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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Vilken typ av leasing är investor pleasing? 

 

Seminariedatum: 14 januari 2015 

 

Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng 

 

Författare: Emma Björklund, Matilda Lodin och Robin Wallberg Dahlqvist 

 

Handledare: Peter W Jönsson 

 

Nyckelord: Leasing, investerare, kvalitativa egenskaper, IAS 17, kapitalisering 

 

Syfte: Att undersöka till vilken grad den nya leasingstandarden uppfyller de fem kvalitativa 

egenskaperna i IFRS föreställningsram, ur ett investerarperspektiv.  

 

Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats där det insamlade materialet analyseras med 

hjälp av teorier. Materialet framställs utifrån en kvalitativ studie med case följt av intervjuer 

med respondenterna 

 

Teoretisk referensram: Det inledande kapitlet beskriver nyttan med finansiella rapporter 

som beslutsunderlag. Vidare diskuteras de tre klassificeringar på redovisningsinformation 

som American Accounting Association har gjort, där fokus ligger på 

beslutsanvändbarhetssynsättet. Public interest theory beskrivs sedan då det kan förklara nyttan 

med standards. Därefter behandlas IASB:s föreställningsram med de fem kvalitativa 

egenskaperna som studien avser att behandla. I den avslutande delen beskrivs den tredelade 

analysmodell som kommer användas i uppsatsen. 

 

Empiri: Det empiriska materialet består av telefonintervjuer av investerare samt deras 

lösning av case.  

 

Slutsats: Studien har visat att utifrån de kvalitativa egenskaper som IASB presenterar så 

förväntas den nya leasingstandarden inte öka uppfyllelsen av de fem kvalitativa egenskaperna 

jämfört med nuvarande leasingstandard. Relevansen anses inte öka eftersom det är samma typ 

av information som presenteras som tidigare, och informationen som endast presenteras i 

årsredovisningen anser respondenterna inte räcka för att fatta investeringsbeslut. 

Informationen som presenteras anses inte öka väsentligheten då respondenterna fattar 

liknande beslut oavsett om leasingen kapitaliseras eller ej. Även om årsredovisningarna 

kommer bli mer lättöverskådliga genom att leasingen redovisas enligt den nya standarden så 

har inte begripligheten ökat. Jämförbarheten ökar inte eftersom respondenterna, för eller 

senare, ändå behöver bearbeta företagets leasinginformation. Respondenterna är även oroliga 

för att information som inte hör hemma i balansräkningen kommer hamna där enligt den nya 

leasinginformation, vilket visar att tillförlitligheten inte ökat.  
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Abstract 
 

 

Title: What kind of leasing is investor pleasing? 

 

Seminar date: January 14th, 2015 

 

Course: Bachelor thesis in Business Administration 

 

Authors: Emma Björklund, Matilda Lodin and Robin Wallberg Dahlqvist 

 

Advisor: Peter W Jönsson 

 

Key words: Leasing, investor, qualitative characteristic, IAS 17, capitalization 

 

Purpose: To examine to what extent the new lease standard meets the five qualitative 

characteristics of the IFRS conceptual framework, from an investor perspective. 

 

Methodology: The paper is based on a inductive approach in which the collected material is 

analyzed with the help of existing theories. The material is produced from a qualitative study 

by using case followed by interviews of the respondents.  

 

Theoretical framework: The first theoretical chapter describes the usefulness of financial 

reports in decision making. Followed by the second chapter where the three classifications of 

the accounting information made by the American Accounting Association are discussed, 

focusing on the decision usefulness approach. Public interest theory describe the benefits of 

standards and IASB's conceptual framework presents the five qualitative characteristics that 

the study intended to deal with. The final theoretical chapter describes the three-part analysis 

model that will be used through the study. 

 

Empirical foundation: The empirical material consists of telephone interviews with 

investors and their solution to the cases.  

 

Conclusions: This study has shown the new lease standard, compared to the existing lease 

standard, will not increase the fulfillment of the five qualitative characteristics presented by 

IASB. The relevance will not increase since it is still the same type of information that is 

presented with or without the new standard, and that the investors can't make decisions based 

solely on the accounting information. Based on the fact that the investors makes similar 

decisions, regardless if the leasing is capitalized or not, the sustainability is not increased. 

Even though the annual reports will be easier to understand and be more transparent when the 

lease is capitalized, the comprehencability has not increased. The investors will, sooner or 

later, have to process the company's leasing information, hence the comparability is not 

increased. The respondents are concerned that the type of information that presents from the 

new standard doesn't belong in the balance sheet, which shows that the reliability is not 

increased. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden som studien ämnar behandla presenteras. Detta 

avsnitt kommer inledas med en kort bakgrund till leasing för att sedan övergå till hur 

information från företag används som underlag för den valda intressentgruppen investerare. 

Dessutom kommer IASB:s fem viktigaste kvalitativa egenskaper att presenteras. Därefter 

följer en problemdiskussion som följs upp av en problemformulering och syfte. Kapitlet 

kommer att avslutas med en disposition för att ge läsaren en överblick av studien. 

1.1 Bakgrund  

Leasing är en finansieringskälla med anor långt bak i tiden. I slutet av 1800-talet beslutade det 

amerikanska företaget Bell Telephone Company att hyra ut telefonutrustning istället för att 

sälja den (Green, 1985). Men det stora genombrottet för leasing skulle dröja fram till 1900-

talets mitt, detta efter att amerikanska företag och leverantörer blivit medvetna om att leasing 

kan vara en del i deras marknadsföring. Åren 1963/64 introducerades leasingen i Sverige, när 

några personer från Svenska Handelsbanken iakttagit utvecklingen i USA (Green, 1985). 

Sedan dess har användandet av leasing utvecklats och fyllt en viktig möjlighet för 

företagandens finansiering. 

 

Idag hanteras leasingavtal i International Accounting Standards (IAS) 17 (IFRS-volymen, 

2013) som är den dominerande internationella normgivande redovisningsstandarden för 

Kontinentaleuropa samt i leasingstandarden Financial Accounting Standards (FAS) 13, den 

amerikanska motsvarigheten till IAS 17. Dessa två normgivande redovisningsstandards har 

blir allt mer harmoniserade, vilket kan ses i andra förändrade standards. FAS 13 infördes år 

1976, i syfte att uppmuntra fler företag att redovisa sina leasningkostnader i balansräkningen 

(Mulford, C.W. & Gram, M., 2007). I IAS 17 definieras leaseavtal som att ett företag 

(leasegivare) ger ett annat företag (leasetagare) rätten att använda en tillgång mot 

periodmässiga betalningar. Det som de båda standarderna har gemensamt är att de tar sin 

utgångspunkt i en så kallad “ownership apporach” (Biondi et.al., 2011) vilket innebär att 

leasegivare och leasetagare definierar avtalet antingen som finansiellt eller operationellt. För 

leasetagaren är den viktigaste skillnaden mellan de olika typerna av avtal, att finansiell leasing 

tas upp som en skuld i balansräkningen medan det operationella avtalet endast tas upp som en 

kostnad i resultaträkningen, och på så sätt inte belastar balansräkningen (Marton et.al, 2013). 

Den här uppdelningen av avtal har gjort att företag genom strategiska val, har en möjlighet att 

påverka företagets finansiella ställning. Något som i normgivarnas fall inte var 

ursprungstanken med standarden. Det här kan ses som ett exempel på “off-balance-sheet 

financing”, vilket gör det möjligt att dölja företagets egentliga skuldsättning (Goodacre, 

2003).  

 

International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards  

Board (FASB) har sedan mitten av 2000-talet ingått i ett samarbete med syftet att göra 

redovisningsstandarderna mer harmoniserade. Ett steg i detta samarbete har varit att försöka 

ta fram gemensamma riktlinjer/standarder rörande leasing. Under sista kvartalet av 2015 

presenterades ett nytt förslag på standarden som godkänts av båda normsättarna, vars syfte är 

att bland annat återföra leasingkostnaderna gällande operationella leasingavtal till 

balansräkningen. IASB och FASB har nått en överenskommelse kring definitionen av leasing 

men några närmare detaljerna kring innehållet av standarden har i januari 2016 fortfarande 

inte presenterats (IFRS, 2015). Detta kan ses som ett sätt att göra redovisningen och de 
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finansiella rapporterna mer användbara för användarna.  IASB definierar i sin 

föreställningsram en rad intressenter som användare av de finansiella rapporterna, där en av 

de primära användarna är investerarna. Investerarna är en användargrupp som tillgodoser 

företagen med riskkapital (Deegan & Unerman,  2011; IFRS-volymen, 2013). Enligt Englund 

finns det ett flertal informationskällor som investerare använder sig av vid investeringsbeslut, 

däribland nämns finansiella rapporter (Englund, 1999). Detta bekräftar även IASB i sin 

föreställningsram punkt 10 (IFRS-volymen, 2013) där de menar att finansiella rapporter är av 

intresse för investerare. Syftet med att företagen skapar sina finansiella rapporter är för att 

dessa ska kunna agera underlag vid beslutsfattande av användarna. För att investerarna ska 

kunna fatta investeringsbeslut behöver de dessa underlag så att de kan skapa prognoser över 

hur företaget förväntas prestera i framtiden. Dessa prognoser grundar sig, enligt IASB, på 

informationen som framkommer ur de finansiella rapporterna. Besluten som de sedan fattar 

kan röra om de ska köpa, sälja eller behålla andelar i företaget (Marton et.al., 2013). I denna 

studie har författarna valt att avgränsa användarna av leasingstandarden till investerare. IASB 

definierar användbar redovisning som bland annat, som relevant, jämförbar, tillförlitlig, 

väsentlig och begriplig (IFRS-volymen, 2013). Dessa fem kvalitativa egenskaper ingår i den 

föreställningsram som IASB har tagit fram och som ska hjälpa till att identifiera användbar 

information (Marton et.al., 2013). Informationen som klassificeras som relevant är den 

information som hjälper användarna att uppnå sina mål, den minskar osäkerheten. 

Informationen måste dessutom vara jämförbar mellan två olika företag. Tillförlitlig 

information innebär att informationen är neutral och fri från fel. För att användarna ska ha 

nytta av den bör även informationen vara begriplig. Om informationen ses som väsentlig 

beror till viss del på företaget, men om informationen utelämnas och det påverkar utfallet ses 

den som relevant. (Marton et.al., 2013). Med andra ord ska IASB:s standarder bland annat 

uppfylla dessa fem kriterier för att tillgodose intressenterna med användbar information. 

1.2 Problematisering 

Arbetet med den nya leasingstandarden har pågått sedan 2006 då IASB och FASB skapade ett 

gemensamt projekt för att förbättra redovisningen av standarden. Den 16 maj 2013 

publicerade de ett gemensamt exposure draft där det framgick att de önskade ändra 

leasingstandarden, IAS 17. Målet med förändringen är att öka kvalitén på och jämförbarheten 

mellan olika företags redovisningar. Detta då den nya standarden ämnar öka transparensen vid 

redovisning av hävstänger, av organisationens tillgångar och av de risker som företagen åtar 

sig genom att ingå i leasingavtal. Vidare menar de att nuvarande standard fått kritik för att den 

inte uppfyller de behov som de intressenter som använder den finansiella informationen har 

(IFRS, 2013). Utöver den ökade jämförbarheten kan den nya standarden dessutom, enligt 

IASB:s grundläggande och kvalitativa egenskaper, bli mer relevant, tillförlitlig, väsentlighet 

och begriplig. 

