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 I 

Introduktion/Problembakgrund/Syfte: Att finansiera företagets verksamhet är en 

av grundfrågeställningarna i alla företag och alternativen är många. Ett alternativ är att 

leasa tillgångar och beroende på klassificering av avtalet har detta tidigare bokförts på 

olika sätt, vilket har gett upphov till bokföringstekniska fördelar. Detta har 

uppmärksammats av IASB och FASB, vika därför initierat en förändring av rådande 

redovisningsstandard. Förslaget går i sin korthet ut på att företagen som leasar skall 

redovisa samtliga leasingkontrakt som tillgångar och skulder i sin balansräkning, till 

skillnad från nuvarande när information om operationella leasingkontrakt endast 

delgivits i en not. Vi valde således att undersöka hur den föreslagna 

standardförändringen skulle påverka de största svenska företagen och deras 

räkenskaper. Tidigare forskning har visat att det sker en förändring på vissa finansiella 

nyckeltal hos företagen efter kapitalisering av leasingavtalen. Tidigare forskning om 

kapitalisering av leasing har främst sett till förändring av balans- och resultaträkning 

men ej fokuserat särskilt mycket på informationsvärdet av kapitaliseringen. I denna 

uppsats väljer vi att fokusera både på förändringen av nyckeltal samt 

informationsinnehållet i företagens finansiella rapporter. 

 

Teori: Uppsatsens teorikapitel är till största del baserad på vetenskapliga artiklar. 

Uppsatsen behandlar teorier om informationseffektivitet, incitament till leasing, tidigare 

forskning om kapitaliseringsmodeller, hur redovisningsstandarden ser ut idag och den 

föreslagna förändringen, samt de i undersökningen använda nyckeltalen. 

 

Metod: Vi valde att göra en kvantitativ undersökning av företagen noterade på Nasdaq 

OMX Large Cap. Undersökningen baserades på 53 stycken företag och de finansiella 

rapporterna för år 2008 och 2009 ligger till grund för undersökningen. Kapitaliseringen 

av leasingavgifterna har vi gjort i enlighet med en modell framtagen av Fülbier et al 

(2008) vilken i sin tur är en vidareutveckling av Imhoff et al (1991). Modellen bygger 

på ett antal antaganden eftersom fullständig information om leasingavtalen inte delges 

via årsredovisningarna. De tidigare studierna har kritiskt granskats och antaganden vi 

inte ansett vara fullt motiverade har vi förändrat. Vi har genomfört ett antal statistiska 

tester för att kunna säkerhetsställa eventuella förändringar av nyckeltal. 

 

Empiri/Analys/Slutsats: I empirin presenteras förändringarna av respektive nyckeltal 

för hela börsen, samt relativ och nominell förändring för varje bransch. Likt studien av 

Fülbier et al (2008) har vi noterat att kapitalisering av den operationella leasingen 

främst påverkar företagens balansräkning, där skulderna ökar till största del och 

tillgångarna i något mindre utsträckning men även att det egna kapitalet påverkas 

negativt. Slutsats av detta är att nyckeltal baserade på relationer mellan 

balansräkningsposter har störst påverkan. För effekterna på resultaträkning har vi främst 

noterat att rörelseresultatet påverats, då räntedelen av de operationella leasingavtalen 

kommer redovisas i senare delen av resultaträkningen. Branschena där vi sett den största 

påverkan på nyckeltal är i dagligvaruhandeln och sällanköpsbranschen och vi har 

kommit fram till att en ny leasingstandard ökar informationsinnehållet i företags 

årsredovisningar. 

 

Nyckelord: IFRS, IAS 17, leasing, kapitalisering, informationseffektivitet, finansiella 

nyckeltal. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Spår av en primitiv form av redovisning har hittats i Babylonien redan år 2300 före 

Kristus, det var främst minnesanteckningar på skulder och fordringar för att se vem som 

stod i skuld till vem. Tanken att kunna härleda och se till vilken period och vilka som 

gör affärer med varandra är densamma idag (Artsberg, 2003, s 13). Den moderna 

bokföringen härstammar från länderna kring medelhavet och de tidigaste 

dokumenterade räkenskapsböckerna finns återfunna i Italien. Det är i staden Genua dem 

första kommunala räkenskapsböckerna återfanns år 1340. År 1494 publicerade 

Franciskaner munken Luca Pacioli sitt verk “Summa de arithimetica, Geometria 

proportioni e propotionalita” som var ett matematiskt samlingsverk. Det var den första 

dokumenterade instruktionsboken till den dubbla bokföringen, Pacioli kallade den inte 

för dubbel bokföring utan beskrev endast hur den skulle brukas. Den äldsta bokföringen 

hittad i Sverige hänförs till år 1643, det vill säga nästan 300 år efter italienarna. 

(Gustavsson, 1994, s 7, 13-14) 

 

Att finansiera verksamheten är en av företagens grundläggande problem och sker 

löpande under företagets verksamhet, oberoende vilken fas företaget befinner sig i. 

Företag har flera alternativ vad gäller finansieringen av verksamheten och vanliga sätt är 

lån från kreditgivare eller ägartillskott. För att minska behovet av kapital inom företaget 

kan företagen finansiera investeringar och nyanskaffningar på alternativa sätt. Ett 

alternativt sätt är genom leasing, till exempel kan ett företag inom tillverkningsindustrin 

anskaffa en ny tillgång genom att ingå ett så kallat leasingkontrakt. Genom att ingå ett 

leasingkontrakt behöver företaget själv inte stå för anskaffningskostnaden istället kan 

leasegivaren finansiera nyanskaffningen för att sedan låta företaget hyra tillgången. Hur 

företaget anskaffar sina tillgångar varierar också utifrån tillgångens karaktär och 

företagets finansiella ställning vid anskaffningstidpunkten. (Green, 1985, s 9-11)  

 

Företeelsen leasing har funnits under en längre tid och grundar sig i uthyrning av varor 

och tjänster, de första dokumenterade uthyrningarna återfinns från Samarien, nuvarande 

Irak och då innefattade det uthyrning av kreatur (Green, 1985, s 26). Den första 

moderna uthyrningen initierades av Bell Telephone Company, redan år 1877 började 

hyra ut telefonutrustning istället för att sälja den (Green, 1985, s 27). Den första riktiga 

företeelsen av leasingkontrakt i Sverige introducerades av Svenska Handelsbanken 

1963/1964 efter att dessa hade inspirerats av vad som observerats i USA några år 

tidigare. Dessa startade då en utredning för att skapa möjligheter till att genomföra detta 

inom de dåvarande svenska kreditreglerna. (Green, 1985, s 9) 

 

Leasing har även andra fördelar som kan hänföras till rent bokföringstekniska åtgärder. 

I den internationella redovisningen redovisas leasing på två olika sätt beroende på 

utformning av leasingkontraktet. De två olika klassificeringar av leasingavtal inom den 

internationella redovisningen är operationell leasing samt finansiella leasing. I och med 

att de behandlas olika inom ramarna av dem internationella redovisningsprinciperna 
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(IFRS) påverkas även balans- och resultaträkningarna på olika sätt. Vid ett finansiellt 

leasingavtal står leasetagaren för de flesta riskerna och är därför tvungen att ta upp 

objektet i företagets balansräkning. I ett operationellt leasingavtal är det istället 

leasegivaren som står för riskerna och därför kostnadsförs endast leasetagaren vilket kan 

bidra till skattetekniska fördelar. (Brick, Fung, & Subrahmanyam, 1987, s 55)  

 

International Accounting Standards Board (IASB) är ansvariga över framtagandet av 

IFRS. Det är en oberoende, icke vinstdrivande organisation vilka arbetar i allmänhetens 

intresse. (IFRS, 2011) Huvudsyftet med IASB:s arbete är att skapa standarder som är av 

hög kvalitet, begripliga, genomförbara och är globalt accepterade. I dagsläget redovisar 

över 12000 företag i mer än 100 länder enligt IFRS. Utvecklingen inom EU är sådan att 

sedan år 2005 redovisar publika bolag enligt IFRS. Det finns en motsvarighet till IASB i 

USA, som skapades av Securities and Exchange Commission (SEC), denna heter 

Financial Accounting Standards Board (FASB). FASB arbetar också med att utveckla 

standarder och är som IASB en oberoende, icke vinstdrivande organisation (FASB, 

2011). 

 

IASB och FASB har tidigare jobbade enskilt med att utveckla standarder för 

redovisning, men år 2002 beslutades att ett samarbete skulle inledas. Detta 

samförståndsavtal har i efterhand blivit kallat “The Norwalk Agreement” eftersom det 

uppnåddes på FASB:s huvudkontor i Norwalk, Connecticut. (Wagoner, 2009, s 10-12) 

När detta avtal skrevs erkände båda organisationerna ett åtagande till att jobba 

tillsammans för att utveckla högkvalitativa och förenliga redovisningsstandarder som 

kan användas både till inhemsk och gränsöverskridande finansiell rapportering (The 

Norwalk Agreement, 2002, s 1). Avtalet fastställde även att dem skulle göra sina båda 

standarder helt förenliga med varandra så fort det är praktiskt genomförbart samt att när 

detta uppnåtts strukturera arbetet så att förenligheten blir bibehållen (The Norwalk 

Agreement, s 2). 

 

Den 7:e december 2006 presenterade FASB och IASB ett samarbetsprojekt där tanken 

var att omarbeta den nuvarande standarden för leasing. I detta gemensamma projekt 

planerades alla aspekter av leasing att granskas och leda till grundläggande förändringar 

av hur leasingkontrakt idag behandlas både av leasegivare/leasetagare. Arbetet har 

kommit så långt att ett förslag har publicerats och varit uppe för kommentarer och 

väntas godkännas under slutet av andra kvartalet 2011 (IFRS, 2011). Genom en ny och 

förändrad standard blir det tydligare vilka skulder företag egentligen besitter och ett 

effektivt slut för leasingtillgångar/skulder utanför balansräkningen. Ett införande av den 

föreslagna leasingstandarden skulle enligt Leone (2010, s 54)medföra att enbart publika 

bolag i USA skulle föra in tillgångar till ett värde av $1.3 biljoner i företagens 

balansräkningar.  

 

Investeringsbeslut utgår från att investera i företag investeraren anser prestera bättre än 

andra och därmed generera den bästa avkastningen. Detta innebär att investerarna på 

något sätt bör ta reda på vilket företag som presterar bäst av exempelvis två stycken 

företag inom samma bransch. Genom att utgå från de bägge företagens årsredovisningar 

kan investeraren med hjälp av nyckeltal se hur väl företaget förvaltar sitt befintliga 

kapital och dess tillgångar. Vilken påverkan en eventuell förändring av företagens 

redovisning kommer att medföra för nyckeltal intressenter väljer att analysera innan köp 
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eller annan interaktion med företaget, anser vi vara mycket intressant. Nyckeltal 

används för att mäta företagens prestationer och därför operationaliseras 

grundproblemet vilket företag investeraren bör välja. Vi kommer att använda oss av 

nyckeltalen av samma anledning, det vill säga att mäta våra variabler och ger oss ett sätt 

att operationalisera problematiken. 

 

Den nuvarande leasingstandarden har gynnat företag som har valt att leasa i stor 

utsträckning för att få en “mindre” balansräkning, vilket har inneburit bättre nyckeltal. 

Tidigare studier inom detta ämne har gjorts på företag i Tyskland och det visade sig att 

de föreslagna regelförändringarna gav stora effekter på relationer i balansräkningen och 

mindre effekter på de tyska företagens lönsamhetsmått och prismultipler. Det finns även 

en liknande studie från den kanadensiska marknaden, publicerad år 2008 där resultatet 

visade på en signifikant ökning av skuldsättningsgrad och signifikant minskning av 

balanslikviditet. En äldre studie från Storbritannien år 1998 visade även den en 

signifikant effekt på sex av nio analyserade nyckeltal. Något vi däremot inte har lyckats 

hitta är forskning på svenska bolag på den svenska marknaden och därför anser vi att en 

studie på denna marknad är efterfrågad. Hur företagens karaktär och särskilda bransch 

kan tänkas påverkas och om det finns branschspecifika trender är något vi även finner 

intressant. Vi kommer således att undersöka huruvida branscherna påverkas olika eller 

om det finns andra trender, till exempel specifika förändringar av nyckeltal tillföljd av 

kapitaliseringen av operationell leasing.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

 Kommer de nya leasingreglerna att påverka de största svenska företagens 

nyckeltal? 

 Hur kommer företagens nyckeltal att förändras samt vad kommer att ändras? 

 Är det möjligt att utgöra några branschspecifika trender i nyckeltalens 

förändring? 

 Ökar en ny leasingstandard informationsinnehållet i de finansiella 

rapporterna? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om en ny leasingstandard kommer att påverka 

de svenska företagens balans- och resultaträkningar och då i sin tur olika nyckeltal. En 

av grundidéerna bakom redovisning är att ge information till intressenter som visar på 

en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Hur olika metoder av redovisning 

kan påverka till exempel nyckeltal och om det verkligen har en påverkan är något vi vill 

belysa och undersöka med denna uppsats. Vi kommer att undersöka svenska företag 
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listade på NASDAQ OMX Large Cap. Vi vill också i vår studie se om det återfinns 

några branschspecifika trender.   

1.4 Tidigare forskning 
 

Inom ämnet finns det ett flertal forskare som under åren har kartlagt ämnet med olika 

infallsvinklar och metoder. Standardförslaget och dess förändringar är inte på något sätt 

en ny tanke utan det har i tidigare forskning behandlats redan år 1965 i en 

forskningsrapport av Alfred Rappaport (1965, s 373-376). Denna artikel publicerades 

alltså 1-2 år efter att leasing först kom till Sverige, denna rapport utgavs i USA och där 

forskare i ett tidigt stadium uppfattade problematiken kring leasing och dess 

bokföringstekniska påverkan på balans- respektive resultaträkning. Rappaport 

ifrågasätter mycket av leasingavtalen och dess ibland ofördelaktiga konsekvenser för till 

exempel långivare (Banker/Obligationsmarknader), sedan dessa framtida leasingavgifter 

är lika bindande som ett ordinärt kontrakt. Dock har den underliggande tillgången 

generellt ett lägre värde vid en likvidation på grund av det tillhörande kontraktet. 

Rappaport (1965, s 373-376) diskuterar även hur företagsledare använder sig av leasing 

för att förbättra finansiella nyckeltal och sedermera hur en kapitalisering av leasing 

skulle ge utslag på balans och resultaträkningen. 

 

Alfred Rappaport artikel är från år 1965 och därför kan vi inte basera några av våra 

slutsatser på denna, sedan många lagrum har ändrats och därmed är en stor del av 

konsekvenserna som Rappaport beskriver inte aktuella. När Rappaport skrev denna 

rapport var varken IFRS eller dom amerikanska standarderna för redovisning i 

nuvarande skick eller utsträckning. Rappaport beskriver leasingredovisning i sin 

ursprungliga form innan den hade beprövats ordentligt av lagstiftare, investerare samt 

aktuella leasetagare och leasegivare. Även senare forskning från 90-talet indikerar 

svårigheterna med att redovisa leasing men även dessa beskrivna lagrum är till stor del 

förändrade. Anledningen till att vi väljer att lyfta fram Rappaports artikel är för att 

belysa att denna problematik har uppfattats tidigt av forskare samt att samma 

problematik till stor del återstår än idag.  

 

Även senare forskning som är mer aktuell har beskrivit leasing som ett val av 

finansiering för att undvika bokföring av tillgångar på balansräkningen (Fabozzi, 1982, 

s 1107). Fabozzi (1982, s 1107) menar också att företagsledare var negativt inställda till 

kapitaliseringen av leasing och effekterna en sådan standardändring skulle ge. Imhoff, 

Lipe och Wright (1991, s 61-63) argumenterar för att kapitalisering av leasing är 

nödvändig för att investerare ska kunna värdera företaget, de menar att investerare i så 

fall också kommer att indirekt kunna ta del av information som inte företagen är 

skyldiga till att redovisa. I studien kommer de även fram till att användandet av 

operationell leasing är vanligt och en viktig finansieringsform i vissa branscher. Men 

Imhoff et al (1991, s 10) framhåller även att inom olika industrier där operationell 

leasing är vanligt, så varierar utsträckningen av användandet av denna finansieringsform 

mellan olika företag. Eftersom användandet varierar finns det enligt författarna ett 

behov av att konstruktivt kapitalisera leasing vid jämförelser av företag både inom och 

mellan industrier.  
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Här nedan presenterar vi en tabell över tidigare relevant och relativt ny forskning inom 

området, vilken till stor del ligger till grund för vår forskning:  

  

Forskare, år. Land/ Metod 

Undersökta 

Nyckeltal, 

objekt 

Empiri Slutsats. 

Imhoff, Lipe 

& Wright, 

1991. 

USA, 

Kvantitativ. 

Totala 

tillgångar, 

ROA, D/E . 

Bygger på 

antaganden. 

D/E- ratio för 

bolag med hög 

andel leasing 

ökar med 191 

%, Låg andel 

leasing 47 %. 

Det är viktigt att 

kapitalisera 

operationell leasing 

för att investerare 

skall kunna göra 

korrekta värderingar. 

Fülbier, Silva 

& Pferdehirt, 

2008. 

Tyskland, 

kvantitativ. 

Book/market, 

Capital 

employed, 

Debt/equity, 

EPS, 

Equity/assets, 

Intensity of 

investment, P/E 

Profit margin, 

ROA, Return on 

capital 

employed, 

ROE. 

Påverkan var 

störst för 

företag inom 

klädindustrin 

och 

detaljhandeln. 

Stor påverkan på 

nyckeltal som visar 

på relationer mellan 

balansräkningsposter 

och mindre effekter 

på lönsamhetsmått. 

Beattie, 

Edwards & 

Goodacre, 

1998. 

UK, 

Kvantitativ. 

PM, ROE, 

ROA, ROCE, 

Asset turnover, 

Interest Cover, 

Gearing. 

Största 

förändringarna 

på Nettoskuld 

(260 %) samt 

PM(12.5%). 

Att det är nödvändigt 

att kapitalisera 

operationell leasing 

då det ger en 

signifikant förändring 

av nyckeltal och 

ökning av 

balansräkningen. 

Durocher, 

2008. 

Kanada, 

Kvantitativ. 

D/A, ROE, 

ROA, 

Medelökning 

av D/A 66,2%- 

68.9% (5 % 

signifikans) 

2,7 % skillnad 

(1 % 

signifikans) 

Jämförbarheten av 

företag skulle inte 

påverkas totalt sett 

eller inom branscher, 

detta på grund av 

samma ranking av 

nyckeltalen innan och 

efter kapitalisering. 
Tabell I: Tabell över tidigare forskning inom ämnet Kapitalisering av Operationell Leasing.  
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1.5 Studiens begränsningar 
 

I vårt examensarbete kommer vi att studera påverkan av den nya leasingredovisningen 

från leasetagarens perspektiv, med detta menas att vi endast kommer att undersöka 

effekterna på parten som hyr in tillgångar. I många fall händer det att företag både är 

leasetagare och leasegivare. Hur påverkan av en ny leasingredovisning kommer inverka 

på företag som är leasegivare bortser vi helt och hållet ifrån i denna uppsats. Uppsatsen 

kommer att begränsas till att bara undersöka företag listade på Nasdaq OMX Large Cap 

eftersom vi vill undersöka de största publika företagen i Sverige. Vi har valt att 

genomföra undersökningen på årsredovisningarna för år 2008 samt år 2009, sedan 

årsredovisningarna för år 2010 inte var publicerade för alla företag när empiri 

insamlingen genomfördes under Mars 2011.  
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2. Vägen till kunskap 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva studiens vetenskapliga utgångspunkterna. Detta 

kapitel bör läsas om fördjupning önskas inom vårt val av ämne, forskningsstrategi, 

kunskapssyn, förkunskaper, litteratursökning & källkritik. 

2.1 Val av ämne 
 

Våra första tankarna kring vad vi skulle ämna vårt examensarbete till var att göra en 

fallstudie på ett större svenskt verkstadsbolag. Vi hade förväntningar på att detta företag 

skulle påverkas mycket av den nya redovisningen, framförallt då en del av 

verksamheten och försäljningen bygger på att leasa ut objekt under korta perioder. Vi 

insåg i gemenskap med företagets representanter att om vi hade valt att göra en 

fallstudie blivit tvungna att delges känslig information kring företagets 

försäljningsstruktur, detaljer kring kontraktsförhandlingar och företagets strategier. 

Uppsatsen hade kunnat genomföras men det hade inneburit ett rigoröst sekretessarbete 

vilket hade påverkat uppsatsen negativt. Granskningen hade blivit svår och därmed hade 

den vetenskapliga legitimiteten av vår uppsats påverkats negativt. Vi valde istället att 

göra en kvantitativ studie för att på så sätt behålla ämnesområdet, men samtidigt 

underlätta granskningen och använda oss av offentliga siffror som redan är befintliga i 

företagens årsredovisningar. Vi insåg även att ett företag var alldeles för litet för att 

studien skulle ge ett bidrag till forskningen inom ämnet. Därför valde vi att undersöka 

hur den nya leasingstandarden skulle påverka de börsnoterade företagen på Nasdaq 

OMX Stockholm Large Cap. Vår uppsats kommer att ge oss en god insyn i det nya 

reglementet och dess påverkan på balans- och resultaträkning och tillhörande nyckeltal. 

Nyckeltalen är välkända och belyser olika delar av räkenskaperna, många av 

nyckeltalen är sådana företagen väljer att framhäva i årsredovisningar och liknande 

rapporter. Ämnet valdes till stor del för dess aktualitet i dagens näringsliv men 

författarna har även ett gemensamt intresse för ämnet, då det påverkar företagen både ur 

ett redovisnings- och finansieringsperspektiv. Fenomenet som sådant anser vi inte blivit 

tillräckligt kartlagt och uppmärksammat på den svenska marknaden ännu, därför tror vi 

att uppsatsen bör vara efterfrågad och kommer att bidra med djupare förståelse för 

ämnet. Vår undersökning kommer att förhoppningsvis bidra med nyttig kunskap till 

investerare, de undersökta företagen, kreditgivare, andra intressenter och revisorer om 

hur förändringarna kan påverka företagens räkenskaper. Vi anser även att det är ett 

ämne vilket bör diskuteras mer och vi strävar åt att starta denna diskussion.  

 

 

2.2 Forskningsstrategi 
 

Att forska innebär enligt Svenning (2003, s 9) att forskaren samlar in, producerar och 

förmedlar kunskap om den värld vi alla delar. För att göra detta på ett legitimt sätt, 

krävs det också att en god och välanpassad metodik motiveras. För att kunna uppfylla 

sanningskriterierna har vi därför noga övervägt vilken metod vi har ansett passat oss 
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bäst och arbetat utifrån den. Inom forskningen används deduktiva eller induktiva 

ansatser. Vilken ansats är ofta förknippat med vilken forskningsstrategi forskaren 

använder sig av (Bryman & Bell, 2005, s 40). Enligt Bryman och Bell (2005, s 40) 

skiljer sig forskningsstrategierna ofta mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategier, där en kvantitativ forskning ämnar kvantifiera och pröva teorier. 

Den kvalitativa forskningen ämnar å andra sidan att mer beskriva verkligheten och vara 

teorigenerande (Bryman & Bell, 2005 s 40). 

 

Vidare beskriver Bryman & Bell (2005, s 23) den deduktiva processen som att 

forskaren arbetar utifrån de befintliga teorierna inom ett ämnesområde och därefter 

skapar sig en eller flera hypoteser. Dessa syftar forskaren till att antingen förkasta eller 

bekräfta genom sin forskning för att sedan eventuellt revidera den befintliga teorin. 

Deduktiv teori utgår från att forskaren härleder verkligheten till en befintlig teori, vikten 

ligger i hur väl forskaren gör informationen mätbar och hur väl denne bryter ned 

frågeställningen (Bryman & Bell, 2005 s 23). Det induktiva angreppssättet utgår från att 

forskaren gör en datainsamling och därefter skapar sig en teori utifrån dem 

observationer som gjorts (Bryman & Bell, 2005 s 23). För oss hade detta alternativ varit 

väldigt omständigt samt att det redan finns teorier vilka passar in väl i detta ämne. Hade 

vi valt att utforma en teori kring leasing hade det främst utgått från att vi hade utformat 

ett direktiv för hur detta skulle redovisas men detta anser vi inte besitta tillräcklig 

kunskap att göra. Vi kommer således genomföra en kvantitativ studie med en deduktiv 

ansats. Detta är även den teoretiska ansatsen Fülbier, Silva & Pferdehirt (2008) 

använder i deras studie på den tyska marknaden. Eftersom vår studie till stor del ämnar 

testa om deras forskningsresultat även är applicerbart på den svenska marknaden faller 

det sig naturligt att använda sig av samma forskningsmetodik.  

 

För att kunna mäta ett problem krävs att problemet måste det operationaliseras 

(Dahmström, 2005, s 62.). Operationaliseringen av våra begrepp kommer således att ske 

genom dem nyckeltal vi valt ut för att beskriva eventuella förändringar efter 

kapitalisering av leasing, på balans- och resultaträkning. Nyckeltalen beskriver hur olika 

delar av företagets finansiella ställning ändras och på så sätt gör problemet mätbart. 

Tillvägagångssättet för att kapitalisera leasing finns beskriven i teorikapitlet visar hur 

externa parter kan kapitalisera leasingen med hjälp av siffror presenterade i 

årsredovisningarna. 

 

Vid kvantitativa studier beskriver Svenning (2003, s 101-102) att forskaren antingen 

kan göra en totalundersökning eller en urvalsundersökning. Vid en totalundersökning 

studeras hela populationen men i urvalsundersökningen önskar forskaren att urvalet 

representerar en miniatyrkopia av populationen. Vi anser oss göra en totalundersökning 

då vi i vår undersökning har medtagit alla de största svenska företagen. I kvantitativ 

forskning med deduktiv ansats är det även vanligt att forskaren gör ett hypotestest för 

att göra resultatet överförbart på en större målpopulation. Detta kommer vi även göra 

men ej i syftet för att generalisera för en större målpopulation utan mer för att statistiskt 

säkerhetsställa eventuella förändringar.  

