respondent: 

 

”Med det nya förslaget kommer vanliga hyreskontrakt för butikslokaler att betraktas 

som leasing – vilket är fullständigt huvudlöst.” 

 

Figur 21. Korstabell som visar respondenternas inställning till förslaget och hur de tror att deras totala proportion av 

leasingavtal kommer att förändras. 
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Respondenten verkar reagera väldigt starkt på det faktum att vissa hyreskontrakt i 

dagsläget inte går in under definitionen av leasing, men kommer att behöva kapitaliseras 

efter implementeringen av det nya leasingförslaget. De två respondenter som tror att det 

nya förslaget kommer att öka deras totala proportion av leasing skulle kunna vara 

företag som har liknande hyreskontrakt som respondenten ovan kommenterat, och att de 

efter implementeringen inte har något val annat än att klassificera dessa som leasing-

avtal samt kapitalisera dem.  

 

Däremot ser vi i figur 22 att förhållandet mellan kort- och långtidsavtal verkar förbli 

oförändrade. Det verkar som att respondenternas inställning till förslaget inte påverkar 

detta förhållande. Vi kan alltså inte se samma tendens till övergång mot mer kortsiktiga 

leasingavtal likt de resultat som PwC såg i sin undersökning på europeiska företag. 

 

 

Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt 

Ingen 

åsikt 

Tror Du att er propor-

tion av korttidsleasing 

(kortare än ett år) 

kommer att förändras i 

förhållande till 

långtidsleasing (längre 

än ett år)? 

Mer korttidsleasing 0 2 2 0 4 

Mindre 

korttidsleasing 

0 0 2 0 2 

Oförändrat 1 6 8 2 17 

Vet ej 0 3 5 0 8 

Total 1 11 17 2 31 

När vi jämförde de företag som utfört lobbying med hur de tror proportionen av leasing 

kommer att förändras, verkar det finnas en indikation på att de som aktivt eller delvis 

gjort någonting för att påverka förslaget även tror att totala proportionen av leasing 

kommer att minska. I figur 23 ser vi att 64,3 % (6 + 3 av 14) av de som utfört lobbying 

tror att den totala proportionen leasing kommer att minska i förhållande till 23,5 % (4 av 

17) av de som inte utfört lobbying. Intressant är också att 52,9 % (9 av 17) av de som 

inte utfört lobbying inte tror att totala proportionen leasing kommer att ändras. Denna 

tendens bland de som utfört lobbying verkar inte finnas mellan kort- och långtidsavtal.  

 

 

 

 

 

Figur 22. Korstabell som visar respondenternas inställning till förslaget och hur de tror att deras proportion av leasingavtal 
kommer att förändras mellan kort- och långtidsavtal. 
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Mitt företag eller jag har aktivt gjort något 

för att påverka utformningen av 

standarden 

Total Ja Delvis Nej 

Tror Du att er totala 

proportion av 

leasingavtal kommer 

att förändras om 

förslaget går igenom 

som det ser ut idag? 

Ja, öka 0 0 2 2 

Ja, minska 6 3 4 13 

Nej, kommer inte att 

ändras 

2 1 9 12 

Vet ej 2 0 2 4 

Total 10 4 17 31 

 

Företag står ofta inför olika typer av finansieringsbeslut, däribland valet mellan om de 

ska leasa eller köpa en tillgång. Implementeringen av den nya leasingstandarden och de 

effekter den medför kanske öppnar upp diskussioner kring detta finansieringsval till 

större grad när företagen inte längre kan strukturera sina leasingavtal till att klassificeras 

som operationella. De alternativ som företagen har om de anser att leasing blir mindre 

fördelaktigt efter att den nya standarden införts är att antingen välja att köpa tillgången 

eller att avstå från att anskaffa tillgången helt. Om det rör sig om en tillgång som är 

nödvändig för företaget, det vill säga att de inte kan avstå från att anskaffa denna, och 

att de anser att leasing är ofördelaktigt skulle det naturliga valet bli att köpa tillgången. 

Detta skulle kunna förklara de indikationer vi sett på att den totala proportionen av 

leasing kommer att minska. Detta resonemang sågs även bland de kommentarer som 

IASB fått gällande det nya leasingförslaget. Där uttrycktes oro över att förslaget kan 

komma att påverka leasetagarnas affärsbeteende, samt att vissa leasetagare visade 

indikationer på att de kan komma att överväga köp av vissa tillgångar istället för att 

leasa dem (IASB & FASB, 2011, s. 18). 

Det som våra respondenter i dagsläget ser som de mest betydelsefulla motiv till att leasa 

framför att köpa en tillgång, utifrån de påståenden vi ställde i vår enkät, är framförallt 

att de anser att det är mindre komplicerat att leasa samt att de redovisar mindre skulder 

på balansräkningen. I och med att den nya standarden införs kommer dessa motiv att 

förändras. Eftersom operationella leasingavtal nu ska omstruktureras och kapitaliseras 

kommer det att medföra att företagen redovisar mer skulder på balansräkningen samt att 

leasing blir mer komplicerat. Detta skulle kunna bidra till deras negativa inställning men 

också varför de tror att de kommer att deras totala proportion av leasing kommer att 

minska. 