 

En del av den nya standarden är att leasingavtal som tidigare kategoriserats som operationella 

avtal kommer att redovisas som de finansiella leasingavtalen redovisas idag, alltså som en 

skuld i balansräkningen istället för en kostnad i resultaträkningen, se kapitel två. Detta 

kommer i sin tur att påverka bland annat nyckeltal, däribland nyckeltal som 

skuldsättningsgraden, se kapitel 3. Beroende på vilken bransch företagen är aktiva i kommer 

de påverkas olika mycket av en förändring eftersom de då använder sig av leasing i olika 

utsträckning. Som nämndes i det inledande avsnittet är investerare en primär intressent och 

användare av finansiell information. Om informationen som denna intressentgrupp använder 

sig av förändras till följd av den nya standarden medför det möjligen även en påverkan på 

deras agerande och beteende. Kommer investerare att ta hänsyn till detta i sitt beslutsfattande 

och har förändringen standardsättarnas önskade effekten?  
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En förändrad leasingstandard kommer leda till att olika intressentgrupper, som använder 

företagets redovisning, kommer att påverkas. Det är svårt att förutse hur de kommer att 

påverkas, men det som går att fastställa med säkerhet är att de berörda företagen och 

investerare i någon utsträckning kommer att påverkas. Som nämnts i tidigare avsnitt, så är det 

en av de primära intressenterna som författarna valt att fokusera på under denna studie, 

nämligen investerarna. Eftersom de har direkt inflytande över företagets överlevnad, 

klassificeras de som primära intressenter. (Deegan & Unerman,  2011).  

 

Hur investerarna fattar sina beslut och hur de eventuellt påverkas av förändringen samt hur 

investerarna förhåller sig till förändringen av leasingstandarden saknas det information om i 

dagsläget.

 
Figur 1. Studiens övergripande problematisering 

1.3 Problemformulering  

Baserat på ovanstående diskussion blir den övergripande problemformuleringen för uppsatsen 

följande; 

 

“Kommer den nya leasingstandarden bättre uppfylla de fem kvalitativa egenskaperna, 

jämfört med den nuvarande standarden?” 
 

För att lättare kunna svara på detta används följande delfrågor:  

 Hur viktig är företags årsredovisning för investerare? 

 Hur ser relationen ut mellan de finansiella rapporter som företag ger ut och den 

information som investerarna söker? 

 Tillfredställs informationsbehovet hos investerare (i de finansiella rapporterna) bättre 

genom den nya leasingstandarden? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad den nya leasingstandarden uppfyller 

de fem kvalitativa egenskaperna i IFRS föreställningsram, ur ett investerarperspektiv.  

1.5 Disposition  

Kapitel två: Leasingredovisningens utveckling att presenteras mer ingående. Där kommer 

frågor rörande klassificering av leasing, redovisning av leasing och omarbetningen av, den 

idag rådande, leasingstandarden att behandlas. Detta är ett första steg för att förstå den 

problematik som denna studie ämnar studera, se figur 1 i problematiseringen ovan. 

 

Kapitel tre: Tidigare forskning som behandlat den nya leasingstandardens eventuella effekter 

presenteras. Framförallt läggs tonvikt på hur kapitalisering av operationell leasing kommer att 

1. En standard i 
förändring, se avsnitt 2. 

2. Förändringen har 
påverkan på finansiella 
rapporter, se avsnitt 3.  

3. Upfyller den nya 
standarden IASB:s krav 

utifrån investeraren? 
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påverka företags nyckeltal. Detta är steg två i figur 1, vilket är ett viktigt steg för att förstå den 

frågeställning som denna studie kommer att behandla.  

 

Kapitel fyra: Redogörelse för vilka val som gjorts för att möjliggöra att undersöka studiens 

syfte. Detta kapitel kan delas in i fem avsnitt. Där första avsnittet kommer behandla val av 

ämne till studien. Därefter kommer valet av teori presenteras i avsnitt två. I det tredje avsnittet 

kommer forskningsmetod samt insamling av data behandlas. I avsnitt fyra redogörs för 

framtagande av case och i det avslutande avsnittet diskuteras studiens tillförlitlighet. 

 

Kapitel fem: Studiens teoretiska referensram presenteras. Kapitlet inleds med att belysa 

finansiella rapporters betydelse som beslutsunderlag för den undersökta intressenten. Därefter 

kommer redovisningsinformationen att klassificeras utefter American Accounting Association 

indelning av redovisningsinformation, fokus kommer i detta kapitel hamna på 

beslutsavändbarhetssynsättet. Den sista delen tar upp public interest theory och IASB:s 

föreställningsram med de fem viktigaste kvalitativa egenskaperna som nämnts tidigare.   

 

Kapitel sex: Resultaten från de case som utförts presenteras. Dessutom kommer de frågor som 

ställts i samband med caset att redogöras för.  

 

Kapitel sju: Det insamlade materialet från tidigare kapitel analyseras. Detta med utgångspunkt 

från de valda teorier och den analysmodell som presenterades i kapitel fem. Tillsammans med 

nästa kapitel är detta det sista steget i figur 1. 

 

Kapitel åtta: I detta kapitel kommer en diskussion föras utifrån analysen i föregående kapitel. 

Utifrån denna diskussion kommer sedan studiens frågeställning att besvaras. Detta följs sedan 

upp med en avslutande diskussion som mynnar ut i förslag till fortsatt forskning inom 

området för denna studie. 

 

Kapitel nio: I detta avslutande kapitel kommer författarna diskutera allmänna reflektioner 

som dykt upp under arbetet med uppsatsen och dess ämne. Här diskuters också begränsningar 

med studien samt förslag till fortsatt forskning inom samma ämnesområde.  
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2. IAS 17 - en leasingstandard under utveckling  

Denna uppsats tar utgångspunkt i omarbetningen av IAS 17 och detta kapitel kommer därför 

bland annat att redogöra för hur leasingstandarden ser ut idag. Fokus kommer att vara på 

klassificeringen av leasingavtal och redovisningen av de olika avtalen. Därefter presenteras 

ett avsnitt som behandlar omarbetningen av leasingstandarden och vilken inverkan detta kan 

komma att ha för framtida redovisning av leasing, samt hur investerare kan påverkas.  

2.1 Leasingstandarden IAS 17 

Standarden från International Accounting Standards Committee (IASC) som behandlar 

leasing är International Accounting Standards (IAS) 17 och denna standard kommer användas 

och hänvisas till löpande i avsnitten. Följande avsnitt ämnar förklara innebörden av de två 

leasingformer som finns idag samt hur leasetagaren redovisar dessa.  

2.1.1 Klassificering av leasing - operationell/finansiell 

Enligt IAS 17 p.4 definieras leasing som ‘ett avtal enligt vilket en leasinggivare enligt 

avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i 

utbyte mot betalningar’. Med andra ord så innebär det att ett företag har rättighet att nyttja ett 

annat företags tillgång under en tidsbestämd period (Marton. et al. 2012). Vidare i punkt 4 

framgår det att det finns två typer av leasing som företagen kan använda sig av, nämligen 

finansiell eller operationell. Företagen väljer hur de vill klassificera sin leasing, givet att den 

uppfyller ett visst antal krav enligt IAS p. 10 och IAS p. 11. Leasingen måste inte uppfylla 

samtliga krav, utan företagen gör en bedömning utefter dessa indikationer. Figur 2 belyser 

vad som karaktäriserar och skiljer respektive leasingavtal åt. 

 
Figur 2. Skillnader mellan operationell och finansiell leasing 

Indikationer 
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Ovanstående figur kan sammanfattas som att all leasing som inte klassificeras som finansiell 

är operationell. De två typerna redovisas på olika sätt och har olika påverkan på företagets 

balans- respektive resultaträkning, vilket kommer presenteras vidare i detta avsnitt.  

2.1.2 Redovisning av leasing - operationell/finansiell 

Finansiell leasing redovisas som om leasingtagaren äger rättigheten, och inte som en hyra 

(Marton et al 2012), detta då samtliga risker och fördelar gått över till leasingtagaren. Värt att 

beakta är att International Accounting Standards Board (IASB) använder sig av den 

ekonomiska innebörden av ägande, och inte den juridiska. Detta innebär att leasingavtalet ska 

tas upp som en tillgång i balansräkningen, om det uppfyller kraven som finns i 

föreställningsramen som IASB tagit fram. Föreställningsramen säger att om tillgången 

kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och förväntas innebära ekonomiska 

fördelar i framtiden, definieras det som en tillgång. Vilket innebär att om leasingen uppfyller 

dessa krav, samt kraven i finansiell leasing, så ska det tas upp som en tillgång i 

balansräkningen. Första redovisningstillfället ska rättigheten tas upp till sitt verkliga värde, 

alternativt nuvärdet av minimileaseavgiften (IAS 17 p. 20). IASB definierar 

minimileaseavgifter som de betalningar som görs under leaseperioden. Precis som alla 

tillgångar så kommer även den tillgång som berör av leasingen att skrivas av, här i enlighet 

med IAS 17 p. 27. Med hjälp av den standarden som berör just den typen av tillgång som 

leasas bestäms vilken typ av avskrivning som ska användas. I samband med avskrivningarna 

kommer även skulden, som består av minimileaseavgiften fördelad på ränta och amortering 

av skuld, att minska, IAS 17 p. 25.  

 

Den operationella leasingen redovisas enbart som en hyreskostnad i resultaträkningen och den 

redovisas linjärt över tiden, IAS 17 p. 33. Den har därmed ingen effekt på balansräkningen.  

 

Den finansiella leasingen redovisas till största del i balansräkningen, det är endast 

avskrivningarna och räntebetalningarna på lånet som redovisas i resultaträkningen. På grund 

av detta kommer bland annat företaget få en högre skuldsättning vid användandet av finansiell 

leasing, jämfört vid operationell leasing. 

2.2 Omarbetning av IAS 17 

Den nya standarden som har antagits av standardsättarna FASB och IASB kommer att träda i 

kraft 1 januari 2019. Standarden förväntades att publiceras innan årsskiftet 2015/2016 (IFRS, 

2015). I detta avsnitt förklaras vad som kommer ändras med en ny standard och vad det leder 

till. 

2.2.1 Vad kommer ändras 

I dagsläget får företagen redovisa sin leasing som antingen operationell eller finansiell, givet 

att kraven ovan är uppfyllda. Vilket kan skapa problem för intressenter vid jämförelse av 

företag. Detta då företagen kan klassificera sin leasning som operationell och på så sätt 

undvika att redovisa sina skulder. Detta jämförbarhetsproblem finns både nationellt och 

internationellt. Därför har IASB och FASB tillsammans arbetat fram en gemensam standard 

som visar hur företagen ska redovisa leasing, denna standard kommer att ersätta den 

versionen av standarden som existerar i dagsläget. Den största skillnaden mellan dagens 

redovisningsmöjligheter och hur de kommer se ut efter en omarbetning är att leasetagaren inte 

har möjlighet att välja var i sin redovisning man väljer att visa leasingen, utan all leasing som 

överstiger 12 månader kommer redovisas i balansräkningen. 
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Det kommer finnas två typer av leasing; typ A och typ B. Fastigheter, tillgångar som leasas en 

obetydlig tidsperiod och tillgångar där minimiavgiften är obetydlig i jämförelse med värdet på 

tillgången kommer klassificeras som typ B, all annan leasing är typ A. (IFRS, 2013).  

 

Både typ A och typ B leasing kommer att redovisas i balansräkningen som en tillgång och en 

leasingskuld, det vill säga som om företaget hade ägt den leasade rättigheten. Det som skiljer 

sig åt är hur typerna redovisas i resultaträkning. Typ A kommer att hanteras som finansiell 

leasing hanteras i dagsläget, det vill säga att kostnaden kommer bestå av en del räntebetalning 

och en del avskrivning. Typ B i sin tur kommer att redovisas som en leasingkostnad i 

resultaträkningen, istället för amortering och avskrivning, och hanteras alltså till stor del som 

operationell leasing (KPMG, 2013). Se tabell 1 nedan för en överblick över hur de två typerna 

redovisas. 

 

 
Figur 3. Överblick över hur typ A och typ B redovisas. (KPMG, 2013) 

2.2.2 Vad leder den omarbetade standarden till 

Om företagen kapitaliserar deras befintliga operationella leasing leder detta till att deras 

balansomslutning ökar. En ökad balansomslutning påverkar, bland annat, ett flertal av de 

nyckeltal som företagen kan välja att redovisa i sin årsredovisning. Om detta skapar ett 

problem eller inte, saknas det tillräcklig information om. 