 



HINDI & ÖBERG (2011) 

 
9 

2.3 Epistemologi och ontologi 
 

För att forskning skall vara vetenskaplig skall den utformas med en vetenskapligt 

godkänd metodik och det valda kunskapsteoretiska synsättet ska tydligt framgå. Enligt 

Bryman & Bell (2005, s 27) handlar epistemologi om vad som är eller kan betraktas 

som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde.  Det finns ett flertal olika 

kunskapsteoretiska synsätt och positivism och hermeneutik är två. Daniel May (2001, s 

26) beskriver hermeneutik till skillnad från positivism som en tolkning och ett försök att 

förstå det sociala livet. Positivism är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori som 

ämnar förklara och förutse hur fenomen beter sig samtidigt som distans och opartiskhet 

till forskningsobjektet eftersträvas (May, 2001, s 20). Positivismen och Hermeneutiken 

härstammar ur två olika ontologier, objektivism och konstruktionism. Objektivismen är 

sammankopplad med positivismen eftersom objektivismen inte tar någon hänsyn till 

sociala företeelser och anser att dessa är separerade. Subjektivismen anser däremot att 

sociala företeelser avspeglar sig på individen och därför också bör finnas med i 

forskningen. (Bryman & Bell, 2005, s 33-36) 

 

Uppsatsen utgår från en naturvetenskaplig inriktning och har därför ett objektivistiskt 

synsätt. Objektivism är enligt Bryman & Bell (2005, s 33) en ontologisk ståndpunkt 

som säger att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende 

av sociala aktörer. I Bryman & Bells bok Företagsekonomiska forskningsmetoder 

(2005, s 33) beskrivs detta genom att en organisation ses som ett objekt som har egna 

regler och riktlinjer, att det finns en social ordning inom företag med hierarki och 

arbetsfördelning vilket människor följer. Författarna menar genom att se det på detta vis 

så utgör organisationen en verklighet som är något mer än de personer som finns i den. 

På ett liknande sätt kan vi anse att vår data och de företag vi undersöker är undantagna 

sociala faktorer i deras bokföring och därför behöver vi inte ta någon hänsyn till sociala 

faktorer. Vi anser att våra undersökningsobjekt blir tillräckligt granskade i sin bokföring 

av både investerare, internrevisorer och revisorer samt myndigheter för att inte några 

socialföreteelser ska kunna förändra siffrorna. Detta anser vi vara tillräckligt för att göra 

siffrorna användbara även om det tidigare har förekommit att även stora företag med 

flertalet granskare har lyckats med att medvetet eller omedvetet rapportera felaktiga 

siffror. Vår utgångspunkt har i valet mellan hermeneutiken och positivismen infallit på 

positivismen vilken kan utläsas av argumentationen ovan. Vi ansåg att en hermeneutisk 

ansats inte hade hjälpt uppsatsen framåt utan snarare hade det varit ett steg bakåt sedan 

detta hade gett ett större utrymme för tolkning av vad som presenteras och inte 

innebörden av det som presenteras. Samtidigt ansåg vi att hermeneutik påminner mer 

om samhällsvetenskaplig forskning som utgår från litteraturstudier och inte från 

årsredovisningar, vilka inte har några känslor att förmedla utan bara fakta. (Bryman & 

Bell, 2005, s 33-36) 

 

 

2.4 Förkunskaper 
 

Enligt Gilje och Grimen (2007, s 179) möter individen aldrig världen förutsättningslöst 

författarna menar att förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad 
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som är oförståeligt. Vidare beskriver de att förförståelse är ett nödvändigt villkor för 

förståelse, detta eftersom när vi exempelvis ska tolka en text måste vi börja med vissa 

idéer om vad vi ska se efter (Gilje & Grimen, 2007, s 179). Gilje och Grimen (2007) 

skriver även att förförståelse kan bestå av många olika komponenter och exemplifierar 

tre stycken; språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter (Gilje & 

Grimen, 2007, s 181). De individuella personliga erfarenheterna har en mer direkt 

anknytning till vår studie och vilka vi därför kommer redogöra för härnedan. 

 

Författarna har båda läst på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, men genom 

möjligheten att påverka sin individuella utbildningsplan har vi valt att gå något olika 

utbildningsvägar. Khaldon har studerat redovisning på C-nivå vid Umeå Universitet 

men fortsatt att specialisera sig inom finansiering och redovisning genom studier både i 

Tyskland och i Kina. Khaldon läste en kurs i internationell redovisning i Tyskland och 

blev för första gången introducerad till internationella redovisningsstandarder. Kristian 

har valt att fördjupa sig inom redovisning både på C- respektive D-nivå vid Umeå 

Universitet och har studier inom andra ekonomiska ämnen vid universitet i Portugal och 

i Indien. Vid fördjupningen inom redovisning vid Umeå universitet på C-nivå fick både 

Khaldon och Kristian en något djupare förståelse och intresse för den internationella 

redovisningen. Eftersom uppsatsområdet berör ett brett ämne har vi även haft nytta av 

andra teoretiska kurser vi införskaffat oss i juridik men framförallt inom ämnet statistik. 

Genom tidigare studier inom statistik anser vi oss ha kunskaper för att genomföra 

statistiska tester på ett avancerat och pålitligt tillvägagångssätt. 

 

Det ämne vi har valt berör till stor del även finansieringsämnet. Vi författare har 

studerat detta och har kunskaper inom det teoretiska tillvägagångssättet och tankesättet. 

Våra praktiska erfarenheter av arbete med investeringar, analys av nyckeltal och 

liknande är begränsad. Vi anser dock inte att dessa praktiska erfarenheter skall vara till 

någon nackdel utan mer till fördel då vi har förståelse för våra brister.  

2.5 Litteratursökning 
 

För att få relevant bakgrundsinformation samt för uppbyggnad av det teoretiska 

avsnittet har vi studerat vetenskapliga artiklar, artiklar, böcker samt 

redovisningsstandarder. Det teoretiska avsnittet berör områdena incitament till leasing, 

hur leasing kapitaliseras, nyckeltal, leasingstandardens förändring samt 

informationseffektivitet i årsredovisningar. 

 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till respektive ämne har vi använt oss av 

Umeå Universitetsbiblioteks databaser samt Google Scholar. För sökning av 

vetenskapliga artiklar har vi framförallt använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks 

företagsekonomiska databas Business Source Premier, men även funnit artiklar i 

databaserna Emerald Fulltext och Academic Search Elite. När vi letat information ur 

böcker har vi gjort detta i Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion i Album . 

 

Genomgående i litteratursökningen i Business Source Premier har vi använt oss av 

Thesaurus för att få specificerade Subject Terms som ger en effektivare sökning. Vid 

sökning efter artiklar för incitament till leasing användes nyckelord som lease or buy, 
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off balance sheet financing och management. I avsnittet om kapitalisering av leasing 

använde vi oss av sökord såsom leasing, capitalization, disclosure, accounting, ifrs och 

financial ratios. När vi hittade relevanta artiklar hittade vi även andra artiklar genom att 

titta på vilka som hade citerat artikeln samt artikelns referenser, detta tillvägagångssätt 

användes genomgående i sökning av artiklar för samtliga teoridelar. För information om 

nyckeltal användes sökorden financial ratios, ratio analysis och financial performance. 

Avsnittet om informationseffektivitet har vi funnit teorier genom sökord som 

disclosure, information asymmetry, standards och efficient markets. Till detta avsnitt 

har vi även fått tips på specifika artiklar av vår handledare. För det avslutande 

teoriavsnitt om leasingstandardens förändring har vi använt sökorden ifrs, ias 17, iasb 

och fasb. I detta avsnitt fanns det inte så mycket vetenskapliga artiklar och därför har vi 

använt oss av nuvarande och den föreslagna leasingstandarden samt artiklar från olika 

revisionsbyråers som behandlar den föreslagna standarden. 

 

För redogörelse av metodlitteratur har vi använt oss av allmänna metodböcker för 

samhällsvetenskaplig forskning och även böcker som är inriktade på kvantitativa 

forskningsmetoder. 

 

 

2.6 Kritik mot teoretisk referensram 
 

Vår undersökning bygger på kapitalisering av leasing och vi har utgått från Imhoff 

(1991) där han kapitaliserar de framtida leasingavgifterna för McDonalds. I artikeln 

skapar Imhoff en kapitaliseringsmodell. Modellen bygger på flertalet antaganden som är 

mer eller mindre motiverade. Antaganden som görs är väldigt viktiga för hur resultatet 

ska analyseras eftersom dem i princip inspelar på alla delar av uträkningen samt att 

uträkningarna i mångt och mycket står och faller med antagandena. Vi har därför även 

tittat på hur andra forskare inom samma område har gjort antaganden för att få en större 

helhetssyn. Antagandena berör livslängd, avskrivningar, ränta samt andra antaganden 

tillhörande relationen mellan skuld och tillgång. Vad gäller artikeln legitimitet så har 

denna artikel blivit peer reviewed och citerad 51 gånger av andra forskare. 

 

Fülbier et al (2008) bygger i mångt och mycket på den tidigare nämnda artikeln Imhoff 

et al (1991) men är modifierad för att fungera även på de internationella 

redovisningsstandarderna samt att den är mer ingående och avancerad.  Denna studie 

kan anses ligga till största grund för undersökningen vi har genomfört. Men efter att läst 

mycket av den tidigare forskningen inom området har vi haft möjlighet att kritiskt 

granska även en del antaganden forskarna gjort. Vi har efter detta valt något annorlunda 

antaganden som vi redogör för i vår praktiska metod. 

 

Vår litteratur är peer reviewed och därmed granskad av personer med stor insyn i den 

akademiska världen. Flertalet av de andra artiklarna vi har använt i vår studie är 

publicerade på något sätt och därmed även granskade, vi har noga valt ut och varit 

kritiska till vilka vi har valt att basera våra resultat eller teorier på. Artiklarna vi har valt 

ut i vår teoretiska ram är alla peer reviewed samt dem böcker vi har valt att använda är 
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av internationell standard och används av studenter inom finansierings- och 

redovisningsstudier på universitetsnivå.  

 

Vad gäller teorierna vi valt att använda oss av i kapitlet om informationseffektiviteten är 

de flesta skrivna nyligen och högst relevanta. Teorierna utgår inte alltid från just 

informationseffektiviteten inom IFRS utan även från US GAAP och beskriver hur den 

utökade redovisningsplikten i teorin minskar risken för intressenter. Dessa artiklar har 

aldrig blivit testade och dem empiriska undersökningarna som gjorts är inte 

fullständiga. Fortsatt forskning på detta område behövs framförallt vad gäller 

kombinationen empirisk data kopplad till teorier.  

 

Vi har valt att blanda originalteorierna med inslag av senare och modifierade versioner 

av teorier för att på så vis anpassas efter uppsatsens behov. Flertalet teorier är utformade 

för andra ändamål men har inslag som kan vara värdefulla i denna uppsats och därför 

har vi valt att ta med dessa.  

 

Kritiken till teorier vi valt att använda finns löpande med i texten där vi även har 

diskuterat teoriernas legitimitet, detta för att underlätta för våra opponenter och övriga 

läsare. Vi anser att vi har gjort vårt yttersta när det kommer till att kritiskt granska och 

värdera våra källor. 

 

Vi har valt att utgå från några internetsidor vid inhämtningen av fakta, dessa källor har 

endast använts i mindre utsträckning. Vid insamling av fakta från dessa källor har vi i 

yttersta mån valt välkända organisationer och myndigheter som IASB, FASB och 

Skatteverket. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel kommer att behandla den teoretiska referensram som vi har till grund när 

vi genomför vår studie. Teorierna vi har med i detta arbete behandlar olika områden och 

kommer därför att användas på olika sätt av oss. Vi anser oss ha identifierat ett 

forskningsgap inom det ämnesområde vi valt, då vi inte funnit tidigare forskning om hur 

kapitalisering av leasing påverkar svenska företag. Vi inledde detta arbete med följande 

syfte: 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om en ny leasingstandard kommer att påverka de 

svenska företagens balans- och resultaträkningar och då i sin tur olika nyckeltal. En av 

grundidéerna bakom redovisning är att ge information till intressenter som visar på en 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Hur olika metoder av redovisning kan 

påverka till exempel nyckeltal och om det verkligen har en påverkan är något vi vill belysa och 

undersöka med denna uppsats. Vi kommer att undersöka svenska företag listade på NASDAQ 

OMX Large Cap. Vi vill också i vår studie jämföra dem olika företagen mellan och inom 

branscherna för att avgöra var förändringen kommer att vara som störst och om det är möjligt 

att se branschspecifika trender. 

 

För att möjliggöra att syftet uppfylls och genomföra en högkvalitativ forskning, 

kommer vi därför att presentera vilka teorier vi har med och hur vi i arbetetet senare 

delar kommer att använda dem. 

 

•Denna teoridel är främst för att kunna göra en djupare analys om kvalitén på dagens redovisning 
och om en standardförändring kan tänkas öka informationskvalitén. Denna teoridel vill vi nyttja 
till att utgöra om redovisningen ger en rättvisande bild av företagens finansiella ställning. 

3.1 Informationseffektiviteten i årsredovisningar 

•Med denna del vill vi introducera läsaren ytterligare till ämnesområdet leasing och ge mer 
förståelse för varför det förekommer inom olika företag. Denna del är även något vi kommer 
kunna använda till en djupare analys av branschpåverkan i vår empiriska datainsamling. 

3.2 Incitament till leasing 

•Detta teoriavsnitt är uppbyggt av tidigare forskning inom området. Denna teoridel är den del som 
ytterst kommer ligga till grund för genomförandet av vår datainsamling och den praktiska metod 
vi använder oss av. 

3.3 Kapitalisering av leasing 

•Denna del innehåller en del grundläggande egenskaper som redovisningsinformation bör 
uppfylla samt genomgång av den nuvarande och föreslagna leasingstandarden. Denna del anser 
vi vara viktig för att visa på kontakten mellan leasingstandard och praktiska metodval, som 
senare ska underbygga en djupare och mer kritiskt granskande analys. 

3.4 Från nuvarande leasingstandard och framåt 

•Nyckeltal är något som vi kommer att använda genomgående i denna uppsats. Det är därför 
väsentligt att läsaren introduceras till information om nyckeltal samt mer specificerad förklaring 
om de nyckeltal som vi kommer att använda i denna uppsats. 

3.5 Nyckeltal 
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3.1 Informationseffektiviteten i årsredovisningar 
 

Grundprincipen till varför bokföringen finns är att intressenter skall kunna få en 

överblick i det som sker i företaget och företagets finansiella ställning. Vi kommer att 

behandla ämnet genom att först diskutera informationseffektivitet, för att sedan övergå 

till redovisningens påverkan som information. 

 

I Stina Skogsviks Doktorsavhandling från 2002 skriver hon på ett väldigt beskrivande 

sätt följande angående informationseffektiviteten: 

 

”Huruvida en aktiemarknad är informationseffektiv eller inte har stor 

samhällsekonomisk betydelse, eftersom informationseffektivitet är en förutsättning för 

att aktiemarknaden skall fungera som ett instrument för en effektiv resursallokering i 

samhället. Informationseffektiviteten med avseende på offentlig redovisningsinformation 

har även stor betydelse för enskilda placerares, finansanalytikers och företagsledares 

agerande. Dessutom är det av stor betydelse för annan forskning om aktiemarknaden är 

informationseffektiv eller inte – exempelvis i studier av samband mellan 

redovisningsmått och börskurser av den typ som representeras av bland andra Ball & 

Brown (1986)” (Stina Skogsvik, 2002 s 16) 

 

Om informationseffektiviteten är hög så skall det inte finnas någon asymmetrisk 

information och företagens ledning och dess investerare skall därför ha samma insyn i 

bolaget. Teorin om den effektiva marknaden utvecklades av Eugene Fama redan 1960 

och delar in marknaden i tre delar/faser som fungerar som indikatorer på hur bra 

informationen är på marknaden och huruvida investerare kan generera en abnormal 

avkastning. Denna artikel är främst utformad ur ett investerarperspektiv och beskriver 

mer aktiemarknaden beteende än företagens beteende. Teorins tre delar är utformade i 

svag marknadseffektivitet, semi-stark och stark marknadseffektivitet. Svag 

marknadseffektivitet innebär att priset på en aktie inkluderar historiska priset och att 

investerare bara kan göra en vinst genom att använda sig av fundamental analys och inte 

teknisk analys. I den semi-starka inkluderar priset all tillgänglig information och 

investerare justerar ständigt sina prognoser efter ny information. På en semi-stark 

marknad kan inte investerare generera en abnormal avkastning genom varken en teknisk 

analys eller fundamental analys. På en stark marknad inkluderar priset all tillgänglig 

information och all framtida information och ingen överavkastning kan genereras. 

(Fama, 1970, s 413-417) 

 

Om marknaden inte antas vara i stark form kommer investerare med mer information att 

kunna prestera bättre än andra som inte har tillgång till samma information. 

Utgångspunkten är att professionella investerare är mer utbildade och spenderar mer tid 

till att kartlägga och inhämta information på så vis få ett informationsövertag. (Haugen, 

1996, s 655) Skillnaden mellan investerare har beskrivits i tidigare forskning och där 

investerare delas in två grupper, den ena ses som en informerad investerare och den 

andra som en oinformerad eller så kallad naiv investerare. Dechow och Sloan (1996, s 

1-2) beskriver att naiva investerare tenderar till att köpa när aktien är på topp och sedan 

sälja när den är på botten, detta kan tolkas som att naiva investerare inte kan tyda 

informationen eller välja att följa andra investerare som de anser är mer informerade. I 

artikeln operating lease accounting and the market assessment of Equity risk beskriver 
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Ely (1995, s 412) hur investerare agerar när det finns information om att företaget har 

leasingavtal som inte inkluderas i balansräkningen. Ely (1995, s 412) finner bevis för att 

investerare kapitaliserar leasingen vilket innebär att investerare reagerar på denna 

information och är därmed tillräckligt informerade att kunna tolka denna information. 

Parallellen att justera för leasing kan anses som informerade investerare är därför inte 

orimlig. Ely (1995, s 412) kategoriserar dock inte själv investerare efter om dessa skall 

ses om informerade eller naiva. 

  

Christian Leuz och Peter Wysocki (2008, s 1-3) skriver i sin artikel att reglerna kring 

årsredovisningarnas utformning har på senare utökats för att undvika vilseledande 

information till investerare och andra intressenter. Leuz och Wysocki (2008) nämner 

Enron och finanskrisen som en av anledningarna till den utökade rapporteringen. I sin 

forskning har de undersökt anledningarna till varför reglementet har utökats så pass 

mycket och om huruvida detta är nödvändigt. De beskriver även faran med att ha ett och 

samma reglemente globalt; “Similarly, we stress that global diversity in institutional and 

economic factors may limit the effectiveness of a “one-size-fits-all” set of global 

accounting standards and disclosure regulations.” (Leuz & Wysocki, 2008, s 1-3.) Med 

det menas att behovet av att redovisa enskilda poster kan ibland vara alldeles för 

kostsamt och ineffektivt att redovisa för det enskilda bolaget. Det vill säga att olika 

företag har olika intressenter och där av olika intressen och behov av 

informationsutgivning.   

  

Leuz och Wysocki skriver sedan att en utökad reglering kring vad som skall finnas i 

årsredovisningar för att göra investerare med jämbördiga med insiders, kraftigt ökar 

kostnaden och är både dyr att införskaffa i tid och pengar. De skriver att en utökad 

reglering också medför att osäkerheten kring placeringarna i företag minskar då 

informationen gör investerare mer välinformerade i vad de väljer att investera i och på 

så sätt minskar de risken. (Leuz & Wysocki, 2008, s 4-6.) 

  

Kostnaden för den ökade redovisningen har också debatterats och då främst när det 

amerikanska Sarbanes- Oxley act implementerades, Sarbanes- Oxley act var ett sätt att 

förstärka internkontrollen inom företagen för att undvika manipulering av bokföringen 

eller rena förskingringar och ett direkt svar till företagsskandalerna i USA vid 

millenniumskiftet. (Leuz & Wysocki, 2008, s 4-6) Även indirekta kostnader kan göra 

företagen känsliga, då informationen kan användas av andra intressenter likt 

konkurrenter och fackföreningar. Ett exempel på detta är då företag enligt IAS 19 ska 

redovisa de anställdas förmåner och pensioner och i de beräkningarna framgår även 

estimerade framtida löneökningarna för personal, vilket kan vara användbart underlag i 

fackliga förhandlingar (Leuz & Wysocki, 2008, s 4-6). 

  

Informationseffektiviteten av redovisning enligt IFRS kan även beskrivas av den ökade 

informationsnyttan som den ger uppkomst till. Ball (2006, s 11) beskriver fördelar som 

att en icke professionell kan handla med aktier på jämlika villkor jämfört med 

professionella investerare när företag följer IFRS och även att investerare inte behöver 

göra lika många justeringar som tidigare, vid jämförelse av olika bolag. Ball (2006, s 

11) menar även att marknaden kommer att bli effektivare i prissättningen av aktier, 

vilket gynnar dem flesta investerare. Generellt så kommer IFRS bidra till minskade 
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informationskostnader, ökad jämförbarhet och mindre risk, förutsatt att redovisningen 

följs konsekvent. 

  

I en artikel av Lang och Lundholm (1996) kartlägger dessa hur investerare använder sig 

av årsredovisningar och hur ett utökat informationsflöde påverkar deras analyser. 

Författarna kommer fram till att företag som redovisar mycket information i sina 

årsredovisningar följs av fler analytiker samt att analytikerna gör framtida prognoser 

med större pricksäkerhet med hjälp av ett större informationsunderlag. Detta medför 

enligt författarna att aktierna är mindre volatila genom att färre extrema positioner tas 

bland investerare och placeringarna är därmed säkrare. (Lang & Lundholm, 1996, s 

489) 

 

I artikeln ”The influence of regulation fair disclosure on firm financing decision” 

beskriver Albring, Banyi, Dhaliwal och Pereira hur företagsledningars beslut fattas 

utifrån befintliga teorier om kostnaden för kapital och dess korrelation med 

bokföringen. Dem beskriver i sin forskning att utformningen av reglementet påverkar 

priset på skulder och eget kapital. Om ett företag delger mindre information, ökar 

kapitalkostnaden för det egna kapitalet, således väljer företag att skuldsätta sig istället. 

(Albring et al, 2010, s 1) När reglementet utökas bör företagen således välja att använda 

sig av eget kapital istället för skulder eftersom kostnaden för detta minskas. De 

beskriver även att informationsasymmetri är en av anledningarna till att företag väljer 

att använda sig av skulder istället för nyemissioner vid intag av nytt kapital. (Albring et 

al, 2010, s 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta avsnitt har vi behandlat tidigare forskning inom informationseffektivitet och 

betydelsen av information för ett företags intressenter. För att i en senare analys kunna 

utgöra om en ny redovisningsstandard kommer att höja informationsinnehållet i 

företagens årsredovisningar, så är det detta teoriavsnitt som ligger till grund. 
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3.2 Incitament till leasing 
 

I vår studie redogör vi för effekter en standardförändring kan medföra för företag som 

innehar operationell leasing. Vi anser det väsentligt i en del av teorin redogöra för 

befintlig forskning som behandlar vad det kan finnas för anledningar att leasa. När det 

gäller företagsbeslut som rör ett företags verksamhet, finns det otroligt mycket som kan 

påverka vilka beslut som fattas. Redogörelsen nedan om olika incitament till leasing ska 

därför ej ses som att det är endast dessa som motiverar företag till leasing utan mer som 

förslag på vad som kan driva på ett beslut om leasing.  

 

Vi utgår från ett antal motiveringar till förekomsten av leasing vi funnit i den befintliga 

forskningen. Motiven vi tar upp är om skatter, olika tillträde till kapitalmarknader, 

transaktions- och informationskostnadsbesparingar, diversifiering av risker, 

kompensationsplan till ledningen av ett företag och finansiering som inte påverkar 

balansräkningen. Vi kommer härnedan att beskriva förfarandet mer ingående och väver 

då in olika forskares slutsatser. 

 

3.2.1 Skatter 
 

Den mest hänvisade anledningen enligt forskare till varför företag väljer att leasa är 

enligt Benjamin, Torre och Musumeci (1998, s 225) den påverkan det kan ha på att 

undvika eller reducera ett företags skatter. I artikeln Determinants of Corporate Leasing 

Policy (Smith & Wakeman, 1985, s 897) beskrivs det att om leasegivaren och 

leasetagaren har skillnader i effektiva skattesatser, så kan leasing reducera den totala 

skattebördan. En annan anledning med skattehänseende beskriver Smith och Wakeman 

(1985, s 898) möjligheten till att allokera skattereduktion på grund av investering till 

antingen leasegivaren eller leasetagaren, genom möjligheten att styra detta kan 

skattefördelar uppnås. 

 

3.2.2 Tillträde till kapitalmarknaden 
 

Tillträde till kapitalmarknaden kan se olika ut beroende vilket företag det handlar om. 

Företag med ekonomiska problem kan bemötas av svårigheter vid behov av nya 

krediter. Den som är leasegivare till företag med ekonomiska problem kan minska sina 

risker genom leasingupplägget eftersom genom avtalet får leasegivaren en 

prioritetsfordran på tillgången som den leasat ut vid en eventuell konkurs (Graham et al. 

