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Sammanfattning 

Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade 

företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att 

redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. Fram tills nu har det varit vanligt att företag 

redovisar leasingavtal operationellt, inte minst inom industribranschen där leasing av maskiner 

och fastigheter är vanligt. I och med IFRS 16 ska alla leasingavtal istället redovisas som en 

nyttjanderätt i balansräkningen. Målet med IFRS 16 är att redovisningen av leasingavtal korrekt 

ska återspegla företagets faktiska finansiella ställning och ge en rättvisande bild av 

verksamheten. Det finns dock de som är kritiska till den nya standarden som menar att den är 

onödig och endast kommer medföra ytterligare jobb för företagen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om IFRS 16 kommer uppfylla sin funktion, och 

således minska informationsasymmetrin mellan företag och investerare, eller endast är ett 

”onödigt ont”. 

Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ ansats för att kunna generalisera effekterna 

inom industribranschen. För att uppfylla studiens syfte har vi med en kapitaliseringsmetod för 

operationell leasing undersökt hur 30 börsnoterade industriföretags finansiella rapporter och 

nyckeltal kan komma att påverkas av reglerna i IFRS 16. Vi har även, med hjälp av en 

regressionsanalys som testade sambandet mellan redovisning av operationell leasing och ett 

företags marknadsvärde, undersökt hur IFRS 16 kan komma att påverka investerares värdering 

av företag. 

Slutsats: De slutsatser vi kan dra är att företagens balansnyckeltal är de som kommer påverkas 

mest av IFRS 16, oavsett företagens storlek. Lönsamhetsnyckeltal och likviditetsnyckeltal 

påverkas endast signifikant för medelstora och stora börsnoterade industriföretag. Studien visar 

även att IFRS 16 inte kommer minska informationsasymmetrin mellan företag och investerare, 

då informationen kring operationell leasing redan finns tillgänglig i noterna. IFRS 16 kommer 

dock uppfylla sin funktion för mindre sofistikerade investerare samt minska de resurser 

investerare behöver lägga på att justera de finansiella rapporterna. Vi kan därmed dra slutsatsen 

att IFRS 16 inte är ett ”onödigt ont”. 

Nyckelord: Operationell leasing, IFRS 16, kapitalisering, informationsasymmetri, rättvisande 

bild, investerare, finansiella nyckeltal. 
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Abstract 

Background: The new standard for lease accounting, IFRS 16, was introduced January 1st, 

2019. Until this date, companies that comply with IFRS have had the choice to report leasing 

agreements as financial or operating leases. Before IFRS 16, the majority of lease agreements 

have been reported as operating leases, not least in the industrial sector where machines and 

properties are frequently used. In accordance with IFRS 16, all leasing agreements will instead 

be reported as a right-of-use asset in the balance sheet. The objective of IFRS 16 is that the 

accounting of leases should accurately reflect the company's actual financial position and give 

a true and fair view of the business. However, there are critics of the new standard, who consider 

it an “unnecessary evil”.  

Purpose: The purpose of this paper is to investigate whether IFRS 16 will fulfill its objectives 

and reduce information asymmetry between companies and investors, or if it is only an 

"unnecessary evil". 

Methods: In order to generalize the effects of IFRS 16 in the industrial sector, this paper was 

conducted with a quantitative approach. To fulfill the purpose of the paper, we used a 

capitalization method for operating leases, to examine how the financial statements and ratios 

of 30 listed companies may be affected by IFRS 16. A regression analysis was conducted to 

test the correlation between operating lease accounting and a company's market value in order 

to observe how IFRS 16 may affect investors' business valuation. 

Conclusion: In conclusion, the financial ratios most effected by IFRS 16, are the balance ratios, 

regardless of the size of the companies. Performance ratios and liquidity ratios are only 

significantly affected for medium-sized and large listed industrial companies.  

The study also shows that IFRS 16 will not reduce information asymmetry between companies 

and investors, as the information on operating leases is already disclosed in the notes. However, 

IFRS 16 will fulfill its function for less sophisticated investors and reduce the costs of adjusting 

the financial statements for investors. We can therefore conclude that IFRS 16 is not an 

"unnecessary evil". 

Keywords: Operating lease, IFRS 16, capitalization, information asymmetry, true and fair 

view, investors, financial ratios.  
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Förkortningar 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IAS – International Accounting Standards 

Finansiella nyckeltal 

FL – Financial Leverage (Skuldsättningsgrad) 

DA – Debt Ratio (Skuldkvot)  

ROA – Return on Assets (Räntabilitet på totalt kapital) 

ROE – Return on Equity (Räntabilitet på Eget kapital) 

CR – Current Ratio (Kassalikviditet) 

Variabler i regressionsanalys 

MVE – Marknadsvärde för eget kapital 

BVEadj – Bokfört värde av eget kapital justerat för den operationella leasingtillgången 

OLL – Operationell leasingskuld 

NI – Årets resultat 
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1. Inledning  

Inledningskapitlet börjar med en beskrivning av bakgrunden till problemet kring operationell 

leasing. Vidare följer den diskussion som ligger till grund för vår frågeställning och studie.  

1.1 Bakgrund 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en global redovisningsstandard som 

regleras av International Accounting Standards Board (IASB). Syftet bakom standarden är att 

harmonisera redovisningen mellan företag i olika länder, ett behov som uppstått till följd av en 

allt mer globaliserad värld (IFRS Foundation, 2017). Sedan 2005 är det krav på att börsnoterade 

koncerner redovisar enligt IFRS, medan icke-noterade koncerner har valmöjligheten att 

tillämpa standarden. IFRS är ett principbaserat ramverk, vilket innebär att företag som tillämpar 

det har möjlighet att vara flexibla och anpassa redovisningen för att bättre återspegla 

verksamheten (Finansinspektionen, 2006).  

Leasing som finansieringskälla av tillgångar har ökat de senaste åren och 2018 rankades Sverige 

som den femte största leasingmarknaden i Europa (Gleeson, 2018). Inom industribranschen är 

leasing en vanlig finansieringsmetod där det finns ett stort behov av fastigheter, maskiner och 

uppdaterad teknologi till följd av en hård konkurrens (Maglio, Rapone & Rey, 2018). Sedan 

IFRS infördes 2005 har leasingavtal redovisats i enlighet med IAS 17, som gav företag 

möjlighet att redovisa leasing operationellt eller finansiellt, beroende på avtalets villkor. 

Operationell leasing innebär att tillgången redovisas som ett hyresavtal och kostnadsförs direkt 

i resultaträkningen när kostnaden uppstår medan finansiell leasing redovisas, likt ett köpeavtal, 

som en tillgång respektive skuld i balansräkningen (IASB, 2019). 

Den 1 januari 2019 ersattes IAS 17 med den nya standarden IFRS 16, vilket påverkar många 

svenska företag. De nya reglerna innebär att företag inte längre har möjlighet att kategorisera 

leasingavtal som operationella eller finansiella, utan i stället ska samtliga leasingavtal redovisas 

som en nyttjanderätt i balansräkningen. Avsikten med IFRS 16 är att redovisning av 

leasingavtal korrekt ska återspegla företagens finansiella ställning och underlätta för investerare 

vid jämförelse av företag (IASB, 2019). Den nya standarden kommer således påverka vad 

företaget förmedlar till investerare genom de finansiella rapporterna vilka, tillsammans med de 

finansiella nyckeltalen, är investerares primära beslutsunderlag enligt Breton & Taffler (1995). 
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1.2 Problemdiskussion 

År 2016 leasade företag runt om i världen tillgångar till ett värde av $3,3 biljoner, varav 85 % 

redovisades som operationell leasing, vilket innebär att införandet av IFRS 16 kommer påverka 

många företags finansiella rapporter (Hoogervorst, 2016). En anledning till att företag väljer att 

redovisa leasing operationellt är att de kan ha interna bonussystem kopplade till finansiella 

nyckeltal som ger företagsledningen incitament att influera redovisningen för att uppnå uppsatta 

mål (Healy, 1985). Enligt Giner & Pardo (2018) belastar redovisning av operationell leasing 

inte skuldsättningsgraden samt medför en generellt bättre lönsamhetsgrad. Fitó, Moya & Orgaz 

(2013) menar att en hög skuldsättningsgrad kan försämra företagets position på marknaden och 

investerarnas bild av företaget. Detta kan förklara varför många företag väljer att redovisa 

leasingavtal operationellt.  

Det finns många som ställer sig kritiska till denna frekventa redovisning av operationell leasing. 

Xu, Davidson & Cheong (2017) menar att det kan ge en missvisande bild av ett företags 

finansiella ställning vilket gör att syftet med IFRS som ramverk, att ge en rättvisande bild av 

verksamheten, går förlorat. Även Healy & Palepu (2001) förklarar att de incitament som finns 

för att redovisa leasing operationellt kan leda till konflikter om ledningens handlingar går emot 

investerarnas intresse. För att försäkra sig om att en sådan konflikt inte uppstår behöver 

investeraren lägga resurser på att övervaka hur ledningen förvaltar kapitalet. När företag 

redovisar leasingavtal operationellt använder de mer tillgångar i verksamheten än vad de 

rapporterar, vilket skapar en informationsasymmetri mellan företag och investerare. På grund 

av det här behöver investerare lägga ytterligare resurser på att justera de finansiella rapporterna 

för att få en bättre bild av hur verksamheten finansieras (Singh, 2012). IASB har tagit fram 

IFRS 16 i ett försök att reducera den existerande informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare, och därmed minska justeringsbehovet för investerarna. 

Reglerna i IFRS 16 innebär inte att företagen ska tillföra ytterligare information om 

leasingavtal, utan enbart att informationen förflyttas från noterna i årsredovisningen till de 

finansiella rapporterna. Det finns således kritiker till IFRS 16 som menar att reglerna inte 

kommer minska informationsasymmetrin eftersom informationen redan finns tillgänglig. Vissa 

anser även att de nya reglerna är alldeles för komplexa och strikta, vilket enbart kommer leda 

till en större börda för företagen och inte till en högre redovisningskvalitet (Altamuro, Johnston, 

Pandit & Zhang, 2014).  
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Det finns således skilda meningar i frågan om IFRS 16 kommer minska 

informationsasymmetrin eller endast är ett ”onödigt ont”, vilket grundar sig i debatten kring 

informationens placering. Den ena sidan menar att investerare inte är uppmärksamma på den 

information som finns i noterna, utan endast fokuserar på det som står i de finansiella 

rapporterna (Ahmed, Kilic & Lobo, 2006; Callahan, Smith & Wheeler Spencer, 2013). Utifrån 

deras synvinkel kommer IFRS 16 uppfylla sin funktion och minska informationsasymmetrin. 

Den andra sidan i debatten menar däremot att investerare redan tar hänsyn till den information 

som finns i noterna vid värdering av företag (Giner & Pardo, 2018; Barone, Birt & Moya, 2014). 

De anser därför att de nya reglerna i IFRS 16, ur ett investerarperspektiv, är onödiga samt endast 

medför ytterligare jobb för företagen, och således endast är ett ”onödigt ont”. 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att, genom hypotesprövningar, undersöka om IFRS 16 kommer 

uppfylla sin funktion och således minska informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare, eller endast är ett ”onödigt ont”.  

För att uppfylla studiens syfte ska därför följande frågeställningar besvaras: 

 Hur kan införandet av IFRS 16 komma att påverka industriföretagens balans- och 

resultaträkningar samt finansiella nyckeltal? 

 Hur kan den omplacering av informationen kring leasingavtal, som IFRS 16 medför, 

komma att påverka investerares värdering av industriföretag?  

Studien bygger på en ex-ante analys, det vill säga att den är en prognos av framtida händelser, 

och förväntas bidra med en djupare förståelse för redovisning i enlighet med IFRS 16 samt dess 

betydelse för investerare. Denna studie syftar till att bidra till en bredare kunskap kring hur nya 

redovisningsstandarder och regleringar kan inverka på den existerande 

informationsasymmetrin mellan företag och investerare. Det här kan vara användbart för 

normgivare i Sverige eftersom redovisningsreglerna i K3 fortfarande tillåter företag att välja 

om leasingavtal ska redovisas finansiellt eller operationellt. Eftersom inga tidigare studier 

undersökt effekterna av IFRS 16 på svenska företag, vill vi med vår studie bidra till en kunskap 

om hur en standardändring för leasingavtal kan påverka svenska företag inom 

industribranschen. 
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2. Leasing 

För att förstå studiens innehåll krävs en viss grundkunskap kring begreppet leasing, och de 

regelverk som studien bygger på. Följande kapitel är därför till för att ge läsaren den 

information som är relevant. 

Att leasa innebär att en privatperson eller ett företag, i stället för att köpa tillgångar som till 

exempel fastigheter och maskiner, hyr dem av en tillverkare eller ett leasingbolag under en 

bestämd tid mot en leasingavgift (Nationalencyklopedin, 2019). För företag finns det två olika 

typer av leasing - operationell och finansiell, vilka kommer att förklaras nedan.  

2.1 Operationell leasing 

Vid operationella leasingavtal ligger ansvaret för tillgången kvar hos leasegivaren. Ansvaret 

innefattar bland annat underhåll, försäkringar och andra kostnader som kan uppstå kring 

tillgången. Denna typ av leasing likställs med ett hyresavtal, vilket innebär att tillgången vid 

avtalets slut returneras till leasegivaren. I denna typ av avtal är avtalets längd kortare än 

tillgångens förväntade livslängd, vilket gör att tillgången fortfarande tillför leasegivaren värde 

efter avtalet (Coyle, 2000).  

Eftersom ett operationellt leasingavtal ses som ett hyresavtal redovisas det av leasetagaren som 

en kostnad i resultaträkningen vid tillfället då kostnaden uppstår. Operationell leasing är 

användbart för företag som kontinuerligt vill uppdatera sina tillgångar för att bibehålla en hög 

standard (Coyle, 2000). Tidigare studier har dock visat att företag kan ha andra avsikter med 

operationell leasing. Enligt Duke, Hsieh & Su (2009) använder företag operationell leasing för 

att undanhålla skulder och manipulera finansiella nyckeltal. Även Altamuro, Johnston, Pandit 

& Zhang (2014) har i sin studie konstaterat att företag utnyttjar operationell leasing för att 

försköna företagets prestation och finansiella ställning, genom att övervärdera avkastningen på 

tillgångar eller undervärdera skulder. Genom att anpassa leasingavtalens villkor kan företag 

upprätthålla redovisningen av operationell leasing, när de egentligen borde redovisats 

finansiellt (Reason, 2005). 