 

Det har gjorts flera studier på hur företag påverkas av en kapitalisering av deras befintliga 

operationella leasing. Fuelbier et al, samt Branswijck och Loungeville gjorde 2008 varsin 

undersökning på hur tyska företag respektive företag i Nederländerna och Bryssel kommer 

påverkas om den leasingen som de då redovisade som operationell istället skulle redovisas 

som finansiell. (Fuelbier et al., 2008; Branswijck, D. & Longueville, S., 2011). Dessa två 

studier påvisar att beroende på vilken bransch som företaget är aktivt inom kommer deras 

nyckeltal, framför allt skuldsättningsgrad och ROI, att påverkas i olika utsträckning. Den 

branschen som påverkades mest är enligt dessa två studier handelssektorn. Goodacre gjorde 

2003 en studie på handelssektorn i Storbritannien som påvisar att en anledning till att 

handelssektorn påverkas mer än andra beror på att de överlag hade 3,3 gånger mer 

operationell leasing än finansiell leasing. Då branscher använder sig av operationell leasing i 

olika utsträckning kommer deras nyckeltal därmed att påverkas olika mycket av en 

kapitalisering (Goodacre, 2003).  

 

Nyckeltalen används av olika yttre intressenter för att exempelvis bedöma och jämföra olika 

företag, utan att företagen nödvändigtvis har samma storlek. Hur dessa intressenter ställer sig 

till en förändring är svårt att visa. En grupp intressenter som kan ha nytta av dessa nyckeltal är 

personer som arbetar med investeringar. Peter Malmqvist, finansanalytiker, skrev en krönika 

för Balans 23-12-13 där han bland annat skriver att förändringen av standarden mottas på 

olika sätt av olika berörda intressenter, närmare bestämt att företagen och investerarna 

generellt tycker olika i denna frågan. Som investerare är han positivt inställd till förändringen 

då det bland annat ger en mer rättvis bild av hur företagens skuldsättningsgrad faktiskt ser ut 

(Balans, 2013).  Då detta endast är hans personliga åsikt anser författarna att det inte 

avspeglar intressentgruppens åsikt. 
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3. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare studier som behandlat leasing, mer specifikt 

kapitalisering av operationella leasingavtal och dess påverkan på nyckeltal. Detta för att 

skapa en bild för läsaren vad som tidigare gjorts inom ämnet men också skapa en vidare 

förståelse för kommande delar i studien.  

3.1 Kapitalisering av operationell leasing 

Redan 1991 kom en betydelsefull studie om kapitalisering av operationell leasing. Där 

författarna, Imhoff, Lipe och Wright, analyserade hur nyckeltalen räntabilitet på totalt kapital 

och skuldsättningsgraden kom att påverkas i olika branscher i USA vid kapitalisering av 

operationell leasing. Författarna konstruerade en metod som kom att kallas konstruktiv metod 

som sammanfattningsvis går ut på att minimileasavgifterna nuvärdesberäknas för att belysa 

företagens oredovisade skuld (Imhoff et.al., 1991). Detta illustrerades genom att använda 

McDonalds som ett fallexempel i vilket författarna använde sig utav information i noterna för 

att få fram minimileasavgifterna. Problematiken med denna studie var att författarna var 

tvungna att, bland annat, göra en rad antaganden rörande tillgångars livslängd, företagens 

säkrade lånekostnad (secured cost of debt) samt vilken diskonteringsränta som skall ligga till 

grund vid nuvärdesberäkningarna. 

 

Imhoff et.al (1991) visade, bland annat, att kapitalisering av operationell leasing är något som 

analytiker/investerare bör ägna sig åt när de ska jämföra nyckeltal mellan olika branscher och 

företag. Författarna belyste att skuldsättningsgraden hos företagen i genomsnitt ökade med 

47% efter kapitaliseringen. Samtidigt visade de även att efter kapitaliseringen ökade 

skuldsättningsgraden i genomsnitt med 191% hos de företag med mest leasing. Detta beror på 

att företag inom olika branscher i olika stor utsträckning använder sig av operationella 

leasingavtal (Imhoff et.al. 1991).  Detta leder i sin tur till att jämförelser mellan olika 

branscher kan ge missvisande bilder av de berörda företagen. 

3.2 Justeringar och branschpåverkan vid kapitalisering av operationell leasing 

De problemen som Imhoff et.al. (1991) ställdes inför, gällande diverse antaganden, har 

belysts i fortsatta studier inom ramen för ämnet. Bland annat kom 1998 en liknande studie 

som i grunden utgick från samma metod, nämligen den konstruktiva metoden. I den studien 

studerades ett stort antal företag i Storbritannien, men med skillnaden att ett större antal 

nyckeltal undersöktes samt att författarna genomförde en rad justeringar för antagandena. 

Bland annat menade författarna att det inte var rimligt att samtliga tillgångar skulle ha samma 

återstående livslängd, utan klassificerade istället in tillgångarna i grupper efter rimlig 

återstående livslängd (Beattie et.al. 1998). I likhet med Imhoff et.al (1991) kom författarna 

fram till att det föreligger en förändring av nyckeltalen vid kapitalisering av operationell 

leasing, där bland annat skuldsättningsgraden i genomsnitt ökade med cirka 49%. De påvisade 

även att branscher där operationell leasing var mest förekommande också var de branscher 

som visade största effekter vid förändring av nyckeltal. Bland annat kom författarna fram till 

att tjänstesektorn (Service) var den bransch där de största effekterna synliggjordes. Utöver 

detta drog de även slutsatsen att en kapitalisering av operationell leasing kommer generera 

ekonomiska konsekvenser för olika intressenter (Beattie et.al. 1998).   

 

Även efter dessa studier har det kommit en rad liknande undersökningar som 

sammanfattningsvis utgår från vilken påverkan kapitalisering av operationell leasing har på 
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nyckeltal (Bennett & Brandbury 2003, Füelbier et.al 2008, Branswijck, D. & Longueville S., 

2011, Churyk et.a.l 2015). Även om metoderna skiljer något åt mellan de olika studierna så 

pekar ändå resultatet åt ett gemensamt håll, nämligen att de nyckeltal som påverkas av 

företagens skulder kommer att beröras vid en eventuell kapitalisering. Möjligtvis är detta inte 

så oväntat eftersom en kapitalisering av operationell leasing bidrar till att företagens skulder 

ökar vilket i sin tur tas i uttryck vid beräkningar av diverse nyckeltal. 
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4. Metod  

I detta kapitel redogörs för vilka val som ligger till grund för att uppnå studiens syfte. Detta 

kapitel kan delas in i fem avsnitt. Där första avsnittet kommer behandla det ämne studien 

ämnar att undersöka. Därefter kommer valet av teori att presenteras för att klargöra för 

läsaren vad de valda teorierna kommer att ha för funktion. I kapitlets tredje avsnitt kommer 

insamling av data att behandlas. I anslutning till detta avsnitt kommer det i avsnitt fyra att 

redogöras för genomförandet och utformandet av det case som tagits fram. I det avslutande 

och femte avsnittet redogörs för studiens tillförlitlighet.  

4.1 Val av ämne  

Intresset av att göra en studie med utgångspunkt i den nya leasingstandarden väcktes tidigt 

hos författarna. Kunskaperna inom området fördjupades ytterligare under hösten då 

författarna skrev ett litteratur-PM om den berörda standarden, där flertalet vetenskapliga 

artiklar studerades inom ämnet. Under sammanställningen av litteratur-PM:et 

uppmärksammade författarna hur nyckeltalen som förändrades, som ett resultat av 

kapitaliserade leasingkostnader, påverkade såväl branscher som företag olika. Med bakgrund 

av detta uppkom intresset av att undersöka hur olika intressentgrupper påverkas av den nya 

standarden och hur den nya information som presenteras kommer att påverka deras 

bedömning av bolag. Då författarna upptäckte att det hade gjorts lite tidigare forskning inom 

området så bestämde de sig för att välja ut en lämplig intressentgrupp för att undersöka hur 

dessa påverkas av standardförändringen. Författarna diskuterade olika intressentgrupper till 

studien men beslöt sig slutligen för att undersöka investeraren. 

 

För att samla in litteratur anpassad till det ämne och med den inriktning som författarna till 

denna studie valt att skriva om så påbörjades en litteratursökning.  De nyckelord som främst 

användes vid de internetbaserade sökningarna var leasing, IAS 17, kapitalisering, operationell 

leasing, finansiell leasing, investerarperspektiv, föreställningsram, nyckeltal. Dessa sökningar 

resulterade i en rad artiklar och annan information som givit författarna större insikt och 

kunskap inom området och som även valts att presenteras i denna studie. 

 

Nedanstående figur illustrerar studiens ursprungliga trestegsraket, som presenterades i kapitel 

1, något vidareutvecklad. Högst upp i cirkeln har det som studien, bland annat, ämnar att 

undersöka placerats. Denna fråga grundas i den nya standarden som under en längre tid 

utarbetats och som vidare presenterades i kapitel 2. Dessutom kommer den nya standarden 

medföra en rad förändringar som delvis kommer påverka nyckeltal men också hur företag 

redovisar leasingavtal, se kapitel 3. Påverkan på nyckeltalen kommer innebära konsekvenser 

för  årsredovisningen i form av påverkan på balans- och resultaträkningen. Samt att vid den 

fundamentalanalys som investerare gör används årsredovisningen oftast som en central 

informationskälla. 
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Figur 3. Hur författarna går tillväga för att besvara frågeställningen. 

4.2 Val av teori 

Studien syftar till att studera vilka effekter den nya redovisningsstandarden gällande leasing 

har på investerare som intressent. Den nya standarden kommer, som presenterats i tidigare 

kapitel, att ha inverkan på balans- och resultaträkningen i och med att de operationella 

leasingavtalen redovisas som finansiella. Utifrån detta kommer den teoretiska referensramen 

att delas in i tre delar. Den första delen handlar om hur finansiell information, på ett generellt 

plan, används av investerare. Detta för att skapa en bredare förståelse för hur investerare 

arbetar och vilken typ av information som är viktig när de gör investeringsbedömningar.  

 

Detta leder vidare in på den teoretiska modellens andra steg, nämligen hur relationen mellan 

företag och investerare ser ut. Detta fortfarande med fokus på finansiell information. Här 

kommer den klassificering som American Accounting Association (AAA-kommittén) gjort 

ligga till grund, nämligen en indelning av redovisning utifrån tre ansatser; den klassiska 

ansatsen, beslutsanvändbarhetssynsättet samt informationsekonomiska synsättet. Studien 

kommer fokuseras på en av dessa ansatser. Den valda ansatsen kommer användas för att reda 

ut huruvida företagen och investerare har samma preferenser över det som presenteras i de 

finansiella rapporterna eller om företaget enbart presenterar det som de måste enligt lagen. 

Det kommer även undersökas hur investerare förhåller sig till denna information.  

 

Den tredje och sista modellen som kommer ligga till grund för denna studie är public interest 

theory, eftersom den redogör för betydelsen av reglering av standarder för att skydda 

företagets intressenter. Dessa behöver skyddas eftersom intressenterna saknar inblick i 

företaget.  

 

Dessa teorier kommer vidare kopplas samman med IASB:s föreställningsram gällande de 

kvalitativa egenskaperna för redovisningen. Dessa egenskaper har redan nämnts i det 

inledanden kapitlet och är jämförbarhet, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet samt 

begriplighet. 
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redovisar leasing  
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De teoretiska ansatserna kommer sedan samverka i en gemensam teoretisk modell som 

studien kommer att följa. Denna analysmodell illustreras och beskrivs i en avslutande del i 

teorikapitlet, se 5.4. 