1998, s 136). Braund och Drury (1990, s 181) beskriver i sin artikel The Leasing 

Decision: A Comparison of Theory and Practice att unga företag och företag som inte 

kan ställa något till säkerhet särskilt utnyttjar leasing. De skriver också att företag som 

har befintliga lån där det kan finnas restriktiva klausuler om framtida upplåning kan 

utnyttja leasing som ett sett att kringgå dessa begränsningar. I lån kan det även finnas 

avtalsvillkor som sätter än övre gräns på hur mycket som får användas till 

nyanskaffningar och investeringar vilket effektivt minskar investeringar enligt Nini, 

Smith och Sufi (2009, s 401). Vanligtvis definieras dessa avtalsvillkor 

kapitalinvesteringar som tillgångar enligt redovisningsstandarden för materiella 
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anläggningstillgångar och därför förhindrar det förvärv av tillgångar och finansiell 

leasing men inte operationell leasing (Nini et. al s 401). 

 

I en studie av Beatty, Liao och Weber (2010,s 1215) beskriver de att mycket av den 

senaste forskningen behandlat företag med begränsad likviditet och låg 

redovisningskvalité har begränsat tillträde till kapital för investeringar. I studien 

vidareutvecklar dem denna undersökning till att se om dessa företag i större 

utsträckning leasar deras tillgångar och påvisar att detta stämmer. Författarna kommer 

fram till att företag med låg redovisningskvalité har en större benägenhet att leasa än att 

köpa tillgångar. Denna forskning är inte utförd på svenska företag vilket i sig kan 

innebära att det kan skilja sig i form av tillträde till kapital. Samtidigt är dessa 

kartläggningar gjorde på företag i I-länder där företagsklimatet är utvecklat och därmed 

är likheterna med den svenska marknaden stora vilket gör att vi kan göra en parallell 

koppling och anta att det till stora delar är detsamma i Sverige.  

 

3.2.3 Transaktions- och informationskostnads besparingar 
 

Enligt James S Schallheim (1994, s 12) kan det finnas anledningar till att leasa en 

tillgång för besparing i transaktions- och informationskostnader. Detta beskriver 

författaren endast som spekulativa anledningar som det inte finns några dokumenterade 

bevis för. Anledningar till detta skulle enligt Schallheim (1994, s 13) vara när det finns 

underhåll av tillgången avtalat i leasingkontraktet, detta skulle medföra att det genom 

leasing blir billigare än att köpa tillgången och sedan teckna ett avtal med en leverantör 

om underhåll. Även möjligheterna till att utforma ett leasingavtal där kostnaderna beror 

på i vilken utsträckning användning sker till exempel antal kopior i en kopieringsmaskin 

är något som skulle kunna vara ett incitament till leasing. 

 

När ett företag inte har vetskap om hur länge det är i behov av en tillgång eller om det 

bara är ett kortare behov så är korttids leasing ett smidigt alternativ även om det 

troligtvis sker till en högre kostnad (Brealey & Myers, 2003, s 731). 

 

3.2.4 Diversifiering av risker 
 

Vid leasing av kommersiella fastigheter så menar Benjamin et al (1998, s 226) att 

spridning av risker kan vara en potentiell anledning till leasing. Leasetagaren köper 

rättigheterna till användandet av fastigheten samtidigt som ägaren står för risker till 

följd av till exempel prisförändringar vid en negativ utveckling av att köpcentrets 

område blir oattraktivt kan leasetagaren välja att inte förnya kontraktet. Enligt Benjamin 

et al (1998, s 226) skulle ett sådant upplägg vara aktuellt eftersom en leasegivare av 

köpcentrum har större möjligheter till att kontrollera dessa risker. Vidare är Smith och 

Wakeman (1985, s 899) inne på samma spår och menar att ägandet av en 

anläggningstillgång gör de svårare för innehavaren att minska risk genom diversifiering 

och genom leasing undviks detta. 

 

Risker med att en tillgång ska bli föråldrad snabbt och tekniken bli gammal kan också 

undvikas genom leasing. Vid ingången av många leasingavtal får leasetagaren möjlighet 
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att avbryta avtalet efter en kortare period utan krav på att göra fler betalningar för att 

täcka kostnaden på tillgången. Detta är aktuellt när livstiden på en tillgång kan vara 

osäker (Braund & Drury, 1990, s 182). 

 

3.2.5 Ledningens kompensation och finansiering utanför 

balansräkningen 
 

Utformningen av kompensationsplaner för ett företags ledning kan påverka hur mycket 

ett företag väljer att leasa. I ett företag där en i ledningen har sin bonus baserad på 

avkastning på investerat kapital kommer denne troligtvis att argumentera för leasing av 

kontorsytor istället för ett förvärv av sådan fastighet (Smith & Wakeman, 1985, s 899). 

Andra anledningar till varför ledningen skulle ha egenintresse i leasing är möjligheterna 

till att påverka upplägget på betalningarna genom att de första åren utforma ett 

leasingavtal så att betalningarna är mindre än avskrivningarna utifall det skulle ha köpt 

ett objekt så visas ett bättre resultat på kort sikt (Braund & Drury, 1990, s 182). Braund 

& Drury (1990, s 182) beskriver också vilka konsekvenser som kan ske när inte hänsyn 

till kapitalisering av leasing i utvärdering hur divisioner inom ett företag presterar. När 

så är fallet är det en risk att ledningen enbart vill leasa på grund av de positiva effekter 

det kan ha på divisionens avkastning. Forskarna menar också att i vissa organisationer 

granskas inte leasingförslag lika ingående som ett förslag på en investering. Även detta 

kan göra att ledningen väljer att leasa istället och kringgår då diskussionen om 

godkännande av en investering (Braund & Drury, 1990, s 182). 

 

En annan anledning till varför företag väljer att leasa är enligt Braund & Drury (1990, s 

181) möjligheterna till att inte behöva redovisa tillgången på balansräkning. Även om 

det inte är troligt att investerare med djupare kunskap skulle undgå att upptäcka ett 

sådant upplägg så händer detta genom att företaget har en tro att marknaden kan bli 

vilseledd eller att företaget kan ha restriktiva förbud i sina låneavtal. Hur dem går 

tillväga idag när ett företag ej behöver ta upp tillgången i sin balansräkning är något vi 

behandlar mer ingående i kapitel 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta avsnitt har vi introducerat läsaren till ett antal anledningar till varför företag 

väljer att använda sig av leasing i deras verksamhet. Genom att presentera detta 

belyser vi och ger större förståelse för varför det förekommer, det ger oss även utrymme 

för en djupare och bredare analys i senare kapitel. 
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3.3 Kapitalisering av leasing 
Vi kommer nedan att beskriva ingående för dem modeller vi valt för att kapitalisera 
leasingavgifterna. Vi har använt oss av teorier vars utgångspunkter har varit de 
amerikanska och internationella redovisningsreglerna. Vi kommer sedan i den 
praktiska metoden att mer ingående gå in på hur vi kapitaliserar leasingen rent 
matematiskt.  

3.3.1 Kapitaliseringsmodell av leasing enligt Imhoff et al (1991, 1997) 
 

Beräkningarna för att kapitalisera leasing utgår från minimileasingavgifterna företagen 

presenterar i sina årsredovisningar. Denna utgångspunkt är densamma i flertalet studier 

inom området (Imhoff et al 1991, Beattie et al 1998, Bennett et al 2003, Fülbier et al 

2008, Durocher 2008). 

 

Eugene A. Imhoff, Jr. Robert C. Lipe och David W. Wright kan anses vara pionjärer 

inom detta område där många forskare utgår och vidareutvecklar vad dem kommit fram 

till. I deras artikel Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization (1991, s 52) 

redogör för hur de väljer att kapitalisera icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 

för att se effekter på tillgångar, skulder och rörelseresultat. Med konstruktiv 

kapitalisering menar Imhoff et al (1991, s 52) att estimera storleken på skulder och 

tillgångar som skulle blivit redovisade om den operationella leasingen blivit behandlad 

som finansiell leasing.  

 

Deras artikel är baserad på det amerikanska företaget McDonald’s, där företaget 

publicerar information om leasing enligt SFAS 13. Detta resulterar i att de har 

information om företagets kassaflöde av operationella minimileasingavgifter för var och 

ett av de kommande fem åren och ett slutvärde för resterande kassaflöden efter fem år. 

Imhoff et al (1991, s 52) använder de minimileasingavgifter som är presenterade för att 

konstruera tillgångar och skulder. För att räkna ut skulden diskonteras 

minimileasingavgifterna och använder då en uppskattad låneränta för företaget samt en 

uppskattning om den kvarvarande livslängden på den leasade tillgången. Genom att 

göra på detta sätt blir resultatet en nuvärdesberäknad uppskattning om skulden utanför 

balansräkningen.  

 

Företagen presenterar uppgifterna om operationell leasing som vi ovannämnt i olika 

tidsperioder, den sista tidsperioden är för åren efter år 5. För att kunna använda detta 

värde försöker Imhoff et al (1991, s 53) att förstå på hur många år den förväntade 

livstiden av den operationella leasingen är baserad på eftersom detta är väldigt viktigt 

för att få ett värde som speglar verkligheten i yttersta mån. I deras undersökning så har 

författarna till denna artikel informationen i tabellen nedan att utgå ifrån för företaget 

McDonald's.  

 

Total Operating Leases (tusentals dollar) 

1989 $181,123 

1990 178,319 

1991 168,161 

1992 157,420 
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1993 148,376 

Efter 1993 1 402 357 
Tabell II: Information angående Operationell Leasing för McDonald’s. 

Kapitaliseringen sker genom att minimileasingavgifterna under dem första fem åren 

nuvärdesdiskonteras och på så sätt räknas den framtida leasingavgifterna fram. Det är 

först efter 1993 som det mer ingående bör förklaras hur forskarna har gått tillväga. Dem 

beräknade minimileasingavgifterna efter 1993 uppgår till $ 1 402 357 tusen och 

leasingavgifterna under 1994 är okända. Imhoff et al (1991, s 53) argumenterar för att 

det mesta av den operationella leasingen består av tillgångar som utrustning, fordon och 

kontor och därmed troligtvis har en livslängd på 30 år eller mindre. Dem antar en 

återstående livslängd på 15 år och delar den återstående leasingavgiften ($ 1 402 

miljoner) med 10 år eftersom de 5 första åren redan är presenterade. Genom detta får de 

ett årligt genomsnittligt kassaflöde av operationella leasingavgifter för år 1994 till 2003 

på $140,2 miljoner vilket är något lägre än 1993, men ser ut att följa den avtagande 

trenden. Denna uppskattning multipliceras, för att få fram nuvärdet sedan med 3,8153, 

vilket är nuvärdet av en 15-årig annuitet vid 10 % minskat med en 5-årig annuitet på 10 

%, detta eftersom annuiteten startar fem år fram i tiden. 

 

 
Planerade 

kassaflöden 

10 % 

Diskonteringsfaktor 
Nuvärde av kassaflöden 

1989 181,1 ,9091 $164,6 

1990 178,3 ,8264 147,3 

1991 168,2 ,7513 126,4 

1992 157,4 ,6830 107,5 

1993 148,4 ,6209 92,1 

1994 to 2003 140,2 3,8153 534,9 

   
$ 1 172,8 estimering av oredovisad 

skuld. 
Tabell III: Nuvärdesberäkning av leasingskuld för McDonald’s i MUSD. 

I McDonald’s fall är det enligt Imhoff et al (1991) alltså $1.17 miljarder som är 

oredovisade skulder och som skulle varit tvungna att redovisas på balansräkningen vid 

en eventuell kapitalisering av den operationella leasingen. Detta är tillvägagångssättet 

för att förstå hur skulden ska redovisas men för att fullständigt täcka effekterna av detta 

ämne krävs det också att en tillhörande tillgång till skulden tas upp i balansräkningen. 

Hur stor tillgång som bör redovisas bygger på utöver tidigare nämnda antaganden, 

förväntade kassaflöden och låneränta, även på en beräkning av tillgångens uppskattade 

viktade genomsnitt av den totala livslängden på de leasade tillgångarna och en antagen 

avskrivningsmetod. De ytterligare antagandena gör det svårare att mäta tillgången än 

skulden menar Imhoff et al (1991, s 56) och detta leder till att felmarginalen skulle 

kunna överstiga +- 5 %, vidare argumenterar dem för att uppskattningen av tillgångens 

värde kommer vara inom acceptabla gränser och bör vara bättre än att ignorera 

effekterna av kapitaliseringen. Att tillgången bör värderas annorlunda än skulderna 

beror enligt Imhoff et al (1991, s 56) på att linjär avskrivning används mestadels för 

merparten av tillgångar som innehas under en lång period. Tabell IV (Imhoff et al 1991, 

s 56) här nedan beskriver hur stor den bokförda tillgången är i relation till skulden 

genom kapitalisering av leasing vid olika skeden av det viktade genomsnittet på 
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återstående leasing tid. Den visar även hur olika räntor har påverkan på relationen 

mellan de oredovisade tillgångarna och skulderna. 

 
Tabell IV: Tabell över relation mellan Skuld och Tillgång enligt Imhoff et al (1991). 

Dem antaganden som är gjorda i Tabell IV är att linjär avskrivning används för alla 

tillgångar, tillgången och skulden är båda 100 % av nuvärdet av framtida leasingavgifter 

vid ingången av ett leasingavtal och dem är båda noll efter att den sista leasingavgiften 

är betald. Den kapitaliserade skulden är alltid större än tillgången, vilket kan ses av 

värden på relationen i Tabell IV. Detta beror enligt Imhoff et al (1991, s 56) på att alla 

räntebärande skulder som blir återbetalda via annuitetsbetalningar består dem första 

betalningarna av 

proportionellt mer 

ränta än dem sista. 

Desto fler 

avbetalningar som 

gjorts, desto lägre 

andel ränta och större 

andel amortering 

består betalningarna 

av. Detta tydliggörs 

ytterligare i Figur 1 

(Imhoff et al 1991, s 

57) här är det möjligt 

att se hur värdet på 

skulden och tillgången 

är lika stort vid 

ingången av avtalet 

samt när avtalet löper 

ut. Figur 1 ger också 

Figur 1: Relation mellan kapitaliserad tillgång och skuld enligt Imhoff et al (1991). 
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ytterligare förståelse för procentsatserna av relationen som presenterades i Tabell IV, 

där den skuggade ytan tydliggör skillnaden mellan storleken på skulden och tillgången. 

Vidare i Imhoff et al (1991) metod om hur leasing kan kapitaliseras appliceras det 

nämnda tillvägagångssättet av hur tillgången räknas ut på deras exempelföretag. För att 

använda procentsatserna som är specificerade i Tabell IV behövs som vi tidigare nämnt 

en uppskattning om det viktade genomsnittliga livstiden av tillgångar göras och 

dessutom hur lång tid som löpt. Tidigare beskrev vi hur Imhoff et al (1991) antog att 

den genomsnittliga livstiden på tillgångar var 30 år och av dom återstod 15 år, det vill 

säga halva tiden har löpt ut. Genom antagandet att leasingkontrakten löper på en 10 % 

räntesats så bör det bokförda värdet på tillgången enligt Imhoff et al (1991, s 58) vara 

62 % av skuldens värde. Dem nämner även att om antagandet att 25 årig livstid skulle 

antas med samma återstående tid så blir relationen mellan tillgångarnas bokföra värde 

och skulderna 72 %. Relationen av tillgångar och skulder kommer generellt oftast anta 

ett värde mellan 60 % och 80 %, därför skulle ett konstant antagande om relationen 70 

%, inte vara ett orimligt antagande enligt författarna till denna artikel (Imhoff et al, 

1991, s 58).  

 

I Imhoff et al (1991) fokuserar författarna på effekterna på balansräkningen och utgått 

från att inkomsteffekterna på resultaträkningen är försumbara. I en annan artikel skriven 

av samma författare år 1997 (Imhoff et al, Operating Leases: Income Effects of 

Constructive Capitalization) har dem dock ändrat ståndpunkt och kommer fram till att 

inkomsteffekterna kan ha en väsentlig påverkan på rörelseresultat och på årets resultat. I 

denna artikel så illustrerar de hur effekterna på tidigare nämnda resultat kan uppskattas.  

 

Imhoff et al (1997, s 20) menar att anledningen till att en justering i resultaträkningen är 

befogad vid kapitalisering av den operationella leasingen är på grund av den data som 

kapitaliseringen utgår från, bygger på att företaget redovisat kostnaden för den 

operationella leasingen i resultaträkningen. Hur finansiella och operationella 

leasingavtal skiljer sig i bokföringen är något som inte kan förbises. Redovisningen är 

sådan att när den operationella leasingen bokförs med en kostnad för hyra, bokförs den 

finansiella leasingen med både ränta och avskrivningar. Detta tydliggörs enklast med 

det exempel som Imhoff et al (1997, s 20) visualiserar effekterna med i appendix 2. Här 

tydliggör författarna effekterna på hur finansiell respektive operationell leasing påverkar 

resultaträkningen. Detta exempel är baserat på ett leasingavtal med följande karaktär: 

 

 Leasinglängd = 20 år 

 Ränta  = 10 %   

 Årlig betalning  = $ 10,000 

 Skatt   = 40 % 

 Kontantinsats  = $ 0 

 

Vid en nuvärdesberäkning av de framtida betalningsflödena får vi nuvärdet på 

tillgången till $ 85,136, vilket är summan som skulden och tillgången skulle tas upp till 

initialt vid ett finansiellt leasingavtal. Vidare menar Imhoff et al (1997, s 21) att vid 

finansiell leasing och linjär avskrivning skulle avskrivning ske med $ 4,257 ($ 85,136 / 

20 år) och ränta med $ 8,514 ($ 85,136 * 10 %) och för den operationella leasingen 

skulle endast en kostnad på $ 10,000 redovisas. Effekterna av detta blir att ett högre 

resultat visas innan finansiella kostnader för finansiell leasing, endast avskrivning till $ 
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4 257 kostnadsförs jämfört med operationell leasing då $ 10 000 kostnadsförs. Däremot 

tas ränta upp vid finansiell leasing vilket i resultatet efter räntekostnader ger ett lägre 

resultat än vid motsvarigheten, operationell leasing. Exemplet som Imhoff et al (1997, s 

21) visualiserar effekterna med finns bifogat i appendix 2. 

 

3.3.2 Vidareutveckling av kapitaliseringsmodell enligt Fülbier et al 

(2008). 

 

I en artikel av Fülbier et al. (2008) vidareutvecklas teorin som Imhoff et al (1991) 

skapat för att göra den mer lämplig för deras studie. Att vi väljer att beskriva den teori 

som deras vidareutveckling ger uppkomst till är dels för att studien är gjord senare 

vilket vi tror resulterar i att den är mer lik dagens verklighet och standarder. Den är även 

mer avancerad samt att den är mer anpassad för europeiska företag vilket passar vår 

studie. Fülbier et al (2008, s 129) specificerar sina antaganden enligt följande: 

 

 Vid ingången av leasingavtalet är värdet på tillgången lika med värdet på 

tillgången som leasas.  

 Vid slutet av leasingavtalet är värdet på tillgången och skulden lika med noll.  

 Linjära avskrivningar tillämpas på tillgången.  

 Leasingskulden och räntesatsen räknas genom användandet av dess effektiva 

ränta.  

 Leasing avgifterna är konstanta under leasingperioden dvs. annuitetsbetalningar.  

 

Fülbier et al (2008) gör sin studie på tyska bolag och där är det 49 av deras undersökta 

90 företag som presenterar information om operationell leasing i enlighet med IAS 17 

artikel 56. Det vill säga att kassaflöden av minimileasingavgifter delas upp på 

kommande år, för år två till fem och avgifter för leasing efter fem år. I undersökningen 

har dem för att få fram avgifter för respektive år löst detta genom att anta en 

degressionsfaktor med antagande om en minskning av avgifterna av en konstant faktor. 

I denna ekvation blir det alltså avgiften för det kommande året som bestämmer 

storleken på minimileasingavgiften år två, tre, fyra och fem. Första årets 

minimileasingavgift multipliceras med degressionsfaktorn för att få fram 

minimileasingavgiften för år två, vilken senare multipliceras med degressionsfaktorn för 

att få år tre. Detta förklaras enklast med följande ekvation: 

 

                                                              
 

                                      

 ∑                                       

 

   

 

 

Figur 2: Degressionsekvation av Fülbier et al (2008, s 127). 
 

Det bör även nämnas om att ekvationerna är att för dem “konstlade” 

minimileasingavgifterna för år två till fem ska det sammanlagda värdet vara lika med 

den presenterade uppgiften i företagets årsredovisning för avgifter för år två till fem 
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(Fülbier et al, 2008, s 127). För att beräkna leasingskulden så nuvärdesberäknar dem 

sedan minimileasingavgifterna. Antaganden om hur leasingkontrakten är utformade är 

desamma som antagandena Imhoff et al (1991) utgick ifrån. Antagande om den totala 

livstiden på tillgångarna är viktigt för det resultat man får på tillgångarna respektive 

skulden, men också väldigt omständligt då årsredovisningar inte presenterar sådan 

information. Skillnaden mellan hur tillgången och skulden beräknas är lika mellan 

Fülbier et al (2008) och Imhoff et al (1991) och ett antagande om viktat genomsnitt av 

återstående livstid på tillgångarna delat med den totala livstiden antas i deras studie vara 

50 % (Imhoff et al, 2008, s129-130). Men till skillnad från tidigare studier som antar 

samma återstående livstid för samtliga kontrakt delar Fülbier et al (2008) upp 

minimileasingavgifterna i olika korgar för att ytterligare få med rätt kvarvarande livstid 

på de underliggande tillgångarna som dem sedan räknar igenom separat för att sedan 

summera till de totala. Dessa korgar identifieras genom att minimileasingavgiftt 

subtraheras med minimileasingavgiftt+1. På detta sätt fås ett värde som representerar 

kontrakt som upphör mellan dessa perioder (Fülbier et al, 2008, s 130) och kan 

eliminera den påverkan de skulle ha vid en uträkning av ett viktat genomsnitt av 

återstående livstid för samtliga avtal. 

 

Vidare i studien gjord av Fülbier et al (2008, s 130-131) behandlar de 

resultaträkningspåverkan på ett annorlunda vis än Imhoff et al (1997). Resultatet innan 

finansiella kostnader och skatt (rörelseresultatet) blir reducerat med operationella 

leasingavgifter hänförliga till leasing som varar i längre än 12 månader. Det är inte dem 

aktuella presenterade kostnadsförda avgifterna används eftersom dessa inkluderar 

leasingkontrakt som är kortare än ett år. Istället används genomsnittet av dem i noten 

presenterade leasingavgifterna för den kortaste tidsperioden, inom ett år, i de senaste två 

årens årsredovisningar (Fülbier et al, 2008 s 130).  

 

Kontrakten som är indelade i ”korgar” i ett upp till fem år och framöver används sedan 

för att räkna ut den hypotetiska avskrivningen som har en påverkan på 

resultaträkningen. Eftersom det är känt för vilka avtal som upphör i respektive period så 

uppnås en mer exakt och specificerad uträkning där möjligheterna för övervärdering av 

effekterna av kapitalisering av leasing minimeras. Avskrivningar är beroende på 

livslängden på kontraktet och utgår från antagandet av livslängden på kontraktet är 

detsamma som livslängden på den underliggande tillgången. (Fülbier et al, 2008, s 131)  

 

Räntekostnaderna räknas ut genom att multiplicera företagets låneränta med summan 

för den totala skulden och därigenom ser vi hur stor proportion av betalningen som kan 

hänföras till ränta. Detta är viktigt när det kommer till leasingens påverkan på årets 

resultat. (Fülbier et al, 2008, s 131) 

 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren till begreppet konstruktiv kapitalisering av 

leasing. Detta avsnitt är essentiellt att sätta sig in i eftersom det ligger till grund för vår 

forskning och senare datainsamling. Teorin bygger på ett antal teknikaliteter vi 

förklarat så ingående som möjligt för att läsaren ska få förståelse. Vi är medvetna om 

dess komplexitet och kommer därför senare i praktisk metod att exemplifiera 

arbetsgången för vald metod av kapitalisering av leasing. 
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3.4 Från nuvarande leasingstandard och framåt 
 

I denna uppsats kommer vi att analysera effekterna av hur en ändrad 

redovisningsstandard kommer att påverka företags redovisning. Det är därför viktigt att 

förstå uppbyggnaden av den internationella redovisningsteorin och framförallt 

skillnader som kommer att uppstå. Detta teoriavsnitt ämnar därför förklara detta.  

 

Det finns en del grundläggande principer inom redovisning förutom att den ska 

upprättas enligt bokföringsmässiga grunder med periodiseringsprincipen. För att 

information överhuvudtaget ska vara användbar för intressenter är det viktigt att en del 

kvalitativa egenskaper innehas i informationen (Marton, 2010, s 26). IFRS har en 

föreställningsram där redovisningsinformationen ska uppfylla kvalitativa egenskaper 

som väsentlighet, informationsekonomi, förståelse, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. Med dem olika begreppen menas följande: 

 

 Informationsekonomi syftar på att informationens fördelar ska överväga 

kostnaderna att ta fram informationen. (Marton, 2010, s 27) 

 

 Väsentlighet menar att en transaktion ska behandlas separat om den är 

tillräckligt betydande för att särredovisas. (Marton, 2010, s 27) 

 

 Förståelse är tanken att informationen ska vara användarvänlig och det 

förutsätts att relativt omfattande kunskaper innehas av användarna av 

redovisning enligt IFRS. (Marton, 2010, s 27) 

 

 Relevans är enligt Marton (2010, s 27) sådan information gör det möjligt för 

användarna av informationen att bättre uppfylla sina ställda mål.   

 

 Tillförlitlighet är om informationen på ett tillförlitligt vis avbildar det den skall 

avbilda. (Marton, 2010, s 27) 

 

 Jämförbarhet är dels att det ska finnas jämförbarhet mellan olika företag men 

också mellan samma företag under olika år.(Marton, 2010, s 27) 

 

 

 

3.4.1 Redovisning av leasing i dagsläget 
 

När företag i dagsläget redovisar sina leasingkontrakt i enlighet med IFRS så är det IAS 

17 som reglerar detta. Hur kontrakt behandlas i redovisningen beror till stor del på om 

det klassificeras som ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal. 