De resultat vi ser på den totala proportionen leasing grundar sig i hur leasingmarknaden 

ser ut i dagsläget. Vi har inte tagit i beaktande att vissa avtal, så som hyresavtal som i 

dagsläget inte är ett leasingavtal, kan komma att omklassificeras till ett sådant efter 

införandet av den nya standarden. Dessa avtal kommer att bidra till att proportionen av 

leasing kommer att öka. För att de totala effekterna på leasingmarknaden ska innebära 

Figur 23. Korstabell som visar huruvida lobbying förekommit och hur respondenterna tror att deras totala proportion av 

leasingavtal kommer att förändras. 
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en minskning måste efterfrågan på leasing minska i större utsträckning än de avtal som 

kommer att omklassificeras till nya leasingavtal. 

Vi har genomfört vår studie på svenska företag medan de teorier vi använt för att 

försöka förklara vår empiri är gjorda på utländska företag som övervägande använder 

US GAAP. Trots att redovisningen av leasing kommer att vara lika mellan US GAAP 

och IFRS kan vi inte helt utesluta att det kan finnas andra kulturella faktorer som kan 

påverka företagen olika i olika länder och därmed bidra till att vi inte kan förklara alla 

resultat. 

6.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Vid planeringen och utformningen av vår enkät vidtog vi en rad åtgärder gällande relia-

bilitet och validitet som vi beskrivit i kapitlet om praktisk metod. Det gav oss ett bra 

utgångsläge att genomföra en tillförlitlig studie, där en väl genomtänkt operationalise-

ring av attityder ligger till grund för en tillräckligt god reliabilitet. Våra tester har 

resulterat i att vi har kunnat se vissa samband mellan respondenternas inställning till 

förslaget och hur efterfrågan kan komma att påverkas, vilket gör att vi anser att vi även 

har en tillräckligt god validitet i vår studie. Vi anser även att vi i största möjliga ut-

sträckning förhållit oss objektiva till de teorier och den empiri vi samlat in. De tolk-

ningar vi gjort när vi sedan analyserat våra resultat har grundat sig i de teorier vi 

presenterat. Vi kan dock inte utesluta att de tolkningar vi gjort, utifrån vad vi ansett vara 

av intresse, kan ha bidragit till att vi lyft fram vissa delar i analysen framför andra.  
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi först att kort sammanfatta vad vår studie behandlat för att 

därefter besvara våra problemformuleringar. 

Syftet med den nya leasingstandarden är att förbättra informationen till investerare och 

andra intressenter till företagen, för att bättre spegla den aktivitet som uppstår till följd 

av olika leasingavtal. Enligt Bryan, et al. (2010, s. 36) utgjorde operationella leasing-

avtal 88 % av den totala leasingmarknaden mellan åren 2000-2008. Dessa stora propor-

tionsskillnader mellan operationella och finansiella leasingavtal kan komma att få stora 

effekter på företags finansiella rapporter. Detta eftersom kapitaliseringen påverkar både 

balans- och resultaträkningens utseende, men också viktiga nyckeltal för företaget. I 

kommentarer till det nya förslaget har det uttryckts oro för kostnadseffekter och impli-

kationer som kan komma att bli på leasingindustrin. 

Syftet med vår undersökning har varit att studera ledande befattningshavare i svenska 

börsnoterade företag för att ta reda på hur de är inställda till den nya leasingstandarden 

som IASB samt FASB tagit fram. Vi ville se om deras inställning till denna standard-

förändring kommer att påverka efterfrågan på leasing eftersom förslaget innebär att alla 

operationella leasingavtal kommer att omstruktureras och kapitaliseras. Vi gjorde detta 

genom en enkätundersökning riktad till 134 börsnoterade företag listade på Large och 

Mid Cap STO.  

Vi har i studien undersökt två problemfrågor där den första var ställd på följande sätt: 

”Vilka attityder har ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag till det 

nya leasingförslaget?” 

Den teori vi presenterat har bland annat försökt förklara varför ledande befattnings-

havare agerar på ett visst sätt när de ställs inför val av redovisningsprinciper. Vi har i 

vår teori presenterat vad som påverkar normgivningsprocessen för att visa företagets 

betydelse samt vad som driver dem att agera för eller emot standardförändringar. 

Ledande befattningshavare spelar en central roll och kan enligt teorin agera olika 

beroende på att de är nyttomaximerande, samt på grund av att det existerar informa-

tionsasymmetrier mellan dessa och externa intressenter. Nyckeltal har också stor 

betydelse eftersom de är en drivande faktor i företags agerande. Dessa nyckeltal visar på 

hur väl företaget presterar samt är ofta kopplande till olika kompensationsplaner, vilket 

skapar incitament för hur ledande befattningshavare agerar. Beroende på vilka nyckeltal 

som påverkas samt vilka nyckeltal som företagen ser som mest betydelsefulla kommer 

de att reagera olika.  

Vår studie visar att ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag listade på 

Large och Mid Cap är negativt inställda till de nya leasingförslaget. Vi såg även att 

CFO/ekonomichefer är mer negativt inställda till förslaget än redovisningsansvariga. Vi 

kan inte med säkerhet säga vilka bakomliggande faktorer som skapar denna negativa 

inställning utifrån den undersökning vi har gjort, men vi kan se vissa tendenser som 

skulle kunna bidra till denna negativa inställning.  
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Vi kan se att majoriteten av våra respondenter inte tror att det nya förslaget kommer att 

förbättra deras balansräkning, vilket kan kopplas ihop med den negativa påverkan som 

respondenterna ser på skuldsättningsgraden. Om respondenterna i dagsläget upplever att 

de har en hög skuldsättningsgrad kan de förklara deras negativa inställning, eftersom 

respondenterna är överrens om att skuldsättningsgraden kommer att påverkas negativt. 