4.3 Den empiriska studien 

4.3.1 Val av forskningsmetod 

Det finns generellt två övergripande inriktningar som kan väljas i samband med vetenskapliga 

studier, dessa två är kvantitativ och kvalitativ. Den kvalitativa forskningsmetoden är av 

deduktiv karaktär där befintliga teorier beprövas. Medan den kvantitativa metoden är av 

induktiv karaktär vilket ger en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Det vill 

säga att teorin uppkommer på grundval av insamlad data vilket i sin tur genererar ny 

teoribildning (Bryman & Bell, 2013).  I denna undersökning har författarna valt att använda 

sig av en kvalitativ forskningsmetod för att besvara studiens frågeställning. Författarna har 

valt att testa redan befintliga teorier för att undersöka hur dessa teorier stämmer överens med 

den insamlade empirin. En kvalitativ studie kan bygga på intervjuer för att ge en fördjupad 

insyn i hur investerarna, som är den utvalda intressentgruppen för denna studie, ser på 

förändringen av leasingstandarden och de konsekvenser som den medför (Bryman & Bell, 

2013). Valet av forskningsmetod stärks ytterligare av de tidigare studier som undersökt den 

nya leasingstandarden, där uteslutande kvalitativa studier har använts för att mäta 

kapitaliseringens effekter. 

4.3.2 Insamling av data 

Urval 

Eftersom studien fokuserar på investerare har urvalet fokuserats till personer som jobbar med 

investeringar eller aktieanalys. För att få en större bredd av respondenterna har dessa valts ut 

utifrån hur stor erfarenhet de har i branschen, detta eftersom en mer erfaren 

analytiker/investerare möjligen har en annan insikt i det specifika ämnet än en mindre erfaren. 

Om resultatet från en studie ska var generaliserbart så måste urvalet vara representativ 

(Bryman & Bell, 2013). För att möjliggöra en generalisering av resultatet på den valda 

intressegruppen har även mindre erfarna analytiker/investerare valts att ta med. Dessutom har 

urvalet försökt spridas över vilken bransch respondenterna arbetar med, eftersom att olika 

branscher påverkas olika mycket av den nya leasingstandarden, se kapitel 3. Valet blev till 

slut att låta fem olika respondenter utföra det case som tagits fram, samt genomföra den 

efterföljande intervjun, se bilaga 1 och 2. Att författarna nöjde sig med fem respondenter 

beror på att författarna redan då kunde se relativt entydiga trender i de svar som 

respondenterna uppgav. Respondenterna presenteras i tabell 2 nedan. Dessa har valts att göra 

anonyma på grund av önskemål från respondenterna. 

 
Tabell 2. Studiens respondenter. 
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Case 

Framför att enbart utföra intervjuer, valdes det i denna studie att använda case följt av 

intervjuer. Caset framtogs med ändamålet att vara mer motiverande och stimulerande för 

respondenterna att genomföra framför enbart intervju, samt för att vara underlag vid den 

efterföljande intervjun. Då caset ämnar vara mer stimulerande förväntas svaren vara 

sanningsenliga och bra underbyggande då det kommer kräva en del uppmärksamhet vid 

genomförandet, framför att slentrianmässigt svara på en intervju. Caset genomförs anonymt 

så respondenterna behöver inte vara oroliga för att deras svar kan kopplas till dem, detta då 

författarna hoppas att det kommer att öka sanningshalten i svaren. Respondenterna vet ej vilka 

företag som de väljer mellan i caset, detta för att minska risken för att andra, yttre, faktorer 

kommer att påverka deras beslut. Balans- och resultaträkningarna är det enda som ska ligga 

till grund för deras beslut. Detta för att öka chansen att de kommer fokusera sina beslut kring 

de nyckeltal och den information som påverkas av kapitalisering, se bilaga 1. 

Intervjuer  

I samband med insamling av data från caset har respondenterna intervjuats. Intervjun bestod 

av fyra olika delar där frågorna kring varje del var kopplade till antingen de beslut de fattade 

baserat på caset, nyckeltal, generella investerarfrågor eller deras förhållningssätt till den nya 

leasingstandarden. Frågorna som ställdes rörande deras svar på caset ställdes för att få en 

inblick i hur investeraren fattar sina beslut och varför de väljer att investera, alternativt inte 

investera, i företagen. De generella frågorna avhandlar respondentens arbetslivserfarenhet, var 

dem påbörjar sin analys vid en eventuell investering och vilka de mest avgörande faktorerna 

är samt vilka delar i en årsredovisning som de bedömer som mest värdefulla när de analyserar 

bolag. Inställningen till nyckeltal är aktuell då denna studie dels vill utröna om de finns några 

faktorer som påverkar investeringsbeslut mer än andra, framför allt nyckeltalen som till stor 

del påverkas av kapitaliseringen. Eftersom det ställdes mer djupgående frågor rörande 

nyckeltal har dessa ej tagits upp bland de andra avgörande faktorerna i en årsredovisning, se 

bilaga 2. Tillsammans ämnar dessa frågeområden ta fasta på om det finns något specifikt som 

investerare fokuserar på vid beslutsfattande samt deras åsikter kring den standardförändring 

som studien undersöker.  

4.4 Framtagande av case 

I detta avsnitt presenteras hur caset utformats samt beslut, antaganden och avgränsningar som 

gjorts angående innehåll och utförande av caset.  

4.4.1 Utformande av case 

Tillvägagångssätt 

Caset är framtaget utifrån tre olika företag, Clas Ohlson, Mekonomen och Cloetta. I Clas 

Ohlsons årsredovisning fanns förhållandevis mycket operationell leasing. I Cloettas så fanns 

förhållandevis lite operationell leasing och i Mekonomens årsredovining fanns det medel-

mycket operationell leasing i förhållande till de andra två bolagen (Clas Ohlson 2015; Cloetta 

2015; Mekonomen 2015). Bolagen döptes till A, B och C för att inte avslöja för de investerare 

som genomförde caset vilken typ av bolag de analyserade eller vilka de faktiska bolagen var. 

Därefter nuvärdesberäknandes den operationella leasingen i respektive bolag och tre nya case-

företag som namngavs D, E och F tillfördes, se avsnitt 4.4.2 för omräkningsexempel. I dessa 

bolag fördes den nuvärdesberäknade operationella leasingen in i balansräkningen som 

finansiell. Vilket motsvarar hur leasingkostnaderna skall komma att redovisas i och med den 

nya leasingstandarden. Detta resulterade i ett case med sammanlagt sex olika företag för 

investerarna att analysera där bolagen namngivits med bokstäver från A-F. Tre av dessa bolag 
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redovisas i originalform (bolag A, B och C), det vill säga som dessa tre företagen valt att 

redovisa i verkligheten medan resterande tre bolag redovisas med hänsyn till den kommande 

leasingstandarden där leasingen redovisas i balansräkningen (bolag D, E och F). 

Innehåll och genomförande av case 

Caset innefattade en balansräkning, en resultaträkning och utvalda nyckeltal för varje företag. 

Nyckeltalen har delvis räknats fram med hänsyn till de nya balans- och resultaträkningarna 

som framtagits i bolag D-F där leasingen kapitaliserats. Utöver detta fanns även en 

beskrivning till caset där respondenterna fick förklarat för sig att de skulle rangordna 

företagen från vilket företag de helst skulle vilja investera i till vilket företag de minst helst 

skulle vilja investera i. Förutom den informationen som angavs i caset var all annan 

information lika, vilket investerarna informerades om att förhålla sig till. När investerarna 

utfört caset ställdes framtagna intervjufrågor som både berörde caset och bestod av övriga 

frågor, se bilaga 2.  

4.4.2 Omräkning av operationell leasing  

För att illustrera hur den operationella leasingen har kapitaliserats kommer här visas ett 

exempel från det case som tagits fram. Detta fall följer ett redovisningsmönster som är 

övergripande för de tre valda företagen.  

 

I figur 5 nedan visas den not som i årsredovisningen illustrerar företagets minimileaseavgifter 

avseende operationell leasing. Detta enligt IAS 17, som anger att företag som följer IASB:s 

regelverk ska redovisa leasingavgifter i en not i årsredovisningen. I de flesta fall sker detta 

med ett specifikt mönster vilket kan ses i figur 5 nedan. Nämligen en klassificering på (1) 

Inom ett år, (2) Senare än ett år men inom fem år och (3) Efter fem år. Denna uppdelning 

kräver att antaganden görs för hur minimileaseavgifterna ska fördelas mellan år 1 och 5. För 

år ett är avgiften oftast angiven vilket är den minimileaseavgiften som förefaller till betalning 

inom ett år, se figur 5 nedan (305). För denna avgift krävs således ingen justering utan den 

kan nuvärdesberäknas direkt, respektive nuvärdesberäkning visas i tabell 3 nedan. Däremot 

krävs det justeringar för avgifterna som är hänförliga till år 2 till 5. Eftersom de endast är 

redovisade som en klumpsumma kommer denna att divideras med 4 för att få fram en årlig 

minimileaseavgift. Det kommer med andra ord bli en linjär summa, se tabell 3 (196), för var 

och ett av respektive år, som sedermera nuvärdesberäknas med respektive års 

diskonteringsfaktor. 

 
Figur 5. Not om leasingavgifter (Mekonomen, 2015) 
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Eftersom detta företag också har leaseavgifter efter fem år krävs det justeringar och 

antaganden även för denna post. För att få ut antal år som kvarstår av leasingavtalen för 

perioden efter år 5 har summan, 187 enligt figur 5, dividerats med leasingavgiften från år 5, 

196 enligt tabell 3. Denna beräkning visar att företaget har ytterligare ett år av 

minimileaseavgifter efter år 5 (avrundat uppåt; 0,954). Med andra ord kommer kvarvarande 

summa 187 ligga till grund för nuvärdesberäkning för år 6, se tabell 3. Viktigt att notera är att 

årets kostnad för leasing, 385 enligt figur 5, inte ingår i nuvärdesberäkningen och således inte 

i kapitaliseringen. Detta eftersom årets kostnader inte aktiverats i balansräkningen. 

 
Tabell 3. Beräkning av återstående leasingavgifter 

När sedan respektive års leaseingavgift bestämts genomförs en nuvärdesberäkning. Vilket 

görs genom att multiplicera respektive minimileaseavgift med tillhörande diskonteringsfaktor. 

Även här krävs det ett antagande, nämligen vilken diskonteringsränta som ska ligga till grund 

för beräkningen. I detta fall har en diskonteringsränta om 4% använts, detta motiveras nedan 

under avsnitt 4.4.3, “antaganden om diskonteringsräntan”. Med denna räntesats summeras 

nuvärdet fram till 1125, se tabell 3. Det är denna summa som ska adderas till balansräkningen 

för företag D, E och F vilket sker under “leasingavtal” eller “materiella 

anläggningstillgångar” på tillgångssidan och “övriga långfristiga skulder” på skuldsidan. 

 

Denna metod att kapitalisera operationell leasing har sin grund i den konstruktiva metod som 

Imhoff, Lipe och Wright (1991) konstruerade i sin studie, se kapitel 3 avsnitt 3.1. Däremot 

har en del antaganden valt att göras som går i linje med nyare studier (Bennett & Bradburt, 

2003; Fülbier et.al. 2008). Framförallt handlar det om hur minimileaseavgifterna fördelats 

över åren.  

4.4.3 Antagande om diskonteringsräntan 

Som nämndes ovan måste ett antagande om räntenivå bestämmas för att kunna genomföra en 

nuvärdesberäkning. Ett möjligt sätt att genomföra detta antagande hade varit att göra som 

Imhoff et.al (1991), nämligen att bestämma den företagsspecifika räntan genom att kolla på 

den säkrade lånekostnaden (secured cost of debt) i företagens årsredovisningar. Detta är dock 

inte genomförbart eftersom denna information inte är något som generellt redovisas i 

årsredovisningarna för svenska företag. Däremot hade denna företagsspecifika ränta kunnat 

räknas fram genom att använda den implicita ränta som företaget använder sig av vid 

finansiell leasing. Fast vid framtagandet av detta case har heller inte detta varit möjligt 

eftersom vissa företag inte använder sig av finansiell leasing.  

 

Av beräkningstekniska skäl föll därför valet på att konstruera en gemensam räntenivå för 

samtliga företag, detta i likhet med tidigare studier (Beattie et al., 1998; Goodacre, 2003; 

Bennett & Bradburt, 2003). Där den senare studien menar att det inte går att påvisa någon 
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signifikant skillnad av resultaten vid användandet av en genomsnittlig företagsspecifik ränta 

för respektive företag. Så länge den gemensamma genomsnittliga räntenivån är representativ 

för den faktiska räntenivå företag de facto använder sig av.  