 

Leasingavtal kategoriseras till finansiellt och operationellt enligt följande, ett finansiellt 

är:  
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“ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 

av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten 

kan, men behöver inte, slutligen övergå till leasetagaren.” (IAS 17.4, 2:a stycket) 

 

Medan ett leasingavtal kategoriseras som operationellt om: 

 

“Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt 

leasingavtal.” (IAS 17.4, 3:e stycket)  

 

Vid ett finansiellt leasingavtal är det i dagsläget relativt enkelt att redovisa. “Vid 

leasingperiodens början ska leasetagaren redovisa finansiella leasingavtal som 

tillgångar och skulder i rapporten över finansiell ställning. Vid leasingperiodens början 

redovisas tillgången och skulden till leasingobjektets verkliga värde eller till nuvärdet 

av minimileasingavgiften om detta är lägre, och båda dessa värden fastställs vid 

leasingavtalets början...”(IAS 17.20) Vid efterföljande redovisning sker följande 

värdering “minimileaseavgifterna ska fördelas mellan ränta och amortering av skulden. 

Räntan ska fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med 

ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade 

skulden.” (IAS 17.25) 

 

Ett operationellt leasingavtal redovisas på ett helt annat sätt än ett finansiellt avtal. 

“Leasingavgiften vid operationella leasingavtal ska kostnadsföras linjärt över 

leasingperioden såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens 

ekonomiska nytta över tiden.” (IAS 17. 33)  

 

Som vi tolkar det är det så att när det ena avtalet ska bokas upp som en tillgång och 

skuld och sedan skrivas av som amortering och ränta så behandlas det andra avtalet bara 

med en ren kostnadsbokning beroende på när den ekonomiska nyttan infaller. 

 

 

 

3.4.2 Den framtida leasingredovisningen 
 

För den framtida leasingredovisningen utgår vi från det utkast, som IASB och FASB 

har publicerat. Detta förslag kommer förändra hur både leasetagaren och leasegivaren 

redovisar sin leasing men som vi tidigare nämnt så kommer vi endast att fokusera på 

perspektivet av leasetagaren i denna uppsats. 

 

I det nya förslaget sammanfattar IASB och FASB att huvuddelen i förslaget består av: 

“The exposure draft proposes that lessees and lessors should apply a right-of-use model 

in accounting for all leases (including leases of right-of-use assets in a sublease) other 

than leases of biological and intangible assets, leases to explore for or use natural 

resources, and leases of some investment properties. For leases within the scope of the 

draft IFRS, this means that: 

 

(a) a lessee would recognize an asset representing its right to use the leased 
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(„underlying‟) asset for the lease term (the „right-of-use‟ asset) and a liability to make 

lease payments....” (Exposure draft Leases, 2010/9, s 6, tillgängligt på www.ifrs.org) 

 

Vi tolkar att tanken med förslaget är att rättigheten att nyttja ett leasat objekt ska 

representeras av en tillgång och skyldigheten att erlägga betalningar ska tas upp som en 

skuld. Det finns några tillgångar som inte ska omfattas av denna leasingstandard och det 

är biologiska och immateriella tillgångar, leasing för att utforska eller använda 

naturresurser och leasing av vissa förvaltningsfastigheter. Hur det tekniskt sett ska gå 

till vid redovisningen finner vi svar på i artikel 12 i det nya förslaget: 

 

“At the date of inception of the lease, a lessee shall measure:  

(a) the liability to make lease payments at the present value of the lease payments (see 

paragraphs 13–15), discounted using the lessee‟s incremental borrowing rate or, if it 

can be readily determined, the rate the lessor charges the lessee (see paragraph B11). 

(b) the right-of-use asset at the amount of the liability to make lease payments, plus any 

initial direct costs incurred by the lessee (see paragraphs B14 and B15).”(Exposure 

draft Leases, 2010/9, s 19-20) 

 

Vi tolkar detta som att vid den första värderingen ska skulden mätas genom att den 

framtida leasing avgifterna nuvärdesdiskonteras. Den diskonteringsränta som skall 

användas kan antingen vara leasingtagarens uppkomna låneränta om pengar hade lånats 

för att köpa objektet eller om det är möjligt bestämma, räntan som leasegivaren 

debiterar leasetagaren. Den tillgången som ska tas upp av leasetagaren ska värderas till 

värdet av skulden för leasingavgifterna plus eventuella direkta kostnader som 

uppkommit för leasetagaren. Detta anser vi vara väldigt klart och tydligt. 

 

Efter att läst en del litteratur om hur leasingkontrakt kan vara uppbyggda förstår vi att 

det kan finnas optioner för vilken löptid kontraktet ska löpa på. Det kan vara möjligt att 

efter en avtalad tidsperiod eventuellt förlänga leasingen. Vid en nuvärdesberäkning är 

det väsentligt att detta beaktas, i artikel 13 (Exposure draft Leases, 2010/9, s 20) 

behandlas detta. 

 

“A lessee shall determine the lease term by estimating the probability of occurrence for 

each possible term, taking into account the effect of any options to extend or terminate 

the lease (see paragraphs B16–B20).” 

 

När tillgången och skulden värderas ska hänsyn till sannolikheten av en eventuell 

förlängning eller uppsägning av underliggande kontrakt. Är ett kontrakt skrivet på 10 år 

för att sedan ha option till att förlänga det ytterligare 5 år, måste en bedömning av 

sannolikheten till detta ske. I appendixet skriver de (artikel B16), “The lease term is 

defined as the longest possible term that is more likely than not to occur. ….”, det blir 

alltså upp till företaget att bedöma vad som är mest sannolikt. Detta tydliggörs 

ytterligare med ett exempel på hur det praktiskt kan gå till: 

 

“The following illustrates how an entity applies paragraphs 13, 34 and 51 to determine 

the lease term. An entity may have a lease that has a non-cancellable 10-year term, an 

option to renew for 5 years at the end of 10 years, and an option to renew for an 
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additional 5 years at the end of 15 years. Assume that the entity determines the 

probability for each term as follows:  

(a) 40 per cent probability of 10-year term  

(b) 30 per cent probability of 15-year term 

(c) 30 per cent probability of 20-year term. 

The term will be at least 10 years; there is a 60 per cent chance that the term will be 15 

years or longer, but only a 30 per cent chance that the term will be 20 years. Therefore 

there is a 60 per cent chance that the term will be 15 years, which is the longest 

possible term more likely than not to occur. Therefore the lease term is 15 years.” 

(Exposure draft Leases B17, 2010/9, s 47) 

 

Det gäller alltså för företagen att bedöma sannolikheten för respektive avtalsförlängning 

i framtiden. I det exemplet som är ovan nämnt från den föreslagna 

redovisningsstandarden är det en bedömning på 10 år framåt i tiden. 

 

Med detta kapitel vill vi klargöra för hur leasingredovisningen ser ut i dagsläget och hur 

det kommer se ut enligt det nya standardförslaget alltså vilka förändringar som är 

aktuella. Vi har klargjort för hur leasingen i dagsläget är uppdelad på finansiell samt 

operationell leasing och klassificeringen av dessa. Vi har även försökt att belysa hur 

redovisningen skiljer sig i påverkan på balans- respektive resultaträkning, beroende på 

klassificering av leasingavtal. 

 

I den senare delen av kapitlet har vi försökt belysa de större skillnaderna den nya 

standarden medför. Dem största skillnaderna vi har uppfattat är framförallt att alla 

leasingkontrakt som ska redovisas enligt standarden, ska göras det genom att en skuld 

och en tillgång ska tas upp i balansräkningen. Vi har även ämnat beskriva hur 

uträkningen av denna skuld och tillgång ska utföras, detta genom att nuvärdesberäkna 

leasingavgifterna. Uppskattningen av framtida leasingavgifter till följd av 

kontraktsförlängningar kan då bli aktuellt, en viss problematik kan uppstå vid 

uppskattningar om beslut i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren till den nuvarande samt föreslagna 

redovisningsstandarden. Det är otroligt viktigt med förståelse för den nya 

leasingstandarden så att vi vid vår datainsamling har antaganden som är så nära 

kopplade till denna som möjligt. Detta avsnitt är även viktigt för att vi i ett senare skede 

ska kunna göra en djupare analys huruvida en ny leasingstandard kan anses vara 

efterfrågad och nödvändig eller ej. 
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3.5 Nyckeltal 
 

“A financial ratio may be defined as that figure which expresses the relationship 

between two or more items appearing on the balance-sheet or operating statement.” 

(Harvard Business Review, 1925, s 79). 

 

 

Användandet av nyckeltal har varit vanligt förekommande under en längre period och är 

ett verktyg som används av företagens intressenter. Nyckeltal har visat sig vara en 

effektiv metod för att skapa sig en bild ett företags finanser. Edward A. Altman har i sin 

artikel beskrivit att finansiella nyckeltal kan visa indikationer på om företag upplever 

finansiella svårigheter, löper risken att gå i konkurs och svårigheter med finansieringen 

av sin verksamhet. (Altman, 1968, s 609)  

 

Finansiella nyckeltal är värdefulla verktyg i analyser av företag och avspeglar väl hur 

företaget förvaltar sina tillgångar. Företagets avkastning mäts mer tydligt med nyckeltal 

eftersom den avspeglar fler variabler och andra estimationer än en ren siffra. (Beaver, 

1966, s 101-102) Det finns många anledningar till varför nyckeltal används, i artikeln 

The Analysis and Use of Financial Ratios: A Review Article beskriver Paul Barnes de 

två viktigaste skälen till varför nyckeltal används istället för absoluta värden. Dels är det 

en ren matematisk förklaring som författaren menar att för att skapa möjlighet till 

jämförelse så krävs det justering för storlek på företaget och den andra anledningen är 

för möjlighet till jämförelse med den branschen företaget verkar inom (Barnes, 1987, s 

450-451).  

 

Företagens årsredovisningar är inte särskilt deskriptiva och beskriver i princip bara hur 

stort företaget är men med hjälp av finansiella nyckeltal kan investerare och andra 

intressenter göra goda analyser om företagets finansiella ställning över en längre period. 

Horrigan drar slutsatsen att räntabiliteten på investeringar, dvs. totala tillgångar, är en 

god indikation på hur företagets förmåga att återbetala sina skulder och den slutsatsen 

kan hjälpa oss i vår undersökning och bekräftar att det är legitimt att använda sig av 

räntabilitet på totala tillgångar. Han skriver sedermera också att omsättningshastigheten 

på totala tillgångar och vinstmarginal är två indikatorer på företagets långsiktiga 

kreditvärdighet. (Horrigan, 1966, s 44, 54) Dessa två nyckeltal kommer vi att beskriva 

senare i kapitlet. 

 

Vi kommer här nedan återge förklaringar för nyckeltalen som vi ämnar att använda i vår 

studie. Vi har delat in nyckeltalen i kategorier efter vad dem mäter. Indelningen har vi 

gjort till sådan att vi delat in nyckeltalen till om det visar på lönsamhet, kapitalstruktur, 

effektivitet och likviditet. Vi kommer även att påvisa varför vi valt ut dessa nyckeltal 

och de förändringar som har skett i tidigare forskning.  

 

3.5.1 Lönsamhetsmått 
 

Lönsamhetsmåtten som är relevanta för denna uppsats är räntabilitet på totala tillgångar, 

räntabilitet på eget kapital samt vinst per aktie. 



HINDI & ÖBERG (2011) 

 
31 

 

Räntabiliteten på tillgångarna är en indikator på hur väl företaget förvaltar sina 

tillgångar och vilken avkastning dessa ger. Vi har valt att använda detta nyckeltal 

eftersom vi förväntar oss en förändring i rörelseresultatet i och med att leasingkostnaden 

delas upp mellan avskrivning och räntekostnader. Rörelseresultatet kommer därmed att 

bli högre, samtidigt kommer värdet på totala tillgångar också att bli högre eftersom 

kapitaliseringen ger upphov till en tillgång. 

 

 

 

 

Figur 3: Räntabilitet på totala tillgångar. 

 

Det finns ett flertal metoder för hur räntabiliteten på totala tillgångar kan beräknas men 

vi har valt att göra det enligt den formeln som beskrivs i Fülbier et al (2008, s 127). 

Förändringar har tidigare observerats på rörelseresultatet i och med omfördelningen av 

leasingsavgiften i resultaträkningen från att tidigare kostnadsförts till att nu delas upp 

mellan avskrivning och räntekostnader. Räntekostnaderna påverkar inte rörelseresultatet 

och därmed sjunker kostnaderna vilket ger ett högre rörelseresultat. Samtidigt kommer 

leasingtillgången att bokföras vilket kommer att ge ett högre värde på dem totala 

tillgångarna. Dessa två förväntade förändringar kommer att till viss del motverka 

varandras påverkan på nyckeltalet. 

 

Räntabiliteten på eget kapital avser avkastningen på det egna kapitalet och kan jämföras 

mot ”Cost of Capital” via CAPM- formeln men vi kommer endast att undersöka 

förändringen på räntabilitet på eget kapital. Vi förväntar oss en förändring genom 

minskning av det egna kapitalet, därmed kommer nämnaren att minska, för resultatet 

förväntas enbart mindre förändringar. Vi kommer att beräkna detta nyckeltal genom 

följande formel: 

 

 

 

 
 

Figur 4: Räntabilitet på eget kapital. 
 

Den potentiella förändringen här är eventuella mindre förändringar av resultatet, till 

skillnad från påverkan på rörelseresultat så har i denna post de förväntade kostnaderna 

för ränta kostnadsförts. Sedan kommer det egna kapitalet att minska lite till följd av 

leasingskulderna minskar i lägre takt jämfört med avskrivningarna av tillgången under 

leasingkontraktets livslängd. Vi kommer därför att på samma sätt som i räntabiliteten på 

totalt kapital få effekter på både täljare och nämnare. (Imhoff, 1997) 
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Räntabilitet på eget kapital är ett mått på hur bra avkastning företaget har på sitt egna 

kapital och är ett nyckeltal som används frekvent av investerare och andra intressenter. 

Horrigan (1966, s 54) beskriver räntabilitet på eget kapital som ett bra mått på företagets 

långsiktiga betalningsförmåga, kreditvärdighet och legitimerar användandet av måttet i 

vår uppsats. 

 

Vinst per aktie är ett mått på resultatet efter skatt hänförligt till den enskilda aktien. 

Enligt Balatbat, Lin & Carmichael (2010, s 7) är detta ett nyckeltal som är väldigt 

viktigt för aktieägare, ledning och finansiella institutioner. Det är även ett väldigt viktigt 

nyckeltal för investerare eftersom det kan användas till att värdera aktien (Tyran, 1986, 

s 240). Vi använder detta nyckeltal eftersom det isolerar effekten på resultatet bättre än 

räntabiliteten på eget kapital, detta visar därför tydligare var som sker med resultatet 

eftersom nämnaren är konstant. 

 

 

                
                           

                      
 

 

Figur 5: Vinst per aktie. 
 

 

3.5.2 Kapitalstruktur 
 

Genom att belåna sig höjer företaget sin skuldsättningsgrad. Att ett företag lånar kapital 

kan bero på att företaget önskar åstadkomma högre räntabilitet på det egna kapitalet. 

Detta åstadkommer företaget genom att låna till en ränta som är lägre än den 

avkastningen som är möjlig för företaget att tjäna på att sysselsätta kapitalet. Detta 

nyckeltal visar på sambandet mellan lånat kapital och ägarnas egna kapital. (Brealey & 

Myers, 2003, s 791) Vid första beräkningen kommer vi ej att ta med värdet för den 

operationella leasingen för att sedan vid andra beräkningen tillägga värdet på den 

kapitaliserade leasingen. Skuldsättningsgraden är det nyckeltal vi förväntar oss den 

största förändringen på, totala skulderna kommer att öka eftersom vi kommer att 

bokföra hela leasingskulden samtidigit kommer det egna kapitalet att minska eftersom 

skulden bli större än värdet på tillgången.  

 

 

 
 

Figur 6:Skuldsättningsgrad 
 

 

3.5.3 Effektivitetsmått 
 

Vinstmarginalen påvisar vilket premium företaget får ut för sina varor. På en marknad 

med fullständig konkurrens så ska företagen ej kunna uppnå någon vinstmarginal 

eftersom den har eliminerats av konkurrensen. Därför skulle ett företag med en unik 
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verksamhet ha en högre vinstmarginal än de övriga på marknaden. Det är även från 

vinstmarginalen den totala vinsten kan härledas.  

 

 

              
               

          
 

 
Figur 7: Vinstmarginal. 

 

Vinstmarginalen visar hur väl företaget använder sina tillgångar och hur effektiva det är. 

Ett företag kan åstadkomma en hög vinstmarginal genom högre pris än sina 

konkurrenter eller genom att vara effektivare i sin kostnadskontroll och framställa sina 

produkter eller tjänster till lägre pris än sina konkurrenter. (Tyran, 1986, s 114) 

 

Vinstmarginalen kommer enligt Imhoff (1997) att öka i och med att fördelningen av 

leasingavgiften kommer att se annorlunda ut. Tidigare bokfördes hela leasingavgiften 

som en kostnad men kommer vid deras kapitaliseringsmodell istället att bokföras med 

en avskrivning och en räntekostnad. I rörelseresultatet ingår inte räntekostnaderna vilket 

innebär att de företag som har mycket leasing kommer att få ett högre rörelseresultat i 

och med att räntedelen kommer att komma i ett senare skede i resultaträkningen.  

 

3.5.4 Likviditetsmått 
 

I artikeln Summary of Business Research beskrivs det att för långivare är det väldigt 

viktigt att förstå företagets aktuella finansiella ställning. De menar att långivare främst 

är intresserade av nyckeltal som visar på möjligheter för företaget att betala av sina 

krediter genom att likvidera omsättningstillgångar till kontanter (Summary of Business 

Research, Harvard Business Review, s 83). Det nyckeltal vi använder för mått på 

likviditet är rörelsekapital i relation till totala tillgångar. Detta visar på andelen av 

omsättningstillgångar till totala tillgångar efter att kortfristiga skulderna är täckta. Vi 

förväntar oss en förändring på omsättningstillgångarna i form av en skattefordran 

samtidigt som dem totala tillgångarna kommer att öka med värdet av dem leasade 

tillgångarna.  

 

 

                                                 

 
                                          

                 
 

 

Figur 8: Rörelsekapital i relation till totala tillgångar. 
 

I detta examensarbete kommer vi att kapitalisera företags operationella leasingansvar. 

För att göra effekterna mätbara använder vi oss av nyckeltal, vilka visar på relationer 

mellan olika poster i de finansiella rapporterna. I detta avsnitt har vi redogjort för de 

nyckeltal vi kommer att använda i undersökningen. I nästa kapitel fortsätter vi att 

beskriva det praktiska tillvägagångssättet av vår datainsamling. 
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4. Praktisk metod 
Vi kommer i detta kapitel beskriva den metod vi har valt att använda för insamling av data. 
Vi kommer beskriva mer ingående vårt val av insamlingsmetod samt motiveringar av 
antaganden som är avgörande för vår studie. Vi har försökt att strukturera detta kapitel i 
linje med hur vår arbetsgång har sett ut, för att i yttersta mån vårt arbete ska bli så 
lättförståeligt som möjligt. 

4.1 Databaser 

 
Vi valde att göra en sekundäranalys av data som var sammanställd i en annan databas. 

En sekundäranalys är när forskaren själv inte har samlat in informationen utan har valt 

att använda sig av redan befintlig information. Denna metod används främst i 

kvantitativa datainsamlingar, vi har valt att använda oss av information inhämtad av 

Thomson Financials Ltd och därför kan det finnas en möjlighet till att informationen 

inte stämmer. Vi har dock haft tillgång till originaldata i form av årsredovisningar och 

stämt av delar av informationsinnehållet mot datan nerladdad i Datastream. Vi ansåg att 

det skulle vara alldeles för resurskrävande att inhämta datan manuellt genom 

nedladdning av årsredovisningar. (Bryman & Bell, 2005, s 230-234) 

 

Till vår datainsamling använde vi oss av Datastream, där vi utgick från 

årsredovisningarna för svenska företag listade på Nasdaq OMX Large Cap. Vi 

inhämtade informationen som behövdes för att räkna ut nyckeltal. Vi tog inte ut några 

detaljerade informationsposter utan delade upp dem i omsättningstillgångar, 

anläggningstillgångar, totala tillgångar, eget kapital och minoritetsintresse för 

balansräkningen. Detta var det bokförda värdet på företagets tillgångar och redovisade i 

enlighet med IFRS. För uppgifter hänförliga till resultaträkningen hämtade vi 

omsättning, rörelseresultat, skatt, årets resultat och antalet aktier. Tillgången till 

Datastream Advanced fick vi genom Umeå universitetsbibliotek där vi även fick ta del 

av en manual för hur Datastream fungerar. Datastream är ett program som tillhör 

Thomson Financials och vi anser att informationen vi delgivits är trovärdig och 

avspeglar det företagen har redovisat. Fülbier (Fülbier et al 2008, s 126) vars artikel vi 

valt att replikera har även de valt att inhämta data medhjälp av Datastream, vi anser att 

det legitimerar vårt val av dataprogram. Vi inhämtade data från årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2008 och 2009 i och med att räkenskapsåret 2010 ej publicerats för alla 

företag. Vi samlar in data för två år för att några nyckeltal kräver genomsnittsvärden. 

 

All information vi behövt till vår studie återfanns inte i Datastream, detta gällde 

speciellt för den information företag presenterar i årsredovisningarnas noter. Eftersom 

vi behövde uppgifter om framtida minimileasingavgifter, vilket presenteras i 

årsredovisningens noter, kompletterade vi manuellt dessa uppgifter genom att hämta 

dem från företagens årsredovisningar. Eftersom några av företagen även är listade på 

andra börser än den svenska så har företagen redovisat den operationella leasingen 

olika. Till följd av detta har en del företag redovisat mycket detaljerat för hur stora 

förbindelser företaget har för operationell leasing för de kommande fem åren och 

därefter. Vi har i yttersta mån använt oss av den delgivna informationen och på olika 

sätt anpassat våra uträkningar efter hur företagen har valt att redovisa leasingen i sina 

noter.  
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Vi har även företag som presenterar årsredovisningen i annan valuta. I vilken valuta 

företagen har valt att redovisa kommer ej påverka vårt resultat eftersom vi kommer att 

påvisa förändringen procentuellt och kommer därav inte ta hänsyn till nominella värden, 

utan endast relationer.  

 

Vi har av Rolf Uwe Fülbier även fått tillgång till en arbetsbok i Excel med original 

beräkningar till hur de har kapitaliserat leasingen och vilka variabler de har valt att 

lägga in. Denna ligger till grund för artikeln Impact of lease capitalization on financial 

ratios of listed German Companies (Fülbier et al, 2008). Vi har studerat upplägget och 

detta hjälpte oss att mer ingående förstå dem metoder och tillvägagångssätt som 

beskrivs i artikeln. Vi har valt att göra några justeringar och ändrade antagen som vi 

kommer att redogöra senare i detta kapitel. 

 

4.2 Bortfall 
 
I vår datainsamling förekom det företag som inte redovisade sin leasing eller inte gav 

tillräckligt med information om hur mycket leasing dem har. I Sverige redovisar företag 

listade på NASDAQ OMX enligt IFRS och listan Large Cap innefattar 56 företag av 

varierande storlek och karaktär. Vad gäller bortfall brukar detta främst förekomma i 

forskning som innefattar att respondenter inte besvarar ett frågeformulär eller annan 

svars metodik (Bryman, 2005, s 122). I vårt fall har vi bortfall då företagen skriver att 

de innehar operationella leasingavtal men inte redovisar värdet på det i 

årsredovisningen. Detta har inneburit att vi har valt att utesluta dem från 

undersökningen eftersom det givit oss ett felaktigt resultat. Vi har ett bortfall av 3 

företag vilket gör att vi har ett väldigt litet bortfall på den totala urvalspopulationen. Av 

företagen som har fallit bort är två i energibranschen och detta instämmer med Bazley, 

Brown och Izan (1985, s 61), där dem beskriver energi, banker och finansbolag som 

företagen som är minst villiga att delge information om leasingavtal. Innan vi plockat 

bort dessa företag har vi kontaktat informationsavdelningar på företagen och efterfrågat 

information, med enbart negativa resultat. 

 

4.3 Viktiga antaganden i vår studie 
 

Vi kommer nedan att beskriva gjorda antaganden som är viktiga för studien. Metoden är 

inte fullständig, utan är en heuristiskt uppskattad metod vilket tvingar oss att legitimera 

och motivera dem antaganden vi gör. Vad beträffar använd kapitaliseringsmodell är den 

till stor del densamma som Fülbier et al (2008) vilket ger oss goda möjligheter att 

jämföra vårt resultat med deras. 

 

4.3.1 Skatt 

 

Vi har valt att använda oss av en konstant skattesats på 26,3% vilket är den svenska 

företagsskatten för juridiska personer (Skatteverket, 2011). Vi har även antagit att den är 

konstant under hela leasingperioden. Detta antagande skiljer sig från det antagande 
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Fülbier et al (2008, s 127) har valt att använda sig av den medelvägda effektiva 

räntesatsen för de senaste 10 åren. Anledningen till ett antagande om skattesats, är att en 

skattefordran kommer att införas i tillgångarna i balansräkningen vid kapitalisering av 

leasing.  

 

 

4.3.2 Diskonteringsränta 
 

Vi behöver göra ett antagande om diskonteringsränta eftersom vi ska diskontera de 

framtida leasingavgifterna tillföljd av leasingavtalet, detta görs för att nuvärdesberäkna 

den skuld som ska tas upp i balansräkningen. Storleken av diskonteringsräntan är ett 

viktigt antagande, då den till stor del avgör för hur stor skulden kommer att bli. I 

tidigare studier har valet av diskonteringsränta skiljt sig något, Fülbier et al (2008, s 

127) valde att använda sig av diskonteringsräntan för pensioner företagen specificerar i 

sina årsredovisningar. Nackdelen med denna ränta är att företagen relativt fritt kan 

justera den samt att det inte finns någon motstående förhandlande part med 

vinstintresse. I deras fall har denna ränta varierat mellan 4,5 % till 7,7 %, varför den 

skiljer sig så pass mycket mellan företag och företag tror vi inte behöver vara korrelerat 

med den riktiga räntan företagen leasar till, således har vi valt att frångå deras antagande 

angående diskonteringsräntan.  