Skuldsättningsgraden är ofta det nyckeltal som är förknippat med lånevillkor, och om 

företagen upplever att dessa lånevillkor är på väg att överskridas skulle det förklara 

deras uppfattning om en negativ påverkan på skuldsättningsgraden. 

När det kommer till förväntade effekter på resultaträkningen tror våra respondenter att 

räntetäckningsgraden kommer att påverkas negativt, medan de tror att effekterna på 

EBIT och resultatet förblir oförändrade. Utifrån dessa resultat kan vi inte förklara 

respondenternas negativa inställning till förslaget med den positiva redovisningsteorins 

första hypotes som beskriver en koppling till företagets bonusavtal och olika presta-

tionsmått baserade på resultatet. Att respondenterna inte ser effekter på EBIT och 

resultatet kan också bero på att de inte är tillräckligt medvetna om vilka effekter 

förslaget medför, alternativt att de inte anser dessa effekter vara betydande för dem. 

Våra respondenter anser att implementeringskostnaderna som det nya förslaget medför 

inte är försumbar, och anser att nyttan efter implementeringen inte kommer att överstiga 

kostnaderna. Detta indikerar på att våra respondenter uppfattar den nya standarden och 

dess implementering som kostsam, vilket skulle kunna förklara deras negativa inställ-

ning.  De verkar dock inte anse att dessa kostnader kommer att ha stor betydelse för 

deras företag eftersom de anser att effekterna på resultatet kommer att bli oförändrade. 

Vi valde även att undersöka huruvida svenska börsnoterade företag utfört lobbying mot 

denna standardförändring. Genom lobbying påverkar företag normgivningsprocessen 

och därför är deras åsikter och agerande intressant att studera. Vi såg att det var de 

största företagen i vår undersökning som utfört lobbying vilket är i enlighet med tidigare 

studier. Vi kan dock inte förklara varför de utfört lobbying, eftersom det varken verkar 

vara på grund av att minska skattebördan för företaget, dess kassaflöde eller resultat-

relaterade effekter i förhållande till kompensationsplaner. Svenska börsnoterade företag 

verkar, utifrån teorin, ha andra motiv till detta agerande än utländska företag. 

Studiens andra problemfråga var ställd på följande sätt: 

”Hur kommer efterfrågan på leasing att påverkas av det nya förslaget i svenska 

börsnoterade företag?” 

Tidigare studier indikerade att påverkan på nyckeltal kan komma att bli olika mellan 

branscher till följd av det nya leasingförslaget, vilket i sin tur kan göra att efterfrågan 

påverkas olika mellan olika branscher. Vi har även presenterat att den studie som PwC 

genomförde på europeiska företag, samt de kommentarer som IASB samt FASB fått, 

indikerar på att företag överväger att övergå till mer korttidsleasing efter implemente-

ringen av det nya förslaget. 

Vår studie visar vissa tendenser till att efterfrågan på leasing kan komma att påverkas av 

det nya förslaget i svenska börsnoterade företag listade på Large och Mid Cap. Det vi 

kan säga utifrån vår studie är att den totala proportionen leasing kan komma att minska, 



68 

 

men att förhållandet mellan kort- och långtidsavtal kommer att förbli oförändrat. Vi 

kunde heller inte utifrån vår studie se att efterfrågan skulle påverkas olika mellan olika 

branscher. 

Anledningen till varför våra respondenter tror att den totala proportionen av leasing 

kommer att minska kan vara förknippat med att många av de motiv som de i dagsläget 

anser är betydelsefulla kommer att försvinna. Dessa motiv var framförallt de effekter 

som berör balansräkningen och tillhörande nyckeltal, samt att leasing i dagsläget är 

mindre komplicerat i förhållande till att köpa tillgången. Om respondenterna anser att 

leasing blir mindre fördelaktigt till följd av att operationella avtal nu ska omstruktureras 

och kapitaliseras, kanske företagen inte längre ser leasing som ett lika attraktivt 

finansieringsalternativ. Alternativen som företagen har blir då antingen att välja att köpa 

tillgången eller att välja att avstå från att anskaffa tillgången. En anledning till att för-

hållandet mellan kort- och långtidsavtal förblir oförändrat kan vara som en respondent 

kommenterade, det vill säga att det egentligen inte är affärsmässigt. 
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vi kommer här att presentera våra förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet, 

samt inom vilka perspektiv vi anser att en fördjupning skulle vara intressant att 

genomföra. 

Vår studie skulle kunna ligga till grund för en mer fördjupad forskning. Ett första 

förslag till vidare forskning skulle vara att genomföra en liknande studie efter det att den 

nya standarden för leasing implementerats. Det skulle vara intressant att ta reda på vilka 

effekter som faktiskt uppstod, bland annat gällande de kostnadsökningar, samt huruvida 

nyckeltal påverkades i den utsträckning som tidigare diskuterats. Det skulle även vara 

intressant att se om standarden gjorde några utslag på efterfrågan, samt om dessa 

effekter skiljde sig mellan olika branscher. 

Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie där fokus ligger enbart på lease-

givare eftersom vi saknat mer omfattande studier som rör vilka effekter som kan komma 

att bli på dessa. Vi upplevde även svårigheter gällande skillnader mellan branscher 

eftersom dessa var alltför många samt har alla olika karaktär, varför vi anser att en 

studie där endast en bransch studeras skulle ge mer informativa resultat. 