 

Denna studie har som utgångspunkt i Goodacre (2003) sätt att arbete på. Vilket innebär att 

diskonteringsräntan tas fram med hjälp av statsobligationsräntan. Där medelvärdet av den 

totala statsobligationsräntan över 10 år används som underlag för räntenivån. I bilaga 3 

presenteras den genomsnittliga statsobligationsräntan i Sverige, avsedd för åren 2005-2014 

med löptider om 2, 5, 7 och 10 år. Där presenteras även det totala medelvärdet av de fyra 

olika löptider, 2,528%. Denna procentsats har sedermera avrundats till 3% av 

beräkningstekniska skäl, detta är inte något som kommer påverka resultatet avsevärt. Att 

enbart utgå från statsobligationsräntan hade fungerat men är dock problematisk, eftersom 

denna ränta är en riskfri. Detta blir därför inte representativt vid beräkningar av leasing 

eftersom det fortfarande finns en viss risk med leasingen, även om den risken kan anses vara 

relativt låg med tanke på dagens låga räntenivåer. Därför har författarna valt att addera 1 

procentenhet på den totala genomsnittliga  statsobligationsräntan, denna adderande 

procentenheten kan ses som en riskpremie för att belysa att operationell leasing inte är helt 

riskfri. På grund av ovanstående diskussion kommer denna studie använda sig utav en 

diskonteringsränta om 4%.  

 

Ovan nämns både att räntan i dagsläget är relativt låg och att den största delen av årliga 

avgifter för operationell leasing förfaller till betalning inom ett år. Därför är det viktigt att 

notera att valet av diskonteringsräntan inte kommer att vara helt avgörande för 

undersökningens resultat. 

4.4.4 Val av nyckeltal 

I caset, som framtagits enbart för denna uppsats, används åtta olika nyckeltal, se bilaga 1. 

Dessa nyckeltal valdes ut efter att författarna undersökt de berörda företagens 

årsredovisningar och kommit fram till att det oftast är dessa nyckeltal som företagen 

redovisar. Samtliga nyckeltal påverkas av kapitaliseringen, men i olika utsträckning beroende 

på dess beståndsdelar. Vid val av nyckeltalen var målet att ha nyckeltal som påverkas olika 

mycket, då de inte skulle vara för uppenbart för respondenten vilka företag som påverkades 

mer eller mindre. En del av nyckeltalen har inte påverkats av kapitaliseringen eftersom dess 

siffror är hämtade ur en resultaträkning som ej påverkats.  

 

Att författarna valde åtta stycken var baserat på att de inte vill ta in för många nyckeltal som 

kan få investeraren att flytta fokus, Med fler nyckeltal gjordes en bedömning att det fanns en 

risk för att fokus skulle flyttas från den effekt kapitalisering av leasing har till andra områden 

som andra nyckeltal kan visa, vilket inte var syftet med studien. 

4.4.5 Val av företag till case 

De tre årsredovisningar som valdes ut tillhör tre företags som alla är aktiva i Sverige. Deras 

produkter används i det vardagliga livet, alltså inga sällanköp. De är till viss del aktiva inom 

olika branscher, vilket var målet vid val av företag. Olika branscher påverkas olika mycket 

och olika påverkan var önskvärt då målet med caset var att tydligt få fram de olika effekterna 

kapitaliseringen kan. För respondenterna presenteras företagen som sex företag istället för de 

tre företag de egentligen är. Varje företag har presenterats två gånger, en gång med sin 

operationella leasing intakt och en andra gång där den operationella leasingen har 

kapitaliserats. Identiteten på företagen har dolts för respondenterna då författarna vill att de 
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endast ska påverkas av siffrorna och inte av andra yttre omständigheter rörande företagen, 

exempelvis hur de påverkas av konjunkturförändringar eller vilken bransch de är aktiva inom. 

4.4.6 Avgränsningar med caset 

Vid framtagandet av caset använde författarna, som nämnts tidigare, tre verkliga företag som 

bas, detta berodde på två anledningar. Dels för att författarna önskade få ut caset så fort som 

möjligt och att det inte fyllde något syfte att skapa egen finansiell information. Caset 

skickades ut till fem investerare och dessa intervjuades i samband med att de angav sina svar 

på caset. Det var det en prioritet att få dessa utskickade i god tid för att lättare hitta en 

tidpunkt för intervjun. Då det var tre verkliga företag som användes, innebar detta att all 

finansiell information redan fanns tillgänglig. Om författarna valt att ta fram egna företag med 

annan finansiell information hade det fortfarande presenterats samma typ av information, med 

endast andra siffror, varför författarna inte valde att ta fram egna företag.  

 

I caset angavs det endast begränsat med information, vilken typ av information det är har 

berörts i föregående avsnitt. Detta är endast en del av den informationen som möjligtvis hade 

varit av intresse för en investerare, till exempel redovisas ej ett antal nyckeltal eller någon 

vidare aktieinformation. Detta berodde på att syftet med caset var att se hur investerarna 

förhåller sig till en ny leasingstandard.  För att inte flytta fokus till några andra parametrar, till 

exempel andra nyckeltal eller lagervärde, har denna typ av information valts att inte visas. För 

respondenternas del fanns det en risk med att ta tid i anspråk som inte hade resulterat i något 

väsenligt. Detta hade möjligtvis kunnat påverka utfallet av caset, då det finns en risk att de 

hade fokuserat på andra parametrar framför den information som påverkas av en 

kapitalisering av leasingen, vilket var fokus för caset.  

 

Vid en närmare anblick på de sex företagen som presenteras för respondenterna, syns det att 

det egentligen är tre företaget i grunden, där författarna endast flyttat om siffrorna. Detta anser 

författarna inte vara något negativt eftersom det då blir ännu tydligare för respondenterna vad 

de ska fokusera på. Detta kan givetvis ha färgat det som respondenterna lämnar som en 

lösning, men eftersom caset följs upp av en intervju har författarna haft möjlighet att ställa 

mer djupgående frågor om hur respondenten resonerat. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär huruvida resultaten från en undersökning skulle bli detsamma om 

undersökningen skulle utföras på nytt, eller om resultatet påverkas av tillfälligheter och 

slumpmässiga betingelser (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna i studien arbetar inom 

olika branscher vilket styrker reliabiliteten. Dock täcks inte alla branscher in av de utvalda 

respondenterna vilket leder till att respondenternas bakgrund och erfarenheter färgar utfallet 

av studien. Skulle studien utföras på nytt finns en möjlighet att investerare inom andra 

branscher uppger ett annat synsätt på hur leasingstandarden påverkar deras arbete.  

 

Detta skulle kunna innebära ett samplingsfel, alltså att inte ett exakt representativt urval av 

respondenter har gjorts (Bryman & Bell, 2013). 

4.5.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida man bedömer att de slutsatser som dras utifrån en 

undersökning hänger samman eller inte. Det finns olika typer av validitet som man brukar 

skilja på, bland annat; begreppsvaliditet som handlar om huruvida ett mått för ett begrepp 
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verkligen avspeglar det som begreppet anses beteckna. Internvaliditet som oftast har med 

frågor om kausalitet att göra, alltså internvaliditet handlar om ett kausalt förhållande mellan 

två eller fler variabler och hur och om dem är beroende av varandra. Externvaliditet handlar 

om ifall resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. Både validitet och reliabilitet handlar i grunden om hur tillförlitliga 

och noggranna forskningarna är (Bryman & Bell, 2013). Då caset utformades med fokus på 

en faktor, leasingkostnaderna, så lämnades lite utrymme för feltolkning av syftet med caset. 

Därav bedöms svaren som angavs i samband med caset som tillförlitliga.  Då respondenterna 

överlag var eniga i sina svar anser författarna att tillförlitligheten i undersökningen är hög. 

Eftersom respondenterna lämnade liknande svar under intervjun anser författarna att 

sannolikheten att de missuppfattat frågorna som låg.   

4.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär att undersökningen eller studien som man har gjort skall gå att 

upprepa. Ibland kan forskare vilja replikera ett resultat eller en undersökning som någon 

annan redan har kommit fram till, anledningarna till detta kan vara många men det kan bland 

annat bero av att man inte tror att resultatet forskaren kommit fram till stämmer eller för att 

man vill gör en liknande undersökning (Bryman & Bell, 2013). För att öka replikerbarheten 

av studien har författarna valt att beskriva tillvägagångssättet av undersökningen i så stor 

omfattning som möjligt. Detta för att öka läsarens förståelse av arbetsgången samt för att 

möjliggöra för utomstående att replikera studien eller använda den som underlag till likande 

undersökningar.  
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5. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Vilket inleds med att 

belysa finansiella rapporters betydelse som beslutsunderlag för den undersökta intressenten. 

Därefter kommer redovisningsinformationen att klassificeras utefter American Accounting 

Association indelning av redovisningsinformation, fokus kommer i detta kapitel hamna på 

beslutsanvändbarhetssynsättet. Den sista delen tar upp public interest theory och IASB:s 

föreställningsram med de fem kvalitativa egenskaperna som nämnts tidigare.  

5.1 Finansiella rapporter som beslutsunderlag vid investering 

Vid investering i aktier finns det två huvudskolor för att avgöra om en viss aktie är intressant. 

Dessa är teknisk analys och fundamental analys. Den tekniska analysen går ut på att man med 

hjälp av historiska kursrörelser försöker förutsäga hur börsen och enskilda aktier kommer att 

utvecklas i framtiden. Utifrån dessa antaganden görs sedan köp- och säljbeslut. Den 

fundamentala analysen utgår snarare från historisk information och prognoser för kommande 

år när beslut ska fattas (Haskel, 2000). Det är i den sistnämnda kategorin som denna studie 

ämnar kretsa kring. Detta eftersom utgångspunkten kommer tas i årsredovisningen och den 

förändring som den nya leasingstandarden kommer att medföra för redovisningen.  

 

Ett av det primära syftena inom redovisningspolicy är att redovisning ska vara användbar för 

framförallt de som vill fatta beslut när det kommer till förhållningssättet rörande om man som 

investerare ska sälja, köpa eller behålla företagsandelar. Detta är det synsätt som länge också 

varit dominerande inom redovisningen (Artsberg, 2005). Med andra ord handlar det om att ta 

ställning till framtidsbaserade ekonomiska beslut. Detta synsätt brukar också benämnas 

beslutsanvändbarhetssynsättet och kommer presenteras vidare i avsnitt 5.2 nedan.  

 

Vid investeringar i form av köp/försäljning av aktier finns det konsekvenser som är okända, 

det finns med andra ord en risk med att investera. Detta grundar sig i det som nämndes ovan, 

att det i mångt och mycket handlar om att ta ställning till hur framtiden kommer att te sig. 

Men givet att redovisningen är värderelevant kan den individuelle investeraren minska denna 

risk. En del menar att i och med att redovisningsmått bygger på historisk data så är det inte 

givet att de är användbara för investerarna eftersom det är företagets framtida verksamhet som 

är av intresse. Men här finns det olika uppfattningar om huruvida denna typ av information är 

användbar för investeraren eller inte. Dessutom finns det inom respektive uppfattning olika 

synsätt. Tillexempel finns det, bland de som menar att redovisningsinformation har betydelse, 

olika uppfattningar om vilken typ av information som är användbar och i vilken form den är 

användbar, det vill säga hur den presenteras. Samtidigt som det finns kritiker till detta som 

menar att eftersom de som rör sig på aktiemarknaden är intresserade och i behov av 

information borde det inte spela någon roll hur informationen presenteras. Detta betyder att 

det inte spelar någon roll huruvida informationen ges i noter eller i balans- och 

resultaträkningen eller i någon annan del i årsredovisningen för den delen (Artsberg, 2005).  