 

Den diskonteringsränta företag hypotetiskt bör använda sig av anser vi till stor del 

påverkas av den underliggande tillgångens art och natur, samt företagets finansiella 

ställning. Möjligheterna att i vår undersökning ta hänsyn till detta är begränsade då även 

publiceringen kring de operationella leasingavtalen innehåll och villkor är begränsat.  

 

Ett antagande om en lägre (högre) låneränta att använda som diskonteringsränta, bidrar 

till att skulderna och tillgångarna som kapitaliseras blir högre (lägre). Att anta en 

orimligt låg ränta skulle därför troligtvis bidra till att skulderna och tillgångarna på 

grund av kapitaliseringen av leasingen övervärderas (undervärderas). 

 

Det finns ett flertal tidigare studier vilka har använt sig av en konstant 

diskonteringsränta för samtliga företag, Imhoff et al (1991), Ely (1995, s 401), Beattie et 

al (1998, s 243) använde sig samtliga av 10 %, medan Durocher (2005, s 244) använde 

sig av företagsspecifik diskonteringsränta från 7,1 % till 8,3 %, beroende på industri, 

och med genomsnittet 7,5 %, Lückerath-Rovers och de Bos (2005, refererad i Fülbier et 

al (2008, s 127)) använde 6 % som diskonteringsränta. 

 

Vi har till vår studie valt att använda en konstant ränta för alla företag, i linje med 

ovanstående argumentation. Vi anser att en ränta på 10 % kan vara svår att motivera då 

vi inte tror den speglar kapitalmarknadens kostnad på kapital och ränteläge i nuvarande 

konjunkturläge. Räntan vi har valt att använda är 7.5 %, för att få fram denna utgick vi 

från att den 10-åriga räntan på bolån (SEB, 15 Mars, kl. 14:00) för att sedan addera 2 %, 

för att på så sätt kompensera för underhåll och andra service relaterade tillägg. Denna 

ränta är vi tillfreds med och tror inte att en övervärdering av skulder och tillgångar 

kommer att ske. 
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4.3.3 Leasingavtalens livslängd 

 

För beräkningen av tillgången behöver vi även göra ett antagande om den totala 

livstiden på tillgångarna. Vi har valt att anta att relationen mellan den kvarvarande 

livslängden och den totala livstiden på kontrakten är 50 %, det vill säga att halva tiden 

har gått på kontraktets totala livslängd. Detta antagande är även något Fülbier et al 

(2008, s 130) använde sig av och vi finner inga motiv till förändring av detta.  

 

Den reella framtida livslängden räknar vi fram genom att dividera den återstående 

leasing skulden som presenteras utan tidshorisont med dem presenterade 

leasingavgifterna för år fem eller det sista året vi har specificerad års information om, 

sedan adderar vi 5 för att kompensera för de föregående åren. För att exemplifiera väljer 

vi att visa hur vi fått fram ABB:s återstående livslängd på sista kontraktet, detta 

genomförs genom att dividera leasingskuld för år 2014 och framåt, 551 mkr, med 

specificerad leasingskuld för år 2013, 213 mkr, och sedan addera 5. Detta resulterar i 

värdet 7,6 år. I ABB:s fall så innebär detta att deras tillgångar som ligger till grund för 

leasingavtalen har en initial förväntad livslängd på genomsnittet 15,2 år. För studien i 

sin helhet har detta tillvägagångssätt gett uppkomst till att de längsta leasingavtalen för 

företagen har en genomsnittlig kvarvarande livslängd på 8,19 år.  

4.4 Tillvägagångssätt: Kapitalisering av leasing på balansräkning 
 

Vi kommer här nedan att beskriva tillvägagångssättet för hur vi har kapitaliserat 

leasingskulden samt hur vi har fått fram det slutgiltiga nominella värdet av samtliga 

balansräkningsposter. Den kapitaliseringsmodell vi använder oss av är densamma som 

Fülbier et al (2008) använde sig av och som vi förklarade i teorikapitlet. Den arbetsgång 

som vi nedan kommer beskriva har vi använt oss av för samtliga 53 företag på både 

2008 och 2009 års årsredovisningar. Vi kommer att beskriva processen två gånger, en 

gång för när företaget visar alla år individuellt (US GAAP) och en gång för företag som 

redovisat skulden uppdelat i 1 år 2-5 år och 5 år och framåt (IFRS). När vi kapitaliserar 

den sista nämnda krävs att vi räknar ut en degressionsfaktor. Vi börjar med hur vi 

kapitaliserar leasingen för dem företag som redovisar på årsbasis, här i exemplet följer 

vi ABB. 

 

ABB redovisar följande minimileasingavgifter för operationell leasing i 

årsredovisningen år 2008: 

 

2009 – 372Mkr 

2010 – 325Mkr 

2011 – 268Mkr 

2012 – 228Mkr 

2013 – 213Mkr 

2014 och framåt – 551Mkr 

Totalt: 1957Mkr 

 

För att få en så exakt beräkning som möjligt av skulden och tillgången väljer vi att först 

se hur mycket av leasingavtalen som förväntas upphöra inom respektive år av de 

kommande fem åren. För att få fram detta subtraherar vi föregående år med 

efterföljande år, exempelvis ser vi att leasingskulden minskar med 47 Mkr efter år 2009 
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(372-325=47). Detta säger alltså att leasingavtal till ett värde av 47 Mkr upphör mellan 

år 2009 och 2010, detta är en viktig beräkning för att kunna göra korrekta 

nuvärdesberäkningar samt en mer exakt senare uträkning av relation mellan skuld och 

tillgång. Detta eftersom om längre tid förväntas vara kvar på kontraktet blir skillnaden 

av skuld och tillgång större. Minskningen påvisar dem individuella betalningarna för 

varje år som förväntas att upphöra, notera att under det sista enskilda året som är 

specificerat (2013) antar vi denna betalning är konstant i kvarvarande livstid, vilket vi 

nedan visar på hur det beräknas. Vi har sammanställt detta för alla åren får vi fram 

följande värden:  

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 + 

47 57 40 15 213 
Tabell V: Årliga annuiteter med olika kvarvarande livstid för ABB. 

 

Dessa värden behandlas som separata annuiteter och nuvärdesdiskonteras. Exempelvis 

för år 3, som visar på ett värde av 40 Mkr, detta värde antas företaget betala under år 1, 

år 2 och år 3 för att sedan upphöra. För att få fram hur länge annuiteten för ”År 5 

+”förväntas fortgå behöver vi räkna ut den kvarvarande livstiden. För att få fram den 

kvarvarande livslängden dividerar vi det redovisade värdet för år 2014 och framåt med 

år 2013, för ABB blir detta att dividera 551 mkr med 213 mkr och sedan addera 5, 

vilket resulterar i en kvarvarande leasingperiod på 7,6 år. Den framräknade annuiteten 

för ”år 5 +”, 213 miljoner kr, beräknas alltså företaget att betala årligen i 7,6 år 

framöver och diskonteras därefter. 

 

Vid nuvärdesdiskonteringen av annuiteterna och vid diskonteringen har vi valt att 

använda oss genomgående av en diskonteringsränta på 7,5 %. Denna diskonteringsränta 

kan anses vara något hög, men detta ger uppkomst till att effekterna snarare 

undervärderas än övervärderas. När samtliga olika års annuiteter har 

nuvärdesdiskonterats summeras dessa och det är detta som blir den kapitaliserade 

skulden. För ABB blir detta följande värden: 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5+ Sammanlagt 

44 102 104 50 1 199 1500 
Tabell VI: Nuvärde av annuiteter med olika kvarvarande livstid för ABB. 

 

Tabellen ovan visar på nuvärdet av skulden beroende på när leasingavtalen förväntas 

upphöra. Att dela upp värdena beroende på när dem förväntas upphöra ger uppkomst till 

en mer exakt beräkning av relationen skuld och tillgång än ett viktat antagande om 

återstående livstid för samtliga kontrakt. Tillgången och skulden kommer att ha olika 

värden på grund av att tillgången antas skrivas av linjärt medan skulden i början 

minskar i mindre takt, detta eftersom det initialt i ett leasingavtal är en större andel ränta 

än amortering. Hur vi räknar ut tillgångens värde är på samma sätt som Imhoff et al 

(1991) respektive Fülbier (2008) har gjort och som finns beskrivit i Tabell IV i vårt 

teorikapitel. Vi räknar ut en relationsfaktor för skulden och tillgången för respektive år, 

alltså fem olika relationstal för respektive företag. Detta gör vi genom att ta fram 

nuvärdet av annuiteten för den totala livslängden och dividera detta med nuvärdet av 

annuiteten av återstående livslängd för att sedan multiplicera detta med den konstanta 

relationen mellan återstående livslängd och total livslängd, 50 %. Antagandet om att 

den återstående livslängden av leasingavtalen är 50 % av den totala livslängden, är 
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något som den tidigare forskningen varit överens om är det antagandet som ger 

uppkomst till lägst felmarginal. Exempelvis för leasingavtal vi beräknat upphöra om ett, 

två, tre och fyra år blir den totala livstiden för underliggande tillgång två, fyra, sex och 

åtta år. För det sista kontraktet med en återstående livstid beräknad till 7,6 år blir den 

totala livstiden 15,2 år för underliggande tillgångar. I och med att vi har samma 

diskonteringsfaktor för samtliga företag blir relationstalet för år 1 till år 4 densamma för 

alla företag, däremot vid år 5+ använder vi den företagsspecifikt uträknade livslängden, 

som vi tidigare räknat ut. Vi exemplifierar detta med att visa uträkningen för ABB år 5+ 

samt den använda formeln: 

 

(1-(1,075)^
-(15,2)

 ) / (1-(1,075)^
-7,6 

)) * 0,5 = 0,789 

 

(1- (1+d)^
-TL

) / (1-(1+d)^
-ÅL

)) * TL/ÅL = Tillgång/Skuld 
Figur 9: Formel för uträkning av relationsfaktor mellan tillgång och skuld, där TL = total livslängd, ÅL = 

återstående livslängd och d = diskonteringsfaktor. 

Den fortsatta arbetsgången blir sedermera att vi multiplicerar det nuvärdesdiskonterade 

värdet av respektive års annuitet (skulden) med respektive relationsfaktor och slutligen 

kan vi summera dessa och får då fram den tillgång som ska presenteras i 

balansräkningen, detta tydliggör tabellen nedan. 

 

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 + Totalt 

Skuld 44 102 104 50 1199 1500 

 
* * * * * 

 
Relationsfaktor 0,965 0,933 0,902 0,874 0,789 

 

 
= = = = = 

 
Tillgång 42 95 94 44 946 1222 

Tabell VII: Från skuld till tillgång. 
 

Det kommer även att för företagen att teoretiskt uppstå en uppskjuten skatt som liknar 

situationen vid en överavskrivning. Detta eftersom antagandet om att tillgången skrivs 

av linjärt bidrar till att tillgången skrivs av snabbare än skulden. Denna uppskjutna skatt 

har vi fått fram genom att skillnaden mellan skuld och tillgång multipliceras med 

antagen skattesats, vilket i vårt fall är konstant 26,3 %. Resterande differens mellan den 

kapitaliserade skulden, tillgången och den uppskjutna skatten påverkar eget kapital och 

minoritetsintresse. Andelen som påverkar eget kapital har vi räknat ut genom att ta eget 

kapital delat med summan av eget kapital och minoritetsintresse, då har vi fått fram 

proportionen som vi sedan har gångrat med den tidigare nämnda, resterande differens.  

 

Det slutgiltiga resultatet för ABB:s balansräkning år 2008 blir således följande:  

 

 

Kapitaliserade 

Leasing Skulden 

Lease 

tillgången 

Uppskjuten 

skatt 

Eget 

kapital 
Minoritetsintresset 

1500 1222 73 – 194 – 11 

Tabell VIII: Effekterna på ABB:s balansräkning till följd av kapitalisering år 2008. 

 

Detta var för ett företag som redovisar skulderna på årsbasis. Enligt IFRS kan företagen 

redovisa sina värden i tidsperioderna 1år, 2-5år, 5<. Detta har till exempel Atlas Copco 
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valt att göra. Detta ändrar beräkningarna något och tvingar oss att använda oss av en 

degressionsfaktor för att få ut proportionerna på betalningarna för respektive år.  

 

Atlas Copco har följande leasingavgifter (Mkr) redovisade i årsredovisningen för 2008.  

 

 

2009 2010-2013 Därefter Totalt (Kontroll) 

525 883 325 1733 
Tabell IX: Operationella minimileasingavgifter presenterade av Atlas Copco år 2008. 

 

För att få ut varje års respektive betalningar antar vi att betalningarna minskar med en 

konstant faktor. Dem årliga betalningarna räknas ut genom att vi antar en geometrisk 

degressionsmodell på samma sätt som Fülbier et al (2008, s 127). Degressionsfaktorn 

har vi räknat ut för respektive företag som presenterar uppgifter om 

minimileasingavgifter på samma sätt som Atlas Copco. Detta har vi gjort genom att 

bygga upp ekvationen i Excel och använda en cell som rörlig för att senare använda en 

så kallad ”Goal seek” funktion för att bestämma degressionsfaktorn i den rörliga cellen. 

 

                                                              
 

 

                                      

 ∑                                       

 

   

 

 
Figur 10: Formel för degressionsekvation av Fülbier et al (2008, s 127) 

 

Genom denna formel blir leasingavgifterna för år 2-5 beroende av storleken på redovisat 

leasingavgift för första året, samtidigt måste summan av dessa framräknade betalningar 

summeras till samma värde som är presenterat för år 2-5 i årsredovisningen. Resultatet 

av detta i Atlas Copcos fall är presenterat här nedan. 

 

2009 
2010-

2013 
2010 2011 2012 2013 Därefter 

Summa 

2010-

13 

Degressionsfaktor 

525 883 358 244 167 114 325 883 0,6822437 
Tabell X: Uträkning av förväntade årliga betalningar av operationella minileasingavgifter för Atlas Copco. 

Den fortsatta arbetsgången är densamma som presenterad för exempelföretaget ABB. 

Vi fortsätter det vill säga med att räkna ut hur stor del av leasingavtalen som beräknas 

upphöra mellan åren under dem kommande åren och sedan nuvärdesdiskonteras dessa 

annuiteter. 
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4.5 Tillvägagångssätt: Kapitaliseringen av leasing på 

resultaträkning 
 

Vi kommer här nedan att beskriva tillvägagångssättet vi använder oss av för att se 

effekter på företagens resultaträkning på grund av kapitalisering av leasing. Den 

arbetsgång vi kommer att beskriva har vi använt för samtliga 53 företag på 2009 års 

årsredovisning. Vilket vi tidigare nämnt hämtades uppgifter om omsättning, 

rörelseresultat, skatt och årets resultat för samtliga företag. Kapitalisering av leasing 

kommer att påverka rörelseresultatet till största del eftersom att räntedelen i dem 

tidigare kostnadsförda avgifterna flyttas ner till finansiella kostnader. Vid uträkningen 

av resultat innan skatt har de finansiella kostnaderna blivit införda igen, vilket resulterar 

i att effekterna på resultat innan skatt blir betydligt mindre än rörelseresultatet. Den 

förändring vi kan se på resultatet innan skatt multiplicerar vi med skattesatsen för att få 

påverkan på skatten, vilken ytterligare minskar de slutgiltiga effekterna på årets resultat. 

 

För simulering av påverkan på rörelseresultat använder vi oss av samma metod som 

Fülbier et al (2008, s 130). Vi tydliggör detta med exempelföretaget ABB. I respektive 

2008 och 2009 års årsredovisningar specificeras det att kommande års 

minimileasingavgift kommer utgöra 372 respektive 461 mkr, vilket ger ett medelvärde 

på 417 mkr. Från detta medelvärde subtraherar vi sedan de förväntade avskrivningarna 

för att få ut påverkan på rörelseresultatet. Fülbier et al (2008, s 130) argumenterar för att 

varför dem inte valt att använda för året presenterade uppgifterna om kostnad för 

operationell leasing är för att i dessa kostnader innefattas leasing för kortare avtal än ett 

år. Vi finner ej skäl till att frångå detta tillvägagångssätt och att använda medelvärde 

som Fülbier et al (2008) gör, anser vi även är motiverat, om detta inte görs skulle 

kraftiga förändringar mellan åren i utsträckning av den operationella leasingen ej 

beaktas.  

 

Att räkna ut förväntade avskrivningar kräver en något längre arbetsgång. Här utgår vi 

från när vi har multiplicerat den framräknade skulden med respektive års relationsfaktor 

för att få fram värdet på tillgången. För varje år som vi har beräknat att avtalet kommer 

att upphöra, beräknar vi medelvärdet av år 2008 och 2009 och delar detta med antal år 

kvar till det upphör. Att göra på detta sätt är förenligt med antagandet om att leasing 

skrivs av linjärt. 

 
 

Årsredovisning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 + Totalt 

2008 42 95 94 44 946 1222 

2009 61 114 143 105 969 1393 

Genomsnitt 52 105 119 75 958  
Tabell XI: Värdet på tillgången av den kapitaliserade leasingen, med år som anger återstående förväntad 

livstid på underliggande kontrakt. 

Exempelvis så beräknas avskrivningarna av leasingavtal som upphör år 2 till 52 mkr 

(105/2), år 4 till 19 mkr (75/4) och så vidare. För ”År 5+” så delar vi med genomsnittet 

av den återstående livstiden, vilket ger oss 131 mkr (958/((7,02+7,6)/2)). Det 

sammanlagda värdet av dessa uträknade avskrivningar är det som subtraheras från 

genomsnittet av kommande års minimileasingavgifter, vilket i ABB:s fall ger en 

påverkar rörelseresultatet med en ökning på 123 mkr (417mkr-293mkr). 
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Vid en senare beräkning av nyckeltal behöver vi också se till konstruktiv kapitaliserings 

påverkan på företagens resultat av den operationella leasingen. Vid en kapitalisering av 

leasing kommer företagen att redovisa den finansiella räntekostnad som leasingavtalet 

ger uppkomst till. Vi har för att beräkna denna kostnad tagit genomsnittet av 

leasingskulden för år 2008 och 2009 och multiplicerat detta med den antagna 

räntesatsen. I detta fall blir det för ABB 119,1 mkr som dem ska redovisa som finansiell 

kostnad (((1500+1675)/2)*7,5%=119,1). För att slutföra arbetet med företagens 

resultaträkningar så har skillnaden mellan påverkan på rörelseresultat och de finansiella 

kostnaderna multipliceras med skattesatsen och antingen subtraherats eller adderats för 

att få fram företagets resultat. För att slutföra detta med vårt exempelföretag ABB blir 

det alltså en skattepåverkan med en kostnad av 1 mkr och en slutlig påverkan på 

resultatet med 3 mkr.  

 

 

Operationell 

leasingavgift 

Beräknad 

avskrivning 

Δ 

Rörelseresultat 

Δ 

Räntekostnad 

Δ 

Resultat 

innan 

skatt 

Δ 

Skatt 

Δ Årets 

resultat 

417 -293 123 -119 4 -1 3 
Tabell XII: Effekterna ABB:s resultaträkning till följd av kapitalisering av leasing. 

 

4.6 Statistiska Verktyg 
 

I vår studie vill vi se om en standardförändring av rådande leasingredovisning kommer 

att ha en påverkan på företagens nyckeltal. Eftersom det är en kvantitativ studie faller 

det sig mycket lämpligt att också genomföra statistiska tester på vår data. Att visa på 

statistisk säkerhet i studien anser vi även ökar uppsatsen legitimitet, trovärdighet och 

tydliggör uppsatsens resultat. 

 

Vi har valt att använda oss av ett antal olika tester på den totala undersökningsenheten. 

Det vi vill få ut av dessa tester är framförallt om nyckeltalen före och efter justering 

visar på en förändring, om det är en signifikant skillnad mellan dem. Vi har för att göra 

dessa statistiska tester använt oss av: 

 

 Wilcoxon Signed-Rank Test 

 Student´s T-test 

 

Med två statistiska testerna är det möjligt att ställa upp en hypotes. Wilcoxon Signed- 

rank test är ett ickeparametriskt test där det är möjligt att utgöra om det finns skillnader 

mellan två stickprov som är från samma undersökningsenhet (Anderson, Sweeney & 

Williams, 2009, s 833). Med detta test rangordnar resultatets absoluta värden med 

nummer och återför sedan deras tecken och bygger testet på detta. Student´s T-test är till 

skillnad från tidigare nämnt test, ett parametriskt test. Hypotesen vi använder 

genomgående för samtliga nyckeltal är: 

 

H0: Nyckeltal innan kapitalisering = Nyckeltal efter kapitalisering 
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H1: Nyckeltal innan kapitalisering ≠ Nyckeltal efter kapitalisering 

 

 

Testerna genomförde vi genom beräkningar i Excel och använde då följande formler: 

 

 
Figur 11: Formell för Wilcoxon Sign- Rank Test. 

 

 
 

Figur 12: Formell för Student’s T-test 

 

Båda testerna genomför vi på signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % för att se om vi 

kan säkerhetsställa statistisk signifikans på någon av nivåerna. För respektive nyckeltal 

har vi även tagit fram Pearson respektive Spearman korrelationskoefficient för att se hur 

nyckeltalen innan och efter kapitalisering korrelerar, även dessa tester gör vi på den 

totala undersökningsenheten. Vid Pearson använder vi nyckeltalsvärdena och vid 

Spearman använder vi rankingvärdena, vid Spearman test så korrelerar det perfekt om 

inget av nyckeltalsvärdena förändras i ranking efter kapitalisering.  

 

Anledningen till att vi valde att göra två olika statistiska tester var att vi inte visste 

huruvida resultatet skulle vara normalfördelat på grund av företagens olika karaktärer 

och struktur. Därför valde vi att även göra ett Wilcoxon signed-rank test vilket inte 

utgår från att stickprovet är normalfördelat och är ett icke parametriskt test där datan 

rangordnas, innan och efter kapitalisering, vi ser detta test som ett komplement till T-

testet. Vi gjorde dessa statistiska tester på hela börsen istället för branschnivå eftersom 

branscherna är för små för att testerna skall bidra med legitimitet.  

 

4.7 Branschindelning 
 

Till vårt syfte och problemformulering har vi även valt att se till skillnader mellan 

branscher, därför är branschindelning av företagen väsentlig för vår uppsats. Den 

indelning som vi använder oss av är Nasdaq OMX egna branschindelning (Nasdaq 

OMX, 2011). Hur företagen är indelade finns för den intresserade att tillgå i Appendix 

1, i denna indelning har vi eliminerat företag som gav upphov till bortfall. 
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5. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel redovisa vår empiriska data. Presentationen av empirin kommer 
att ske i samma ordning som i vårt teorikapitel för att på så sätt underlätta för våra läsare. 
Vi kommer först att visa förändringen på hela börsen i monetära värden och därefter 
presentera påverkan på respektive nyckeltal, för hela börsen samt branschnivå.  

5.1 Påverkan på företagens finansiella rapporter 

MSEK 
Extra skulder 

på grund av 

kapitalisering 

Skulder innan 

kapitalisering 

Förändring av 

Skulder 

Extra 

tillgångar på 

grund av 

kapitalisering 

Anläggningstillgångar 
Förändring av 

anläggningstillgångar 

Min 16 715 0,02 % 13 92 0,07 % 

Q1 405 14296 1,30 % 341 2507 3,72 % 

Median 979 22800 3,37 % 814 6318 12,20 % 

Q3 2479 61469 6,58 % 2094 17986 39,71 % 

Max 63335 4961648 316,72 % 56742 87606 1 882,94 % 

 

Rörelseresultat 

innan 

kapitalisering 

Rörelseresultat 

efter 

kapitalisering 

Förändring av 

rörelseresultat 

Resultat innan 

kapitalisering 

Resultat efter 

kapitalisering 
Förändring av resultat 

Min – 17014 – 16811 0,11 % – 14718 – 14705 – 0,89 % 

Q1 814 835 1,20 % 542 542 0,05 % 

Median 1870 1961 2,51 % 1245 1247 0,12 % 

Q3 5281 5580 5,23 % 2668 2671 0,33 % 

Max 67514 67591 38,45 % 34508 34517 5,15 % 

Genomsnittsberäkningar för skulder och tillgångar för åren 2008 & 2009. För företag som presenterar finansiella rapporter i 

annan valuta har valutakurs för bokslutsdag använts. 

Tabell XIII: Effekter på företagens finansiella rapporter i monetära termer. 

I Tabell XIII har vi försökt att tydliggöra effekterna av kapitaliseringen av leasing på 

företagens finansiella rapporter alltså innan vi använder dem till att räkna ut effekterna 

på specifika nyckeltal. Medianen av den skuld som ska tas upp i balansräkningen till 

följd av kapitalisering av leasing är 979 miljoner kronor, men 25 % av företagen måste 

redovisa en skuld på 2,479 miljarder kr eller mer. Vid förändring av totala skulder så är 

medianen 3,37 %. Med totala skulder i detta fall utgår vi från allt som inte är eget 

kapital eller minoritetsintresse. Effekterna på förändringen av tillgångarna liknar 

effekterna skulderna ger upphov till och medianen är 814 miljoner kronor och 25 % av 

företagen bör redovisa ytterligare tillgångar till ett värde av 2,094 miljarder kronor eller 

mer. Förändringen av anläggningstillgångar kapitaliseringen ger uppkomst till är även 

presenterad och medianen är en ökning med 12,2%. 