Även om det finns kritiker till operationell leasing finns det även de som förespråkar det. Ett 

exempel är det svenska regelverket K3 som även det är principbaserat och tillämpat av, både 

mindre och större, onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar. K3 tillåter företag att 

klassificera leasingavtal som finansiella eller operationella (FAR, 2019), och än har det inte 

uppstått någon diskussion kring en förändring av reglerna. 
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2.2 Finansiell leasing 

Finansiella leasingavtal betraktas som ett köpeavtal då leasetagaren vid tecknande av avtal 

förpliktar sig att vid avtalets slut köpa tillgången, alternativt hitta en ny leasetagare. Till skillnad 

från operationell leasing, där ansvaret ligger hos leasegivaren, lägger ett finansiellt leasingavtal 

ansvaret på leasetagaren som själv får stå för underhåll, försäkringar och andra kostnader samt 

betala en månatlig kostnad till leasegivaren (Coyle, 2000). Vid finansiell leasing redovisas 

tillgången som en tillgång respektive skuld i balansräkningen. Enligt IAS 17 ska leasingobjektet 

vid periodens början värderas till det lägsta av nuvärdet av minimileaseavgiften och verkligt 

värde. Minimileaseavgiften innefattar betalningar som leasetagaren erlägger leasegivaren under 

leasingperioden exklusive variabla avgifter, skatter och serviceutgifter. 

2.3 IFRS 16 

2.3.1 Bakgrund 

Redan i juli 2006 började IASB diskutera behovet av en ny standard för leasingavtal och 

påbörjade processen att ta fram IFRS 16. I ett diskussionspapper från år 2009, som skickades 

ut till olika aktörer inom redovisningsbranschen, framgår den kritik som framförts mot IAS 17, 

vilket var motivet bakom utredningen av standarden (IASB, 2009). 

 Genom operationell leasing har företag tillgångar och skulder som inte redovisas i 

balansräkningen. Trots att företag lämnar information om leasingen i noterna är det inte 

tillräckligt för att intressenterna ska kunna göra tillförlitliga justeringar för att få en 

rättvisande bild av verksamheten. 

 Då företag har flexibiliteten att påverka hur leasing ska redovisas kan liknande 

transaktioner redovisas på helt olika sätt, vilket försvårar jämförbarheten mellan dem. 

 IAS 17 ger företag möjlighet att strukturera leasingavtalen för att kunna redovisa på ett 

visst sätt och således vinkla det till sin fördel. 

2.3.2 Tillämpning av IFRS 16 

I och med införandet av IFRS 16 får företag inte längre redovisa leasing operationellt, utan alla 

leasingavtal ska redovisas i balansräkningen som en nyttjanderätt. För avtal som inte sträcker 

sig längre än 12 månader, samt avtal för tillgångar som är av lågt värde, kan företag dock välja 

att fortsätta redovisa operationellt (IASB, 2019). 

En slutgiltig version av IFRS 16 publicerades den 13 januari 2016, och började gälla den 1 

januari 2019. Syftet med den nya standarden är att underlätta för användare av finansiella 

rapporter vid jämförelse av företag. Lundqvist (2014) skriver i sin avhandling ”För att 
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informationen ska vara jämförbar måste lika saker se likadana ut och olika saker måste se olika 

ut” (s. 42). Normgivarna vill, genom införandet av IFRS 16, öka jämförbarheten i och med att 

liknande transaktioner inom leasing numera ska redovisas likadant och inte längre kräver att 

investerare gör egna justeringar av de finansiella rapporterna. 

Till följd av att alla tillgångar och skulder hänförliga till verksamheten redovisas i 

balansräkningen, uppfylls även syftet med IFRS 16, att redovisningen av leasingavtal korrekt 

återspeglar företagets faktiska finansiella ställning, resultat och kassaflöden, vilket ger en mer 

rättvisande bild av verksamheten (IASB, 2009). 

2.4 Skillnader mellan IAS 17 och IFRS 16 

Vid redovisning av finansiell leasing enligt IAS 17 ska leasingobjektet vid avtalets början 

värderas till verkligt värde eller nuvärdet av minimileaseavgiften. Vid tillämpning av IFRS 16 

redovisas inte det totala värdet på leasingobjektet, utan enbart rätten att nyttja tillgången under 

den period som avtalet avser, en så kallad nyttjanderätt (IFRS Foundation, 2019). Vid värdering 

av nyttjanderätten vid anskaffningstillfället ska, enligt IFRS 16, följande kostnader ingå:  

 Värdering av leasingskulden, vilken utgörs av nuvärdet av de leasingavgifter som inte 

betalas vid inledningsdatumet. 

 Alla leasingavgifter som erlagts vid eller före inledningsdatumet, efter avdrag för 

eventuella förmåner. 

 Leasetagarens eventuella initiala direkta utgifter. 

 En uppskattning av leasetagarens kostnader för till exempel nedmontering och 

bortforsling av tillgången.  

Vid efterföljande värdering ska anskaffningsvärdesmetoden användas. Nyttjanderätten 

värderas då till anskaffningsvärdet, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

ackumulerade nedskrivningar, samt med hänsyn till eventuella ändringar i leasingavtalet.   



7 

 

3. Referensram  

Följande kapitel tar upp tidigare studier som är relevanta att jämföra våra resultat med. Första 

delen fokuserar på studier som undersökt hur finansiella nyckeltal kan komma att påverkas av 

IFRS 16. Andra delen behandlar betydelsen av informationens placering i årsredovisningar, 

där ”Disclosure vs. Recognition”är en central teori. Kapitlet tar även upp principal-

agentteorin som är väsentlig i diskussionen kring informationsasymmetri. 

3.1 Kapitalisering av operationell leasing 

I samband med att IFRS 16 börjar gälla måste företag som följer IFRS kapitalisera sina 

leasingavtal som tidigare redovisats operationellt. Det innebär att leasingavtal ska redovisas 

som en tillgång respektive skuld i balansräkningen, istället för att kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen. Hur kapitalisering av leasingavtal går till, redogörs i kapitel 4.4. 

3.1.1 Tidigare studier: Kapitalisering av operationell leasing 

Trots att IFRS 16 är en ny standard som började gälla 1 januari 2019, är inte kapitalisering av 

operationell leasing något nytt fenomen. Pionjärerna Imhoff, Lipe & Wright (1991, 1997) 

publicerade 1991 en artikel där de presenterade sin konstruktiva kapitaliseringsmetod och dess 

effekter på balansräkningen. År 1997 använde de samma metod för att istället studera effekterna 

av leasing på resultaträkningen. Resultatet av studierna visar en signifikant påverkan på både 

balans- och resultaträkning, och kapitaliseringen konstateras vara nödvändig för att investerare 

ska kunna göra tillförlitliga analyser och jämförelser av företag.  

Den konstruktiva kapitaliseringsmetoden av Imhoff et al. (1991,1997) har tillämpats i flera 

efterföljande studier (Beattie, Edwards & Goodacre, 1998; Durocher, 2008; Fülbier, Silva & 

Pferdehirt, 2008; Fitó et al, 2013; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). I samtliga studier 

har finansiella nyckeltal använts för att analysera vilken effekt kapitaliseringen av operationell 

leasing har.  

Gemensamt för resultaten i alla studier är att kapitaliseringen av operationell leasing har någon 

påverkan på nyckeltalen, hur stora effekterna är skiljer sig dock åt. Samtliga studier visade att 

balansräkningen, och därmed nyckeltal baserade på den, är den finansiella rapport som påverkas 

mest av kapitaliseringen. Effekterna på resultaträkningen, och således lönsamhetsnyckeltalen, 

varierar dock mellan olika studier. Fülbier et al. (2008) såg en minimal påverkan på nyckeltal 

som ROA och ROE, medan Fitó et al. (2013) menar att kapitaliseringen har en signifikant 

påverkan på både lönsamhetsnyckeltal och likviditetsnyckeltal. Durocher (2008) kom fram till 
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att påverkan på resultaträkningen skiljer sig mellan olika branscher, med störst effekt på 

industribranschen, där han kunde se en signifikant påverkan på bland annat ROA. En av få 

tidigare studier som studerat om företagens storlek har någon betydelse för effekterna är Fitó et 

al. (2013) som testade sambandet i en regressionsanalys. Resultatet visade att företagens storlek 

inte hade någon signifikant påverkan.  

En studie där metoden skiljer sig från resterande är den av Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 

(2018). Deras metod för kapitalisering har anpassats till reglerna i IFRS 16, där bland annat 

ändringar gjorts vid val av kassaflöde som används för att räkna ut den orapporterade skulden. 

Till skillnad från tidigare studier där kassaflödet av minimileaseavgifterna, som återfinns i 

noterna, används (Imhoff et al, 1991; Beattie et al, 1998; Durocher, 2008; Fülbier et al, 2008; 

Fitó et al. 2013), har Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) valt att tillämpa den årliga 

leasingkostnaden från resultaträkningen. Anledningen till korrigeringen i deras metod är att 

reglerna i IFRS 16 omfattar alla leasingavtal och inte endast de icke uppsägningsbara 

leasingavtalen som omfattas av minimileaseavgifterna, vilket är en betydande skillnad från 

tidigare standarder som IAS 17.  

En sammanfattning av samtliga tidigare studier finns i tabell 1. 
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Tabell 1: Sammanfattning tidigare studier 

Författare Urval Nyckeltal Resultat 

Beattie et al.                

(1998) 

300 börsnoterade 

brittiska företag år    

1994 

ROA: -10,8 %               

ROE: +4,8 %                      

FL: +48,7 % 

Kapitaliseringen 

förväntas ge 

omfattande 

konsekvenser på flera 

nyckeltal. 

Durocher                    

(2008) 

De 100 största 

börsnoterade 

kanadensiska     

företagen år                 

2002-2003 

ROA: +0,72 %              

ROE: +6,64 %                      

CR: +4,74 %                    

DA: +4,02 % 

Resultatet skiljer sig 

mellan olika branscher. 

ROA påverkas mer i 

industribranschen. 

Fülbier et al.                

(2008) 

90 börsnoterade          

företag i Tyskland                

år 2003-2004 

ROA: +0,1 %               

ROE: +4,4 %                      

FL: +22 % 

Kapitaliseringen ger en 

signifikant effekt på 

nyckeltalen, främst på 

balansnyckeltalen, men 

även viss påverkan på 

lönsamhet och 

likviditet. 

 

Fitó et al.                    

(2013) 

52 börsnoterade 

spanska företag år     

2008-2010 

ROA: -3,7 %                  

ROE: -17,67 %                      

FL: +23,48 %                    

CR: -4,7 % 

Störst påverkan 

förväntas bli på 

nyckeltal baserade på 

balansräkningen, men 

även en betydande 

påverkan på lönsamhet 

och likviditet. Storleken 

på företagen har ingen 

signifikant betydelse. 

 

Morales-Díaz &   

Zamora-Ramírez       

(2018) 

645 börsnoterade 

europeiska företag 

ROA: +3,07 %                    

FL: +32,1 % 

DA: +9,3 %                       

IFRS 16 kan komma att 

ha en signifikant 

påverkan på nyckeltal 

baserade på 

balansräkning, 

lönsamhet och 

likviditet. 
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3.1.2 Hypotesformulering: IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal 

Då tanken med IFRS 16 är att ge investerare ett bättre beslutsunderlag, anser vi det relevant att 

först och främst undersöka om den kommer att ha någon påverkan på de finansiella nyckeltalen. 

Baserat på resultat från tidigare studier (Beattie et al. 1998; Durocher 2008; Fülbier et al. 2008; 

Fitó et al. 2013; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018) har vi formulerat hypoteser för att 

besvara vår frågeställning. Med tanke på att samtliga tidigare studiers resultat har visat på en 

signifikant påverkan på de finansiella nyckeltal, förväntar vi oss ett liknande utfall i vår 

undersökning. Vi vill även undersöka om företagens storlek har någon betydelse, varefter 

hypoteserna har delats upp i underhypoteser för small cap, mid cap och large cap (se kapitel 4.2 

för definitioner). Hypoteserna kommer att accepteras eller förkastas och jämföras med resultat 

från tidigare studier. Samtliga hypoteser (nollhypoteser) har mothypotesen att IFRS 16 har en 

signifikant påverkan.  

Hypoteser för samtliga finansiella nyckeltal 

H1: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på industriföretags finansiella nyckeltal. 

H1a: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på finansiella nyckeltal för industriföretag på small cap. 

H1b: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på finansiella nyckeltal för industriföretag på mid cap. 

H1c: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på finansiella nyckeltal för industriföretag på large cap. 

Ovan hypoteser omfattar samtliga finansiella nyckeltal som undersöks i studien. Eftersom 

möjligheten finns att endast vissa delar i de finansiella rapporterna påverkas av IFRS 16 har vi 

delat upp nyckeltalen i tre kategorier; balansnyckeltal, lönsamhetsnyckeltal och 

likviditetsnyckeltal.  

 

Hypoteser för balansnyckeltal 

För att analysera i vilken omfattning företagens skulder och tillgångar påverkas av 

kapitaliseringen har vi formulerat följande hypoteser: 

H2: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på industriföretags balansnyckeltal. 

H2a: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på balansnyckeltal för industriföretag på small cap. 

H2b: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på balansnyckeltal för industriföretag på mid cap. 

H2c: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på balansnyckeltal för industriföretag på large cap. 
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Hypoteser för lönsamhetsnyckeltal 

Lönsamhetsnyckeltal är relevanta för vår studie då de mäter avkastning på företagets kapital, 

vilket är av intresse för investerare. Vi har därför formulerat följande hypoteser: 

H3: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på industriföretags lönsamhetsnyckeltal. 

H3a: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på lönsamhetsnyckeltal för industriföretag på small cap. 

H3b: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på lönsamhetsnyckeltal för industriföretag på mid cap. 

H3c: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på lönsamhetsnyckeltal för industriföretag på large cap. 

Hypoteser för likviditetsnyckeltal 

Genom att även analysera likviditetsnyckeltal får vi en översiktlig bild över effekterna av IFRS 

16, varpå följande hypoteser formulerats:  

H4: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på industriföretags likviditetsnyckeltal. 

H4a: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på likviditetsnyckeltal för industriföretag på small cap. 

H4b: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på likviditetsnyckeltal för industriföretag på mid cap. 

H4c: IFRS 16 har ingen signifikant påverkan på likviditetsnyckeltal för industriföretag på large cap. 

 

Efter en granskning av ovan nämnda studier kring kapitalisering av operationell leasing kan det 

konstateras att samtliga är eniga om att de finansiella nyckeltalen påverkas till viss mån. Något 

som inte diskuteras är dock huruvida investerarna kommer att påverkas vid en omplacering av 

informationen kring leasingavtal, vilket leder fram till andra delen av vår studie.  
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3.2 ”Disclosure vs. Recognition” 

”Disclosure” innebär inom redovisning offentliggörandet av information. Det rör allt som 

företaget, både frivilligt och reglerat, delar med sin omgivning. I de fall företag inte frivilligt 

går ut med tillräcklig information för att ge investerare en rättvisande bild av verksamheten, 

krävs tvingande regleringar från normgivare (Rimmel, 2016). När det gäller redovisning av 

operationell leasing grundar sig inte problemet i att företagen inte lämnar information utan att 

den information som finns i noterna kan vara svår för investerare att bearbeta. För att 

informationen i årsredovisningarna ska vara lika användbar för alla investerare har IASB infört 

IFRS 16. 