 

Redovisningens betydelse för aktiemarknaden och investerare kan delas i två sidor, en 

deskriptiv och en normativ sida. Det som har diskuterats ovan är sådana faktorer som härrör 

från den deskriptiva sidan. Med andra ord huruvida blanda annat aktiemarknaden reagerar och 

beaktar på redovisningsinformation. Utifrån detta synsätt kan man sedan ställa sig 

frågeställningar som härrör från huruvida investerare borde beakta redovisningsinformation 

(Artsberg, 2005). 
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5.2. Redovisningens informationsfunktioner  

Idag existerar en rad klassificeringar av redovisningsstudierna. Denna studie tar dock avstamp 

i den klassificering som American Accounting Association (AAA-kommittén, 1977) gjorde. 

De delar in redovisningen i tre ansatser; den klassiska ansatsen, 

beslutsanvändbarhetssynsättet och informationsekonomiska synsättet. Det som dessa ansatser 

har gemensamt är att de tillhandahåller information på ett eller annat sätt. Denna studie 

kommer enbart att fokusera på den andra ansatsen, beslutsanvändbarhetssynsättet.  

5.2.1 Beslutsanvändbarhetssynsättet 

Denna ansats växte fram under 50-talet och grundar sig i ekonomisk teori för att få fram 

kriterier för vilken typ av information som är användbar för beslutsfattande. Inom detta 

synsätt fungerar redovisningen som ett hjälpmedel för att investeraren och andra intressenter 

ska kunna fördela ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Redovisningen hjälper 

investeraren att förutsäga, jämföra och bedöma konsekvenser för olika investeringsalternativ. 

Med andra ord hjälper det investeraren vid ekonomiskt beslutsfattanden (Artsberg, 1992).  

 

I detta synsätt är det viktigt att studera användarnas behov och förutsättningar att använda 

denna information. Vanligen ser man redovisningen som ett avbildningsinstrument. Alltså att 

redovisningslösningar bör tas fram av experter genom forskning, för att på så sätt få fram 

kriterier och mått för att utifrån en viss användarsituation ge den bästa informationen. 

Vanligtvis utgår standardsättarna från investerarnas behov av information när man bestämmer 

kriterier och mått (Artsberg 1992).  

5.3 Public interest theory 

Public interest theory utvecklades av AC Pigou år 1932 med syfte att korrigera för ineffektiv 

och orättvis marknadspraxis. Förordningen instiftades initialt för att gynna samhället som 

helhet snarare än enskilda intressenter. När regleringar införs finns det olika teorier som 

försöker förklarar vem som skall nytta av regleringarna. Public interest theory menar att 

regleringar införs för att skydda allmänhetens intresse. “Skyddet” som en reglering ger 

upphov till är ett resultat av den ineffektiva marknaden, där det finns en obalans av 

information mellan marknadens aktörer, som man med hjälp av regleringen försöker 

minimera. Public interest theory anser att regleringar är till för att gynna samhället i stort 

istället för enskilda intressenter eller parter genom att ge förutsättningar till samma 

information för alla. Regleringsorganet, som oftast utgörs av staten, skall vara en neutral part 

som skall gynna marknaden, i vilken den är aktiv i (Deegan & Unerman, 2011). 

5.4 IFRS föreställningsram 

IASC tog fram en föreställningsram vars syfte är att vägleda dess styrelse, normgivare, de 

som upprättar finansiella rapporter, revisorer, användare och de som är intresserade av 

Interntional Accounting Standards Committee’s (IASC) arbete (IFRS-volymen p. 1, 2013). 

Det ska finnas som stöd vid beslutsfattande när det dyker upp frågor som inte behandlas av 

någon IAS- eller IFRS-standard. Den behandlar grundprinciperna för att ta fram finansiella 

rapporter (IFRS-volymen p. 1, 2013). Enligt Punkt 9 är investerarna en användare av de 

finansiella rapporterna som företagen presenterar, genom att de söker underlag över vilka 

beslut de ska fatta rörande om de ska köpa, sälja eller behålla andelar (IFRS-volymen p. 9, 

2013). De finansiella rapporterna som företagen tar fram har bland annat som syfte att 

tillgodose merparten av användarens informationsbehov (IFRS-volymen p. 13, 2013; Marton 

et.al., 2013). Rapporterna som rör förändringar i företagets finansiella ställning ger 

användarna underlag för att kunna bedöma bland annat investeringsvolym och finansiering 
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(IFRS-volymen p. 18, 2013). Enligt föreställningsramen finns dess finansiella ställning att 

läsa i balansräkningen (IFRS-volymen p. 19, 2013). I föreställningsramen finns det kvalitativa 

egenskaper som ska uppfyllas för att de finansiella rapporterna ska vara användbara (IFRS-

volymen p. 24, 2013; Marton et.al., 2013), några av dessa är begriplighet, relevans, 

väsentlighet jämförbarhet och tillförlitlighet. Informationen som lämnas ska vara lättbegriplig 

för användarna, dock läsas med viss noggrannhet och med vissa förkunskaper om redovisning 

och om företaget (IFRS-volymen p. 25, 2013). Detta görs genom att informationen 

klassificeras, karaktäriseras och presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt (Marton et.el., 

2013). Informationen klassificeras som relevant om den påverkar de beslut som användarna 

fattar, den ska fungera som beslutsunderlag (IFRS-volymen p. 26, 2013). Informationen ska 

minska osäkerheten över framtida utfall och göra förväntningarna mindre osäkra, till exempel 

över framtida kassaflöden. (Marton et.al., 2013). För att informationen som presenteras ska 

var väsentlig ska utelämnandet av den kunna påverka användarens beslut, detta är dock en 

tröskelnivå och är inte en grundläggande egenskap som informationen måste ha för att vara 

användbar (IFRS-volymen p. 30, 2013). Tillförlitlig information är den typ av information 

som inte är vinklad eller innehåller väsentliga fel (IFRS-volymen p. 31, 2013). Informationen 

ska alltså vara neutral (Marton et.al,. 2013). Informationen som presenteras ska underlätta 

jämförelse, både mellan föregående rapporter som företaget presenterats och mellan olika 

företag (IFRS-volymen p. 39, 2013). Vidare i föreställningsramen nämns nio andra kvalitativa 

egenskaper som kan ligga till grund för att göra informationen användbar för läsaren(IFRS-

volym, 2013), men dessa berörs inte i denna studie.  

5.5 Analysmodell 

Baserat på ovanstående teorier kommer den teoretiska referensramen att vävas samman till en 

analysmodell. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna besvara studiens frågeställning. 

Första steget är att utgå från teorierna om finansiell information på ett övergripande plan, för 

att förklara vad informationen är till för och vem som har nytta av informationen. Denna del i 

analysmodellen, som är (1) i figur 6 nedan, kommer ta utgångspunkt i det som presenteras i 

avsnitt 5.1 ovan. Det andra steget i analysmodellen handlar snarare om relationen mellan 

företaget och investerare, detta för ta ytterligare ett steg närmare frågeställningen. Detta för att 

möjliggöra en analys som handlar om huruvida företagens incitament att presentera 

fullständig information överensstämmer med den information som investerarna efterfrågar. 

Denna del av analysen utgör (2) i figur 6 nedan, och utgår från ansatserna som presenterades i 

avsnitt 5.2 ovan. Den tredje och sista delen av analysmodellen kommer grunda sig i public 

interest theory. Det är den delen i analysmodellen som utgörs av (3) i figur 6 nedan, denna del 

diskuterar för vem regleringar och redovisningsstandards utformas för och har sin 

utgångspunkt i kapitel 5.3. Här knyts cirkeln för att besvara studiens primära frågeställning 

ihop, se figur 6.  

 

Samtliga delar i analysmodellen kommer utgå från IASB:s föreställningsram gällande de fem 

viktigaste kvalitativa egenskaperna Där den första analysdelen kommer att fokusera på 

egenskapen relevans. Den andra analysdelen kommer snarare ta upp kriteriet väsentlighet. 

Slutligen i den tredje delen av analysen kommer behandla de kvarvarande egenskaperna; 

jämförbarhet, begriplighet och tillförlitlighet. För tydlighetens skull kommer dessa 

egenskaper också fungera som underrubriker och följa samma mönster för respektive 

analysdel i empirin och analysen. 
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Figur 6. Analysmodell utifrån den teoretiska referensramen 
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6. Empiri 

I detta kapitel presenteras dels hur respondenterna rangordnat företagen samt arbetat med 

den information som framställts i caset som investerarna tagit del av. Utöver det kommer 

även det som framkom ur de efterföljande intervjuerna att presenteras. De svar som framkom 

under intervjuerna grundar sig på det frågeformulär som ligger i bilaga 2. 

Sammanställningen av respondenternas svar följer den analysmodell som redogjordes för i 

föregående kapitel.  

6.1 Informationsflöden 

Respondenternas arbetssätt i initialskedet vid investeringsbeslut skiljer sig något åt. Det som 

de flesta är överens om är att det beror mycket på vilken typ av bolag det rör sig om, om det 

är noterat eller onoterat, vilken bransch som företaget är verksam inom och så vidare. Men det 

som majoriteten av respondenterna är ense om är att det i initialskedet framförallt är två 

faktorer som de tittar lite extra noggrant på. Vilket är att de utgår från någon form av 

skrivbordsanalys för att kunna fastställa huruvida företaget (1) har en unik affärsmodell eller 

idé, med andra ord vill de fastställa och förstå vilka egenskaper produkten eller tjänsten, som 

företaget erbjuder, har. Utifrån detta görs en bedömning vilken (2) potential detta företag har 

på marknaden samt vilka eventuella konkurrensfördelar som företaget besitter. Därefter går 

investerarna vidare med en djupare analys. Vilket oftast sker genom att börja granska den 

information de får från företag som till exempel årsredovisning, prospekt eller presentationer 

vid kapitalmarknadsdagar. Respondenterna fick under intervjun sätta betyg utifrån hur viktiga 

en del faktorer var vid investeringsbeslut, detta med utgångspunkt från en årsredovisning. Hur 

respondenterna svarat på respektive faktor sammanställs i tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4. Tabell av vad som är viktiga faktorer vid beslut (utifrån ÅR) – 1 = används inte som 

beslutsunderlag, 5 = används och läggs stor vikt vid som beslutsunderlag 

6.1.1 Relevans – höga medelvärden 

Majoriteten av respondenterna var entydiga att vid initialskedet av den djupare analysen är det 

“the hard facts” som har betydelse, med detta menar de att det framförallt är siffrorna och 

resultaten som ligger i fokus. Detta illustreras även tydligt i tabell 4 ovan, där merparten av 

respondenterna rankat balans-/resultaträkningen och kassaflöden med högsta betyget. Att 

respondent 5 endast satt en 3:a där grundar sig i att de företag som han granskar oftast inte har 

fler än en eller två årsredovisningar att förhålla sig till. Att dessa två faktorer genererar ett 
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medelvärde som överstiger 4,5 beror på att utan denna typ av information är det omöjligt i 

initialskedet att göra en bedömning av företaget. Respondenterna menar att de aldrig skulle 

kunna ta några investeringsbeslut utan denna typen av information. Däremot poängterar 

respondent 2 att detta ställer krav på att företagen presenterar finansiell information över tid, 

för om företaget enbart presenterar hur det gått under året utan att presentera föregående år är 

denna information nästintill värdelös. Vilket resulterat i att även ekonomisk flerårsöversikt 

hamnar på ett högt medelvärde. Att denna faktor inte genererar ännu högre medelvärde beror 

på att respondenterna vid djupare analys av bolag tittar på fler rapporter och på detta viset får 

de fram den informationen, snarare än att enbart se till en årsredovisning. Däremot är det 

uppskattat om det finns rapporterat över tid eftersom det kan spara tid.  

 

I fråga om mål och strategier som genererade ett i förhållandevis högt medelvärde (4,2) är 

diskussionen hos respondenterna intressant. De menar att detta är a och o vid investeringen, 

men om de enbart utgår från årsredovisningen så är det oftast inte speciellt intressant. Detta 

eftersom företag generellt sett inte lämnar ut mer information om detta än vad man behöver, 

utan i årsredovisningen blir det oftast rätt så generell information. Därför är medelvärdet om 

4,2 möjligen något missvisande eftersom investerarna snarare menar att mål och strategier är 

viktigt i generella termer. Vilket följer resonemanget som kommer i kommande analys. 