 

Vi beskrev tillvägagångssättet vi använde oss av för att räkna ut påverkan på 

resultaträkningen i vår praktiska metod. Effekterna ter sig så att förändringen av 

rörelseresultatet för medianen ökar med 2,51 % jämfört med resultatet där det är 0,12 % 

i förändring. Tredje kvartilen är 5,23 % för rörelseresultatet respektive 0,33 % för 

resultatet.  
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5.2 Räntabilitet på totala tillgångar 
 

Räntabilitet på totala tillgångar 
För hela börsen 

n=53 
Innan 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

Medelvärde 6,55 % 6,34 % – 0,21 % 1,67 % 

Median 5,34 % 5,42 % 0,01 % 0,43 % 

Max 42,00% 28,76% 3,78 % 44,30% 

Min – 12,38% – 12,38% – 13,24% – 31,53% 

 
   

 
Wilcoxon Sign 

rank test 
***   

 

T-test 
Inte 

signifikant 
  

 

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***,**,* visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,981996551 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 0,999113046 Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan och efter. 

 

Räntabiliteten på totala tillgångarna är avkastningen varje företag genererar som helhet 

och detta skall täcka alla kostnader för skulder samt generera en avkastning till 

aktieägarna. Ovan ser vi förändringen för hela börsen. Vi ser att avkastningen minskar 

lite men att denna förändring inte är signifikant på någon nivå enligt t-testet. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att, nyckeltalen både förändrats positivt och 

negativt. Detta skulle även kunna indikera på att nyckeltalet inte är normalfördelat 

eftersom vårt Wilcoxon test indikerar att förändringen är signifikant på 1-procentnivån. 

Korrelationen är väldigt nära 1, vilket indikerar på att nyckeltalsförändringen korrelerar 

starkt.  

 
D 

Den nominella förändringen på avkastningen på dem totala tillgångarna är väldigt liten 

och det finns ett värde som utmärker sig och det härleds till sällanköpsbranschen. Där 

ser vi ett minimum värde på -13,24% vilket kan ge en indikation om att tillgångarna har 

Figur 13: Nominell förändring av nyckeltalet Räntabilitet på totala tillgångar. Observera den brutna axeln. 
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ökat efter kapitaliseringen av leasingen. Vi ser i övrigt att medeltalen inte överstiger +-1 

% på någon av branscherna förutom sällanköpsbranschen. Även medianvärdena ligger 

väldigt nära varandra och detta fungerar bättre som en indikator i detta fall eftersom det 

inte påverkas av extremvärdena på samma sätt som medelvärdet.  

 

Den relativa förändringen av avkastningen på det totala kapitalet sker främst i fyra av 

branscherna. Tre av fyra branscher hade negativa medel- och median värden och 

orsaken till detta är att tillgångarna har ökat, vilket har lett till en negativ förändring av 

nyckeltalet. Av övriga branscherna som fått en ökad avkastning finner vi främsta 

anledningen i att rörelseresultatet har ökat pga. omfördelningen av räntekostnaden i ett 

leasingavtal, vilket tidigare har kostnadsförts i sin helhet men nu delas upp i avskrivning 

och räntekostnad. Vi ser att den relativa förändringen har skett i större utsträckning än 

den nominella vilket visar proportionen av förändringen till en bättre grad. Det är även 

här sällanköpsbranschen har påverkats mest av branscherna.  

  

Figur 14: Relativ förändring av nyckeltalet Räntabilitet på totala tillgångar. 
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5.3 Räntabilitet på eget kapital 
 

Räntabiliteten på det egna kapitalet är avkastningen på aktieägarna satsade kapital. Vi 

har valt att mäta räntabiliteten på det egna kapitalet av den orsaken att det är intressant 

för investerare. Vi kommer nedan att presentera vilka förändringar som har skett och 

härleda förändringen i avkastningen på det egna kapitalet.  

 

Räntabilitet på eget kapital 
För hela börsen 

n=53 
Innan 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

Medelvärde 13,85% 14,34% 0,49 % 1,55 % 

Median 8,52 % 8,61 % 0,06 % 0,75 % 

Max 207,38% 211,85% 7,85 % 18,57% 

Min – 29,31% – 30,91% – 1,60 % – 5,46 % 

       

Wilcoxon Signed- rank 

test 
***     

T-test **     

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***, **, * visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,999326762 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 0,999919368 Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan och efter. 

 

 

Vi har valt att använda oss av formeln, resultatet exkluderat för minoritetsintresse 

dividerat med genomsnittligt eget kapital för åren 2008 och 2009. Förändringen av 

räntabiliteten har vi främst kunnat hänföras till två faktorer, den ena är mindre 

förändringar av resultatet på grund av omstrukturering av posterna i resultaträkningen, 

det andra till det minskade egna kapitalet. Det som främst har lett till att företag visat en 

ökning i räntabilitet på eget kapital är att de har fått ett lägre eget kapital och därmed har 

nämnaren i nyckeltalet minskat samtidigt som täljaren har stått i stort sett oförändrad. 

Vi ser att förändringen i räntabilitet på eget kapital främst har varit positiv, medelvärdet 

av förändringen på hela börsen är en positiv ökning, det nominella medelvärdet på 

förändringen är 0,49 % och den relativa förändringen är 1,55 %.  

 

För dem statistiska testerna visade Wilcoxon testet statistisk signifikans på 1-

procentnivån och t-testet signifikans på 5-procentnivån, detta ger ett tydligt bevis på att 

populationens medelvärden innan och efter kapitalisering skiljer sig. Vad gäller 

korrelationen så är denna väldigt hög enligt både Pearson-testet och Spearman-testet.  

 

Den nominella förändringen av nyckeltalet räntabilitet på eget kapital är begränsad på i 

princip alla branscher utom dagligvarubranschen där det finns en förändring som är 

positiv på i princip alla företag i branschen. Både minimum värdet och maxvärdet är 

båda positiva och spridningen är väldigt liten. Spridningen är liten och medelvärdet och 

medianvärdet är väldigt nära varandra och det ser ut så på i princip alla branscher utom 

sällanköp där spridningen är större. Vad gäller sällanköp och dagligvaruhandeln så har 

dessa väldigt stora hyreskostnader för butiker vilket går in som operationell leasing och 

därför får de stora leasingskulder vilket ger ett minskat eget kapital. 
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Dem observerade medelvärdena finns inom ett intervall 0,01% för finansbranschen upp 

till 3,36% för daglig varuhandeln, vi återfann inte något negativt medelvärde vilket 

innebär att företagets avkastning på det egna kapitalet skulle ha påverkats positivt av 

standard förändring.   

 

Den relativa förändringen ger en indikation på hur stor proportion förändringen har 

Figur 15: Nominell förändring av nyckeltalet Räntabilitet på eget kapital. 

Figur 16: Relativ förändring av nyckeltalet Räntabilitet på eget kapital. 
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gentemot tidigare avkastning på det egna kapitalet. Följande medeltalsförändringar 

observerades, 6,26 % Daglig varuhandeln, 0,29 % Finans, 0,75 % Hälsovård, 1,25 % 

Industri, 3,00 % IT, 0,13 % Material, 3,68 % Sällanköp och 1,84 % på Telekom. 

Förändringarna har inte varit särskilt stora förutom två extremvärden, 17,63 % och 

18,57 %.  

 

5.4 Vinst per aktie 
 

Vinst per aktie är ett monetärt värde som i nominella belopp inte säger så mycket i 

jämförelse mellan olika företag, jämför en förändring av 2 kr/aktie med ett utgångsläge 

på 5 respektive 20 kr/aktie. Värdet på vinst per aktie är beroende av nämnaren antalet 

utställda aktier, vilket ej behöver stå i relation till företagets struktur eller prestation. Vi 

presenterar därför endast den relativa förändringen av vinst per aktie på branschnivå.  

 

Vinst per aktie 

För hela börsen 

 

Innan 

Kapitalisering 

Efter 

Kapitalisering 

Nominell 

förändring 
Relativ förändring 

Medelvärde 4,389 4,422 0,032 0,34 % 

Median 5,001 5,016 0,006 0,11 % 

Max 27,710 27,722 0,574 5,10 % 

Min – 35,504 – 35,076 – 0,026 – 0,89 % 

 
     

Wilcoxon Sign rank 

test 
***     

T-test **     

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***,**,* visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,999950558 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 1 Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan och efter. 

 

 

För vinst per aktie visar simuleringen på att det är en tydlig förändring av nyckeltalen då 

båda de statistiska testerna visar på signifikant förändring, däremot är den inte så stor i 

varken nominella eller relativa värden. Detta hänför sig till att nyckeltalet, som har 

resultatet exkluderat för minoritetsintresse som täljare, ej visar på någon större 

förändring efter kapitalisering, samt att antalet utställda aktier är konstant. Vi kan se att 

båda testerna var signifikanta (1 procent- respektive 5-procentnivån) och T-tester säger 

att resultatet är signifikant med antagande om att populationen är normalfördelad. 

Korrelationskoefficienterna visar även på en väldigt tydlig korrelering innan och efter 

kapitalisering. Spermans korrelationskoefficient visar ett värde på 1, vilket betyder att 

rangordningen innan och efter kapitalisering är exakt lika. 
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Figur 17: Relativ förändring av nyckeltalet Vinst per aktie. 

 

 

För vinst per aktie visar medel och median förändringen på branschnivå på relativt lika 

förändringar mellan branscherna, genomgående varierar värdena i spannet 0,01 % till 

0,88 %. Det som främst sticker ut är max värdena där påverkan i speciellt 

finansbranschen är markant. Den relativa förändringen är väldigt liten och alla 

observerade värden ligger i ett intervall mellan -0,89 % och 5,1 %, dessa två värden 

återfinns båda i finansbranschen. Medelvärdet för den relativa förändringen av vinst per 

aktie är 0,5 % för dagligvaruhandeln, 0,43 % finans, 0,11 % hälsovård, 0,27 % industri, 

0,88 % IT, 0,05 % material, 0,7 % Sällanköp, 0,11 % på telekom. Förändringarna som 

har observerats räknas på antal aktier som är utställda den 31/12 2009 .  
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5.5 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad - Skulder/Eget kapital 
För hela börsen 

 
Innan 

Kapitalisering 

Efter 

Kapitalisering 

Nominell 

förändring 
Relativ förändring 

Medelvärde 323,3 % 347,9 % 24,6 % 17,8% 

Median 138,5 % 151,0 % 7,3 % 4,3 % 

Max 2 454,6 % 2 466,0 % 366,9 % 398,3% 

Min 10,8 % 18,5 % 0,0 % 0,0 % 

      

Wilcoxon Sign rank 

test 
***     

T-test ***     

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***,**,* visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,995986766 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 0,970004838 Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan och efter. 

 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som visar på ett företags kapitalstruktur och visar på 

relationen mellan skulder och det egna kapitalet. Genomförda statistiska tester visar 

båda på att nyckeltalen innan och efter kapitalisering skiljer sig, det är på båda testerna 

en signifikant förändring av nyckeltalen på 1 procentig signifikansnivå. 

 

Medelvärdet för detta nyckeltal var innan kapitaliseringen 323,3 %, detta betyder att 

företagens skulder är 3,233 gånger större än företagens egna kapital. Efter 

kapitaliseringen av leasingen har relationen förändrats till att skulderna är 3,479 gånger 

större än det egna kapitalet. Medelvärdet av den relativa ökningen visar på att skulderna 

har i relation till det egna kapitalet förändrats med en ökning av 17,78 %. Skillnaden 

mellan max och min värdera är i detta fall påtagliga, då företaget med den största 

relativa förändringen är 398,3 % till skillnad mot företaget med minst förändring är 0,0 

%. 

 
Figur 18: Nominell förändring av nyckeltalet Skuldsättningsgrad. 

Den nominella förändringen av nyckeltalet i procentenheter mellan nyckeltalet innan 

och efter kapitalisering, visar att det är effekter i samtliga branscher. Den nominella 

Dagligvar
u

Finans Hälsovård Industri IT Material Sällanköp Telekom

Medel 75,13% 35,94% 5,75% 10,77% 21,37% 1,83% 56,50% 13,51%

Median 68,98% 1,30% 4,14% 7,62% 21,37% 1,07% 18,30% 16,33%

Max 154,94% 366,91% 11,33% 32,75% 32,99% 6,46% 129,37% 18,74%

Min 7,64% 0,00% 3,39% 4,40% 9,75% 0,22% 4,29% 5,45%
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förändringen förklarar dock inte så mycket om det inte ställs i relation till den relativa 

förändringen.  

 

 
Figur 19: Relativ förändring av nyckeltalet Skuldsättningsgrad. Observera den brutna axeln. 

I relativa mått av förändring av nyckeltalet skuldsättningsgrad, går det att utläsa en 

väsentlig påverkan på dagligvarubranschen. Även i branscherna IT, Sällanköp och 

Telekom är påverkan på nyckeltalet relativt stor. Vi skrev tidigare att enbart se den 

nominella förändringen inte behöver förklara den effekt som har skett på de olika 

företagen, detta är påtagligt om vi jämför förändringen i finansbranschen i nominella 

och relativa termer. Den maximala nominella förändringen var 366,9 procentenheter, 

däremot i relativa termer var den maximala förändringen i samma bransch endast 19,38 

%. Detta kan ha sin grund i den något annorlunda kapitalstruktur som företag i 

finansbranschen har jämfört med andra företag, då de har väldigt mycket skulder i form 

av utlåning i relation till det egna kapitalet. Däremot i branschen sällanköp så är 

förändringen från nominell till relativa den motsatta för max värdena. Där är den 

maximala nominella förändringen av nyckeltalet 129,37 % men den relativa 

förändringen 398,34 %. Något som även är intressant i denna bransch är att medianen 

endast påverkas med 6,62 %, vilket indikerar på att det är en stor spridning av värdet av 

nyckeltalet och gör det sannolikt att max värdet har en väldigt stor påverkan på 

medelvärdet. 

 

Den bransch där skuldsättningsgraden påverkas minst är material, den nominella 

förändringen är i stort sett obefintlig och den relativa ligger också på en väldigt låg nivå. 

Även medelvärdet samt medianen för den relativa förändringen i branscherna finans, 

hälsovård och industri har låga procentsatser i jämförelse till de resterande. 
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5.6 Vinstmarginal 
 

Vinstmarginal 
För hela börsen 

 

Innan 

Kapitalisering 
Efter Kapitalisering Nominell förändring 

Relativ 

förändring 

Medelvärde 11,64% 12,16% 0,51 % 4,88 % 

Median 8,93 % 9,00 % 0,19 % 2,24 % 

Max 95,64% 95,64% 7,69 % 38,45% 

Min – 46,82% – 46,82% 0,00 % 0,00 % 

 
   

 
Wilcoxon Sign rank 

test 
***     

T-test ***     

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***,**,* visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,998225635 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 0,996855346 
Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan 

och efter.   

 

Vinstmarginalen består av rörelseresultatet dividerat på omsättningen och vad vi kan se 

är att de som har haft mycket operationell leasing gynnas. Vi har subtraherat bort den 

förväntade räntekostnaden från de operationella kostnaderna vilket genererat ett högre 

rörelseresultat. Om vi ser resultat för hela börsen observerar vi att förändringarna inte är 

särskilt stora på medel- (0,51 %) och medianvärdet (0,19%). Detta innebär att den 

operationella leasingavgiftens räntedel inte är så stor del av kostnaderna för företagen. 

Resultatet är signifikant på 1-procentnivån på både T-testet och Wilcoxon testet vilket 

är en god indikation på att en förändring har skett och att resultaten verkar följa 

normalfördelningen. 

Den nominella förändringen är återigen väldigt liten och det som kan observeras att det 

finns ett intressant max värde (7,69 %) i finansbranschen men även där kan vi se att 

medianen samt medel på förändringen är låg.  

 

Figur 20: Nominell förändring av nyckeltalet Vinstmarginal. 
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Medelvärdet på den nominella förändringen av vinstmarginalen är inte negativt på 

någon av branscherna, den största förändringen på medelvärdet här sällanköpsbranschen 

(1,29 %).  Observationerna har sett ut enligt följande, 0,68 % dagligvaror, 0,81 % 

finans, 0,24 % hälsovård, 0,22 industri, 0,63 % IT, 0,09 % Material, 1,29 % Sällanköp 

och 0,69 % telekom. Förändringen kan härledas till att rörelseresultatet har ökat något 

till följd av räntekostnaderna kommer senare i resultaträkningen. Vi kan även observera 

att det inte återfinns något negativt värde i den nominella förändringen och detta ger en 

indikator om att rörelseresultatet har ökat i samtliga branscher. 

Den relativa förändringen är något högre och ger oss en bra indikation om relationen 

med vinstmarginalen innan kapitaliseringen av leasingen. Vi observerar att två 

branscher (Material/Hälsovård) står så gott som oberörda vad gäller 

vinstmarginalsförändringen. 
 

När vi ser proportionen av förändringen som har skett observerar vi att förändringen är 

substantiell i förhållande till den nominella förändringen. Observationerna ser ut som 

följande 7,75 % på Dagligvaru, 4,37 % Finans, 1,25 % Hälsovård, 4,17 % Industri, 

11,3% IT, 1,21 % Material, 12,46% Sällanköp och 3,72 % på Telekom. Vi observerar 

även de max värden på fyra branscher (Dagligvaror, Finans, IT, Sällanköp) som är 

högre än 15 %. 

 

 

 
 

  

Figur 21: Relativ förändring av nyckeltalet Vinstmarginal. 
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5.7 Rörelsekapital i relation till totala tillgångar 
 

För att räkna ut rörelsekapitalet har vi subtraherat kortfristiga skulder från 

omsättningstillgångar, och för att få ut nyckeltalet, delat detta resultat med totala 

tillgångar. Bankerna har en speciell verksamhet som skiljer sig från de andras och 

uppdelningen av tillgångar och skulder skiljer sig. Vi har ej kunnat identifiera deras 

omsättningstillgångar och kortfristiga fodringar och har således uteslutit de fyra 

storbankerna från detta nyckeltal. Påverkan på posterna i nyckeltalet har genomgående 

varit densamma, där omsättningstillgångarna har ökat eftersom en uppskjuten skatt har 

tillkommit, dem kortsiktiga skulderna i den kapitaliseringsmodell som vi använt står 

oförändrade samt att tillgångarna har ökat eftersom kapitalisering av leasing ger 

uppkomst till tillgångar. 

 

Rörelsekapital i relation till totala tillgångar 
För hela börsen 

n=49 
Innan 

Kapitalisering 

Efter 

Kapitalisering 

Nominell 

förändring 
Relativ förändring 

Medelvärde 11,41% 10,91% – 0,50 % 1,31 % 

Median 9,18 % 8,99 % – 0,05 % – 0,39 % 

Max 47,05% 38,36% 2,33 % 55,15% 

Min – 5,20 % – 5,08 % – 16,09% – 34,19% 

      

Wilcoxon Sign rank 

test 
***     

T-test Inte Signifikant     

Wilcoxon Sign rank test och T-testet är tvåsidigt där ***,**,* visar att det är signifikant på respektive 1 %, 5 % och 10 % nivå. 

Pearson 0,985916858 Korrelation mellan nyckeltal innan och efter kapitalisering. 

Spearman 0,998061224 Icke parametrisk korrelation mellan nyckeltal innan och efter. 

 

 

Urvalet är alltså 49 deltagande företag i undersökningen av detta nyckeltal och 

statistiska testerna visar på att Wilcoxon Sign-Rank Test är signifikant på 1-

procentnivån medan t-testet ej är signifikant på någon nivå. Värdet av detta nyckeltal 

blir väldigt beroende av förhållandet mellan dem kortfristiga skulderna och 

omsättningstillgångarna och eftersom dessa poster kan fluktuera kraftigt under ett 

företags räkenskapsår på grund av olika affärshändelser, tror vi att detta är det som 

ligger till grund för att det inte är statistiskt signifikant vid antagande om att stickprovet 

är normalfördelat.  

 

Vi kan även utläsa att medelvärdet av nyckeltalet innan och efter kapitalisering är runt 

11 %, detta betyder att de omsättningstillgångar som är utöver de kortfristiga skulderna, 

utgör 11 % av värdet på de totala tillgångarna. Dem nominella samt relativa 

förändringarna ligger i intervallet 1,31 % till -0,5 % för medelvärde samt median. Vi 

kan dock utläsa att det finns stora relativa förändringar av nyckeltalet. Den maximala 

nominella förändringen är endast 2,33 procentenheter medan den maximala relativa 

förändringen är 55,15 %. Även i detta nyckeltal visar korrelationskoefficienterna på näst 

intill full korrelering för båda testerna. 
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Den medelvägda nominella förändringen är i branscherna IT och Sällanköp påtaglig, i 

de resterande branscherna är denna förändring i spannet ± 0,5 %. I branscherna Finans 

och Material bör nämnas att förändringen är nästintill obefintlig. Många av 

förändringarna är även negativa, det betyder att förändringarna av tillgångarna har ökat 

mer i proportion än den andra förändrade variabeln omsättningstillgångar, detta 

eftersom det är tillgångar som är nämnare i nyckeltalet. I både branscherna IT och 

Sällanköp där det är den största förändringen, har samtliga företag en negativ 

utveckling.  

 

Figur 22: Nominell förändring av nyckeltalet Rörelsekapital i relation till totala tillångar. 

Figur 23: Relativ förändring av nyckeltalet Rörelsekapital i relation till totala tillgångar. 
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Den relativa förändringen visar en del större effekter på max och minvärden. Detta 

resulterar i att medelvärdena kan tyckas bli något snedvridna, vi skrev tidigare så är de 

stora relativa förändringarna uppkomna ur förändringar från nyckeltal som är små som 

bas, de relativa effekterna ser således större ut. Detta kan tydliggöras med exemplet från 

telekom industrin där maximala nominella förändringen är 0,68 procentenheter men den 

maximala relativa förändringen är 46,23 %. 
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6. Analys 
I denna del av uppsatsen kommer vi att analysera vår datainsamling, vilken vi presenterat i 
föregående kapitel. Vi kommer att göra vår analys med utgångspunkt från de tidigare 
presenterade teorierna om incitament till leasing, informationseffektivitet, kapitalisering av 
leasing och redovisningsstandardförändring. Genom att göra en analys av empirin med 
anknytning till teorierna vill vi få möjlighet att en lägga en grund till svar för våra 
problemformuleringar, vilka kommer att besvaras mer konkret i uppsatsen senare del, 
slutsatsen. 
 

För att i yttersta mån göra analysen läsvänlig har vi strukturerat den enligt följande. 

 
 
 

• Vi kommer att först mer ingående analysera den tidigare presenterade 
empirin för att utgöra var de mer väsentliga effekterna i vår undersökning har 
skett. Det är även i denna del vi gör kopplingar till tidigare forskning inom 
området, för att se om resultatet på den svenska marknaden efterliknar andra 
marknader. Denna del är främst kopplad till vilken effekt som 
kapitaliseringen har på företags nyckeltal och detta medför att teoridelen om 
nyckeltal blir relevant. 

6.1 Analys av empiri 

• I vår uppsats har vi även i teorikapitlet behandlat informationseffektiviteten i 
företags årsredovisningar. Detta vill vi analysera för att identifiera vilka 
direkta och indirekta effekter en ny form av leasingredovisning kan medföra. 

6.2 Informationseffektivitet 

• Vi tog även upp vilka incitament som kan finnas för företag att använda sig 
av leasing. Vi är medvetna om vilka begränsningar denna teoridel har, då den 
inte kan anses vara uttömmande. Dock finner vi det relevant att efter 
analyserat nyckeltalen fortsätta med att analysera om det är möjligt att 
förklara samt alternativt förkasta vissa incitament till leasing för företags 
operationella verksamhet. 

6.3 Analys av incitament till leasing 

• Idag finns det som vi tidigare nämnt ett utkast till en ny 
redovisningsstandard. Hur denna föreslagna redovisningsstandard liknar den 
kapitaliseringsmodell som vi använt oss av är väsentligt att kritiskt granska 
och utvärdera. Detta för att vi i vår undersökning ska kunna koppla resultatet 
till ett ställningstagande om denna leasingstandard ökar 
informationsinnehållet. Det vi menar är vilka skillnader som finns mellan den 
använda kapitaliseringsmodellen och en framtida presentation av all leasing 
från företagens sida enligt föreslagen redovisningsstandard. 

6.4 Analys av IAS 17 
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6.1 Analys av empiri 
 

Vi delade i teorikapitlet in nyckeltalen i kategoriern; lönsamhetsmått, kapitalstruktur, 

effektivitetsmått och likviditetsmått. För att grundligare analysera nyckeltalen kommer 

vi att bearbeta dem i densamma ordning som teori och empiri även i detta kapitel. Vi 

kommer även i denna del analysera empirin med perspektiv på de statistiska verktygen, 

branschindelning och tidigare forskning. 

 

6.1.1 Övergripande analys av statistiska verktyg och data 
 

Vid en anblick på de statistiska testerna för alla börsens företag så kan vi utläsa att 

Wilcoxon Sign- Rank Test var signifikant på 1-procentnivån i samtliga nyckeltal. Detta 

test är som vi tidigare nämnt, användbart när stickprovet inte kan antas vara 

normalfördelat. Detta test rangordnar dem absoluta värdena för att sedan återföra plus 

eller minus tecken, summan av plusvärdena används sedan för att beräkna statistiken. 