Det pågår en debatt kring ”disclosure vs. recognition” som handlar om hur investerare värderar 

företag beroende på hur och var information presenteras. ”Disclosure” innebär i debatten att 

informationen presenteras i årsredovisningens noter, medan vid ”recognition” redovisas 

informationen i de finansiella rapporterna. Debatten grundar sig i två olika teorier: ”the rational 

differences view” som menar att informationens placering påverkar dess användbarhet, och 

”the user characteristics view” som förklarar att det är kognitiva faktorer hos investeraren som 

avgör hur användbar informationen är (Barth, Clinch & Shibano, 2003). Då vi undersöker 

huruvida IFRS 16 kommer minska informationsasymmetrin, eller endast är ett ”onödigt ont”, 

behöver vi ta reda på om de nya reglerna kommer tillföra värde för investerarna. Dessa teorier 

kommer appliceras i vår studie då diskussionen kring operationell leasing grundar sig i hur stor 

betydelse informationens placering har för investerare. 

3.2.1 Tidigare studier: ”Disclosure vs. Recognition” 

Det finns flera tidigare studier som berör debatten kring ”disclosure vs. recognition”. Ahmed et 

al. (2006) testar i sin studie om investerares värdering av derivatinstrument skiljer sig beroende 

på om verkligt värde av instrumentet är redovisat i noterna eller i de finansiella rapporterna. 

Resultatet visade att investerare inte är lika uppmärksamma på den information som står i 

noterna, som på informationen i de finansiella rapporterna. Även Callahan et al. (2013), som i 

sin studie undersökte hur införandet av standarden FIN 46 (IFRS 16:s motsvarighet för företag 

i USA) förändrade investerares värdering av företag, konstaterar att information redovisad i de 

finansiella rapporterna är mer användbar för investerare än det som står i noterna.  

Det finns dock studier som visar på motsatsen. Shah, Liang & Akbar (2013) undersöker i sin 

studie hur investerares värderingar skiljer sig beroende på om företag redovisar forsknings- och 

utvecklingskostnader i resultaträkningen och noterna eller som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. Deras resultat påvisade att investerare likställer informationen i noterna med 
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det som redovisas i de finansiella rapporterna. Även Barone, Birt & Moya (2014) har i sin studie 

dragit slutsatsen att en ny standard inte kommer ha någon större betydelse, eftersom 

sofistikerade investerare1 redan tar hänsyn till informationen i noterna vid sina 

investeringsbeslut.  

Giner & Pardo (2018) undersökte i sin studie om det fanns ett samband mellan hur investerare 

värderar företag och hur operationell leasing redovisas. Studien gick ut på att kapitalisera 

operationella leasingavtal i 132 spanska företags finansiella rapporter för att sedan, med hjälp 

av en multipel regressionsanalys, undersöka sambandet. Studiens resultat visade att investerare 

likställer informationen kring operationell leasing i noterna med rapporterade skulder. De 

kunde således konstatera att investerarnas värdering inte påverkades av informationens 

placering. 

3.2.2 Hypotesformulering: Betydelsen av informationens placering 

Det kan konstateras att det finns skilda meningar huruvida en ny leasingstandard är nödvändig, 

eller om den befintliga informationen i noterna är tillräcklig för att täcka upp den 

informationsasymmetri som uppstår när företag redovisar leasingavtal operationellt. För att 

undersöka detta kommer följande nollhypotes prövas: 

H8: Investerare tar inte hänsyn till information om operationell leasing i noterna vid 

värdering av ett företags marknadsvärde. 

  

                                                 
1 Med sofistikerad investerare menas en investerare som är erfaren, kunnig och ofta har det som profession. 
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3.3 Principal-agentteorin 

Teorin bygger på att det existerar ett principal-agent förhållande mellan två parter som uppstår 

genom ett kontrakt eller avtal. Genom avtalet anlitar principalen agenten att utföra ett uppdrag 

i principalens intresse. Problematik kan dock uppstå när parternas intresse skiljer sig åt, och 

agenten istället jobbar för sitt eget intresse. Denna problematik skapar agentkostnader som 

grundar sig i att båda parter är självmaximerande (Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt principal-agentteorin innehar principalen en roll som informationsutvärderare, och 

agenten en roll som beslutsfattare, då agenten ska fatta beslut som överensstämmer med 

principalens intresse. Principalen kan genom ett informationssystem, i det här fallet en 

årsredovisning, övervaka och utvärdera agentens agerande (Hendriksen & Van Breda, 2001). 

De resurser som principalen behöver lägga på övervakning skapar enligt teorin agentkostnader.  

I vår studie innehar investerare rollen som principal och företagsledningen rollen som agent. I 

denna relation ”anlitar” investerarna företagsledningen att förvalta över det kapital som de 

tillför företaget. Problematik kan uppstå om företagsledningen har incitament att agera mot 

investerarnas intresse. När det gäller redovisning av leasingavtal, kan företagsledningen ha som 

incitament att få ner skuldkvoten, och därför redovisa avtalet operationellt (Giner & Pardo, 

2018). Detta kan dock påverka investerarna negativt eftersom det beslutsunderlag de har, i form 

av de finansiella rapporterna, inte ger en helt rättvisande bild av hur verksamheten finansieras. 

På grund av det här måste investerarna lägga ytterligare resurser vid övervakning av företaget, 

då det krävs justeringar av de finansiella rapporterna för att få en rättvisande bild av 

verksamheten. Det här är en fundamental del i relationen, då ledningen besitter mycket 

information som investerarna inte har tillgång till, vilket bidrar till en informationsasymmetri 

mellan parterna (Hendriksen & Van Breda, 2001). Något som kan förhindra problematiken och 

minska agentkostnader är lagar och regler som tvingar agenten att agera i principalens intresse, 

i det här fallet vad företagsledningen ska förmedla till investerarna genom de finansiella 

rapporterna.  

3.4 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri uppstår när en part i en transaktion har mer information än den andra 

parten. Asymmetrin grundar sig i att individer specialiserar sig inom olika områden, vilket 

resulterar i transaktioner där den ena parten betalar för den andra partens expertis (Kagan, 

2018). Det här fenomenet uppstår i många olika situationer, och inom redovisning yttrar det sig 

i relationen mellan företagsledning och dess investerare. Aktieägare investerar kapital i företag 
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med en förväntan att företagsledningen, genom sin expertis, ska förvalta kapitalet på ett 

optimalt sätt som i sin tur leder till avkastning. Genom denna transaktion uppstår en 

informationsasymmetri där företagsledningen har övertaget och besitter mest information om 

verksamheten. För att minska asymmetrin rapporterar företagsledningen till aktieägarna genom 

de finansiella rapporterna om hur kapitalet förvaltas (Healy & Palepu, 2001). En problematisk 

asymmetri kan dock uppstå om den information som delas inte är fullständig eller korrekt 

återspeglar verksamheten, vilket kan anses vara fallet när företag redovisar leasing 

operationellt. Ett sätt för investerare att hantera problemet är att kapitalisera operationell leasing 

i strävan efter att få en mer rättvisande bild av verksamheten.  

3.5 Sammanfattning 

Från tidigare studier har vi fått fram diverse resultat av hur kapitalisering av operationell leasing 

kan komma att påverka företags finansiella rapporter och nyckeltal i olika länder och branscher. 

Deras utfall kommer vi att använda för att jämföra vårt egna resultat med. Det vi dock saknat 

från tidigare kvantitativa studier är en diskussion kring huruvida en omplacering av information 

om operationell leasing kan komma att ha någon inverkan på informationsasymmetrin mellan 

investerare och företag. Vi anser detta vara en viktig aspekt eftersom syftet med IFRS 16 är att 

minska informationsasymmetrin genom att ge investerarna tydligare information om hur 

verksamheten finansieras, och således en mer rättvisande bild. Debatten kring ”disclosure vs. 

recognition” är ett bra utgångsläge för att undersöka huruvida placeringen av informationen om 

leasingavtal har någon betydelse för hur investerare värderar företag. Principal-agentteorin 

kommer även användas för att diskutera hur relationen mellan företag och investerare kan 

komma att påverkas. Med detta som utgångspunkt hoppas vi kunna svara på om IFRS 16 

kommer att uppfylla sin funktion eller endast är ett ”onödigt ont”.  
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4. Metod 

För att kunna studera eventuella effekter av IFRS 16, behöver några steg genomföras: 

kapitalisering av operationell leasing, nyckeltalsanalys, regressionsanalys och 

hypotesprövning. I det här kapitlet går vi igenom de val vi gjort i varje steg för att få fram ett 

resultat som besvarar vår frågeställning.  

4.1 Kvantitativ metod 

Vi har undersökt hur svenska företag inom industribranschen kan komma att påverkas av IFRS 

16, och om standarden uppfyller sin funktion – att minska informationsasymmetrin mellan 

företag och investerare. För att besvara vår frågeställning och uppnå syftet med studien krävdes 

en jämförelse av finansiella nyckeltal före och efter implementeringen av IFRS 16, samt en 

analys av sambandet mellan investerares värdering av företag och redovisning av operationell 

leasing. Vi har utifrån tidigare forskning formulerat hypoteser för att med en kvantitativ metod 

besvara vår frågeställning. Studien bygger inte på individuella förväntningar av IFRS 16, utan 

på en generalisering av effekterna för industribranschen i Sverige och deras investerare. För att 

kunna gör detta ska enligt Lind (2014) en kvantitativ metod tillämpas. Vi har samlat in en större 

mängd numeriska data från årsredovisningar, hämtade från respektive företags hemsida, samt 

aktiekurser hämtade från Nasdaq Nordic som använts i statistiska analyser för att finna 

eventuella effekter av IFRS 16. 

4.2 Urval 

Den bransch som undersökts i studien är industribranschen där företag har mycket fabriker och 

maskiner som enligt Maglio et al. (2018) ofta finansieras genom leasingavtal. Tidigare studier, 

som undersökt effekterna av kapitalisering av operationell leasing på de finansiella rapporterna, 

har genomförts på företag runt om i Europa, men ingen studie har gjorts på svenska företag. Då 

studien syftar till att bidra med kunskap om hur en ny standard för leasingavtal kan påverka 

svenska industriföretag, och med tanke på att Sverige 2018 rankades som den femte största 

leasingmarknaden i Europa (Gleeson, 2018) har vi valt att göra vårt urval på svenska företag 

inom industribranschen.  

För att undersöka hur industribranschen kommer att påverkas av de nya leasingreglerna i IFRS 

16 erfordras en generalisering av resultatet från vårt stickprov till en hel population (Jacobsen, 

2002). För att kunna generalisera en population krävs enligt den Centrala Gränsvärdessatsen ett 

stickprov på minst 30 individer (Griffin & Hauser, 1993), och ett representativt urval (Jacobsen, 

2002). 
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För att få fram ett stickprov lämpligt för studien, behövde företagen uppfylla följande kriterier: 

 Vara verksamt inom industribranschen. 

 Vara börsnoterat, för att säkerställa att IFRS tillämpas. 

 Ha SEK som redovisningsvaluta, för att säkerställa att de är verksamma i Sverige. 

Vi har i vår studie använt oss av ett tvåstegs klusterurval, som enligt Ghauri & Grønhaug (2010) 

går ut på att först dela in populationen i olika grupper, kluster, för att sedan göra ett 

slumpmässigt urval från respektive kluster. För att få fram företag som uppfyllde kriterierna 

använde vi oss av Nasdaqs listor över börsnoterade företag (Nasdaq Nordic, 2019). Eftersom 

vi använde Nasdaqs listor har vi valt att använda den definition av industriföretag som de 

använder, det vill säga företag med branschkod (ICB-kod) 2300 eller 2700. Efter att ha sorterat 

bort företag som inte uppfyllde kriterierna, hade vi tre listor (kluster) att välja mellan: Small 

cap (28 företag), mid cap (33 företag) och large cap (24 företag). Vilken lista företagen tillhör 

beror på dess börsvärde. 

Small cap - börsvärde < 150 miljoner euro 

Mid cap - 150 miljoner euro < börsvärde < 1 miljard euro  

Large cap - börsvärde > 1 miljard euro 

Vi ville med vår studie undersöka om företagens storlek har någon betydelse för effekterna av 

IFRS 16, samt göra en generalisering för hela populationen. För att uppnå detta krävdes ett 

urval representativt för hela industribranschen, men även ett lika stort stickprov från varje 

kluster för att kunna göra en jämförelse. Vi gjorde därför ett obundet slumpmässigt urval som 

enligt Bryman & Bell (2017) är lämpligt för att få ett representativt stickprov. Vi tog ut 10 

företag från varje kluster, totalt 30 företag, som representerar små, medelstora och stora 

börsnoterade industriföretag i Sverige. I och med att vi behövde lika många företag från varje 

kluster, skiljer sig den procentuella stickprovsstorleken i relation till respektive kluster något 

åt. Vi tror dock inte att detta har påverkat studiens utfall då de procentuella skillnaderna var 

små. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Första steget var att samla in sekundärdata från företagens balans- och resultaträkningar. Denna 

data togs rakt av, och enligt Bryman & Bell (2017) krävs då ingen ytterligare analys eller 

tolkning. För att kunna undersöka huruvida IFRS 16 kan komma att ha någon signifikant 

påverkan på de finansiella rapporterna behövde vi ta fram ett underlag som visar hur 

redovisning av leasingavtal i enlighet med IFRS 16 kan se ut. Underlaget togs fram genom att 

göra erforderliga justeringar av insamlade sekundärdata med hjälp av en väletablerad 

kapitaliseringsmetod, med vissa ändringar för bättre anpassning till IFRS 16. Denna metod har 

vi valt att kalla kapitaliseringsmetoden, vilken förklaras i kapitel 4.4.  

Nästa steg var att beräkna nyckeltal, dels på de ursprungliga årsredovisningarna, och dels på de 

justerade. Vilka nyckeltal som har använts beskrivs i kapitel 4.5. Nyckeltalen använde vi sedan 

i vår hypotesprövning som genomfördes med Wilcoxontest i Minitab. Prövningen gick ut på att 

jämföra nyckeltalens medianer, före och efter kapitaliseringen, för att se om nyckeltalen 

påverkats signifikant av de nya reglerna i IFRS 16 (se kapitel 4.6). 

För att sedan undersöka huruvida informationens placering påverkar informationsasymmetrin 

mellan investerare och företag genomfördes en regressionsanalys av sambandet mellan hur 

operationell leasing redovisas och hur investerare värderar företag (se kapitel 4.7). 