6.1.2 Relevans – låga medelvärden  

De faktorer som sticker ut är VD-ordet, förvaltningsberättelsen, personal och kompetens samt 

hållbarhets-, social och etnisk redovisning. De rör sig i spannet om ett medelvärde kring 2. 

Dock ska det poängteras att VD-ordet endast gäller för bolag som är noterade och därför är 

inte denna del representativ för alla respondenter eftersom en del respondenter inte arbetar 

med noterade bolag. Men vid investering i ett noterat bolag är respondenterna ändå eniga om 

att VD-ordet inte spelar någon roll, utan att det oftast består av texter som saknar substans och 

enbart är tomma ord. Vad gäller personal och kompetens framhäver respondenterna att den 

information som framkommer ur årsredovisningen är helt irrelevant. Däremot menar de att 

kompetensen inom verksamheten är viktigt men för att fastställa den informationen måste 

investeraren snarare träffa och intervjua företagsledningen framför läsa om dem i rapporter.  

 

Vad gäller hållbarhets-, social och etisk redovisning så är respondenterna eniga i sitt 

resonemang. De menar att det är viktigt och att man i dagens samhälle inte kan påstå något 

annat. Men poängterar ändå att det som företag presenterar i årsredovisningen återigen oftast 

bara är tomma ord och egentligen inte säger så mycket. Återigen handlar det om att avgöra, 

genom att granska bolaget närmare, om det som skrivs i årsredovisningen överensstämmer 

med verkligheten. Samtliga respondenter nämner att de redan i initialskedet sållar bort bolag 

som verkar inom branscher som går emot de riktlinjer som deras respektive företag satt upp. 

Det kan handla om företag som sysslar med skjutvapen eller sprit. Samtidigt som respondent 

5 poängterar att det inte alltid är så att dessa riktlinjer följs fullt ut i praktiken.  

 

Utöver det som sades ovan var alla respondenter tydliga med att de flesta faktorer som 

efterfrågades givetvis är viktiga i generella termer. Men att den information som företag 

presenteras i årsredovisningen inte är tillräcklig för att göra investeringsbedömningar på. Utan 

det kräver att investeraren gör en mycket djupare analys. Det som investeraren vill veta får 

denne fråga efter. Detta belyste respondent 4 genom att hävda att både årsredovisningen och 

mötet med företaget är helt avgörande för att kunna ta några investeringsbeslut. Där 

årsredovisningen är ett bra första underlag medan mötet med företaget fungerar som ett 

kompletterande verktyg. Samtidigt som respondent 1 påpekade att vid en bedömning av ett 

bolag så ligger 90% av utvärderingen på helt andra faktorer än redovisningen.  
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6.1.3 Relevans – nyckeltal 

Att nyckeltal inte var en av faktorerna som fick rangordnas likt ovan berodde på att ett avsnitt 

under intervjun handlade enbart om nyckeltal, se bilaga 2. Respondenterna menar att arbetet 

med nyckeltal är en del av en helhetsbedömning. Men att detta är en relativt viktig del. Detta 

eftersom nyckeltal hjälper till att ställa faktorer i relation till bland annat bolagsvärde eller 

omsättning av bolagsvärde eller liknande. Vilket hjälper de att snabbt kunna få en bra 

orientering huruvida bolagets värdering är rimlig eller inte. Dessutom poängterar de att 

arbetet med nyckeltal skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av bolag det är som ska 

utvärderas.  

 

Respondent 2 menar också att det också är en fråga om format. Vilket innebär att det dels är 

en fråga om vilka nyckeltal som företag presenterar. En del nyckeltal är inte, utifrån 

investerarperspektivet, direkt intressant som till exempel soliditet och skuldsättningsgrad, 

medan andra nyckeltal som tillväxt på försäljning och vinst, rörelseresultat i förhållande till 

bolagsvärde och vinstmarginaler har större fokus. Vidare menade respondent 1 och 2 att 

nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad snarare är något som banker använder vid 

bedömningar. Utöver detta handlar det även om hur nyckeltalen räknats ut, om inte företagen 

presenterar hur man räknat ut respektive nyckeltal så är det svårt att göra en bedömning. Detta 

eftersom investeraren inte är säker på om företaget överhuvudtaget kan räkna. Så oftast får 

investeraren själv räkna ut de nyckeltal som är av intresse snarare än att hämta de direkt ur 

årsredovisningen. En annan sak som respondent 2 klargjorde var att om nyckeltal enbart 

presenteras på årsbasis är det svårt att se konjunktursvängningar över tid, vilket var fallet i det 

case han fick ta del av. Snarare handlar det möjligen om att se nyckeltal kvartalsvis, men 

tycker även att det skulle vara intressant att se nyckeltal på månadsbasis för att göra en bättre 

bedömning av hur företaget presterat över tid. 

6.2 Informationen mellan företag och investerare  

Informationen i de case som investerarna fick ut bestod endast av balansräkningar, 

resultaträkningar, utvalda nyckeltal och i tre av fallen även noter som redogjorde för 

företagets operationella leasingkostnader. Den bestod med andra ord endast av en del av den 

finansiella information som företag vanligtvis presenterar. Med denna information 

fick investerarna i uppgift att rangordna företagen efter vilket företag som de helst kunde 

tänka sig att investera i, respektive inte investera i. Investerarnas rangordning av företagen 

och övriga kommentarer på caset från respondenterna kommer presenteras i detta avsnitt.  

6.2.1 Rangordning av case 

 
Tabell 5. Respondenternas rangordning över de företag som presenterats i case 

De tillfrågade investerarna ombads rangordna företagen efter vilket de helst investerar i 

respektive helst inte investerar i, endast baserat på den informationen som fanns i caset. Det 

fanns en del skilda åsikter rörande vilket företag som de helst investerade i, men en tydlig 

trend syns bland de företag som ligger på de två sista platserna, se tabell 5. Under intervjun 
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som följde på caset frågades respondenterna om hur de hade resonerat rörande sin 

rangordning. Respondenterna 1, 2 och 4 hade svårt att välja mellan företag A och D, när de 

skulle placera en av dem högst i rangordningen. De valde att placera företag A först. För 

respondenterna 1 och 2 berodde detta främst på att nyckeltalen rörelsemarginal och 

kapitalomsättningshastighet var bättre, samt att företag D hade sämre soliditet jämfört med 

företag A. Respondent 2 påpekade att både företag A och D båda har möjlighet att tjäna 

pengar, och att det är primärt en smaksak att välja mellan dessa. Respondent 4 resonerade att 

företag A såg mer aktieägarvänligt ut framför företag D, då kapitalet snurrade snabbare där. 

Respondent 3 gjorde en egen uträkning mellan företagen där han placerade den operationella 

leasingen i företag A, B och C i balansräkningen, detta användes sedan för att räkna ut EBIT 

(Earning before intereset and taxes, det vill säga resultat före finansiella poster och skatt). Vid 

kapitaliseringen använde respondenten en diskonteringsränta på 8%, det vill säga en högre 

diskonteringsränta än den som användes vid skapandet av caset. Med hjälp av EBIT placerade 

respondenten företag F högst i rangordningen och den primära anledning var då företagets 

vinsttillväxt.  

 

Respondenterna kom alla fram till att företag B och E skulle placeras på de sista platserna. 

Det är dessa företag vars leasing klassificeras som medel i caset. Placeringen berodde bland 

annat på att rörelsemarginalen för företag C och F var något högre jämfört med företag B och 

E. Detta skulle göra företag C och F mindre känsliga om de tappar försäljningsvolym. 

Respondent 4 anmärkte även att företag F hade en något sämre Return on equity jämfört med 

företag C, vilket beror på dess högre skuldsättning. Överlag ansåg respondenterna att det var 

svårare att välja vilken placering företagen A, C, D och F skulle ha än ifall företag B och E 

skulle vara i slutet. Respondent 3 hade, som nämns ovan, ett annat tillvägagångssätt jämfört 

med de andra fyra investerarna vilket även visas i hans avvikande rangordning av företagen. 

Dock hamnade även här företag B och företag E på de sista platserna. 

6.2.2 Övriga kommenterar på caset 

Samtliga respondenter kommenterade att det var tydligt att det var tre företag som det utgicks 

från vid skapandet av caset. De påpekade att de tydligt kunde se att siffror från 

resultaträkningen hade flyttats över till balansräkningen. En återkommande kommentar var 

även att de fick väldigt lite information, då det endast var finansiell information som 

investerarna tillhandahölls. De hade bland annat önskat att få mer information om 

produkterna och konkurrenter. Respondent 3 som primärt arbetar med att rekommendera 

företag för andra att investera i, hade som en aktieinvesterare gärna tittat närmare på kvalitén 

på intjäningen genom kassaflöden och deras marginaler. 

 

Respondenterna sa även att de tyckte att det var tydligt att de skulle fokusera på 

leasingavtalen, varför de valde att bortse från det som det tittar på vid vanliga fall vid 

investering och nöjde sig med den finansiella information som presenterades. 

6.3 Förändring av redovisningsstandard 

I detta avsnitt redogörs för de svar som respondenterna uppgav angående hur den nya 

leasingstandarden påverkar deras arbete samt bedömningar av investeringsobjekt, om de 

överhuvudtaget är medvetna om att standarden omarbetas och vad de i så fall har för 

inställning samt ser för nytta eller farhågor med den nya leasingstandarden. 
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6.3.1 Jämförbarhet 

Medvetenhet och anpassning till standardförändringen 

Av de intervjuade investerarna var fyra av fem medvetna om att en ny standard framarbetades 

och uppgav att de i dagsläget inte gjorde något särskilt för att anpassa sig till de följder som 

standarden kommer att innebära mer än att hålla sig uppdaterade. De anpassningsmoment 

som antas uppstå som en följd av standarden uppgavs inte vara så stora och handlade om att 

göra mindre justeringar i modeller och följa kommande regelverk. Det nämndes också att 

arbetet med den nya standarden snarare skulle innebära mer administrativt arbete för de själva 

och företaget, framför att öka jämförbarheten mellan bolag, då omräkningar kommer att 

behöva ske även efter kapitaliseringen. I koncerner med dotterbolag i andra länder fanns även 

medvetenhet om att dessas lokala redovisningssystem gällande leasing i större utsträckning 

kommer behöva anpassas till det svenska moderbolagets regelverk. Där ytterligare 

rapporteringsunderlag och information kommer behöva införskaffas vilket i sin tur kräver en 

större process av omräkning och administrativt arbete. Generellt bedömer investerarna att en 

anpassning till det nya regelverket delvis kommer kräva administrativtarbete i olika stor 

utsträckning för dem själva, men framförallt för andra instanser som revisorer och företag. 

Alla investerarna poängterade under intervjuerna att oavsett vilken information som företagen 

presenterar så gör de ändå sina egna omräkningar och analyser för att kunna värdera bolaget. 

De uppgav också att checklistor och analysmodeller som fanns i dagsläget skulle behöva 

anpassas efter den nya standarden med att dem används vid bedömningar oavsett vilken 

reglering som gäller. En respondent menade även att tydlighet och transparens från företagen 

generellt underlättar investerarnas arbete.  

 

Respondenterna ombads redogöra för sin syn på den nya leasingstandarden under intervjun 

och ett ständigt återkommande svar var att de ställde sig frågande till nyttan med en ändrad 

standard. Respons som gavs var exempelvis “Man kan fråga sig om den har någon nytta 

överhuvudtaget, regleringen kommer inte göra någon större skillnad. Visserligen innebär 

kapitaliseringen ett tydliggörande i vilka åtaganden och vilken skuldsättning man åtar sig. Så 

orkar man enbart läsa balansräkningen så kanske ändringen är bra, men som investerare 

läser man allt och då spelar det ingen roll vart leasingen redovisas.” 