Utifall att fördelningen mellan plus och minus är likvärdig resulterar detta i ett lägre z-

värde och det statistiska testet blir ej signifikant. Om det och andra sidan är relativt mer 

eller mindre positiva rangordningsvärden relativt mot negativa, så resulterar detta i ett 

högre z-värde vilket leder till ett signifikant resultat. Om vi tar i beaktning 

korrelationskoefficienternas värde som vi även har presenterat så är det möjligt att 

utgöra att det är näst intill perfekt korrelation av både Pearsons och Spearmans 

korrelationskoefficient. Det är en hög korrelation av både de nominella värdena av 

nyckeltalen samt rangordningsvärdena båda baserar korrelation på före och innan 

kapitalisering. Detta indikerar på att det är en liknande förändring av nyckeltalen inom 

vårt stickprov och det är även möjligt att utläsa. Genomgående har nyckeltalen visat på 

positiva förändringar vilket har resulterat i höga värden på den positiva rangsumman, 

det enda nyckeltalet som visade annorlunda i detta hänseende var likviditetsmåttet, 

rörelsekapital i relation till totala tillgångar som vi kommer att behandla senare. Det vi 

kommit fram till av detta, är att den kapitaliseringsmodell vi använder har en tendens att 

påverka poster generellt i samma riktning vilket även för oss känns logiskt. Till exempel 

skulle det vara konstigt om kapitaliseringen resulterade i tillägg av skulder i ett företag 

men i ett annat att skulderna minskade från den initiella balansräkningen. Eftersom 

posterna påverkas på ett likvärdigt sätt så är det logiskt att effekterna blir höga 

alternativt låga positiva rangsummor och att det statistiska testet blir signifikant med låg 

signifikansnivå. Det vi vill komma fram till av den ovanförda argumentationen är att det 

Wilcoxon Signed- Rank Test inte förklarar så mycket av det resultat vi har fått, utan är 

en mer logisk effekt av den modell vi har använt. 

 

I den tidigare statistiken presenterade vi Spearman korrelationskoefficient, vilken i vårt 

test mäter sambandet av rangordningsvärdena av nyckeltalen före och efter 

kapitalisering. Resultatet av detta visade på hög korrelation, där 

korrelationskoefficienten för de sex presenterade nyckeltalen hamnade i spannen 0,9700 

till 1. För detta test så är ett samband på 1 linjärt, det vill säga att rangordningen efter 

kapitalisering är likadan som innan kapitalisering. Detta säger oss att ordningen av 

nyckeltalen är nästintill identisk innan och efter kapitalisering, orsaken till detta som vi 

ser det kan bero på två olika anledningar. Dels kan nyckeltalen mellan företagen initialt 

skilja sig stort och effekterna av kapitalisering bidrar därmed inte till att ett företag får 
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ett bättre nyckeltal än ett annat, eller så är förändringen så pass liten att ett företag inte 

”går om” ett annat företag. Det vi vill komma fram till är att även om det sker en 

förändring av nyckeltalen, så vid jämförelse mellan olika företag är det inte en påtaglig 

effekt att vissa företag får ett bättre nyckeltal än ett annat. Nyckeltalen förändras men 

dem förändras ofta förhållandevis enhetligt i samma riktning. Det som bör sägas är att 

detta dock är i nominella värden av nyckeltalen vid en jämförelse av den relativa 

effekten av nycketalsförändringen bli effekten mer påtaglig.  

 

 

6.1.2 Lönsamhetsmått 
 

Lönsamhetmåttet vi använde var räntabilitet på eget kapital respektive totala tillgångar, 

samt vinst per aktie. Eftersom vi använt flertalet nyckeltal för mått på ett företags 

lönsamhet ger det oss större möjligheter till djupare analys och förståelse för påverkan. 

 

Det t-test som vi också använder för att mäta statistisk förändring tror vi är ett mått som 

är mindre påverkat av den metod som vi använder till kapitalisering av leasing. Den 

förändring som sker är till skillnad från Wilcoxons test parametrisk, så hänsyn till 

extrema värden kan anses beaktas på ett bättre sätt. Med detta test så delas den 

genomsnittliga förändringen med standardavvikelsen av förändringen genom roten ur 

stickprovets storlek. Detta test resulterade till att av räntabilitetsmåtten, blev 

förändringen av räntabilitet på eget kapital och vinst per aktie signifikant på ett 

dubbelsidigt test vid 5-procentig signifikansnivå, för nyckeltalet räntabilitet på totala 

tillgångar visades ingen signifikant förändring av nyckeltalet.   

 

För nyckeltalet räntabilitet på eget kapital samt vinst per aktie, används årets resultat för 

att räkna ut nyckeltalen. I avsnitt 5.1 kan vi se hur resultatet har förändrats vilket av de 

poster som vi har visat på måste anses ha en mer moderat förändring. Vid uträkningen 

av vinst per aktie, så är nämnaren konstant vilket leder till att förändringen av årets 

resultat återspeglas i vinst per aktie. Den relativa förändringen av detta nyckeltal är 

generellt över hela stickprovet i ett smalt spann på 6 %. Det är även möjligt att hävda att 

detta spann är smalare om finansbranschen utesluts, där max värdet för stickprovet 

befinner sig. I sådant fall är spannet för den relativa förändringen av nyckeltalet cirka 3 

%. Relativ förändring på denna nivå av detta nyckeltal är något som vi tycker är väldigt 

lågt, men dock är förändringen så genomgående att det blir signifikant. Vid en djupare 

analys av räntabilitet på eget kapital så förutom den nämnda täljaren så förändras även 

nämnaren som består av eget kapital. Genomgående till grund av den 

kapitaliseringsmodell vi använder så minskar alltid det egna kapitalet om en skuld tas 

upp. Detta resulterar i en förstärkt effekt av påverkan på räntabilitet på eget kapital, 

täljare ökar samtidigt som nämnare minskar. Något vi tycker är väldigt intressant är den 

påverkan kapitalisering av leasing ger upphov till för dessa två nyckeltal, det är 

generellt bättre räntabilitetsvärden som visas upp för företagen. 

 

Det sista räntabilitetsmåttet, är i relation till dem totala tillgångarna och har 

rörelseresultatet som täljare. I avsnitt 5.1 går det att utläsa att rörelseresultatet 

genomgående förändras till ett högre värde. Det företag som hade den maximala 

förändringen av rörelseresultatet, hade en förbättring med hela 38,45 %.  Detta till trots 
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så delas rörelseresultatet med tillgångar som även påverkas av en ökning i värde. 

Nyckeltalets täljare och nämnare har därmed en påverkan som neutraliserar effekterna 

av nyckeltalets förändring. Detta resulterar i att förändringen av nyckeltalet enligt 

statistiska t-testet ej är signifikant.   

 

Av räntabilitetsmåtten så har vi kunnat se att i branscherna dagligvaruhandel och 

sällanköp så sker det största effekterna i samtliga lönsamhetsmått. I många fall av 

graferna kan vi även se att det finns extrema max värden som gör att medeltalet höjs till 

ett högre värde. Men även om man i andra studier kan tycka att detta representerar ett 

extremvärde och därför kan tänkas förbise detta värde så tycker vi i vår studie att det 

faktiskt visar på en riktig påverkan. I vissa branscher som sällanköp finns det företag 

med stora skillnader på hur dem operativt arbetar och behoven av att nyttja operationell 

leasing är olika, behoven av operationell leasing inom företag i samma bransch ser alltså 

olika ut. I sällanköp finns det till exempel företag med otroligt stort behov av 

butikslokaler och en del företag i samma bransch behöver inte någon butikslokal. Detta 

är något som vi kommer att återkomma till senare i uppsatsen. 

 

Räntabilitetsmåttens förändring tycker vi generellt har varit på en väldigt låg nivå, 

medelvärdet av den relativa förändringen av nyckeltalen, räntabilitet på eget kapital, 

totala tillgångar och vinst per aktie, har varit 1,55 %, 1,67 % och 0,34 %. En relativ 

förändring av ett nyckeltal på under 2 % är något som vi tror att många inte ens skulle 

märka. Däremot tycker vi att det i enskilda fall är väldigt häpnadsväckande, när företag 

visar på relativa förändringar i storleksordning upp mot 30 %. 

 

 

6.1.3 Kapitalstruktur 
 

Det mått på skuldsättningsgrad som vi använt visar på stora förändringar. Det är 

uppbyggt av skulder dividerat på eget kapital. Enligt kapitaliseringsmodellens 

uppbyggnad kommer skulderna att öka medan det egna kapitalet kommer att minskas. 

Detta ger en stor effekt då både täljare och nämnare skapar en högre kvot. Effekterna av 

detta nyckeltal är stora och ger indikationer på att många företag skulle visa en betydligt 

högre skuldsättning vid kapitalisering av deras operationella leasing. Speciellt i 

branschen dagligvaruhandel är det möjligt att se en genomgående förändring, då både 

medel och median är på en hög nivå. I sällanköp branschen är det speciellt ett företag 

som kommer att få en stor effekt på kapitalstrukturen och därför är även medeltalet för 

branschen högt, den extrema effekten som vi ser på detta företag är häpnadsväckande. I 

finansbranschen är det ett företag som har en stark nominell förändring däremot utvinns 

denna relativt liten eftersom det handlar om företag med redan hög andel skulder. I en 

del branscher som hälsovård, industri och material är det tydligt att effekterna överlag 

inte i sig blir så stora, däremot finns det enskilda företag som påverkas mer i varje 

bransch. Som tidigare nämnt är förändringen i skuldsättningsgraden främst hänförd till 

hyreskostnader för butiker i dagligvaruhandeln samt ett företag i sällanköpsbranschen 

som ägnar sig åt klädförsäljning. Den ökade skuldsättningsgraden innebär att 

intressenter som långivare, leverantörer och aktieägare står inför en ökad risk sedan den 

operationellt leasade tillgången vid en konkurs tillfaller leasegivaren. Problematiken 

med en hög skuldsättningsgrad är att företag med stora skulder oftast har större problem 
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att ta sig igenom motgångar eller klara stresstester som utförs av någon av 

intressenterna. Enkelt uttryckt delar fler på företagets kassaflöde. Det skall tas i 

beaktning att skuldsättningsgraden i vissa fall kan vara reglerad via kontrakt av t.ex. en 

långivare, vilket tidigare kan ha stoppat företaget från att göra ytterligare investeringar 

och genom operationell leasing lyckas undkomma detta. Detta förfarande kommer att 

ändras i och med den föreslagna regelförändringen och det gör det svårare för företag att 

dölja skulder. Dessa förändringar har observerats på tyska företag i studien utförd av 

Fülbier et al (2008) och av Imhoff et al (1991) på amerikanska företag.  

 

 

6.1.4 Effektivitetsmått 
 

Det nyckeltal vi har använt i vår undersökning som ska spegla företagens effektivitet, är 

nyckeltalet vinstmarginal. Den effekt vi ser av kapitaliseringen på nyckeltalet kan 

sammankopplas direkt till den effekt som sker med rörelseresultatet. Om ett företag har 

hög utsträckning av leasing så kommer rörelseresultatet att påverkas, eftersom 

räntekostnaden kostnadsförs efter detta resultat. Den påverkan som sker är att 

rörelsekostnaderna minskar vilket ger upphov till ett högre rörelseresultat, och i 

slutändan en högre vinstmarginal. Detta nyckeltal har även givit upphov till statistisk 

signifikans på högsta nivå för både t-test och Wilcoxons test. Det är alltså en tydlig 

förändring som sker. 

 

Något vi tycker är väldigt intressant med just detta nyckeltal är jämförelsen mellan 

nominell förändring och relativ förändring. Vinstmarginalens storlek är olika i olika 

branscher, vissa säljer produkter med låga marginaler och hög omsättning medan andra 

har sin verksamhet knutet till höga marginaler. När vi analyserar den relativa 

förändringen av detta nyckeltal är denna effekt påtaglig. Till exempel kan vi se att de 

nominella maxvärdena för IT respektive Telekom är 0,8 % respektive 0,95 %, de 

relativa maxvärdena för branscherna är 16,25  % respektive 6,87 %, detta indikerar 

tydligt på att IT branschen har betydligt lägre marginaler än Telekom. 

 

Det nyckeltal vi använder för att visa på företags effektivitet har visat på en påtaglig 

förändring. Det är dock viktigt att förstå att det är en förändring som neutraliseras av 

senare poster i resultaträkningen. Detta tydliggörs enklast av avsnitt 5.1 där det är 

möjligt att se stora effekter på rörelseresultat, men helt klart mindre effekter på 

resultatet. 

 

 

6.1.5 Likviditetsmått 
 

För att kunna analysera likviditeten i företagen valde vi att ta med ett likviditetsmått. 

Hur rörelsekapitalet förändras i relation till tillgångarna, är intressant men också 

tvetydligt. Det visade sig att på t-testet kunde någon signifikant förändring ej statistiskt 

säkerhetsställas. Påverkan på rörelsekapitalet är liten eftersom de kortfristiga skulderna 

står oförändrade och omsättningstillgångarna ökar med skattesatsen gånger skillnaden 

mellan kapitaliserad leasingskuld och leasingtillgång. Hur likviditeten påverkas av 
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kapitalisering kan ifrågasättas om enbart förändring på rörelsekapitalanalyseras. Hur 

mycket mer likvid ett företag är på grund av en tillkommen uppskjuten skatteskuld är 

möjligt att ifrågasätta. Då möjligheten att med omsättningstillgångar som uppskjuten 

skatt betala av de kortfristiga skulderna måste anses vara svårt. Rörelsekapitalet har 

genomgående visat på en positiv förändring, i relation till tillgångarna blir det dock en 

negativ utveckling av nyckeltalet. Detta eftersom att tillgångsmassan har ökat. 

Utvecklingen är dock, som vi tidigare nämnde, väldigt låg nominellt sätt med enstaka 

extrema negativa värden till följd av att de totala tillgångarna ökat mycket. Den relativa 

förändringen är i många fall på väldigt höga procentsatser, detta har vi kunnat härleda 

till att nyckeltalet initialt är lågt och därmed blir de relativa effekterna större. 

 

6.1.6 Branschanalys 
 

Genomgående i analysen av nyckeltalen har vi kunnat urskilja att det finns skillnader i 

påverkan på olika branscher. I många fall har vi dock sett att det är stora skillnader även 

inom enskilda branscher, den bransch vi anser har den mest homogena påverkan är 

dagligvaruhandeln, där företagen påverkas på ett storleksmässigt liknade vis. Vid analys 

av räntabilitets, effektivitets och kapitalstrukturmått har det varit en tydlig förändring av 

samtliga företag i denna bransch. Däremot i branschen sällanköp har vi identifierat att 

skillnaderna av påverkan är stora. Vi tror att detta kan ha anknytning till den stora 

skillnaden i operativ verksamhet som företagen har, det är till exempel i denna bransch 

stora företag som säljer produkter till andra företag men även företag som säljer till 

vanliga privatpersoner. Det vi förstår är att behovet av exempelvis butikslokaler ser då 

olika ut, vilket i många fall faller inom ramen för ett operationellt leasingavtal. Denna 

analys kan också appliceras på branschen finans, där vi har förstått att speciellt ett 

företag utnyttjar lokalhyra som operationell leasing i stor utsträckning. 

 

Hur de olika branscherna påverkas av kapitalisering av leasing, utmynnar slutligen alltid 

i vilken utsträckning branschen använder sig av detta. I branschen material har vi sett att 

relativa delen leasing som används är så pass liten att någon större effekt på något 

nyckeltal ej kan påvisas. Telekombranschen består av tre stycken företag, i denna har 

effekterna varit tämligen likvärdiga men dock på en lägre nivå än dagligvarubranschen. 

Här har vi också förstått att operationell leasing används på ett liknande sätt företagen 

emellan, dessa företag har leasingkontrakt som sträcker sig jämfört med de andra 

företagen på väldigt långa tidsperioder, i form av arrendering av mark och master.  

 

 

6.1.7 Tidigare studier 
 

Det finns en del tidigare forskning inom detta område. Vi finner därför det högst 

relevant att knyta an vårt resultat och jämföra det med tidigare forskning. De artiklar vi 

kommer jämföra med är dem vi tidigare presenterade i kapitel 1.4, det vill säga Imhoff 

et al (1991), Fülbier et al (2008), Beattie et al (1998) och Durocher (2008). 

 

I artikeln skriven av Imhoff et al (1991) kom författarna fram till att kapitalisering av 

operationell leasing är otroligt viktigt innan en jämförelse av företag inom och emellan 
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branscher kan göras. Det är alltså viktigt att kapitalisera operationell leasing för att 

investerare skall kunna göra korrekta värderingar, detta är definitivt något som vi kan 

hålla med om. Skulle vi utgå från att investerare arbetar på ett liknande sätt som vi har 

gjort vid kapitaliseringen, så är investeraren tvungen att göra antaganden i sina 

beräkningar och justeringar. Om företagen skulle göra dessa justeringar, tror vi att 

sannolikheten för felbedömningar minskar avsevärt eftersom de sitter på den 

informationen som behövs till kapitaliseringen. 

 

Vår uppsats bygger till största del på en publicerad artikel av Fülbier et al (2008) då vi 

använt samma kapitaliseringsmodell. Den nyckeltalspåverkan vi kan se i vår studie är 

därför främst jämförbart med deras resultat. Som vi skrev tidigare i kapitel 1.4, fann 

Fülbier et al (2008) att branscherna där effekterna var mest påtaglig var klädindustrin 

och detaljhandeln. Nyckeltal som visade på stor påverkan var relationer mellan 

balansräkningsposter och mindre effekter på lönsamhetsmått. Vi kan se att deras resultat 

liknar och är överförbart på den svenska marknaden, vilken vi har studerat. Den bransch 

som Fülbier et al (2008) klassificerar som detaljhandel är närmast lik den bransch vi har 

klassificerat som dagligvaruhandel och i klädindustrin har vi endast ett företag i vår 

undersökning, vilket är klassificerat som sällanköp. Dem effekter författarna har sett 

kan vi alltså bekräfta på den svenska marknaden, då dagligvaruhandel är den bransch 

som visar på den mest påtagliga förändringen. Det företag som verkar inom 

klädindustrin, men i vår undersökning är klassificerat som sällanköp, är det företag som 

visar på extrema förändringar av nyckeltalen i denna bransch. Det resultat som Fülbier 

(2008) kommer fram till, att företag inom klädindustrin och detaljhandeln kommer 

påverkas mest, ser alltså ut att överensstämma även med företag listade på OMX Large 

Cap. De större effekterna Fülbier et al (2008) observerade på nyckeltal av relationer 

mellan balansräkningsposter och mindre effekter på lönsamhetsmått, är också något vi 

anser överensstämmer med vår studie. Vid nyckeltalet skuldsättningsgrad som visar på 

relation mellan två balansräkningsposter observerade vi en stor förändring, däremot vid 

vinst per aktie, som enbart visar på förändring av lönsamhet observerade vi mindre 

förändringar. De två andra räntabilitetsmåtten som baserades på totala tillgångar och 

eget kapital skedde större förändringar än i vinst per aktie. Men för dessa nyckeltal 

måste vi komma ihåg att det är balansräkningsposter involverade vilket bidrar till en 

större effekt. 

 

Beattie et al (1998) kom till slutsatsen att det är nödvändigt att kapitalisera operationell 

leasing då det ger en signifikant förändring av deras analyserade nyckeltal och en 

ökning av balansräkningen. Av påverkan på nyckeltal så fann författarna en signifikant 

förändring av t-testet på räntabilitet på totala tillgångar, räntabilitet på eget kapital, 

vinstmarginal och tre olika mått på skuldsättningsgrad. Detta kan jämföras med vår 

studie då vi fann signifikant förändring på 1-procentnivå av vinstmarginal och 

skuldsättningsgrad, men för räntabilitet på eget kapital endast signifikant förändring på 

5-procentnivån och för räntabilitet på totala tillgångar inte signifikant på någon nivå. 

Studien av Beattie et al (1998), visar alltså på att brittiska företag drabbas i större 

utsträckning av kapitalisering av leasing än de svenska företagen i vår studie. Något vi 

finner intressant att mer ingående jämföra är resultatet av skuldsättningsgrad. För att 

mäta förändringen av nyckeltalet skulder i relation till eget kapital använde sig Beattie 

et al (1998) av Spearmans korrelationskoefficient, vilken visar på korrelationen av 

rangordning av företagen innan och efter kapitalisering. Beattie et al (1998) gjorde detta 
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test på nyckeltalet för fem år, där korrelationskoefficienten antog ett värde mellan 0.682 

till 0.806, detta att jämföra med vårt resultat på 0.9700. Vårt resultat visar på att 

rangordningen av företagen är i stort sett detsamma, före och efter kapitalisering av 

leasing, medan i studien av Beattie et al (1998) det skedde en större förändring av 

rangordningen. En förklaring till detta skulle kunna vara att Beattie (1998) har fler 

företag i deras undersökning, så att sannolikheten att ”gå om” ett annat företag ökar. 

 

Den sista artikeln vi nämnde i kapitel 1.4 är skriven av Sylvain Durocher (2008). I 

denna artikel kommer han fram till att kapitalisering av leasing leder till att betydande 

tillägg av skulder och tillgångar på företagens balansräkning och att det har en väsentlig 

påverkan på företags nyckeltal. Däremot för övergripande jämförelse och jämförelse 

inom branscher har det ingen betydelse, eftersom rankningen av de finansiella 

indikatorerna är densamma innan och efter kapitalisering. Detta är något som 

överensstämmer med det resultat vi har fått på rankingen, innan och efter kapitalisering, 

eftersom korrelationskoefficienten nästan på samtliga nyckeltal visar ett värde av ett. 

Däremot på branschnivå har vi ej genomfört något statistiskt test. Det vi kunnat se är 

däremot att effekterna inom vissa branscher är väldigt olika, där vissa företag påverkas 

mycket och andra nästan ingenting. Vi finner därför skäl till att justeringar för 

operationell leasing bör göras eftersom företagens utsträckning av operationell leasing 

till stor del skiljer sig, och att det inte initialt är möjligt att utgå ifrån att inbördes 

ordning i en bransch, inte kommer att förändras. Vi anser även att det inte enbart är 

rankningen som bör analyseras vid jämförelse av företag, det är även det nominella 

värdet på nyckeltalet som ska tolkas.  

 

6.2 Informationseffektiviteten 
 

Redovisning och bokföring har till syfte att avspegla ett företagets finansiella ställning 

och vi har som avsikt att kartlägga om detta är fallet kring redovisningen av 

operationella leasingavtal. Den empiriska undersökningen vi gjort visar att det finns 

information i dagsläget som inte redovisas i balans- och resultaträkning och har 

väsentligt informationsvärde eftersom det påverkar företagens finansiella ställning. De 

observerade förändringarna på nyckeltalen vi undersökt indikerar att informationen har 

ökat. Vi använder nyckeltalen som ett sätt att mäta mängden information i 

årsredovisningarna. Förändringarna vi beskrivit i föregående kapitel är klara 

indikationer på att förändring har skett och att den föreslagna standardförändringen 

resulterat i ett ökat informationsflöde. 

 

Förändringen som sker på exempelvis skuldsättningsgrad kan vara av stor inverkan på 

intressenters incitament till att göra affärer med ett företag och inspelar mycket på dem 

upplevda riskerna i dessa. Det förefaller således att en utökad leasingredovisning till 

mångt och mycket kan vara av stor väsentlighet för banker som via ”Debt covenants” 

har reglerat hur mycket ett företag får låna eller vilken skuldsättningsgrad dessa skall 

ha. Ett leasingkontrakt ger leasetagaren samma skyldigheter som en vanlig skuld men 

att vid en konkurs återfaller den till leasegivaren. Detta innebär en större risk för den 

som investerar i det egna kapitalet eftersom nettovärdet minskar när skulden blir större 

än värdet på tillgången och det egna kapitalet reduceras. Ett företräde som bankerna kan 
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ha som långivare påverkas inte i samma utsträckning utan det förekommer mer en risk i 

form av likviditetsrisk då betalningarna för leasingavgiften har samma prioritet som 

vanliga betalningar för krediter. 

 

Dessa skulder är risker när de inte redovisas, om standarden ändras tvingas företagen 

redovisa skulderna vilket förenklar riskvärderingen för intressenter. Risken finns 

således i den information som inte återfinns, Leuz och Wysocki (2008, s 4-6) menar att 

desto mer information en investerare har desto mindre risk har investeringen. Därför 

kommer dem att välja resursallokera till det företaget med bäst förutsättningar. Singhvi 

och Desai (1971, s 129-137) finner att företag som har mindre omfattning på sina 

årsredovisningar har stora fluktuationer på marknaden, vilket kan tolkas som att 

standardavvikelse är större och därmed investerarnas risk.  

 

Den utökade redovisningen kan ses som ett sätt att minska risken och därmed kan 

indirekta kostnader minska, till exempel genom en lägre ränta på ett lån. Den utökade 

redovisningen kan även innebära kostnader för företagen i form av revision, 

bokföringsrelaterade kostnader och en utökad internkontroll. Dessa kostnader kan ses 

som indirekta men har även dem en påverkan på företaget, frågan har främst debatterats 

vid införandet av Sarbanes-Oxley act (Även kallad SOX) i USA som innebar stora 

omställningar för listade företag i USA. Denna lag tvingar företag att ha en rigorös 

internkontroll vilket kan sättas i paritet med IFRS som vill utöka 

redovisningsstandarden för vad som skall ingå i årsredovisningarna. Införandet av en ny 

leasingstandard är inte av samma omfattning som införandet av SOX men IFRS 

ständiga utökande av redovisningsplikt kan liknas vid den. Leuz och Wysocki (2008, s 

4-6) menar att det även finns en fara i redovisningsregler där utgångspunkten är ”one 

size fits all” dvs. att alla företag har samma redovisningsskyldigheter och därmed 

tvingas företag som egentligen inte har behovet att redovisa vissa poster att redovisa 

dem. I sådana fall kan kostnaderna för redovisningen vara onödiga och 

resursallokeringen inom företaget kan bli skev. Vi kan observera i vår empiriska 

undersökning att flertalet branschers finansiella påverkan är ringa och därmed kan 

kostnaden av att redovisa leasing vara större än nyttan av att redovisa den. Det finns 

däremot branscher, exempelvis sällanköp och dagligvaruhandeln, vilka påverkas mycket 

av den nya standarden. Sannolikheten att företag som inte innehar någon större leasing 

ska behöva göra större omställningar på grund av den föreslagna leasingstandarden är 

då ringa men de facto finns en indirekt kostnad.  