4.4 Kapitaliseringsmetoden 

För att kunna göra en jämförelse av finansiella rapporter, före och efter den nya standarden, 

tillämpades en kapitaliseringsmetod baserad på den konstruktiva kapitaliseringsmetoden av 

Imhoff et al. (1991). Eftersom metoden togs fram långt innan IFRS 16 började framställas, är 

den inte helt anpassad till den nya standarden för leasingavtal. Väsentliga ändringar har därför 

gjorts gällande val av kassaflöde (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018) och 

diskonteringsränta (Fülbier et al. 2008) för att få fram korrekta och tillförlitliga justeringar. 

Deskriptiv statistik över effekterna på de finansiella rapporterna presenteras i kapitel 5.1 för att 

ge en överskådlig bild av hur skulder, tillgångar och resultat påverkats av kapitaliseringen. 

I figur 1 presenteras en översiktlig beskrivning av stegen i kapitaliseringen. En utförligare 

beskrivning finns i bilaga 2. 
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Figur 1: Arbetsgång kapitalisering av operationell leasing 

 

Beräkna den orapporterade skulden 

För att få fram skulden som ska redovisas i balansräkningen beräknades ett nuvärde av framtida 

kassaflöden av leasingutgifter. I studien tillämpades Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) 

metod vid val av kassaflöde, där den aktuella leasingkostnaden från årsredovisningen som ska 

justeras används. 

Vid beräkning av nuvärdet krävdes en estimering av en genomsnittlig leasingperiod på avtalen, 

och en lämplig diskonteringsränta. Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) gjorde i sin studie 

en grundlig granskning av genomsnittliga leasingperioder i olika branscher, för industriföretag 

var perioden 14 år. Medellivslängden för alla studerade branscher uppskattades vara 16 år, 

varav närliggande branscher uppskattades vara 14-16 år. Detta går att jämföra med estimeringen 

gjord av Imhoff et al. (1991) där livslängden fastställdes till 15 år. Med hänsyn till att två 

studier, genomförda med 27 års mellanrum kommer fram till en liknande uppskattning av 

livslängd, samt den grundliga granskningen genomförd av Morales-Díaz & Zamora-Ramíres 

(2018), anser vi 14 år vara en tillförlitlig uppskattning av livslängd för att kunna genomföra vår 

studie.  

För en tillförlitlig beräkning av skulden användes diskonteringsräntan för ”Avsättningar för 

pension och liknande förpliktelser” som framgår i noterna från respektive företags 

årsredovisning (Fülbier et al. 2008). Genom att använda en företagsspecifik ränta blev 

beräkningen av skulden mer anpassad till respektive företag. I de fall informationen saknas, 
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• Beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden för leasingutgifter med 
lämplig diskonteringsränta

Beräkna 
orapporterad 

tillgång

• Nyttjanderätt = 90 % av den orapporterade skulden

Erforderliga 
justeringar
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tillämpades istället ett medelvärde av resterande företags diskonteringsränta på 2,7 %. Vi anser 

det här vara en tillförlitlig ränta att tillämpa då den grundar sig på aktuella referensräntor, från 

exempelvis Euribor och Eonia (Europeiska centralbanken, 2017). På grund av att referensräntan 

är rörlig och därför kan variera från år till år skiljer sig våra tillämpade diskonteringsräntor, som 

ligger mellan 1,2 % till 3,6 %, från Fülbier et al. (2008) där diskonteringsräntorna ligger mellan 

4,5 % och 7,7 %. Att spannen skiljer sig åt kan förklaras av att årsredovisningarna som Fülbier 

et al. (2008) använde i sin studie publicerades 2005, då referensräntan den 31 december var 

2,278 %, vilket är högre än referensräntan den 31 december 2017 som var -0,376 % (Euribor, 

Euribor rates by year, u.d.). 

Beräkna den orapporterade tillgången (nyttjanderätten) 

Vid beräkning av nyttjanderätten som ska redovisas i balansräkningen krävdes en estimering 

av hur stor tillgången är i relation till skulden. Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) har 

genom att analysera förhållandet mellan tillgången och skulden efter halva leasingperioden 

konstaterat att tillgången i genomsnitt är 90 % av skulden, eftersom tillgången skrivs av linjärt, 

och skulden minskar med en procentuell amortering. Då deras metod är anpassad till IFRS 16 

samt att deras analys bygger på ett omfångsrikt stickprov på 646 företag, ansåg vi deras 

estimering vara tillförlitlig, och valde därför att tillämpa den i vår studie.  

Gör erforderliga justeringar 

Med hjälp av den skuld och nyttjanderätt som räknats fram i föregående steg, justerades balans- 

och resultaträkningen (se bilaga 2). Skatteeffekter justerades med hjälp av en företagsspecifik 

effektiv skattesats, som återfanns i noterna för alla företag förutom ett, där en genomsnittlig 

effektiv skatt på 22,2 % användes. Räntekostnaden för den beräknade skulden beräknades med 

hjälp av den tillämpade diskonteringsräntan. 
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4.5 Nyckeltal 

Efter att erforderliga justeringar gjorts med hjälp av kapitaliseringsmetoden beräknades 

nyckeltal baserade på de finansiella rapporterna, före och efter kapitaliseringen, för att se 

eventuella effekter. För att undersöka var i verksamheten eventuella effekter uppstår, använder 

vi likt Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) tre kategorier av nyckeltal. Formelsamling för 

samtliga finansiella nyckeltal finns i bilaga 4. 

4.5.1 Balansnyckeltal 

I vår studie användes balansnyckeltalen för att analysera i vilken omfattning företagens skulder 

och tillgångar kommer påverkas av kapitaliseringen. 

 Skuldsättningsgrad (Financial Leverage) 

 Skuldkvot (Debt Ratio) 

4.5.2 Lönsamhetsnyckeltal 

Nyckeltalen i den här kategorin mäter hur lönsamt företaget är, och hur väl investerarnas kapital 

förvaltas. Lönsamhetsnyckeltalen är relevanta för vår studie då de mäter avkastningen på 

företagets kapital, vilket är av intresse för investerare. 

 Räntabilitet på Totalt Kapital (Return on Assets) 

 Räntabilitet på Eget Kapital (Return on Equity) 

4.5.3 Likviditetsnyckeltal 

För att få en översiktlig bild över effekterna av IFRS 16 har vi även undersökt hur företagens 

likviditet påverkas till följd av kapitaliseringen.  

 Kassalikviditet (Current Ratio) 

  



22 

 

4.6 Hypotesprövning: IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal 

För att undersöka om IFRS 16 kommer ha någon signifikant påverkan på svenska 

industriföretags finansiella nyckeltal, och om företagets storlek har någon betydelse, 

genomfördes en hypotesprövning av hypoteserna formulerade i kapitel 3.1.2. 

Wilcoxons teckenrangtest 

Nyckeltal är inte normalfördelade (Barnes, 1987), och därför testades hypoteserna genom ett 

icke-parametriskt test, vilket enligt Newbold, Carlson & Thorne (2012) är lämpligt vid test av 

data som inte är normalfördelad. Med hjälp av statistikprogrammet Minitab genomförde vi 

Wilcoxontest för parvisa data på 1 % signifikansnivå, med syftet att testa om två testgrupper 

har samma median.  

Wilcoxontestet utgår från n oberoende observationspar (X1, Y1), (X2, Y2) ... (Xn, Yn). Vi testade 

alla fem nyckeltal för respektive företag, vilket resulterar i att n = 150 (5 nyckeltal x 30 företag). 

Testet bygger på differensen mellan Xi och Yi (Wackerly, Mendenhall III & Scheaffer, 2002). 

I vår studie är Xi nyckeltalet före justeringar enligt reglerna i IFRS 16, och Yi nyckeltalet efter.  

Då studien undersöker effekterna av IFRS 16, oavsett om de är positiva eller negativa, utfördes 

en dubbelsidig hypotesprövning, vilka formuleras som följande: 

Nollhypotes: Det finns ingen skillnad (η = 0) 

Mothypotes: Det finns skillnad (η ≠ 0) 

För att göra en bedömning av hur medianerna förhåller sig till varandra granskades 

rangsumman (”Wilcoxon Statistic” i Minitab). En mycket hög eller mycket låg rangsumma 

tyder på att många av differenserna hamnar i samma svans i fördelningen av positiva och 

negativa differenser, vilket innebär att medianerna skiljer sig åt signifikant. Vid bedömningen 

av huruvida rangsumman är tillräckligt hög eller låg för att förkasta nollhypotesen avlästes p-

värdet (P), vilket är den lägsta signifikansnivå där nollhypotesen förkastas (Aczel, 2008).Vid 

en signifikansnivå på 1 %, och en dubbelsidig mothypotes, förkastas nollhypotesen om  

P < 0,01. 

Om det visar sig att nollhypotesen är sann kan vi, med en signifikansnivå på 1 %, påvisa att 

IFRS 16 inte har någon signifikant påverkan på de finansiella nyckeltalen. Om nollhypotesen 

istället förkastas kan vi, med en signifikansnivå på 1 %, påvisa att IFRS 16 har en signifikant 

påverkan på nyckeltalen. En vidare diskussion kan dock fortfarande föras kring om detta kan 



23 

 

komma att påverka informationsasymmetrin mellan företag och investerare och uppfylla syftet 

med IFRS 16, samt om det kommer påverka hur investerare värderar företag.  

4.7 Hypotesprövning: Betydelsen av informationens placering 

Syftet med studien är att undersöka om IFRS 16 gynnar investerarna eller endast är ett ”onödigt 

ont” för företagen. För att uppfylla syftet och besvara vår andra frågeställning har vi undersökt 

om det, ur ett investerarperspektiv, har någon betydelse huruvida informationen kring 

leasingavtal redovisas i de finansiella rapporterna eller i noterna. Nollhypotesen som prövas 

finns formulerad i kapitel 3.2.2. 

Multipel linjär regression 

För att testa hypotesen, H8, tog vi fram en regressionsekvation med hjälp av Minitab, som visar 

hur oberoende variabler (β) påverkar den beroende variabeln (Υ).  

𝛶 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜀 

Hypotesprövningen gick ut på att testa om β signifikant skiljer sig från 0.  

Nollhypotes: Den beroende variabeln påverkas inte av den oberoende variabeln (β = 0) 

Mothypotes: Den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln (β ≠ 0) 

Vi har utgått från en multipel regressionsmodell av Giner & Pardo (2018), som går ut på att 

undersöka om det existerar ett samband mellan hur leasingavtal redovisas och hur investerare 

värderar företaget. Modellen grundar sig i en välbeprövad värderingsmodell för eget kapital av 

Barth, Beaver & Landsman (1998), som legat till grund för flera studier som anpassat modellen 

till sina respektive områden. Giner & Pardo (2018) har anpassat modellen till kapitalisering av 

operationell leasing, och därför anser vi modellen vara lämplig att tillämpa i vår studie. 

Modellen ser ut som följande:  

𝑀𝑉𝐸𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑉𝐸𝑎𝑑𝑗𝑖 + 𝛽2𝑂𝐿𝐿𝑖 + 𝛽3𝑁𝐼𝑖 + 𝜀𝑖 

MVE = Marknadsvärde för eget kapital 

BVEadj = Bokfört värde av eget kapital justerat för den operationella leasingtillgången 

OLL = Operationell leasingskuld 

NI = Årets resultat 

i = Företag 
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Modellen går ut på att förutspå den beroende variabeln MVE baserat på tre oberoende variabler; 

BVEadj, OLL och NI. Vid framtagning av MVE har vi, likt Giner & Pardo (2018), använt 

respektive företags aktiekurs vid tidpunkten som årsredovisningen publicerades, hämtad från 

Nasdaq. Modellen bygger på det grundläggande antagandet att aktiekursen speglar hur 

investerare värderar företaget. Detta eftersom aktiekursen är det pris som investerare är villiga 

att betala för aktien (Avanza, 2019). Regressionsmodellen som Giner & Pardo (2018) tagit fram 

visar sambandet mellan vad en investerare är villig att betala för en aktie, det vill säga aktuell 

aktiekurs, och hur mycket operationell leasing företaget redovisat. När företaget redovisar 

leasingavtal operationellt redovisas detta i noterna. Om MVE påverkas signifikant av OLL, 

visar det att investerare tagit hänsyn till informationen om operationell leasing i noterna vid 

sina beräkningar av företagets marknadsvärde. Om MVE inte påverkas signifikant av OLL visar 

det istället att investerare endast tagit hänsyn till informationen i de finansiella rapporterna i 

sina beräkningar.  

För att minimera risken för osäkra parameterskattningar gjorde vi en korrelationsanalys för att 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan de oberoende variablerna. Om 

korrelationskoefficienten är +/-1 finns en stark korrelation, medan en korrelationskoefficient på 

0 tyder på att det inte finns någon korrelation. För att variablerna inte ska påverka varandra, ska 

korrelationskoefficienten ligga nära 0 (Wackerly et al. 2002). För att komplettera 

korrelationsanalysen genomfördes även ett test för att mäta graden av multikollinearitet där vi 

fick fram VIF (variance inflation factor), för respektive variabel. Om VIF > 10 föreligger 

multikollinearitet, vilket innebär att de oberoende variablerna är korrelerade, det vill säga 

beroende av varandra.  

Vid bedömningen av huruvida nollhypotesen, H8, skulle accepteras eller förkastas studerade vi 

koefficienten framför OLL, då den visar hur marknadsvärdet påverkas om den operationella 

leasingskulden ökar. Om koefficienten framför OLL är negativ, vilket är fallet för Giner & 

Pardo (2018) som i sin regressionsekvation fick -0,750 framför OLL, minskar MVE  till följd 

av att OLL ökar. I det fallet kan vi påvisa att investerare tar hänsyn till information om 

operationell leasing i noterna i sina beräkningar av företagets marknadsvärde, eftersom 

marknadsvärdet minskar om företagets rapporterade skulder ökar. För att avgöra om 

nollhypotesen ska förkastas eller inte avlästes p-värdet. Vid en signifikansnivå på 1 %, förkastas 

nollhypotesen om P < 0.01. 
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Då metoden bygger på ett antal antaganden måste vi ha i åtanke att det kan finnas yttre 

omständigheter som inte har med företagets finansiella prestation att göra, vilka kan påverka 

marknadsvärdet. Exempelvis kan dåliga rykten minska marknadsvärdet, medan ett nystartat 

företag med gott rykte kan locka investerare som förutspår en god avkastning i framtiden, och 

därmed öka marknadsvärdet. I vår studie har vi inte tagit hänsyn till alla möjliga faktorer som 

kan ligga till grund för företagets marknadsvärde. Vi anser dock metoden vara tillförlitlig då 

den är välbeprövad och mäter det som vi, utifrån våra förutsättningar, har möjlighet att mäta. 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till i vilken grad det mått som tillämpas faktiskt mäter det som ska mätas. 