Vi har tittat mycket på skuldsättningsgraden, men enligt teorier behöver detta nyckeltal 

inte nödvändigtvis vara orsaken till varför företag är negativa till låneavtal. Det hade 

varit intressant genomföra en mer omfattande studie där fler frågor ställs kring låne-

avtal, annat än skuldsättningsgraden, eftersom låneavtal kan vara kopplade till andra 

bakomliggande faktorer. 

Vi upplevde även att en liknande studie med större fokus på bonusar hade varit 

intressant för att på så sätt kunna ta reda på hur olika bonussystem påverkar hur ledande 

befattningshavare är inställda till leasing, och därmed även den nya standarden. 

Ett sista förslag till vidare forskning skulle vara att fördjupa sig i lobbying. Det skulle 

vara intressant att mer direkt fråga företag hur de ser på lobbying. Det finns mycket 

teorier kring detta område och dessa har ofta fokuserat på utländska företag och vilka 

motiv de har för sitt agerande. Vi eftersöker därför liknande studier på svenska företag 

för att se om företag i Sverige skiljer sig mot övriga länder i de motiv som ligger till 

grund för att de utför lobbying.  
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APPENDIX 1. Enkät 

 

SIDA 1  IAS 17, det nya förslaget i korthet. 

IASB har i samarbete med FASB lagt fram ett förslag på förändring av IAS 17 leasing som 

slutförs Q2 2011. Förslaget innebär att leasingavtal inte längre ska klassas som finansiellt eller 

operationellt. 

 

Största skillnaden blir för leasetagare som enligt förslaget ska redovisa en right-to-use tillgång 

samt en motsvarande skuld i balansräkningen. Efterföljande värdering sker till upplupet 

anskaffningsvärde för tillgången. 

 

För leasegivare innehåller förslaget två redovisningsmodeller. Vilken av dessa två som blir 

applicerbara kommer att styras av huruvida de risker och förmåner förknippade med det leasade 

objektet övergår från leasegivaren till leasetagaren eller ej. 

 

Förslaget kommer även enligt IASB att öka omfattningen på upplysningar med syfte att 

förbättra både kvalitet och kvantitet, samt de värderingar som företaget gör. 

 

Med anledning av detta vill vi ha dina åsikter. Enkäten består av 10 frågor och tar ca 5 minuter 

att fylla i. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
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SIDA 2   

Alla frågorna är på denna sida. För att skicka enkäten, gå till tredje och sista sidan. 

1. Vilket alternativ motsvarar närmast Din befattning på företaget? 

 
VD 

CFO/Ekonomichef 

IR ansvarig 

Redovisningsansvarig 

Annan befattning 

 

2. Inom vilken bransch verkar Ditt företag? 

 
Dagligvaror 

Energi 

Finans & Fastighet 

Hälsovård 

Industrivaror & tjänster 

Informationsteknik 

Kraftförsörjning 

Material 

Sällanköpsvaror och tjänster 

Telekomoperatörer 

 

3. Är ni huvudsakligen: 

Leasetagare 

Leasegivare 

Både leasetagare och leasegivare 

 

4. Svara på följande påstående: 

  Ja Delvis Nej 

Jag har hört 

talas om det nya 

leasingförslaget 
   

Mitt företag eller 

jag har aktivt 

gjort något för att 

påverka 

utformningen av 

standarden 
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5. Tycker Du att det nya förslaget är: 
 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt 

Ingen åsikt 

 

6. Med hänsyn till ditt företag, vilka av nedanstående effekter anser Du i dagsläget ger 

fördelar med ett leasingavtal till skillnad från ett köp? 

 

  
Håller helt 

med 

Håller med i 

stor 

utsträckning 

Håller med i 

liten 

utsträckning 

Håller inte 

alls med 
Ingen åsikt 

Det är mindre 

komplicerat att 

leasa 
     

Det är skattemässigt 

fördelaktigt      

Det underlättar 

budgeteringen      

Vi redovisar mindre 

skulder på 

balansräkningen 
     

Räntenivån är 

fördelaktig vid 

diskontering 
     

Det medför lägre 

transaktionskostnader      

Mitt företag 

undviker risken 

med restvärdet på 

tillgången 

     

Mitt företag får lägre 

service- och 

underhållskostnader 
     

Annat, ange:
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7. Vad tror Du att det nya förslaget kommer att ha för effekter på ert företag? 

  
Håller helt 

med 

Håller med i 

stor 

utsträckning 

Håller med i 

liten 

utsträckning 

Håller inte 

alls med 
Ingen åsikt 

Det kommer att 

förbättra vår 

balansräkning 
     

Implementeringskostnaden 

är försumbar      

Nyttan efter 

implementeringen 

kommer att överstiga 

kostnaderna 

     

Annat, ange:

 

 

8. Hur tror Du att företagets affärsverksamhet och den finansiella rapporteringen 

kommer att påverkas av det nya förslaget utifrån följande aspekter? 

 

  Positivt Negativt Oförändrat Vet ej 

Framtida 

investeringar     

Operativa kassaflöden     
Skuldsättningsgraden     
Räntetäckningsgraden     
EBIT     
Resultatet     
 

 

9. Tror Du att er totala proportion av leasingavtal kommer att förändras om 

förslaget går igenom som det ser ut idag? 