 

Kostnaden för att redovisa ska ställas emot nyttan av det ökade förtroendet marknaden 

får för företagen och därmed effektiviseras samhällets resursallokering (Singhvi & 

Desai, 1971, s 137). Förändringarna på nyckeltalen är en indikator på att nuvarande 

redovisningsplikt utelämnar information och därmed kan en utökad redovisningsplikt 

stödja investerare i beslutsgången. Som nämnt tidigare så har vissa investerare tidigare 

tagit hänsyn till operationell leasing och justerat för detta men om vi utgår från teorin 

om naiva och informerade investerare så kan vi förutsätta att de naiva investerarna 

kommer att minska risken i sina investeringar genom säkrare och mer kvalitativ 

information om företaget. Dessa investerare kommer att få en bättre översikt över 

företagets finanser vilket minskar risken. Naiva investerare kommer således att få mer 

information än tidigare, vilket enligt Singhvi och Desai (1971, s 137) leder till bättre 

resursallokering.  
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Vi kan därför påstå med dem empiriska bevisen vi funnit till grund, genom förändrade 

nyckeltal, att informationseffektiviteten har ökat och att ur ett bokförings- och 

investerarperspektiv anse att en obligatorisk redovisningskapitalisering av operationell 

leasing är rimlig. Dem branscher vi har sett störst förändring på är sällanköpsbranschen 

och dagligvaruhandeln som innehar hyreskontrakt vilket påverkar framförallt 

skuldsättningsgraden. Dessa kontrakt är bindande och påverkar likviditeten via 

hyresbetalningarna vilket är pengar som annars kunde har delats ut till aktieägarna. 

Därför är det viktigt att förmedla denna information till intressenter så att dessa kan ta 

det i beaktning innan interaktion med företaget. Informationseffektiviteten i 

redovisningen av operationella leasingavtal ökar och med dem preliminära förändringar 

vi har observerat på framförallt skuldsättningsgraden på dagligvaruhandeln och 

sällanköpsbranschen så förefaller det fördelaktigt för utomstående intressenter. 

 

6.3. Analys av incitament till leasing. 
 

Incitamenten till att leasa tillgångar är spridda och varierar från bransch till bransch. Vi 

kommer nedan att analysera incitamenten vi presenterade i teorikapitlet och redogöra 

för om dessa är relevanta även efter en kapitalisering av operationell leasing eller om 

standardförändringen tar bort fördelarna. 

 

6.3.1 Skatt 
 

Skattemässiga fördelar härleds främst till omstruktureringen till av leasingbetalningarna 

samt den skattefordran som uppstår. Dem skattetekniska åtgärderna kan i vissa fall ha 

inverkan då räntan i viss del subventioneras av skatten men om en jämförelse med ett 

lån skulle göras skulle denna fördel bara vara marginell. Leasingavgifterna har 

karakteriserande drag vilka påminner starkt om avbetalningar på ett lån eftersom även 

denna betalning delas upp mellan vad som kan jämföras med amortering och ränta. En 

jämförelse mellan ett kontantköp och leasing av en tillgång visar en liten skatteteknisk 

fördel men denna fördel är inte jämförbar med nackdelen av att du inte äger den 

underliggande tillgången. Företag som lånar till ett köp av en tillgång upplever samma 

skattetekniska fördelar som ett företag som leasar, därför är de skattemässiga fördelarna 

försumbara och bör inte vara ett argument som är avgörande vid ett investeringsbeslut. 

Smith och Wakeman (1985, s 897) beskriver att skattefördelar kan uppnås när den 

effektiva skattesatsen skiljer sig mellan leasegivare och leasetagare. Detta är något som 

vi inte haft möjlighet att analysera, då vi begränsat oss till perspektivet av leasetagaren.  

 

6.3.2 Tillträde till kapitalmarknaden 

 

Företagens tillgång till kapitalmarknaden kan variera och det kan vara svårt för vissa 

företag att låna pengar därmed kan leasing vara ett alternativ. Den operationella 
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leasingen ger inte samma förtur till köp av tillgången efter avslutad leasingperiod. Detta 

skall tas i beaktning eftersom det innebär att leasegivaren fortfarande kommer att 

kontrollera tillgången under livslängden. Detta är den vitala skillnaden mellan ett 

finansiellt leasingavtal och ett operationellt leasingavtal, således kan leasegivare minska 

sin risk genom att erbjuda ett operationellt leasingavtal. Ett företag som befinner sig i en 

sämre finansiell ställning kan således också få tillgång till kapitalmarknaden genom en 

alternativ metod. Detta behöver inte vara företag som har en sämre finansiell ställning 

utan kan också vara företag som är relativt unga och därmed inte har tillräckligt mycket 

kreditvärdighet för att kunna ta ett större lån, men dessa företag ingår ej i vår 

undersökning. Däremot kan det finnas restriktioner för hur mycket ett företag får låna 

som tidigare nämnt och därför kan leasing vara den enda aktuella vägen in på 

kapitalmarknaden (Nini, Smith & Sufi, 2009, s 401).  Även redovisningskvalitéen är en 

anledning till ett försvårande inträde på kapitalmarknaden och därmed kan dem välja att 

leasa istället för att köpa. 

 

6.3.3 Transaktions- och informationskostnadsbesparingar 
 

En anledning till varför företag väljer att leasa kan vara besparingar i form av att inte 

behöva förhandla om till exempel underhåll av tillgången. Schallheim (1994, s 13) 

menar att underhåll är en stor faktor i valet mellan att köpa och leasa. 

 

Det förekommer heller ingen transaktion och förberedelserna i form av en 

investeringskalkyl behöver inte göras till samma utsträckning som vid ett köp av en 

tillgång. Transaktionskostnader för att köpa en fastighet skall även dem beräknas och 

därmed kan företag hellre välja att leasa än att köpa då denna kostnad kan vara stor. Vad 

gäller informationskostnaden så är denna kostnad för arbetet med att inhämta 

informationen eller kostnaden för att leja en agent som i sin tur tar ut en avgift för att 

utföra arbetet. Detta incitament har vi genom vår undersökning ingen möjlighet till att 

förkasta eller bekräfta. 

 

6.3.4 Diversifiering av risker 
 

Att köpa en tillgång kan innebära risker i form av exponering för något som inte är 

företagets kärnmarknad. Det kan finnas risker vid ett köp av en kommersiell fastighet 

och där företaget inte vet hur väl etableringen av företagets verksamhet kommer att gå. 

Därför kan det vara fördelaktigt för företaget att hyra/leasa tillgången under en period 

för att därmed minska risken för att göra en förlust. Det är då leasegivaren som står för 

den större risken och har då en beaktning för detta i sina kalkyler. Även andra risker 

såsom ränterisker undviks genom att företaget får en fast avgift som skall betalas under 

en viss tidsperiod. Vid t ex. en nyetablering av ett köpcenter är tidigare nämnda 

fördelar, överlägsna nackdelarna mot leasing (Benjamin et al 1998, s 226). Företag kan 

också använda sig av leasing av tillgångar som ständigt måste vara uppdaterade med 

den senaste teknologin och ständigt behöver underhåll. Vi utgår från t ex 

investmentbolag som hellre hyr datorer och andra teknologiska tillgångar, och genom 

leasing kan få hjälp och service, utan att behöva anställa för att få tjänsterna utförda 

(Braund & Drury, 1990, s 182). 
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Operationell leasing ger företagen möjlighet att undvika risker genom att inte behöva 

frångå deras kärnverksamhet. Vi kan i vår kartläggning inte säga med säkerhet om detta 

är fallet men som observerat så har kapitaliseringen av leasing en positiv effekt på 

majoriteten av nyckeltalen. Incitamenten till leasing skulle därför inte behöva vara att 

förbättra nyckeltal utan snarare något annat och diversifiering av risker kan vara av 

sådan art. Ett företag vars kärnverksamhet är att sälja kläder kommer att uppleva en 

större risk om dem väljer att köpa en fastighet än att hyra en fastighet för att dem inte 

besitter kunskapen att evaluera riskerna. Resursfördelningen inom företaget kan också 

bli skev på grund av att resurser har allokerats till fastigheter och möjligheter till projekt 

som har med kärnverksamheten att göra minskas. Risk utgår från osäkerhet kring en 

investering och om osäkerheten är stor är det klokare att undvika det genom exempelvis 

leasing, även om kostnaden är högre än en direkt investering. Vi kan därför inte anse att 

företag som leasar gör ett sämre beslut eftersom det kan föreligga andra anledningar än 

dem finansiella som får företaget att leasa istället för att köpa. Detta kan vara en 

indikator på att företaget väljer att specialisera sig ytterligare genom att leasa istället för 

att köpa. (Smith & Wakeman, 1985, s 907)  

 

6.3.5 Ledningens kompensation och finansiering utanför 

balansräkningen 
 

Vad gäller företagsledningens kompensationsplaner och företagets preferenser vad 

gällande ingåendet av leasingavtal. Detta kan motiveras av att företaget får en mindre 

balansräkning med operationell leasing eftersom dem inte bokför tillgången eller 

skulden. Således kan detta ha en viss påverkan på företaget men vad vi observerat i vår 

empiriska datainsamling har nyckeltalens förändring i många av räntabilitetsmåtten 

varit positiv. Smith och Wakeman (1985, s 907-908) beskriver att om företagsledningen 

har prestationsmått baserade på avkastningskrav på investerat kapital, kan det vara 

lönsamt att använda sig av leasing snarare än att köpa tillgången i fråga. Om företaget 

väljer att skapa ett projekt kan det vara svårt att överkomma kostnaden för en 

investering i en större tillgång när osäkerheten kring lönsamheten är stor i det aktuella 

projektet. Detta kan vara avgörande i fall investeringen skall visa sig lönsam under en 

kortare tidsperiod innan nästkommande utvärdering (Braund & Drury, 1990, s 182). I 

vår undersökning har effekterna av räntabilitetsmått varit små i relation till exempelvis 

kapitalstruktur. Utgår vi från att ledningens kompensation är kopplat till exempelvis 

vinst per aktie, kan vi direkt förkasta att detta driver ledningen till att använda 

operationell leasing. I samtliga fall har vinst per aktie ökat, vilket i sådant fall bör 

resultera i en högre kompensation till ledningen. 

Braund & Drury (1990, s 181) hävdar att företag kan ha som avsikt att inte redovisa 

vissa tillgångar och därmed väljer de att använda sig av operationell leasing då denna 

inte bokförs som en tillgång. Samtidigt menar författarna att informerade investerare är 

tillräckligt skickliga för att justera för detta. I vår kartläggning ser vi att några branscher 

har använt sig av operationell leasing till den nivån att det påverkar 

skuldsättningsgraden. Att de använt sig av leasing för att inte behöva redovisa 

tillgångarna kan vi uttala oss om eftersom det främst har varit hyreskostnader och 

arrendeavgifter som har förekommit vilket tenderar till att vara mer av sidosteg från 
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kärnverksamheten snarare än ett försök till att gömma tillgångar. Detta incitament 

kommer dock att försvinna efter förändringen av IAS 17 och därmed kan sådana 

argument vara verkningslösa. 

6.4 Analys av IAS 17 
 

I denna uppsats undersöker vi effekterna på företags finansiella rapporter av en 

föreslagen förändring av den nuvarande leasingstandarden. För att undersöka effekterna 

krävs det att en metod används som är så lik den förslagna leasingstandarden som 

möjligt. Det är därför otroligt viktigt att vi förstår den nuvarande leasingstandarden, den 

föreslagna och anpassar metoden därefter. I kapitel 3.4 beskrev vi effekterna av den 

nuvarande leasingstandarden och ämnade beskriva dem större skillnaderna som den 

föreslagna standarden medför.  

 

Den största skillnaden med den gamla och föreslagna leasingstandarden beskrev vi i 

kapitel 3.4 var att alla leasingkontrakt som behandlas av leasingstandarden, ska ge 

uppkomst till en skuld och tillgång i företagets balansräkning. Därmed skulle 

kategoriseringen av operationell respektive finansiell leasing upphöra. Beräkningen av 

den skuld leasingen ger uppkomst till, är nuvärdet av dem framtida leasingavgifterna 

och enligt standardförslaget ska leasetagarens låneränta användas till diskontering, 

alternativt om det är möjligt att uppskatta kan låneräntan som leasegivaren debiterar 

användas. I vår modell har vi inte haft tillgång till denna information utan använt en 

konstant låneränta på 7,5 %. Den kan tyckas vara något hög, men genom detta så får vi 

inte uppkomst till övervärdering av skulderna. Vi har heller ej haft tillgång till 

information över hur lång tid företagens leasingkontrakt löper på. I den 

kapitaliseringsmodellen har vi beräknat detta genom att dela den upplysning om 

framtida leasingavgifter efter fem år med den sista årsspecifika upplysningen om 

minimileasingavgifter. Detta gav uppkomst till att genomsnittet för samtliga företag, 

dem längsta leasingavtalen sträckte sig över 8,19 kvarvarande år. Vi är medvetna om de 

begränsningar och osäkerhet denna beräkning ger upphov till, men det är i linje med hur 

tidigare forskning (bl. a. Imhoff et al (1991), Fülbier et al (2008), Durocher (2008), 

Beattie et al (1998)) har behandlat dem konstanta leasingavgifterna i 

kapitaliseringsmodeller, vi finner därför inte skäl eller metoder till att beräkna detta på 

annat sätt. Det vi däremot förstår är att företagen med allt informationsunderlag kan 

beräkna effekterna på ett betydligt säkrare sätt. 

 

Vi har haft tillgång till de presenterade minimileasingavgifterna för företagen, vilka dem 

är tvungna att lämna upplysningar om enligt IAS 17 artikel 56. Denna artikel säger att 

företaget ska lämna uppgifter om icke uppsägningsbara avtal fördelade på olika 

tidsperioder. I det nya standardförslaget ska även en bedömning av sannolikhet till 

förlängning av kontrakt göras, och om det är mer sannolikt att en förlängning av 

kontraktet sker, ska även denna del tas upp i balansräkningen. I dem 

minimileasingavgifter som idag presenteras tror vi ej att detta beaktas fullt ut. Därför är 

det högst sannolikt att omfattningen av den skuld och tillgångsvärden som ska in i 

företagens balansräkning undervärderas i denna studie och att det nya förslaget ger 

uppkomst till större påverkan. Detta tror vi är högst troligt för företag med till exempel 
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omfattande leasing av butikslokaler, sannolikheten att det kommer förnya många av 

deras hyresavtal anser vi vara mer sannolikt att inträffa än att det inte skulle göra det. 

 

Det vi har kommit fram till av ovan argumentation är att kapitaliseringsmodellen vi 

använt till stora drag efterliknar den föreslagna leasingstandarden men på grund av 

informationsbrist kan vi i kapitaliseringsmodellen undervärderat effekterna snarare än 

övervärderat. Vid justering av kapitalisering av leasing som utomstående part tvingas vi 

till ett antal antaganden. Utgår vi från att intressenter som investerare justerar för detta 

så är det mer effektivt att företagen justerar för detta själva då dem har tillgång till ett 

större informationsunderlag. Däremot är vi medvetna om den kritik som framförts på 

förslaget, där bedömningar om sannolikhet av en leasingavtalsförlängning tio år fram i 

tiden ger utrymme för subjektiva bedömningar. För att knyta an till IFRS 

föreställningsram, som visar på kvalitativa egenskaper redovisningsinformationen bör 

ha, så tror vi att en ny redovisningsstandard för leasing bör öka jämförbarheten mellan 

företag, öka tillförlitligheten av redovisningsinformationen samt att 

redovisningsinformationen har relevans. 
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7. Slutsats 
I denna del vill vi på ett kort koncist svara på problemformuleringarna som vi började detta 
arbete med och på så vis avsluta med en indirekt sammanfattning av arbetet.  
 

 

 Kommer de nya leasingreglerna att påverka de största svenska företagens 

nyckeltal? 

 

 

Ja, den föreslagna leasingstandarden kommer att påverka svenska företag och 

naturligtvis kommer standardförändringen att till högre grad påverka företag med 

mycket operationell leasing än företag med lite operationell leasing. Både balans- och 

resultaträkningarna förändras och förändringen sker på båda sidorna i balansräkningen 

och i resultaträkningen är det främst rörelseresultatet som påverkas. Förändringen är 

statistiskt signifikant på alla nyckeltal enligt Wilcoxon signed-rank test och signifikant 

på fyra av sex nyckeltal enligt T-testet.  

 

 

 

 Hur kommer företagens nyckeltal att förändras samt vad kommer att ändras? 

 

 

Den största förändringen har vi noterat i nyckeltalet skuldsättningsgrad, det som främst 

förändras är att skulderna ökar och det egna kapitalet minskar. Av lönsamhetsmåtten har 

vi sett en förbättring av nyckeltalen för dem flesta företagen denna förändring är 

framförallt påtaglig i två av dem tre nyckeltalen som mäter lönsamhet. Nyckeltalet 

vinstmarginal som vi använt för mått på effektivitet, har förändringen genomgående 

varit positiv för företagen som innehar operationell leasing. För förändringen av 

nyckeltalet rörelsekapital i relation till totala tillgångar, var effekten relativt varierad 

med både positiva och negativa förändringar. För att sammanfatta dem påtagliga 

förändringarna blir skulderna och tillgångarna större, egna kapitalet mindre och 

rörelseresultat ökar. Kapitaliserade leasingskulden blir större än leasingtillgången på 

grund av avskrivningarna. 

 

 

 

 Är det möjligt att utgöra några branschspecifika trender i nyckeltalens 

förändring? 

 

 

Vi har observerat att dagligvarubranschen och sällanköpsbranschen är dem två 

branscherna som påverkas mest, där dagligvarubranschen har den mest homogena 

påverkan, och detta är främst på grund av att företagen innehar stora hyreskontrakt på 

butiker. Vi har även noterat att företag inom samma bransch har skillnader i vilken 

utsträckning dem arbetar med operationell leasing. Ett företag i finansbranschen hade 

stora operationella leasingavgifter till följd av lokalhyror som skiljde detta företag mot 

de andra i samma bransch. I branscherna Hälsovård, Industri och Material var påverkan 
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mellan företagen i respektive bransch relativt lika, och förändringarna var ej särskilt 

stora. För branscherna IT och Telekom noterade vi att leasingavtalen ofta var under 

längre tidsperioder än de andra branscherna, och förändringarna i respektive bransch var 

relativt homogen men med större förändringar i IT än i Telekom.  

 

 

 Ökar en ny leasingstandard informationsinnehållet i de finansiella 

rapporterna? 

 

 

Vi anser att förändringarna av företagens balans- och resultaträkningar visar på att dem 

föreslagna leasingreglerna kommer att öka informationsinnehållet i årsredovisningarna. 

I framtiden kommer dolda skulder som leasingavgifter att kapitaliseras och påverka 

företagens finansiella rapporter som en vanlig skuld. Det är av stor vikt för investerare 

och andra intressenter att veta vilka skulder ett företag har och vi har förstått att som 

utomstående intressent så bygger kapitalisering av den operationella leasingen på ett 

antal antagande, om företagen istället kapitaliserar själva ökar detta 

informationskvalitén för utomstående parter. Det är viktigt för intressenter att veta vilka 

skulder ett företag har för att skapa en kreditvärdighetsbild och minska den risk som de 

själva utsätter sig för vid interaktion med företaget. Även om informationen om 

minimileasingavgifter redan funnits i företagens årsredovisningar, ökar kvalitén med 

den föreslagna standarden i och med att den finns med i balansräkningen i 

kvartalsrapporter fyra gånger per år och ger intressenterna en god bild av företagets 

skulder. 
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8. Sanningskriterier och förslag till fortsatt forskning 
Vi beskriver nedan huruvida vår studie uppfyller de krav som forskning ställer i form av 

sanningskriterier. Nedan har vi beskrivit forskningens koppling till sanningskriterierna 

reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och replikerbarhet. Vi ger även förslag till fortsatt 

forskning inom ämnesområdet. 

 

8.1 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten är pålitligheten på måtten av ett begrepp (Bryman & Bell, 2005, s 94). 

Reliabiliteten innefattar tre faktorer som alla måste uppfyllas. Stabiliteten utgår från att 

om studien replikeras så skall observationerna från första studien och den andra studien 

inte skilja sig nämnvärt. Om någon väljer att replikera vår undersökning kommer dessa 

att med största sannolikhet att få fram samma resultat som oss, då vi har utgått från 

metoder som är allmänt kända samt sifferunderlag som finns publicerade i företagens 

årsredovisningar. Vi har även beskrivit dem antaganden vi har valt att göra samt hur vi 

praktiskt har gått tillväga. Internreliabiliteten och interbedömarreliabiliteten i vår 

uppsats bedömer vi som hög eftersom vi inte har mätt attityder eller några andra 

faktorer som kan ändras, utan det som är mätt i vår uppsats är finansiella siffror som är 

publicerade och som inte kan ändras. (Bryman & Bell, 2005, s 94-95) 

 

8.2 Validitet 
 

Validiteten är hur väl valda begrepp som skall mäta något, mäter just det som är avsett 

att mätas. Detta utgår från hur väl forskaren operationaliserat begreppet eller 

frågeställningen. Vad gäller vår uppsats så är frågan hur den föreslagna 

standardförändringen kommer att påverka företagen så kan vi genom vår 

kapitaliseringsmodell se att vissa nyckeltal och finansiella poster har förändrats. Vi har 

genom att använda oss av flertalet nyckeltal som mäter olika poster i både balans och 

resultaträkning ansett oss gjort ett bra arbete i försöket att studera effekterna. Vi har valt 

att använda flertalet teorier för att på så sätt fånga upp så mycket som möjligt utan att på 

så vis mäta faktorer som ej ska ingå i denna kartläggning. Vår begreppsvaliditet anser vi 

vara god och vi utgår från att den tidigare granskning som gjort genom arbetsseminarier 

bekräftar detta då ett sådant felsteg skulle ha diskuterats. (Bryman & Bell, 2005, s 95-

97) 

 

8.3 Generaliserbarhet 
 

I en kvantitativ undersökning vill forskaren oftast generalisera resultaten över en 

målpopulation. Detta innebär att forskaren genom sina upptäckter önskar att säga att 

hela populationen agerar eller formar sig som stickprovet forskaren studerat. Vi har i vår 

forskning undersökt hur den föreslagna regelförändringen påverkar de största svenska 
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bolagen. Vi har i vårt urval valt att undersöka svenska företag som är listade på Nasdaq 

OMX Large Cap, vilket är dem största listade företagen i Sverige och därmed troligtvis 

de företagen med störst nominell påverkan. Vårt stickprov är som vi tidigare i uppsatsen 

skrivit även möjligt att ses som en totalundersökning. Vi ser inga större möjligheter till 

att generalisera detta resultat till exempelvis samtliga företag i Sverige i form av exakt 

påverkan för respektive bransch, men detta är heller ej vårt syfte. Däremot anser vi det 

generaliserbart, genom de tydliga effekterna på balans- respektive resultaträkning och i 

ökad informationseffektivitet, att den föreslagna leasingstandarden bör vara efterfrågad 

även på mindre listor med noterade bolag. (Bryman & Bell, 2005, s 100-102) 

 

8.4 Replikerbarhet 
 

Replikerbarheten utgår från att minimera forskaren skevhet, för att minimera risken för 

eventuella felaktigheter beskrivs tillvägagångssättet grundligt för att andra forskare skall 

kunna replikera forskningen och se att det stämmer. (Bryman & Bell, 2005, s 102-

104)Vi har i vår uppsats grundligt beskrivit vårt tillvägagångssätt samt alla de 

antaganden vi valt att göra. Detta är för att underlätta vid en eventuell replikation av vår 

studie. Vi har inte undanhållit något material och om någon av uppsatsens intressenter 

är intresserade av att få tillgång till vårt underlag kommer detta att förmedlas. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har i denna uppsats endast behandlat hur en standardförändring påverkar företag som 

leasetagare. Vi har noterat att många företag också leasar ut tillgångar, hur den 

föreslagna leasingstandarden påverkar företag som leasegivare skulle vi uppmuntra till 

att någon utreder. I åtanke skall dock finnas att om regelförändringen klubbas i juni 

2011 så kommer det i så fall att återfinnas sådana uppgifter inom en snar framtid i 

företagens räkenskaper. Även informationsvärdet i hur intressenterna agerar när dem ser 

att ett företag har mycket leasing och hur dem väljer att tolka detta som något bra/dåligt 

eller om det inte finns något värde i det skulle vara intressant att läsa om. Även en mer 

djupgående fallstudie skulle vara av intresse, där forskaren får tillgång till all 

information av ett företag och inte behöver göra några antaganden. Vidare forskning 

kring konsekvenserna i form av kostnaden för redovisningen av leasing och den 

upplevda nyttan bland investerare skulle vara bra för vetenskapen. Detta för att kunna se 

konsekvenserna av utökandet av redovisningsplikten för företagen såsom de direkta och 

indirekta kostnaderna/kostnadsreduktionerna.  
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Appendix 1. Branschindelning av företagen 

Finans 
Castellum 

Fabege 

Hufvudstaden 

Industrivärden 

Investor 

Kinnevik 

Latour 

Lundbergföretagen 

Nordea 

Ratos 

SEB 

Handelsbanken 

Swedbank 

 

Industri 
ABB 

Alfa Laval 

Assa Abloy 

Atlas Copco 

Hexagon 

NCC 

Peab 

Saab 

Sandvik 

Scania 

Seco tools 

Securitas 

Skanska 

SKF 

Trelleborg 

Volvo 

 

Sällanköp 
Autoliv 

Electrolux 

Hennes & Mauritz 

Husqvarna 

Modern Times Group 

 

Material 
Boliden 

Holmen 

Lundin Mining Corporation 

SCA 

SSAB 

Stora Enso 

Dagligvaror 
Axfood 

Hakon Invest 

Oriflame 

Swedish Match 

Hälsovård 
AstraZeneca 

Elekta 

Getinge 

Meda 

Informationsteknik 
Ericsson 

Tieto Corporation 

 

Telekom 
Millicom 

Tele2 

TeliaSonera 
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Appendix 2. Visualisering av påverkan på resultaträkning enligt Imhoff 
et al (1997) 

 

 
 
 