Eftersom den här studien bygger på en ex-ante analys, det vill säga en prognos av framtida 

händelser, blir det en form av prediktiv validitet (Bryman & Bell, 2017). Detta validitetsmått 

mäter hur väl den valda metoden kan förutsäga vad som händer i framtiden. Vid en prognos av 

framtida händelser finns alltid en risk att prognosen är felaktig. För att minimera denna risk har 

stor vikt lagts vid att de metoder som tillämpas är tillförlitliga och att studien genomgående 

bygger på medvetna val. Genom att bygga vår studie på en väletablerad modell, med justeringar 

för bättre anpassning till IFRS 16, anser vi att metoden kommer att visa ett resultat som kan 

anses vara tillräckligt nära det faktiska resultatet av de nya reglerna i IFRS 16. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att ingen ännu vet vad det faktiska resultatet av IFRS 16 blir.  

Reliabilitet syftar till om måttet som används är tillförlitligt. Vår studie har genomförts på ett 

systematiskt och standardiserat sätt, eftersom den bygger på siffror från befintliga finansiella 

rapporter, uträkningar samt väletablerade metoder, och kan därför anses ha hög tillförlitlighet 

(Lind, 2014). Metoden som tillämpas är strukturerad och bygger på data från offentliga 

finansiella rapporter. Den är således oberoende av vem som utför undersökningen, och kan 

därför anses ha hög reliabilitet. I bilagorna finns en detaljerad beskrivning av hur 

sammanställningen av data och statistiska undersökningar genomförts, för att göra studien 

replikerbar för liknande framtida studier (Bryman & Bell, 2017). På grund av stor datamängd, 

och omfattande beräkningar, måste hänsyn tas till att eventuella felberäkningar och 

avläsningsfel kan förekomma. För att säkerställa att dessa fel undviks i högsta möjliga grad har 

samtliga uträkningar noggrant granskats.   
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5. Presentation av resultat 

I följande kapitel presenterar vi resultaten av våra undersökningar. Första delen av kapitlet 

redogör för effekterna på de finansiella nyckeltalen och andra delen sambandet mellan hur 

leasingavtal redovisas och investerares värdering av ett företag.  

5.1 IFRS 16:s påverkan på balans- och resultaträkning 

Tabell 2: Förändring av balans- och resultaträkning efter kapitalisering av operationell leasing 

 

Samtliga siffror för respektive undersökt företag finns i bilaga 3. 

Kapitalisering av operationell leasing har resulterat i en ökning av tillgångar och skulder för 

samtliga företag som har undersökts. På skuldsidan kan vi se att i det företag där skulderna ökat 

minst, ligger ökningen på 4,1 %, och i det företag med störst påverkan har skulderna ökat med 

147,7 %. Medelökningen bland företagen ligger på 31,6 %. Den första kvartilen visar att en 

fjärdedel av företagen har en ökning av skulder på 8,5 % eller mindre, medan den tredje 

kvartilen visar att en fjärdedel av företagen har en ökning på 41,8 % eller mer. 

Om vi istället studerar tillgångssidan har tillgångarna ökat mellan 2,4 % och 48,8 %, med en 

medelökning på 14,6 %. Genom att granska den första och tredje kvartilen framgår det att 

hälften av företagen har en ökning av tillgångar mellan 5 % och 18 %. 

Förändring kan även noteras på resultaträkningen. En generell ökning kan konstateras på 

rörelseresultat och årets resultat, även om minskningar förekommer för företagen CTT och 

Opus (se tabell 13 i bilaga 3). Den största ökningen av årets resultat uppgick till 101 %, och 
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den största minskningen till -62,4 %. I medel ökade företagens rörelseresultat med 16,7 % och 

årets resultat med 8,2 %.  

5.2 IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal 

5.2.1 Balansnyckeltal 

Tabell 3: Förändring av balansnyckeltal 

 

Det har skett en ökning av samtliga balansnyckeltal för alla företag till följd av kapitaliseringen. 

Den största ökningen kan vi se på skuldsättningsgraden som ökat mellan 5,4 % och 163,6 %, 

jämfört med skuldkvoten som ökat mellan 1 % och 74,4 %. I medel ökade skuldsättningsgraden 

med 37,6 % och skuldkvoten med 13,4 %.  

5.2.2 Lönsamhetsnyckeltal 

Tabell 4: Förändring av lönsamhetsnyckeltal 

 

Räntabilitet på totalt kapital har både ökat och minskat mellan -50,4 % och 30,7 %. Medelvärdet 

på -0,2 % påvisar dock att den genomsnittliga förändringen är ytterst liten. En större förändring 

kan vi observera på räntabilitet på eget kapital, där förändringen varierar mellan -40,5 % och  

1 347,8 %. Här har vi dock noterat en förändring på 1 347,8 %, vilken avviker markant från 

resterande observationer. Observationen har bidragit till en ökning av medelvärdet, som då inte 

blir representativt för stickprovet. För få representativa siffror uteslöts uteliggaren, vilket gav 

oss följande utfall: 
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Tabell 5: Förändring räntabilitet på eget kapital exklusive uteliggare 

 

Den nya beräkningen av räntabilitet av eget kapital visar en förändring mellan -40,5 % och 

128,7 %, med en medelökning på 16,5 %. Att ta bort uteliggaren är relevant i en deskriptiv 

analys, den kommer dock inte ha någon betydelse för utfallet i hypotesprövningen, då 

Wilcoxontestet inte påverkas av uteliggare.  

5.2.3 Likviditetsnyckeltal 

Tabell 6: Förändring av likviditetsnyckeltal 

 

Kassalikviditeten visar en knapp genomsnittlig förändring på 2,8 %. Kapitaliseringen har 

bidragit till både sänkningar och ökningar av nyckeltalet, med en variation på -33,3 % till  

15,5 %.  
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5.2.4 Test av hypoteser 

Tabell 7: Resultat av hypotesprövning 

Testvariabel Hypotes N 
Median       

η 
Rangsumma 

P-värde    
*** 

Signifikant skillnad            
Ja                 Nej 

Samtliga nyckeltal H1 150 0,04665 10856 0,000 X   

Small cap H1a 50 0,049 1169,5 0,000 X   

Mid cap H1b 50 0,0602 1251 0,000 X   

Large cap H1c 50 0,0298 1255 0,000 X   

Balansnyckeltal H2 60 0,19 1830 0,000 X   

Small cap H2a 20 0,19505 210 0,000 X   

Mid cap H2b 20 0,336075 210 0,000 X   

Large cap H2c 20 0,1175 210 0,000 X   

Lönsamhetsnyckeltal H3 60 0,00775 1525 0,000 X   

Small cap H3a 20 0,004825 139,5 0,204   X 

Mid cap H3b 20 0,01575 199 0,000 X   

Large cap H3c 20 0,005625 191 0,001 X   

Likviditetsnyckeltal H4 30 0,0354 430 0,000 X   

Small cap H4a 10 0,0374 45 0,083   X 

Mid cap H4b 10 0,05075 54 0,008 X   

Large cap H4c 10 0,01835 55 0,006 X   
*** Signifikansnivå 1 % (dubbelsidigt test) 

Samtliga Wilcoxontest från Minitab finns i bilaga 5. 

Hypoteser för samtliga finansiella nyckeltal 

Wilcoxontestet av H1 visar att rangsumman av de positiva differenserna är 10 856. P-värdet är 

0,000, vilket är mindre än signifikansnivån 1 % (0,01). Rangsumman är därför tillräckligt hög 

för att förkasta nollhypotesen. Vi kan med en signifikansnivå på 1 % påvisa att IFRS 16 har en 

signifikant påverkan på de finansiella nyckeltalen. Genom att testa varje kluster var för sig kan 

vi även konstatera att alla kluster påverkas signifikant vid ett test av samtliga nyckeltal, och 

storleken på företaget är därmed inte av betydelse. 

Hypoteser för balansnyckeltal 

Wilcoxontestet av H2 visar att rangsumman av de positiva differenserna är1830. P-värdet är 

0,000, vilket är mindre än signifikansnivån 1 % (0,01). Rangsumman är därför tillräckligt hög 

för att förkasta nollhypotesen. Vi kan med en signifikansnivå på 1 % påvisa att IFRS 16 har en 

signifikant påverkan på balansnyckeltalen. Vid prövning av varje kluster var för sig kan vi även 

konstatera att alla kluster påverkas signifikant vid ett test av balansnyckeltal, och storleken på 

företaget är därmed inte av betydelse. 
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Hypoteser för lönsamhetsnyckeltal 

Wilcoxontestet av H3 visar att rangsumman av de positiva differenserna är 1525. P-värdet är 

0,000, vilket är mindre än signifikansnivån 1 % (0,01). Rangsumman är därför tillräckligt hög 

för att förkasta nollhypotesen. Vi kan med en signifikansnivå på 1 % påvisa att IFRS 16 har en 

signifikant påverkan på lönsamhetsnyckeltalen. När vi prövat varje kluster var för sig framgår 

det att lönsamhetsnyckeltalen påverkas signifikant för mid cap och large cap, men inte för small 

cap. 

Hypoteser för likviditetsnyckeltal 

Wilcoxontestet av H4 visar att rangsumman av de positiva differenserna är 430. P-värdet är 

0,000, vilket är mindre än signifikansnivån 1 % (0,01). Rangsumman är därför tillräckligt hög 

för att förkasta nollhypotesen. Vi kan med en signifikansnivå på 1 % påvisa att IFRS 16 har en 

signifikant påverkan på likviditetsnyckeltalen. Vid en prövning av varje kluster var för sig 

framgår det att likviditetsnyckeltalen påverkas signifikant för mid cap och large cap, men inte 

för small cap. 

Samtliga hypoteser där hänsyn inte har tagits till företagens storlek förkastas, vilket innebär att 

IFRS 16 påverkar alla tre kategorier av finansiella nyckeltal signifikant. Vid prövningarna där 

hänsyn har tagits till storlek varierar resultatet, då lönsamhetsnyckeltal och likviditetsnyckeltal 

för small cap inte påverkas signifikant. Den kategori som påverkas mest är balansnyckeltal, där 

medianen av differenserna är 0,19, och således skiljer sig mest från 0. Minst påverkan har 

kapitaliseringen på lönsamhetsnyckeltal, där medianen av differenserna är 0,00775. Vilka 

nyckeltalskategorier som påverkas minst och mest ändras inte vid hänsyn till företagens storlek.   
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5.3 Betydelsen av informationens placering 

I och med IFRS 16 kommer informationen om operationell leasing omplaceras från noterna till 

de finansiella rapporterna, i syfte att investerare ska få en mer rättvisande bild av företagen. För 

att testa om den nya placeringen kommer ha någon betydelse för investerare har vi, genom en 

regressionsanalys, testat sambandet mellan redovisning av operationell leasing och hur 

investerare värderar ett företags marknadsvärde. De viktigaste resultaten av undersökningen 

presenteras nedan, fullständig regressionsanalys finns i bilaga 6. 

5.3.1 Korrelationsanalys 

Tabell 8 visar korrelationskoefficienterna mellan samtliga variabler, och deras p-värden. 

Korrelationen mellan BVEadj och OLL (0,448) samt BVEadj och NI2 (0,448) är något hög. För 

att försäkra oss om att multikollinearitet inte förekommer genomfördes ett test där ett VIF värde 

togs fram för respektive variabel, vilka presenteras i tabell 9. Samtliga VIF värden underskrider 

10, vilket är den kritiska gränsen för multikollinearitet. Vi kan därmed säkerställa att 

multikollinearitet inte är ett problem i vår regression.  

Tabell 8: Pearsons korrelationskoefficienter och p-värden 

 

5.3.2 Regressionsanalys 

I tabell 9 presenteras regressionsekvationen som förklarar sambandet mellan redovisning av 

operationell leasing och investerares värdering av företag. Tabellen visar även koefficienterna 

för respektive oberoende variabel som visar hur de påverkar den beroende variabeln. 

Koefficienten framför den operationella leasingskulden (OLL) är -0,93879, vilket innebär att 

marknadsvärdet (MVE) minskar med 0,93879 kr per aktie om den operationella leasingskulden 

ökar med 1 kr, allt annat konstant. För att avgöra om koefficienten skiljer sig signifikant från 0 

                                                 
2 MVE – Marknadsvärde för eget kapital; BVEadj – Bokfört värde för eget kapital justerat för den operationella 

leasingtillgången; OLL – Operationell leasingskuld; NI – Årets resultat 
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avläser vi p-värdet som är 0,000. P-värdet underskrider signifikansnivån på 1 % (0,01), och vi 

förkastar därmed nollhypotesen, H8. Med en signifikansnivå på 1 % kan vi påvisa att investerare 

tar hänsyn till information om operationell leasing i noterna i sina beräkningar vid värdering av 

ett företags marknadsvärde. 

Tabell 9: Regressionsekvation 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi studiens resultat utifrån tidigare forskning samt agent-

principalteorin och ”Disclosure vs. Recognition”. Kapitlet börjar med en analys av resultatet 

från våra statistiska undersökningar, och avslutas med en teorinära analys för att förklara 

resultatet. 

6.1 IFRS 16:s påverkan på resultat- och balansräkning 

Kapitalisering av operationell leasing i enlighet med IFRS 16 har bidragit till ökade skulder och 

tillgångar för samtliga industriföretag i studien. Skulderna har i genomsnitt ökat med 31,6 %, 

vilket är en betydligt högre ökning än den genomsnittliga ökningen på tillgångarna, som ligger 

på 14,6 %. Anledningen till skillnaden mellan tillgångar och skulder är att tillgångarna 

förväntas skrivas av linjärt, vilket sker i en snabbare takt än den procentuella amorteringen av 

skulderna. Vårt resultat som visar att skuldkvoten ökar till följd av IFRS 16 bekräftar att 

företagen genom att redovisa leasingavtal operationellt hållit nere sin skuldkvot, vilket även 

bekräftas av Giner & Pardo (2018). Att skulderna ökar dubbelt så mycket som tillgångarna 

tyder på att företag undanhållit skulder tidigare genom att redovisa leasingavtal operationellt. 

Detta tyder på att de som varit kritiska till IAS 17, och förespråkar IFRS 16,  har rätt i att 

regeländringen kommer ge investerare en mer rättvisande bild av hur verksamheten finansieras.  

Något mer varierande effekter går att observera på resultaträkningen, där majoriteten av 

företagens resultat har ökat med undantag för två företag, CTT och Opus, där resultaten har 

minskat. Hur resultaträkningen påverkas beror på flera olika faktorer som ränte- och skattesats, 

leasingkostnadens storlek och företagens resultat innan justeringar. Att endast två av de 30 

undersökta industriföretagen fick ett minskat resultat kan vi dock inte hitta någon tydlig 

förklaring till, eftersom tillämpad ränta och skattesats för CTT och Opus låg i linje med övriga 

företag. 