Ja, öka 

Ja, minska 

Nej, kommer inte ändras 

Vet inte 
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10. Tror Du att er proportion av korttidsleasing (kortare än ett år) kommer att 

förändras i förhållande till långtidsleasing (längre än ett år)? 

Mer korttidsleasing 

Mindre korttidsleasing 

Oförändrat 

Vet ej 

 

SIDA 3  

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår enkät. 

 

Avsluta genom att klicka på "skicka in". 

 

Frida Andersson 

mobilnummer 

 

Marlene Eriksson 

mobilnummer 

 

leasingstudie@gmail.com 
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APPENDIX 2. E-postutskick 

E-postmeddelande nummer 1 

Hej! 

Vi heter Frida och Marlene och är två ekonomistudenter vid Umeå Universitet som 

skriver vårt examensarbete. Vårt ämne är den föreslagna förändringen från IASB 

gällande IAS 17 Leasing (kort beskrivning av förslaget finns i slutet på detta 

meddelande). Vi vänder oss till börsnoterade företag på Large- och Mid Cap på STO 

som har någon form av leasingavtal oavsett omfattning. 

Vi söker en person på ert företag som med fördel hanterar eller är delaktig i 

leasingbeslut alternativt är väl insatt i den finansiella rapporteringen (exempelvis VD, 

CFO, ekonomi-, finans- eller redovisningschef etc) och som kan tänkas delta i vår 

undersökning. Vi skickar här ut en webbenkät på 10 frågor som beräknas ta ca 5 

minuter att besvara och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Om du känner att du passar in på denna beskrivning hoppas vi att du vill delta i vår 

studie genom att använda länken nedan. Om du tror att någon annan på ert företag är 

bättre lämpad, skulle vi uppskatta om du kan vidarebefordra detta e-postmeddelande till 

den personen eller åter kontakta oss med kontaktuppgifter till den personen. Vi ser 

gärna att enkäten är oss tillhanda senast 18 Mars. 

https://www.surveymonkey.com/s/leasingstudie?c=individuellt numer 

 

Vänliga hälsningar 

Frida Andersson 

Marlene Eriksson 

Kort om förslaget: 

IASB har i samarbete med FASB lagt fram ett förslag på förändring av IAS 17 Leasing. 

Förslaget innebär att leasingavtal inte längre ska klassas som finansiellt eller 

operationellt. Största skillnaden blir för leasetagare som enligt förslaget ska redovisa en 

right-to-use tillgång samt en motsvarande skuld i balansräkningen. Efterföljande 

värdering sker till upplupet anskaffningsvärde för tillgången. När det gäller leasegivare 

innehåller förslaget två modeller för redovisningen av leasing. Vilken av dessa två som 

blir applicerbara kommer att styras av huruvida de risker och förmåner förknippade med 

det leasade objektet övergår från leasegivaren till leasetagaren eller ej. Förslaget 

kommer även enligt IASB att öka omfattningen på upplysningar med syfte att förbättra 

både kvalitet och kvantitet, samt de värderingar som företaget gör. 

  



2 (2) 

 

E-postmeddelande nummer 2 

Hej igen! 

Vi vill tacka alla som medverkat i vår enkätstudie angående det nya standardförslaget 

gällande Leasing. Ert bidrag har varit till stor hjälp för oss. 

 

Vi har dock fortfarande inte så många svar som vi skulle önska varför vi vill påminna er 

som ännu inte svarat om att göra det. Era svar är viktiga för oss för att kunna få en så 

representativ bild som möjligt över hur leasing påverkas av det nya standardförslaget 

från IASB. Enkäten tar endast ca 5 minuter att besvara och består av 10 frågor.  

 

Enkätlänk: 

https://www.surveymonkey.com/s/leasingstudie?c=individuellt nummer 

 

 

MvH 

Frida Andersson 

Marlene Eriksson 

E-postmeddelande nummer 3 

Hej! 

Visst har Du svarat på vår enkät angående leasing? Om inte, förlängd svarstid till fredag 

25:e mars. 

 

Lämna ditt mycket viktiga bidrag idag via nedanstående länk! 

  

https://www.surveymonkey.com/s/leasingstudie?c=individuellt nummer 

  

  

MvH 

Frida Andersson 

Marlene Eriksson 

Umeå Universitet 
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APPENDIX 3. Korstabeller och Chi-två test 

 

Korstabell som visar respondenternas befattning och om de har hört talas om det nya 

leasingförslaget. Tabellen under är resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa 

variabler.                                                                                                              
 

 

Vilket alternativ motsvarar närmast Din befattning 

på företaget? 

Total 

CFO/Ekonomic

hef 

Redovisningsa

nsvarig 

Annan 

befattning 

Jag har hört talas om det 

nya leasingförslaget 

Ja 10 12 5 27 

Delvis 3 0 0 3 

Nej 1 0 0 1 

Total 14 12 5 31 

Chi-två Test (Befattning vs hört talas om förslaget) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.577
a
 4 .233 

Likelihood Ratio 7.090 4 .131 

Linear-by-Linear Association 4.362 1 .037 

N of Valid Cases 31   

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16. 

 

Figur 12 i vår studie visar en korstabell som visar respondenternas befattning och deras 

inställning till det nya förslaget. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som 

vi utfört på dessa variabler. 