6.2 IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal 

Efter att ha kapitaliserat operationell leasing utifrån reglerna i IFRS 16 har samtliga kategorier 

av finansiella nyckeltal påverkats signifikant. Vårt resultat stöds av alla de tidigare studier som 

vi jämfört vårt resultat med (Beattie et al., 1998; Durocher, 2008; Fülbier et al., 2008; Fitó et 

al., 2013; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Vi kan dock konstatera att 

balansräkningen, och de nyckeltal som baseras på den, påverkats mest eftersom störst 

justeringar har gjorts på skulder och tillgångar. Även om samtliga kategorier av finansiella 

nyckeltal påverkas signifikant finns det enskilda nyckeltal som visar en mindre förändring, och 
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kategorier som inte påverkas signifikant när hänsyn tagits till storleken på företagen. Nedan 

följer en analys av varje nyckeltal som granskats i studien. 

6.2.1 Balansnyckeltal 

Balansnyckeltalen är den kategori där vi kan se störst effekt av kapitaliseringen, vilket  förklaras 

av att balansräkningen är den finansiella rapport som påverkats mest. Den genomsnittliga 

förändringen på skuldsättningsgraden är i vår studie 37,6 %. Denna betydande förändring av 

skuldsättningsgraden går i linje med tidigare studier; 48,7 % (Beattie et al, 1998); 22 % (Fülbier 

et al, 2008); 23,48 % (Fitó et al, 2013); 32,1 % (Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Det 

resultat som ligger närmast vårt är Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez (2018), vilket är rimligt 

då vi tillämpat deras kapitaliseringsmetod. Förändringen av skuldsättningsgraden innebär att 

skulderna för samtliga företag har ökat i relation till eget kapital. Detta ger en bild av att 

företagen inte är lika finansiellt starka som de tidigare rapporterat i sina finansiella rapporter, 

vilket enligt Fitó et al. (2013) kan bidra till en försämrad position på marknaden och att 

investerarna får en försämrad bild av företaget.  

Skuldkvoten har i genomsnitt ökat med 13,4 % i vår studie. Även Durocher (2008) som fick en 

förändring på 4,02 %, observerade en ökning av skuldkvoten. Vårt resultat visar dock en större 

ökning av skuldkvoten, vilket kan förklaras av att våra kapitaliseringsmetoder skiljer sig något 

åt eftersom deras metod inte är anpassad till IFRS 16, och tyder på att reglerna i IFRS 16 

påverkar skuldkvoten mer. Detta bekräftas även av att Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) 

fick en ökning av skuldkvoten på 9,3 %, vilket överensstämmer mer med vårt resultat. 

Ökningen av skuldkvoten förklaras av att skulderna ökat mer än tillgångarna. Detta innebär att 

en större del av företagets tillgångar finansieras av skulder när alla leasingavtal redovisas i 

balansräkningen, vilket innebär en högre finansiell risk för företaget och investerarna. Detta 

kan enligt Kenton (2019) resultera i att investerarna blir mer avvaktande inför att investera 

kapital i företaget.  

Vi har observerat en större påverkan på balansnyckeltalen än tidigare studier visat (Beattie et 

al, 1998; Fülbier et al, 2008; Fitó et al, 2013; Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Det här 

beror på att leasing som finansieringskälla har ökat de senaste åren (Gleeson, 2018), vilket kan 

förklara att både vi och Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) fick en relativt stor påverkan 

på balansnyckeltalen. En ytterligare förklaring till att balansnyckeltalen påverkas mer i vår 

studie är att vi använt diskonteringsräntan för ”Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser”, som grundar sig på aktuella referensräntor vilka var betydligt lägre 2017 än 
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tidigare år (Euribor, 2019). Detta har bidragit till att vi använt en lägre diskonteringsränta och 

därmed gjort större justeringar av tillgångar och skulder.  

Resultatet av hypotesprövningen för respektive kluster visade att företagens balansnyckeltal 

påverkades signifikant oberoende av företagens storlek. Vårt resultat, från testet av 

balansnyckeltal, stöds av det som Fitó et al. (2013) kom fram till i sin studie, där inget samband 

mellan företagens storlek och påverkan på nyckeltalen noterades. 

6.2.2 Lönsamhetsnyckeltal 

Vår genomsnittliga förändring på räntabilitet på totalt kapital är -0,2 %, vilket ligger nära 

tidigare studiers resultat; 0,72 % (Durocher, 2008); 0,1 % (Fülbier et al, 2008); -3,7 % (Fitó et 

al, 2013); 3,07 % (Moralez-Díaz & Zamora-Ramírez, (2018). Anledningen till denna minimala 

påverkan är att förändringen av rörelseresultatet (16,7 %) och de totala tillgångarna (14,6 %) är 

relativt lika. 

Den något större förändringen på räntabilitet på eget kapital ligger på 16,5 %, vilket är relativt 

högt i jämförelse med tidigare studier. Beattie et al. (1998) fick en förändring på 4,8 %, vilket 

ligger nära resultatet av Durocher (2008) som fick 6,64 %, och Fülbier et al. (2008) som fick 

4,4 %. Fitó et al. (2013) visade dock en betydligt större förändring på -17,67 %. Att vårt resultat 

skiljer sig från dessa studier beror på att vi använt en kapitaliseringsmetod som är mer anpassad 

till reglerna i IFRS 16. I vår metod används en lägre diskonteringsränta och en högre 

leasingkostnad, då vi inte endast använt kostnaden för icke uppsägningsbara leasingavtal. 

Resultatet antyder att reglerna i IFRS 16 kommer ha en större påverkan än andra standarder för 

redovisning av leasing som tidigare studier undersökt. Att räntabilitet på eget kapital ökar anses, 

ur ett investerarperspektiv, vara positivt då deras avkastning på investerat kapital ökar och 

potentiella risker minskar. 

Testet av effekterna på lönsamhetsnyckeltalen för respektive kluster visade en signifikant 

påverkan för mid cap och large cap men inte för small cap. Reglerna i IFRS 16 påverkar således 

inte lönsamheten märkbart för mindre börsnoterade industriföretag i Sverige. Vårt resultat tyder 

på att mindre företag inte leasar tillgångar i lika stor utsträckning som medelstora och stora 

företag. Detta strider mot  Fitó et al. (2013) som i sin studie drog som slutsats att storleken på 

företaget inte hade någon betydelse för utfallet, vilket tyder på att förekomsten av leasing som 

finansieringskälla skiljer sig mellan Sverige och Spanien. 
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6.2.3 Likviditetsnyckeltal 

Likviditetsnyckeltal är den kategori som påverkats minst av kapitaliseringen, där vi observerar 

en genomsnittlig ökning av kassalikviditeten på 2,8 %. Detta beror på att kassaflödet inte 

påverkades märkbart av kapitaliseringen, eftersom kassaflödet ökade vid återförandet av årets 

leasingkostnad för att sedan minska med en räntekostnad och skatt. Att likviditetsnyckeltal inte 

påverkas lika mycket som balans- och lönsamhetsnyckeltal bekräftas även av Durocher (2008) 

och Fitó et al. (2013) som fick relativt små förändringar på 4,74 % respektive -4,7 %.  

Genom att testa hypoteserna för respektive kluster kunde vi även på likviditetsnyckeltalen 

konstatera att small cap inte påverkades signifikant av kapitaliseringen vilket, likt 

lönsamhetsnyckeltalen, går emot det Fitó et. al (2013) drog som slutsats i sin studie, att 

företagens storlek inte har någon betydelse för utfallet. Vi kunde dock se en signifikant 

påverkan på likviditetsnyckeltalen för mid cap och large cap som även här går i linje med vårt 

resultat för lönsamhetsnyckeltalen. Det här resultatet innebär att betalningsförmågan påverkas 

signifikant av IFRS 16 för stora och medelstora börsnoterade industriföretag, men inte för de 

mindre.  

6.3 Betydelsen av informationens placering 

Resultatet av vår regressionsanalys visar att investerare tar hänsyn till information om 

operationell leasing i noterna, i sina beräkningar, vid värdering av ett företags marknadsvärde.  

Eftersom investerare redan tar informationen i noterna i beaktande kommer en förflyttning av 

informationen till de finansiella rapporterna inte att göra någon skillnad, eftersom ingen ny 

information tillförs investerarna. Detta innebär således att placeringen av informationen i 

årsredovisningen, ur ett investerarperspektiv, inte har någon betydelse och att IFRS 16 därför 

kan komma att bli ett ”onödigt ont”. 

Vårt resultat som visar att investerare likställer informationen i noterna med det som står i de 

finansiella rapporterna får stöd av Shah et al. (2013) och Giner & Pardo (2018), som i  debatten 

kring ”Disclosure vs. Recognition” menar att informationens användbarhet inte styrs av 

informationens placering. Även Barone et al. (2014), som i sin studie konkluderat att en ny 

standard för leasingavtal inte kommer att påverka sofistikerade investerare eftersom de redan 

tar hänsyn till det som finns i noterna, stödjer vårt resultat. Det finns även studier som dragit 

slutsatser som skiljer sig från vårt. Ahmed et al. (2006) menar att investerare är mer 

uppmärksamma på informationen som står i de finansiella rapporterna än det som står i noterna. 

De har undersökt hur informationens användbarhet påverkas av dess placering, men de har inte 

inriktat sig på leasing, vilket kan förklara varför deras resultat skiljer sig från vårt. Däremot har 
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Callahan et al. (2013), som i sin studie undersökt IFRS 16:s motsvarighet i USA, kommit fram 

till att det finns investerare som inte är kapabla att hantera den information om leasingavtal som 

finns i noterna. Att vårt resultat skiljer sig från andras kan därmed inte helt förklaras av att vi 

undersökt olika områden, utan snarare av att metoderna skiljer sig åt.  

Att resultatet från regressionsanalys, som visar att informationens placering inte har någon 

betydelse för dess användbarhet, både stöds och motsägs av tidigare studier förklaras av att det 

finns två synsätt; ”the rational differences view” och ” the user characteristics view”. Den 

förstnämnda menar att det är informationens placering som avgör användbarheten, och den 

sistnämnda att det är kognitiva faktorer hos användaren som avgör. De kognitiva faktorerna 

innebär att sofistikerade investerare har lättare att ta till sig den information som står i noterna, 

på grund av erfarenhet och kompetens. Både vår studie och tidigare studier har endast fokuserat 

på hur informationens placering påverkar dess användbarhet, och inte på de kognitiva faktorer 

hos investerare som också kan vara av betydelse. Detta har bidragit till olika utfall beroende på 

hur sofistikerade valda företags investerare är. I studier som visar att investerare redan tar 

hänsyn till informationen i noterna, består troligtvis majoriteten av urvalet av sofistikerade 

investerare som är kapabla att ta till sig informationen, och vice versa. Detta antagande går dock 

inte att bekräfta då det inte framgår i de tidigare studierna.  

Även om vårt resultat stödjer de som är kritiska till IFRS 16, som menar att den nya standarden 

endast är ett ”onödigt ont”, finns fortfarande möjligheten att IFRS 16 kan uppfylla sin funktion 

för de investerare som inte är lika kapabla att hantera informationen från noterna. Detta 

eftersom reglerna i IFRS 16 bidrar till att lika transaktioner för leasingavtal numera kommer 

redovisas likadant bland företag som följer IFRS, vilket enligt Lundqvist (2014) kommer öka 

jämförbarheten och enligt Singh (2012) ge investerare en mer rättvisande bild av hur 

verksamheten finansierats. 

Resultatet av första delen i vår studie visar att det överlag sker en signifikant påverkan på de 

finansiella nyckeltalen i företag inom industribranschen, vilka deras investerare använder när 

de analyserar företag (Breton & Taffler, 1995). Detta tyder på att de finansiella rapporterna, 

innan införandet av IFRS 16, krävt omfattande justeringar för att ge en rättvisande bild av hur 

verksamheten finansieras. Således har informationen i de finansiella rapporterna ökat till följd 

av kapitaliseringen av operationell leasing, och därmed kan IFRS 16 komma att minska 

informationsasymmetrin mellan företag och investerare. Detta resultat stöds av Principal-

agentteorin som säger att problemet med informationsasymmetri kan minska med hjälp av lagar 
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och regler som styr vad företaget måste dela med investerare i de finansiella rapporterna 

(Hendriksen & Van Breda, 2001).  

Resultatet av den andra delen i vår studie, visar däremot att investerare redan tar hänsyn till den 

information om operationell leasing som står i noterna. Detta innebär att även om nyckeltalen 

visade en signifikant påverkan, kommer IFRS 16 inte påverka informationsasymmetrin i någon 

större utsträckning, eftersom ingen ytterligare information om företagets verksamhet tillförs. 

Det som kommer hända är istället att redan befintlig information om operationell leasing 

omplaceras från resultaträkningen och noterna till balansräkningen. 

 Även om ingen ny information tillförs, tyder vårt resultat på att det innan IFRS 16 krävts att 

investeraren gjort omfattande justeringar för operationell leasing i resultat- och balansräkningen 

för att få en rättvisande bild av hur verksamheten finansierats. Att investerare behöver göra 

dessa justeringar för operationell leasing innebär att de måste lägga resurser för att kunna 

övervaka hur företaget förvaltar deras kapital, vilket enligt Deegan & Unerman (2011) skapar 

agentkostnader. Eftersom vårt resultat visar en signifikant påverkan på nyckeltalen, och således 

även på de finansiella rapporterna, tyder det på att agentkostnaderna kommer minska. Detta 

eftersom investerare, i och med införandet av IFRS 16, inte längre kommer behöva lägga 

resurser på att göra dessa omfattande justeringar för operationell leasing.  
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7. Slutsats 

I följande kapitel drar vi slutsatser utifrån vårt resultat och analys för att besvara vår 

frågeställning. Kapitlet avslutas med samhälleliga och etiska reflektioner samt studiens bidrag 

och förslag till vidare studier. 

Syftet med studien var att undersöka om IFRS 16 kommer att uppfylla sin funktion, och således 

minska informationsasymmetrin mellan företag och investerare, eller endast är ett ”onödigt 

ont”. 

För att uppnå syftet har vi ställt följande frågeställningar:  

 Hur kan införandet av IFRS 16 komma att påverka industriföretagens balans- och 

resultaträkningar samt finansiella nyckeltal? 

 Hur kan den omplacering av informationen kring leasingavtal, som IFRS 16 medför, 

komma att påverka investerares värdering av industriföretag?  

7.1 Slutsatser 

Den tidigare standarden för redovisning av leasingavtal, IAS 17, kritiserades för att ge företag 

möjligheten att undanhålla företagets faktiska finansiella ställning, vilket skapade en 

informationsasymmetri mellan företaget och deras investerare. Normgivarna tog fram IFRS 16 

för att lösa denna problematik genom att tvinga företagen att visa upp en rättvisande bild av hur 

deras verksamhet finansierats. Genom vår studie har vi fått fram att reglerna i IFRS 16 innebär 

signifikanta förändringar på företagens finansiella rapporter och nyckeltal. Detta innebär att det 

tidigare krävts omfattande justeringar för att investerare ska få fram ett beslutsunderlag som 

korrekt återspeglar företagens verksamhet. 

Studiens utfall visar på en signifikant påverkan av industriföretagens samtliga finansiella 

nyckeltal, med undantag för lönsamhets- och likviditetsnyckeltalen för mindre börsnoterade 

industriföretag, medan balansnyckeltalen påverkades signifikant för samtliga företag i urvalet. 

Slutsatsen vi kan dra från detta är att svenska industriföretag kan förvänta sig störst effekt på 

balansräkningen till följd av IFRS 16 eftersom balansnyckeltalen påverkas mest, men att det 

även kommer bli en viss effekt på lönsamhet och likviditet för medelstora och stora 

börsnoterade industriföretag i Sverige. På industribranschen i stort förväntas balansnyckeltalen 

öka, skuldsättningsgraden i genomsnitt med 37,6 % och skuldkvoten med 13,4 %. Detta tyder 

på att svenska börsnoterade industriföretag utnyttjat möjligheten som IAS 17 gav dem, att 

redovisa leasingavtal operationellt för att hålla nere sina skulder.  
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Lönsamhetsnyckeltalen förväntas både öka och minska. Räntabilitet på totalt kapital förväntas 

minska i genomsnitt med 0,2 %, medan räntabilitet på eget kapital förväntas öka i genomsnitt 

med 16,5 %. En något mindre förändring förväntas ske på kassalikviditeten, där vi ser en  

genomsnittlig ökning på 2,8 % till följd av kapitaliseringen. 

Vårt resultat som visar att lönsamhetsnyckeltal och likviditetsnyckeltal inte påverkas 

signifikant för mindre börsnoterade industriföretag kan tyda på att behovet av en regeländring 

minskar ju mindre företagen är. Att valmöjligheten att redovisa leasingavtal operationellt eller 

finansiellt kvarstår i K3:s regelverk kan därför anses lämpligt, då effekterna inte förväntas vara 

signifikanta för mindre företag i industribranschen. Hur effekterna ser ut i andra branscher har 

dock inte undersökts i denna studie och kan därmed skilja sig från vårt resultat. Vi kan därmed 

inte dra några slutsatser kring lämpligheten för en standardändring för andra branscher som 

följer K3. 

Det framgår av vår studie att det finns ett samband mellan redovisning av operationell leasing 

och investerares värdering av företag, vilket innebär att investerarna redan tar hänsyn till 

informationen i noterna. Utifrån det här kan vi dra slutsatsen att den omplacering av information 

kring leasingavtal, som IFRS 16 innebär, inte kommer påverka investerares värdering av 

företag. Eftersom informationen inte kommer bli mer användbar för investerarna vid en 

omplacering, samt att reglerna i IFRS 16 inte innebär att företagen ska lämna någon ny 

information, kommer inte heller informationsasymmetrin mellan företagsledning och 

investerare att minska.  

Även om IFRS 16 inte förväntas minska informationsasymmetrin mellan företagsledning och 

investerare, kan de nya reglerna komma att vara till fördel för mindre sofistikerade investerare, 

vilka nu får tillgång till ett mer tillförlitligt beslutsunderlag som de inte varit kapabla till att ta 

fram själva. Standardändringen kommer även att minska agentkostnader då investerarna inte 

längre behöver lägga resurser på att kapitalisera operationell leasing för att få fram ett 

tillförlitligt beslutsunderlag. Vi kan därför dra slutsatsen att IFRS 16 inte endast är ett ”onödigt 

ont”.  
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7.2 Samhälleliga och etiska reflektioner 

Målet med IFRS 16 är att redovisningen av leasingavtal bättre ska återspegla hur företagen 

finansierar sin verksamhet. Detta genom att ta bort möjligheten för företagen att redovisa 

leasingavtal operationellt, och således begränsa deras egna tolkningar av IFRS regler för 

redovisning av leasingavtal. Vårt resultat tyder på att det tidigare krävts omfattande justeringar 

av de finansiella rapporterna, vilket innebär att företagen inte visat upp en rättvisande bild av 

hur verksamheten finansierats inför sina intressenter. Företagens intressenter består dels av 

sofistikerade investerare som är kapabla att göra dessa justeringar, och dels mindre sofistikerade 

investerare som privatpersoner. Innan införandet av IFRS 16 har privatpersoner som velat 

investera sina besparingar behövt förlita sig på att företagen visar upp en korrekt och rättvisande 

bild av verksamheten. Ur ett samhälleligt perspektiv kan IFRS 16 anses vara positivt, då  även 

privatpersoner numera kan ta tillförlitliga investeringsbeslut, och inte enbart sofistikerade 

investerare. Om fler privatpersoner väljer att investera sina besparingar i aktier medför det mer 

kapital till företagen, vilket bidrar till att marknaden de är verksamma på kan utvecklas och få 

en snabbare tillväxt. Det leder även till en möjlig tillväxt på privatpersonernas investerade 

besparingar. Till följd av att hushållens privatekonomi växer ökar även konsumtionen, vilket är 

positivt för landets ekonomi.  

Resultatet av vår studie visar att sofistikerade investerare redan tar hänsyn till information om 

operationell leasing i noterna, och således inte kommer värdera svenska industriföretag 

annorlunda till följd av IFRS 16. Detta innebär att även om företagen visar upp mer skulder i 

sina finansiella rapporter, kommer investerare inte att sluta investera i företagen. Det kommer 

troligtvis inte heller öka deras investeringar till följd av att de finansiella rapporterna ger ett mer 

tillförlitligt beslutsunderlag. Sammanfattningsvis kommer sofistikerade investerare inte ändra 

sitt investeringsbeteende till följd av IFRS 16, medan mindre sofistikerade investerare, som 

privatpersoner, får bättre möjligheter att ta säkra investeringsbeslut. Den enda negativa effekten 

vi kan se av IFRS 16 är att företagen behöver lägga resurser på att ändra sin redovisning av 

leasingavtal.  

Det är viktigt att poängtera att vår studie endast är en ex-ante analys av vad som kan förväntas 

ske i och med införandet av IFRS 16. Blir det faktiska utfallet detsamma som vi förutspår 

kommer IFRS 16 inte få några större konsekvenser på samhället, men vi kan konstatera att de 

positiva effekterna överväger de negativa ur ett samhällsperspektiv.  
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7.3 Uppsatsens bidrag & förslag till vidare studier 

Vår studie bidrar till en förståelse för hur en ny standard för leasing kan påverka svenska 

börsnoterade företag inom industrin och deras investerare. Detta genom att vårt resultat visar 

effekterna på företagens finansiella rapporter och nyckeltal, och om detta påverkar hur 

investerare värderar företagen. Vårt resultat som visar att investerares värdering av företagen 

inte kommer påverkas av IFRS 16, kan komma som en lättnad för industriföretag i Sverige som 

varit oroliga för att den nya standarden ska medföra att investerare kan komma att få en 

försämrad bild av deras verksamhet. 

Vår studie kan även vara till nytta för normgivare i Sverige, i det fall en ändring av reglerna för 

leasingavtal i K3 skulle vara aktuellt. Detta eftersom den visar hur svenska företag, som 

finansierar en stor del av sin verksamhet med leasingavtal, påverkas av att möjligheten att 

redovisa leasingavtal operationellt försvinner. Utifrån vårt resultat rekommenderar vi 

normgivare i Sverige att behålla möjligheten för företag att redovisa leasingavtal operationellt 

eller finansiellt, eftersom effekterna av IFRS 16 inte förväntas bli stora på mindre företag. 

Genom vår studie har det även framgått att den största fördelen med IFRS 16 är att mindre 

sofistikerade investerare, som privatpersoner, numera kan ta tillförlitliga investeringsbeslut. 

Eftersom företag som tillämpar K3 inte är noterade på börsen, är denna fördel inte ett relevant 

argument för att ändra reglerna i K3. 

Vi har med vår studie bidragit med en ökad kunskap om informationsasymmetri mellan företag 

och investerare. Vi kan konstatera att om nya lagar och regler ska lyckas minska 

informationsasymmetrin, krävs regleringar som får företagen att dela med sig av ny information 

om deras verksamhet. Det räcker inte att företagen enbart omplacerar redan befintlig 

information, vilket är fallet med IFRS 16. Genom att undersöka svenska industriföretag har vi 

även fyllt en kunskapslucka, eftersom inga tidigare studier undersökt hur kapitalisering av 

operationell leasing påverkar företag i Sverige.  

Vi rekommenderar att i vidare studier genomföra en ex-post analys av IFRS 16, när det faktiska 

resultatet publiceras i årsredovisningarna för räkenskapsår 2019. För att få en djupare förståelse 

för hur investerare och företagsledning resonerar kring den nya standarden, vore det även 

intressant att föra en dialog med ovan nämnda parter i en kvalitativ studie. Ett ytterligare förslag 

till vidare studier är att jämföra olika branscher i Sverige, för att se om effekterna av IFRS 16 

varierar beroende på vilken bransch företaget tillhör.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Individuella reflektioner 

Linnéa Jonsson 

När jag och Clara valde att skriva examensarbetet tillsammans kändes det väldigt bra och 

självklart val då vi tidigare skrivit flera arbeten tillsammans och fungerat bra ihop. När vi skulle 

välja ämne var det till en början väldigt svårt att hitta något att skriva om. På höstterminen innan 

examensarbetet läste vi kursen Externredovisning 3, där vi fick lära oss om regelverket IFRS, 

och kursen Företagsanalys & företagsvärdering, i vilken vi fick göra justeringar av företags 

årsredovisningar. I kurserna fick vi reda på att en nya standard för leasingavtal skulle införas 

2019. Vi fick då en idé om att skriva om IFRS 16 och undersöka vilka effekter den skulle kunna 

få på årsredovisningar. 

Första delen i examensarbetet var väldigt krävande och vi bestämde oss redan från början att vi 

skulle sitta varje dag i skolan och skriva hela arbetet tillsammans. Vi satt från klockan 8 till 16 

varje dag och läste många vetenskapliga artiklar för att få en helhetsbild över området och 

formulera vårt problemområde. Vi hade bestämt oss för att göra en kvantitativ studie då vi ville 

göra en jämförelse av årsredovisningar före och efter reglerna i IFRS 16 och vi hittade flera 

vetenskapliga artiklar som genomfört liknande studier på andra länder, men ingen som studerat 

svenska företag. Även fast det fanns många vetenskapliga artiklar kring kapitalisering av 

operationell leasing så fanns det ingen tydlig beskrivning i någon om hur det skulle gå till. Vi 

fick då ett tips från vår handledare att maila till författarna av den studie som vi hade som grund 

till vårt eget arbete. Efter knappt en dag fick vi ett svar från Constancio Zamora-Ramírez som 

skickade med bilagor och extra material, vilket har varit till stor hjälp när vi gjorde alla 

justeringar. Till slut efter många långa dagar hade vi fått ihop ett första utkast på 

planeringsrapporten som vi skickade till vår handledare. Vi fick mycket bra kommentarer som 

vi tog till oss och använde för att förbättra planeringsrapporten som vi sedan fick godkänt för. 

Vår handledare har varit till stor hjälp under hela arbetets gång och är tror jag en stor anledning 

till att arbetet kring min och Claras uppsats gått så pass bra under hela vårterminen. 

Vi hade till en början räknat med att behöva göra alla beräkningar och justeringar manuellt för 

varje företag och att det skulle ta väldigt mycket av vår tid. Sedan insåg vi att Excel kunde 

användas för att skapa kalkyler som kunde göra det arbetet åt oss, vilket resulterade i att våra 

undersökningar gick betydligt snabbare än planerat. Denna del i arbetet anser jag var den mest 
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utmanande till en början innan vi visste hur allt skulle gå till, men också den mest lärorika då 

jag har fått tillämpa de kunskaper jag samlat på mig från tidigare kurser inom redovisning och 

statistik. Jag har även genom att arbeta med Excel fått en djupare förståelse för hur det kan 

användas som ett verktyg vilket jag tror kommer vara till användning när jag kommer ut i 

arbetslivet. Att få utnyttja mina kunskaper inom statistik är även det något jag är glad över, då 

jag genom detta fått en bredare kunskap och bättre förståelse för hur statistiska undersökningar 

kan användas. Att vi även fick möjligheten, genom vår handledare, att ha ett möte med Marie 

Lundgren som är adjunkt i statistik var även det väldigt givande och till en stor hjälp för att vi 

skulle kunna genomföra vårt arbete. 

Nu när jag ser tillbaka på hela uppsatsen och alla delmoment så har allt varit en utmaning i sig, 

men det som varit mest utmanande var att hitta bra teorier att använda. Vi satt flera dagar och 

sökte på allt vi kunde komma på för att hitta teorier som passade in. Principal-agentteorin valde 

vi ganska snabbt då vi kunde koppla den till relationen mellan företag och investerare, men 

även fast den passade in så var enbart den inte tillräcklig för uppsatsen. Den här processen var 

väldigt jobbig att ta sig igenom då det inte kändes som att något mer än Principal-agentteorin 

gick att tillämpa, men när vi till slut hittade artikeln av Giner & Pardo (2018), som undersökt 

sambandet mellan informationens placering och hur investerare värderar företag, var det som 

att den sista pusselbiten i uppsatsen föll på plats. Detta ledde oss in på debatten 

kring ”Disclosure vs. Recognition” och efter att vi genomfört en regressionsanalys och samlat 

in information kring teorin ”Disclosure vs. Recognition” var jag inte längre orolig över att vi 

skulle få ihop uppsatsen. 

Genom att genomföra examensarbetet med Clara har jag lärt mig att samarbeta med andra under 

en längre period och blivit betydligt bättre på att strukturera och planera ett arbete för att det 

ska bli klart i tid. Samarbetet har fungerat väldigt bra då vi båda har prioriterat examensarbetet 

fram för allt annat, vilket har gjort att vi alltid legat bra i planeringen. Hela arbetet har vi skrivit 

tillsammans, vilket jag tycker varit väldigt bra då vi hela tiden har kunnat diskutera vad vi vill 

få fram och hållit en röd tråd i texten. Detta tror jag har varit ett vinnande koncept då vi under 

arbetets gång varit kritiska samt vridit och vänt på varje mening för att det ska bli så bra som 

möjligt. Examensarbetet har varit tufft vissa dagar men framförallt väldigt lärorikt och jag vill 

tacka vår handledare som hela tiden funnits där med kommentarer och infallsvinklar som 

stundtals varit väldigt utmanande men som har hjälpt oss att skriva ett bra arbete. Slutligen vill 

jag rikta ett stort tack till min medförfattare Clara som har gjort det roligt att skriva arbetet och 

hela tiden varit ett stort stöd för mig. 
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Clara Svensson 

Jag och Linnéa träffades redan första veckan i skolan och har sedan dess skrivit många arbeten 

tillsammans. Vi visste därför tidigt att vi jobbar bra ihop och ville skriva vår kandidatuppsats 

tillsammans. Desto svårare var det att bestämma oss för ett ämne som vi fann tillräckligt 

intressant att fördjupa oss inom. I en kurs vi hade under höstterminen fick vi lära oss att en ny 

IFRS standard för redovisning av leasing var på gång. Därifrån fick vi idén att undersöka vilka 

potentiella effekter den nya standarden kunde få. Vi hittade några tidigare studier inom ämnet 

och kom då på att vi ville göra justeringar av årsredovisningar. Detta var till en början ganska 

skrämmande för mig. Även om vi gjort justeringar i tidigare kurser, så var dessa mer omfattande 

och inte lika översiktliga som de vi gjort tidigare. Vi la väldigt mycket tid på att lära oss hur 

justeringarna gick till, eftersom de inte var beskrivna i detalj i de vetenskapliga artiklar som vi 

hittade. Efter en omfattande granskning av flera tidigare studier, och mailkontakt med ett par 

forskare från Spanien, lyckades vi sammanställa en Excelkalkyl för våra justeringar. När vi väl 

hade lyckats genomföra våra justeringar, och dessutom fick godkänt på vår planeringsrapport, 

kände jag mig säker på det vi gjorde, och att arbetet skulle bli riktigt bra.  