 

Chi-två Test (Befattning vs inställning till det nya förslaget) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.229
a
 6 .398 

Likelihood Ratio 7.210 6 .302 

Linear-by-Linear Association 1.389 1 .239 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .16 
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Figur 13 i vår studie visar en korstabell på när i tiden respondenterna har svarat och 

vilken inställning de har till det nya förslaget. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-

två test som vi utfört på dessa variabler. 

 
Figur 14 i vår studie visar en korstabell över när i tiden respondenterna har svarat och 

vilken befattning de har. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört 

på dessa variabler. 

  

Chi-två Test (Tidpunkt för svar vs inställning till det nya förslaget) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.344
a
 3 .096 

Likelihood Ratio 7.341 3 .062 

Linear-by-Linear Association 1.169 1 .280 

N of Valid Cases 31   

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35. 

 

Chi-två Test (Tidpunkt för svar vs befattning) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.249
a
 2 .072 

Likelihood Ratio 5.385 2 .068 

Linear-by-Linear Association 4.500 1 .034 

N of Valid Cases 31   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.77. 
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Figur 15 i vår studie visar en korstabell på respondenternas inställning till det nya 

förslaget och om de håller med om att de redovisar mindre skulder på balansräkningen i 

dagsläget. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa 

variabler. 

 

Figur 16 i vår studie visar en korstabell över respondenternas inställning till effekter på 

balansräkningen och hur de tror att effekterna kommer att bli på skuldsättningsgraden. 

Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

 

  

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs visar mindre skulder på 

balansräkningen) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.802
a
 6 .446 

Likelihood Ratio 6.731 6 .346 

Linear-by-Linear Association .116 1 .734 

N of Valid Cases 31   

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13. 

 

Chi-två Test (Inställning till balansräkningen vs effekter på skuldsättningsgraden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.698
a
 3 .440 

Likelihood Ratio 2.211 3 .530 

Linear-by-Linear Association 2.438 1 .118 

N of Valid Cases 31   

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
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Figur 17 i vår studie visar en korstabell över respondenternas inställning till det nya 

förslaget och vad de förväntar sig att effekter blir på skuldsättningsgraden. Tabellen 

nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

Figur 18 i vår undersökning visar en korstabell över respondenternas inställning till 

förslaget och vad de förväntar sig att effekterna blir på räntetäckningsgraden. Tabellen 

nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

 

  

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs effekter på skuldsättningsgraden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19.274
a
 9 .023 

Likelihood Ratio 14.160 9 .117 

Linear-by-Linear Association .010 1 .921 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03. 

 

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs förväntade effekter på 

räntetäckningsgraden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.971
a
 6 .043 

Likelihood Ratio 13.184 6 .040 

Linear-by-Linear Association 4.715 1 .030 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29. 
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Korstabell som visar respondenternas inställning till förslaget och vad de förväntar sig att 

effekterna blir på EBIT. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört 

på dessa variabler. 

 

Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra eller 

dåligt Dåligt Ingen åsikt 

Effekter på - EBIT Positivt 0 1 4 0 5 

Negativt 0 0 3 0 3 

Oförändrat 0 5 8 1 14 

Vet ej 1 5 2 1 9 

Total 1 11 17 2 31 

Korstabell som visar respondenternas inställning till det nya förslaget och vad de 

förväntar sig att effekterna blir på resultatet. Tabellen under visar resultatet på det Chi-

två test som vi utfört på dessa variabler. 

 

 

Tycker Du att det nya förslaget är: 

Total Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dåligt Ingen åsikt 

Effekter på - Resultatet Negativt 0 0 4 0 4 

Oförändrat 0 7 11 1 19 

Vet ej 1 4 2 1 8 

Total 1 11 17 2 31 

 

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs förväntade effekter på EBIT) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.151
a
 9 .423 

Likelihood Ratio 10.836 9 .287 

Linear-by-Linear Association 2.137 1 .144 

N of Valid Cases 31   

a. 15 cells (93.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
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Korstabell som visar huruvida lobbying förekommit och hur respondenterna ser på 

skattefördelar. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa 

variabler. 

 

 

Mitt företag eller jag har aktivt gjort något för 

att påverka utformningen av standarden 

Total Ja Delvis Nej 

Det är skattemässigt 

fördelaktigt 

Ingen åsikt 3 0 6 9 

Håller med 2 0 2 4 

Håller inte med 5 4 9 18 

Total 10 4 17 31 

 

Chi-två Test (Lobbying vs respondenternas syn på skattefördelar) 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.718
a
 4 .446 

Likelihood Ratio 5.115 4 .276 

Linear-by-Linear Association .052 1 .820 

N of Valid Cases 31   

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52. 

 

 

  

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs förväntade effekter på resultatet) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.351
a
 6 .213 

Likelihood Ratio 9.751 6 .136 

Linear-by-Linear Association 2.557 1 .110 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13. 
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Korstabell som visar huruvida lobbying förekommit och hur respondenterna ser på 

effekter på operativa kassaflöden. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två test som 

vi utfört på dessa variabler. 

 

 

Mitt företag eller jag har aktivt gjort något för att 

påverka utformningen av standarden 

Total Ja Delvis Nej 

Effekter på - Operativa 

kassaflöden 

Positivt 1 0 2 3 

Negativt 1 1 3 5 

Oförändrat 5 3 11 19 

Vet ej 3 0 1 4 

Total 10 4 17 31 

 

Chi-två Test (Lobbying vs respondenternas syn på operativ kassaflöden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.711
a
 6 .581 

Likelihood Ratio 5.166 6 .523 

Linear-by-Linear Association 1.187 1 .276 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39. 

 

Figur 19 visar en korstabell över huruvida lobbying förekommit och om företagen är 

listade på Large eller Mid Cap. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi 

utfört på dessa variabler 

Chi-två Test (Lobbying vs om företaget är listat på Large eller Mid Cap)  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.866
a
 2 .239 

Likelihood Ratio 2.934 2 .231 

Linear-by-Linear Association 2.265 1 .132 

N of Valid Cases 31   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.81. 
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Figur 20 i vår studie visar en korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas 

företag är verksamt och vilken inställning de har till det nya förslaget. Tabellen nedan 

visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilka 

förväntningar de har på effekter på balansräkningen. Tabellen under visar resultatet på 

det Chi-två test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Det kommer att 

förbättra vår 

balansräkning 

Ingen åsikt 1 1 1 3 

Håller med i liten 

utsträckning 

2 1 1 4 

Håller inte alls med 4 14 6 24 

Total 7 16 8 31 

Chi-två Test (Bransch vs förväntade effekter på balansräkningen) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.883
a
 4 .578 

Likelihood Ratio 2.700 4 .609 

Linear-by-Linear Association .105 1 .746 

N of Valid Cases 31   

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .68. 

 

 

Chi-två Test ( Bransch vs inställning till det nya förslaget) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.232
a
 6 .039 

Likelihood Ratio 12.713 6 .048 

Linear-by-Linear Association .019 1 .890 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23. 
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Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilka 

förväntningar de har på effekter på skuldsättningsgraden. Tabellen under visar resultatet 

på det Chi-två test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Effekter på - 

Skuldsättningsgraden 

Positivt 1 0 0 1 

Negativt 2 12 6 20 

Oförändrat 3 2 2 7 

Vet ej 1 2 0 3 

Total 7 16 8 31 

Chi-två Test (Bransch vs förväntade effekter på skuldsättningsgraden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.314
a
 6 .216 

Likelihood Ratio 8.828 6 .183 

Linear-by-Linear Association .744 1 .388 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23. 

Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilka 

förväntningar de har på effekter på EBIT. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två 

test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Effekter på - EBIT Positivt 0 4 1 5 

Negativt 0 2 1 3 

Oförändrat 4 7 3 14 

Vet ej 3 3 3 9 

Total 7 16 8 31 
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Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilka 

förväntningar de har på effekter på resultatet. Tabellen under visar resultatet på det Chi-

två test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Effekter på - Resultatet Negativt 0 3 1 4 

Oförändrat 4 10 5 19 

Vet ej 3 3 2 8 

Total 7 16 8 31 

 

 

Chi-två Test (Bransch vs förväntade effekter på EBIT) 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.425
a
 6 .619 

Likelihood Ratio 6.104 6 .412 

Linear-by-Linear Association .525 1 .469 

N of Valid Cases 31   

a. 11 cells (91.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .68. 

Chi-två Test ( Bransch vs förväntade effekter på resultatet) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.453
a
 4 .653 

Likelihood Ratio 3.205 4 .524 

Linear-by-Linear Association .791 1 .374 

N of Valid Cases 31   

a. 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .90. 
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Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och vilka 

förväntningar de har på effekter på räntetäckningsgraden. Tabellen under visar resultatet 

på det Chi-två test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Effekter på - 

Räntetäckningsgraden 

Negativt 1 9 2 12 

Oförändrat 4 2 3 9 

Vet ej 2 5 3 10 

Total 7 16 8 31 

Korstabell som visar om respondenterna är Leasegivare, Leasetagare eller både och med 

deras inställning till förslaget. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två test som vi 

har utfört på dessa variabler. 

 
Är ni huvudsakligen: 

Total Leasetagare Leasegivare Både och 

Tycker Du att det nya 

förslaget är: 

Bra 1 0 0 1 

Varken bra eller 

dåligt 

7 0 4 11 

Dåligt 11 3 3 17 

Ingen åsikt 2 0 0 2 

Total 21 3 7 31 

  

Chi-två Test (Bransch vs förväntade effekter på räntetäckningsgraden) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.451
a
 4 .168 

Likelihood Ratio 6.667 4 .155 

Linear-by-Linear Association .000 1 .984 

N of Valid Cases 31   

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.03. 



12 (15) 

 

 

Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och hur 

de tror att deras totala proportion av leasingavtal kommer att förändras. Tabellen under 

visar resultatet på det Chi-två test som vi har utfört på dessa variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Tror Du att er totala 

proportion av 

leasingavtal kommer att 

förändras om förslaget 

går igenom som det ser 

ut idag? 

Ja, öka 0 2 0 2 

Ja, minska 2 7 4 13 

Nej, kommer inte att 

ändras 

5 6 1 12 

Vet ej 0 1 3 4 

Total 7 16 8 31 

 

Chi-två Test (Bransch vs hur respondenterna tror att den totala proportionen kommer 

att förändras) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.874
a
 6 .092 

Likelihood Ratio 11.547 6 .073 

Linear-by-Linear Association .207 1 .649 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45. 

 

Chi-två Test (Leasegivare, Leasetagare, både och vs inställning till det nya förslaget) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.768
a
 6 .574 

Likelihood Ratio 6.390 6 .381 

Linear-by-Linear Association .409 1 .522 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 
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Korstabell som visar inom vilken bransch respondenternas företag är verksamt och hur 

de tror att deras proportion av leasingavtal kommer att förändras mellan kort- och 

långtidsavtal. Tabellen under visar resultatet på det Chi-två test som vi har utfört på dessa 

variabler. 