Något som varit väldigt roligt, men även en utmaning, är våra statistiska undersökningar. Det 

har varit roligt att vi fått användning av det vi lärt oss i de statistikkurser som vi läst, men även 

att jag fått lära mig väldigt mycket nytt. Vi fick lägga ner väldigt mycket tid på att säkerställa 

att vi använde rätt tester, men även att vi genomförde och tolkade dem rätt. Här fick vi även, 

genom vår handledare, möjligheten att sitta ner med Marie som är adjunkt i statistik, vilket var 

väldigt hjälpsamt.  

En ytterligare utmaning som vi fick lägga ner väldigt mycket tid på var att hitta teorier som 

passade till vårt ämne. Vi kände att de teorier som vi läst om i tidigare kurser inte riktigt lämpade 

sig fullt ut till det vi gjorde. Till en början hade vi bara agent-principalteorin, men det var ändå 

något som saknades. Vi fick därför lägga ner mycket tid och energi på att läsa om teorier och 

även tidigare studier för att hitta något mer som vi kunde tillämpa. När vi till slut hittade 

”Disclosure vs. Recognition” kände jag verkligen att vår studie var komplett, och den förklarade 

verkligen det vi ville ha sagt.  

Mitt och Linnéas samarbete har fungerar väldigt bra eftersom vi har samma ambitioner och 

målsättningar. Vi är båda strukturerade, vilket har gjort att vi redan från start suttit i skolan varje 

dag från 8 till 16. Vi har därför gjort allting tillsammans, och inte behövt sitta själva på kvällar 

eller helger, vilket jag tycker har varit väldigt skönt. Dessutom har vi haft väldigt roligt 
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tillsammans, vilket bidragit till att det inte ens varit jobbigt att gå till skolan. Vi har hela tiden 

suttit och skrivit varenda mening och varenda stycke tillsammans, och vi har därför alltid varit 

överens om det som hamnat på pappret eftersom vi mer eller mindre analyserat varenda mening 

i skrivande stund. Även om detta sätt att arbeta tar längre tid än att dela upp arbetet så tror jag 

att det resulterat i en bättre och mer genomtänkt text. Vi har även fått väldigt mycket hjälp av 

vår handledare som bidragit med mycket hjälpsamma kommentarer för att vårt arbete skulle bli 

så bra som möjligt. Även om det var lite jobbigt i stunden, och det kändes som att hon var 

väldigt petig, så är jag väldigt tacksam för all hjälp vi fått.  

Sammanfattningsvis så skulle jag säga att denna termin varit utmanande och lärorik. Även om 

jag haft mycket användning av det vi lärt oss under dessa tre år, så har jag lärt mig mycket nytt. 

En sak som jag tror kommer vara väldigt användbart i framtiden är de kunskaper som jag fått i 

Excel, som jag till och med tycker är roligt idag. Det har även varit roligt att verkligen få 

fördjupa sig inom något, och känna att man faktiskt är duktig på ämnet. Avslutningsvis så har 

jag haft väldigt roligt, mycket tack vare Linnéa.  
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Bilaga 2. Arbetsgång kapitaliseringsmetoden 

1. Beräkna den orapporterade skulden 

 

Nuvärdesformel: 

𝑁𝑉 =  
𝐾𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛  

NV = Nuvärde 

KF = Kassaflöde 

r = Diskonteringsränta 

n = Antal år 

 

Framtagning av kassaflöde: 

 Ta leasingkostnaden för den aktuella årsredovisningen som ska justeras. Anta att 

kostnaden är 100 mkr. 

 Om den genomsnittliga leasingperioden är 20 år, görs ett antagande att det föreligger 

20 leasingkontrakt, vilka förfaller med ett års mellanrum över de kommande 20 

åren. 

 Kassaflödet kommer att se ut som följande: KF år 1 = 100, KF år 2 = 95 etc. KF år 

20 = 5.  

 

2. Beräkna den orapporterade tillgången (nyttjanderätten) 

𝑁𝑅 = 90 % 𝑥 𝑁𝑉 

NR = Nyttjanderätt 
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3. Justera balans- och resultaträkning 

 

Tabell 10: Justering resultaträkning 

 

Tabell 11: Justering balansräkning 

 

* Skillnaden mellan leasingskuld och nyttjanderätt delas upp i upplupen skattefordran och eget 

kapital. 
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Kalkylering 

För att kunna göra erforderliga justeringar har vi tagit fram en Excelkalkyl, som utifrån en 

leasingkostnad, ränta och skattesats, tar fram alla siffror vi behöver i genomförandet.  

Figur 2 visar vår kalkyl med ett exempel där leasingkostnaden är 100, räntan 10 %, och 

skattesatsen 22 %.  

 

Figur 2: Kalkylering av justeringar 
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Bilaga 3. Siffror före och efter kapitalisering 

Tabell 12: Skulder och tillgångar före och efter kapitalisering i MSEK 

Företag Totala skulder Totala tillgångar 
  Före Efter Före Efter 

Small cap         
Balco 499 010 522 425 885 361 906 714 
Consilium 1 428 800 1 684 768 2 064 800 2 306 503 
CTT Systems 104 000 150 786 245 300 266 405 
FM Mattsson Mora 475 063 605 580 958 213 1 079 763 
Malmbergs Elektriska  128 471 318 263 417 845 593 579 
NOTE 386 757 496 680 755 978 858 498 
Pricer 199 817 254 930 918 522 969 343 
Semcon 353 500 680 047 910 100 1 212 358 
Studsvik 536 402 627 566 368 261 377 769 
Svedbergs 336 782 364 846 504 861 530 863 

Mid cap         
Alimak 2 477 700 2 689 962 5 577 000 5 791 794 
Bergman & Beving 2 074 000 2 917 813 3 633 000 4 422 091 
BUFAB 1 858 000 2 279 746 3 274 000 3 664 236 
Elanders 4 955 700 8 622 830 7 408 900 10 780 232 
Ferronordic Machines 803 406 1 225 696 1 414 484 1 806 313 
Gunnebo 3 835 000 4 637 248 5 701 000 6 428 848 
ITAB  3 873 000 4 893 965 5 657 000 6 601 736 
Momentum 1 564 000 3 003 145 2 734 000 4 068 486 
Nobina  6 371 000 6 656 790 7 807 000 8 072 958 
Opus 2 384 200 3 014 491 3 330 889 3 847 753 

Large cap         
Ahlsell 15 870 000 19 701 988 24 874 000 28 433 134 
Atlas Copco 65 015 000 72 926 372 125 738 000 133 022 507 
Bravida 8 698 000 10 796 393 13 360 000 15 313 601 
NIBE 15 183 000 16 220 649 27 990 000 28 951 536 
PEAB 21 914 000 23 586 916 32 276 000 33 844 434 
Saab 30 300 000 33 658 062 44 677 000 47 765 101 
Skanska 82 252 000 88 851 272 109 437 000 115 675 374 
Sweco 8 300 000 12 706 716 14 279 000 18 441 923 
Trelleborg 21 396 000 24 081 025 48 612 000 51 092 668 

Volvo 303 483 000 315 907 643 412 494 000 423 870 857 
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Tabell 13: Resultat före och efter kapitalisering i MSEK 

Företag Rörelseresultat Årets resultat 

  Före Efter Före Efter 

Small cap         
Balco 92 336 94 375 37 651 38 618 
Consilium 123 600 143 880 55 800 70 172 
CTT Systems 50 600 27 240 37 500 18 206 
FM Mattsson Mora 93 152 104 331 71 345 77 840 
Malmbergs Elektriska  53 967 70 584 40 367 49 292 
NOTE 93 412 103 064 72 135 77 636 
Pricer 55 693 60 511 38 675 41 176 
Semcon 95 200 123 796 72 500 87 921 
Studsvik -41 567 -34 393 -44 991 -40 517 
Svedbergs 62 978 65 436 46 498 47 824 

Mid cap         
Alimak 416 800 436 351 291 600 321 522 
Bergman & Beving 216 000 286 355 1 249 000 1 292 496 
BUFAB 304 000 340 281 213 000 232 779 
Elanders 308 200 598 506 165 000 331 573 
Ferronordic Machines 187 314 224 317 151 296 171 512 
Gunnebo 304 000 372 530 160 000 191 745 
ITAB  500 000 586 321 329 000 377 328 
Momentum 240 000 361 765 182 000 251 195 
Nobina  490 000 511 888 278 000 292 456 
Opus 106 812 159 521 73 772 27 725 

Large cap         
Ahlsell 2 043 000 2 356 041 1 428 000 1 616 607 
Atlas Copco 24 200 000 24 849 741 16 693 000 17 058 315 
Bravida 1 072 000 1 257 684 820 000 923 027 
NIBE 2 344 000 2 433 262 1 703 000 1 751 643 
PEAB 2 405 000 2 544 575 2 057 000 2 144 390 
Saab 2 155 000 2 443 517 1 438 000 1 591 117 
Skanska 4 578 000 5 150 427 4 111 000 4 478 018 
Sweco 1 425 000 1 803 696 1 223 000 1 465 800 
Trelleborg 4 022 000 4 256 913 2 874 000 2 998 251 

Volvo 30 327 000 31 405 279 21 283 000 21 753 282 
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Bilaga 4. Formelsamling nyckeltal 

I uträkning av alla nyckeltal används rapporterade siffror vid årets slut. 

Skuldsättningsgrad (Financial Leverage) 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Skuldsättningsgraden sätter företagets totala skuld i relation till det egna kapitalet, och visar 

således hur många gånger större skulderna är än det egna kapitalet (BAS, 2016). Måttet visar 

företagets finansiella styrka, där en låg skuldsättningsgrad innebär att företaget är finansiellt 

starkt, och vice versa.  

Skuldkvot (Debt Ratio) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Detta nyckeltal visar hur stor del av ett företags tillgångar som finansieras av skulder. Visar 

nyckeltalet > 1, har företaget mer skulder än tillgångar, vilket innebär en högre finansiell risk 

(Kenton, 2019). 

Räntabilitet på Totalt Kapital (Return On Assets) 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Räntabilitet på totalt kapital förklarar hur väl företagsledningen lyckas förvalta över företagets 

totala kapital. Det här nyckeltalet anses vara ett av de viktigaste nyckeltalen, då den omfattar 

en stor del av verksamheten, bortsett från hur den har finansierats. Måttet är lämpligt för företag 

som binder mycket kapital, vilket är fallet för företag inom industribranschen (BAS, 2016). 
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Räntabilitet på Eget Kapital (Return On Equity) 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑥 (1 − 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Räntabilitet på eget kapital är ett mått som visar hur stor avkastningen blir på ägarnas 

investerade kapital. Detta är därför ett intressant mått för aktieägare och potentiella investerare, 

som kan använda nyckeltalet för att utvärdera potentiella risker och vinster med investeringen 

(BAS, 2016). 

Kassalikviditet (Current Ratio)  

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑉𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

Kassalikviditeten visar förhållandet mellan ett företags likvida omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder (Öberg, 2012). Nyckeltalet är ett av de viktigaste måtten eftersom den mäter 

ett företags kortfristiga betalningsförmåga. Det är viktigt att ett företag kan betala sina 

kortfristiga skulder, för att inte likviditetsproblem ska uppstå. Visar nyckeltalet < 100 % har 

företaget ej täckning för sina kortfristiga skulder, vice versa. 
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Bilaga 5. Hypotesprövning Wilcoxon 

Nedan presenteras samtliga hypotesprövningar som genomförts i Minitab. Figurerna visar 

resultatet av respektive Wilcoxontest, där differensen mellan nyckeltalen före och efter 

kapitaliseringen har prövats. ”Descripitive Statistics” visar antal observationer (N) och 

medianen av differenserna som testas. Under ”Test” framgår resultatet av Wilcoxontestet. Figur 

3-18 visar resultaten av samtliga Wilcoxontest. 

Hypotesprövning av samtliga nyckeltal 

  

 

 

 

 

Figur 3: Samtliga företag 

Figur 5: Mid cap 

Figur 4: Small cap 

Figur 6: Large cap 
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Hypotesprövning av balansnyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Samtliga företag Figur 8: Small cap 

Figur 9: Mid cap Figur 10: Large cap 
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Hypotesprövning av lönsamhetsnyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Samtliga företag Figur 12: Small cap 

Figur 13: Mid cap Figur 14: Large cap 
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Hypotesprövning av likviditetsnyckeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 15: Samtliga företag Figur 16: Small cap 

Figur 17: Mid cap Figur 18: Large cap 
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Bilaga 6. Multipel linjär regression 

Tabell 14 ger en överblick över de variabler som regressionsanalysen bygger på, och i vilken 

utsträckning de varierar.  

Tabell 14: Deskriptiv statistik av variabler 

 

Not: Alla variabler är beräknade per utestående aktie 

 

 

Nedan följer en förklaring av figur 19.  

Under “Model Summary” finns R-sq(adj) som 

visar hur många procent av variationen i MVE 

som förklaras av de oberoende variablerna. I 

vår modell är R-sq(adj) 99,99 %. 

Under ”Coefficients” sammanställs 

koefficienterna för variablerna om ingår i 

regressionsmodellen. Tolkning av p-värde och 

VIF finns i kapitel 5.3.2. 

”Regression Equation” visar vår 

regressionsekvation som visar sambandet 

mellan MVE och de oberoende variablerna. 

Minitab upptäckte tre avvikande 

observationer. För att försäkra oss om att dessa 

inte hade en betydande påverkan för utfallet, 

genomfördes ett test där observationerna 

exkluderades. Utfallet blev detsamma och vi 

valde därför att ha kvar observationerna i vår 

analys. 

Figur 19: Regressionsanalys i Minitab 