 

 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? 

Total Övriga Detaljhandel 

Finansiella 

sektorn 

Tror Du att er proportion 

av korttidsleasing 

(kortare än ett år) 

kommer att förändras i 

förhållande till 

långtidsleasing (längre 

än ett år)? 

Mer korttidsleasing 0 1 3 4 

Mindre 

korttidsleasing 

1 1 0 2 

Oförändrat 5 12 0 17 

Vet ej 1 2 5 8 

Total 7 16 8 31 

Chi-två Test (Bransch vs hur respondenterna tror att den proportionen kommer att 

förändras mellan kort- och långtidsavtal) 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17.942
a
 6 .006 

Likelihood Ratio 21.398 6 .002 

Linear-by-Linear Association .068 1 .795 

N of Valid Cases 31   

a. 11 cells (91.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45. 
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Figur 21 i vår studie visar en korstabell över respondenternas inställning till det nya 

förslaget och hur de tror att deras totala proportion av leasingavtal kommer att 

förändras. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa 

variabler. 

Figur 22 i vår studie visar en korstabell över respondenternas inställning till det nya 

förslaget och hur de tror att deras proportion av leasingavtal kommer att förändras 

mellan kort- och långtidsavtal. Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi 

utfört på dessa variabler. 

 

  

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs förväntade effekter på förändring av 

total proportion av leasingavtal) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.581
a
 9 .385 

Likelihood Ratio 10.824 9 .288 

Linear-by-Linear Association 1.530 1 .216 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06. 

Chi-två Test (Inställning till det nya förslaget vs förväntade effekter på proportionen 

leasingavtal mellan kort- och långtidsavtal) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.461
a
 9 .879 

Likelihood Ratio 6.137 9 .726 

Linear-by-Linear Association .007 1 .931 

N of Valid Cases 31   

a. 14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06. 
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Figur 23 i vår studie visar en korstabell över huruvida lobbying förekommit och hur 

respondenterna tror att deras totala proportion av leasingavtal kommer att förändras. 

Tabellen nedan visar resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

Korstabell som visar huruvida lobbying förekommit och hur respondenterna tror att 

deras totala proportion av leasingavtal kommer att förändras. Tabellen under visar 

resultatet på det Chi-två test som vi utfört på dessa variabler. 

 

 

Mitt företag eller jag har aktivt gjort något för 

att påverka utformningen av standarden 

Total Ja Delvis Nej 

Tror Du att er 

proportion av 

korttidsleasing (kortare 

än ett år) kommer att 

förändras i förhållande 

till långtidsleasing 

(längre än ett år)? 

Mer korttidsleasing 2 0 2 4 

Mindre 

korttidsleasing 

0 1 1 2 

Oförändrat 5 3 9 17 

Vet ej 3 0 5 8 

Total 10 4 17 31 

Chi-två Test (Lobbying vs förväntade effekter på totala proportionen leasingavtal) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.753
a
 6 .257 

Likelihood Ratio 9.070 6 .170 

Linear-by-Linear Association .053 1 .818 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26. 

Chi-två Test ( Lobbying vs  förväntade effekter på proportionen leasingavtal mellan 

kort- och långtidsavtal) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.247
a
 6 .513 

Likelihood Ratio 6.440 6 .376 

Linear-by-Linear Association .096 1 .757 

N of Valid Cases 31   

a. 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26. 
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APPENDIX 4. Oklassificerad data 

Fråga 6  

Med hänsyn till ditt företag, vilka av nedanstående effekter anser Du i dagsläget ger fördelar med ett leasingavtal till skillnad från ett köp? 

Answer Options 
Håller helt 

med 

Håller med i 
stor 

utsträckning 

Håller med i 
liten 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

Ingen åsikt 
Rating 

Average 
Response 

Count 

Det är mindre komplicerat att leasa 1 14 7 7 2 2,69 31 

Det är skattemässigt fördelaktigt 1 3 10 8 9 3,14 31 

Det underlättar budgeteringen 1 9 4 12 5 3,04 31 

Vi redovisar mindre skulder på 
balansräkningen 

5 10 4 8 4 2,56 31 

Räntenivån är fördelaktig vid diskontering 1 1 7 11 11 3,40 31 

Det medför lägre transaktionskostnader 1 2 11 10 7 3,25 31 

Mitt företag undviker risken med restvärdet på 
tillgången 

3 9 6 9 4 2,78 31 

Mitt företag får lägre service- och 
underhållskostnader 

2 10 8 8 3 2,79 31 

Annat, ange: 9 

answered question 31 

skipped question 0 
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Fråga 7 

Vad tror Du att det nya förslaget kommer att ha för effekter på ert företag? 

Answer Options 
Håller helt 

med 

Håller med i 
stor 

utsträckning 

Håller med i 
liten 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

Ingen åsikt 
Rating 

Average 
Response 

Count 

Det kommer att förbättra vår balansräkning 0 0 4 24 3 3,86 31 

Implementeringskostnaden är försumbar 1 3 6 19 2 3,48 31 

Nyttan efter implementeringen kommer att 
överstiga kostnaderna 

0 1 5 20 5 3,73 31 

Annat, ange: 5 

answered question 31 

skipped question 0 
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