6.3.2 Begriplighet 

Inställning till standardförändring 

Vidare angav respondenterna sin inställning till standardförändringen genom att ge svar som, 

“om standarden är till för att motverka fusk och skandaler så är detta fel syfte. Skandaler och 

dylikt kommer att fortsätta uppstå och det är ingenting som man kan motverka med krångliga 

regler. Det bidrar bara till mer administration och större belastning på revisorer och 

ekonomiansvariga för företag, administrationskostnaderna kommer sannolikt öka!”. 

Ytterligare svar löd “Det viktigaste är att det finns bra redovisning så om det ligger i 

balansräkningen eller inte, det spelar inte så stor roll att man gör förändringen i övrigt.” 

samt “Slutsatsen blir därmed att precis som idag kommer de nya redovisningsreglerna bara 

innebära en massa extra jobb för bolagens ekonomiavdelningar, med ytterligare detaljerade 

förklaringar långt bak i årsredovisningarna som ingen efterfrågar mer än regelmakarna.” 

Inställningen generellt bland investerna var negativ till en standardförändring trots att tanken 

med den är att underlätta jämförbarhet mellan företag och förenkla bedömningar för 

utomstående parter. Dock nämndes en positiv aspekt av kapitaliseringen då ett par investerare 

antog att den skulle medföra större överskådlighet i balansräkningen och därmed skulle leda 

till att leasingkostnader upptäcktes i ett tidigare skede av investerarna. Därav nämnde en av 

respondenterna att han tyckte att regleringen var “sund” i det avseendet.  
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Klassificering av leasing 

Hur leasingen klassificeras och redovisas menar investerarna inte har någon inverkan. Det 

enda som nämndes av att den i vissa fall kan gå snabbare att upptäcka om den redovisas i 

balansräkningen men att oavsett var den redovisas så går den aldrig obemärkt förbi. Leasing 

är en faktor som investerarna uppgav att dem tittar mycket på när det finns behov av det och 

det är inte något som kommer ändras som en följd av att leasingstandarden förändras. 

6.3.3 Tillförlitlighet  

Påverkan på investerarna 

Den nya leasingstandarden tros inte påverka de intervjuade investerarnas framtida 

bedömningar av företag då de hoppas att de är tillräckligt klarsynta för att se igenom 

konsekvenserna som standarden medför. Tre av de intervjuade investerarna sa sig arbeta med 

företag där leasingkostnader inte var frekvent förekommande i bolagen och detta ansågs vara 

en anledning till att påverkan inte skulle bli så stor. Dock uppmärksammades det under 

intervjuerna att andra intressentgruppers arbete såsom banker, företag och revisorer, skulle 

kunna komma att drabbas mer direkt av standardförändringen av leasing, och att investerarna 

snarare drabbas indirekt. Ett exempel på hur investerare kan komma att drabbas indirekt, som 

nämndes under en intervju, var att i och med att nyckeltalen påverkas av standardändringen, 

kan det leda till att företag som redan har hög skuldsättning får ännu svårare att låna pengar 

från kreditinstitut, då det inte är lika attraktivt för investerare att investera i bolag som har 

“problem” med kreditgivare. Investeraren menade att banker vill ta sig ur relationer med 

sämre kunder och på så sätt skulle de kunna använda försämringen av nyckeltalen som ett sätt 

att ta sig ur relationer med sina sämre kunder och på så sätt utnyttja det nya 

leasingregelverket. Därav fanns det, enligt investeraren, tvetydigheter i hur standarden kan 

komma att utnyttjas till vissa intressenters fördel. 

 

Den nya leasingstandarden kommer innebära en förändring av vissa nyckeltal på grund av 

kapitalisering av leasingkostnaderna. Detta var något som investerarna hade delade åsikter 

om, men den övergipande åsikten var att det inte skall spela någon roll var leasingen 

redovisas utan att det beror mer på vilken typ av leasingavtal företagen ingått. Någon nämnde 

att förändringen av nyckeltalen kommer leda till ytterligare anpassningar i analysmodeller 

vilket i sin tur skulle innebära mer jobb. Andra var av åsikten att leasing är en 

finansieringsform som påverkar kassaflödet, vilket i sin tur leder till att kassaflödet blir viktigt 

men om man redovisar det bra över tid så spelar det ingen roll var leasingen presenteras i 

årsredovisningen. Åsikter fanns också kring att det är svårt att se rätten att redovisa allt som 

en tillgång, exempelvis en hyrd lokal. En av investerarna förde följande resonemang, “Man 

kan fundera om det är smart att göra om det såhär och belasta balansräkningen med saker 

som enligt mig inte skall ligga där”.  Investeraren undrade också om de som skapat reglerna 

inte vet hur det är att driva ett företag i verkligheten eller om de enbart påverkas av enskilda 

aktörers skandaler som de försöker motverka med sina regler. Han menade också att 

skandaler uppstår i komplicerade system där personer tar för stora finansiella risker, och att 

detta inte går att motverka genom regler. Genom att införa den nya standarden så leds inte 

redovisningen konstruktivt framåt, utan han anser att det är att gå för långt att ändra 

standarden. Dock nämnde investerarna att de genom caset konkret kunde se att nyckeltalen 

skulle förändras och att det skulle resultera i en uppblåst balans, men så länge det finns tydlig 

information om var siffrorna kommer ifrån så menar de att nyckeltalsförändringen för deras 

bedömning inte kommer spela någon större roll.  
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7. Analys 

I detta kapitel kommer den analysmodell med medföljande teorier som presenterades i avsnitt 

5.5 att användas för att analysera det material som presenterades i föregående kapitel 6. 

Precis som empirin är analysen indelad i tre delar, vilket följer den tidigare nämnda 

analysmodellen. I de två första avsnittet analyseras respondenternas generella förhållande 

till finansiell information. Analysen avslutas sedan med att ta upp respondenternas 

förhållningssätt till den nya leasingstandarden som denna studie kretsar kring. Slutligen 

summeras analysens tre delar upp i en sammanfattning. 

7.1 Informationsflöden 

7.1.1 Relevans – höga medelvärden 

Huruvida redovisningsinformation är användbar för investerare eller inte finns det olika 

uppfattningar om. Där en del teoretiker som menar att denna typ av information är helt och 

hållet avgörande för hur investerare väljer att agera, medan motsatta sidan av teoretiker menar 

att redovisningen inte spelar någon roll eller åtminstone inte är avgörande för beslutsfattande 

(Artsberg 2005). Utifrån de intervjuade respondenterna går det att uttyda ett tydligt mönster 

där respondenterna menar att de aldrig skulle kunna ta några investeringsbeslut utan att beakta 

den information som presenteras i årsredovisningen. Vilket även går i linje med den 

klassificering om relevant information som IASB satt upp, nämligen att informationen ska 

påverka användarens beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och 

framtida händelser (IFRS-volymen, 2013). Med hänsyn till den rangordning som 

respondenterna fått göra utifrån årsredovisningen, se tabell 4, så uppfyller inte hela 

årsredovisningen de krav som intressenterna ställer. Där det endast är balans- och 

resultaträkningen, kassaflöden samt mål och strategier som genererar förhållandevis höga 

betyg och på så sätt uppfyller de krav som intressenterna efterfrågar. Därigenom uppfylls 

också kravet på relevans som IASB fastställt i föreställningsramen.  

 

Dock, utifrån respondenterna, är det viktigt att ha en medvetenhet om att den informationen 

långt ifrån är tillräcklig utan att den måste kompletteras med annan information. Detta 

eftersom en del av den informationen som presenteras i årsredovisningen ibland kan vara 

otydlig och ofullständig, samt i vissa tillfällen irrelevant, vilket skapar frågetecken för 

investeraren. För att då klargöra dessa frågetecken som uppstår vid granskning av 

årsredovisningar måste de finansiella rapporterna utökas med annan information.  

 

Den kritiska sidan till redovisningsinformation menar att redovisningsmått och 

redovisningsinformation bygger på historisk data och därför inte är användbara för investerare 

eftersom deras arbete går ut på att skapa prognoser för framtiden, för att förutse företags 

framtida verksamhet (Artsberg 2005). Detta säger dock emot det som de utvalda 

respondenterna poängterar. De menar att årsredovisningarna kan ge en indikation på hur 

företaget har presterat över tid. Utifrån detta kan de göra en bedömning och prognos för hur 

företaget förväntas prestera i framtiden. Framförallt granskning av balans- och 

resultaträkningen samt kassaflöden över tid möjliggör att investeraren lättare kan skapa 

prognoser inför företags framtida verksamhet. 

7.1.2 Relevans – låga medelvärden 

Utöver denna kvalitativa information i form av balans- och resultaträkning samt kassaflöden 

går åsikterna isär över andra delar av årsredovisningen. Men generellt sett är respondenterna 
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eniga om att den information som framgår utöver balans- och resultaträkningen i mångt och 

mycket inte är fullständig. Detta eftersom företag inte presenterar mer information än man 

faktiskt behöver, vilket i sin tur leder till att om investeraren ska möjliggöra en fullständig 

bedömning så måste informationen kompletteras med andra informationskällor. Det är därför 

som faktorer som VD-ordet, förvaltningsberättelsen samt hållbarhets-, social och 

etiskredovisning får förhållandevis låga betyg. Eftersom stora delar av de faktorer som fick 

rangordnas hamnade på ett medelvärde som understeg 2,5 kan relevansen av information som 

ges i årsredovisningen ifrågasättas, eftersom mycket av den informationen inte kan ligga till 

grund för ett beslut. Utan att informationen stärktes eller klargjordes med hjälp av andra 

informationskällor. 

 

Sedan finns det den andra sidan som hävdar att aktiemarknaden inte är i behov av all 

information och att det framför allt inte spelar någon roll hur den presenteras. Detta innebär 

med andra ord att det inte är avgörande om information ges i balans- och resultaträkningen 

eller om informationen framgår genom noter (Artsberg, 2005). Detta trycker även de 

intervjuade på att för dem som analytiker spelar det ingen roll om informationen står direkt i 

balans- och resultaträkningen eller om de framgår av noter eller någon annanstans. Detta 

eftersom denna information alltid framkommer på ett eller annat sett, sedan om det är genom 

granskning av finansiella rapporter eller genom samtal med företagsledning spelar inte någon 

roll. Däremot menar några av de intervjuade att det möjligen skulle underlätta om 

informationen presenterades i balans- och resultaträkningen. Eftersom investeraren själv inte 

behöver kapitalisera den informationen som möjligen ligger som en not istället för att 

presenteras direkt i balans- eller resultaträkningen. Det skapar en tidseffektivisering för 

investeraren och att arbetsbördan snarare förflyttas ett steg närmare företaget eller revisorerna. 

7.1.3 Relevans – nyckeltal 

Inom uppfattningen som anser att redovisningsinformation faktiskt fyller en funktion går även 

åsikterna isär. En del menar att det bygger på att redovisningen presenterar rätt typ av 

information och att den informationen presenteras på ett tydligt sätt (Artsberg, 2005). Vilket 

poängteras under diskussionen om nyckeltal. Där respondent 2 klargjorde att om dessa 

överhuvudtaget ska vara användbara måste företaget delvis presentera “rätt” nyckeltal, alltså 

bland annat nyckeltal som säger något om hur bolaget presterat. Men det bygger också på att 

företag presenterar hur nyckeltal räknats ut. Om dessa krav inte uppfylls så är de information 

som mer eller mindre är meningslös och investeraren måste själv räkna fram dessa nyckeltal. 

Dock ska det sägas att de flesta intervjuade investera ändå räknar fram nyckeltalen själva, 

delvis för att vara säkra på att dessa överensstämmer med företagens uträkningar men också 

för att de intressanta nyckeltalen möjligen inte presenteras i årsredovisningen. Några av 

respondenterna klargjorde att många av de nyckeltal som presenteras i årsredovisning och i 

det framtagna caset möjligen är mer intressanta för andra intressentgrupper, som exempelvis 

banker. 

7.2  Informationen mellan företag och investerare 

Som nämnts tidigare kan informationsutbytet mellan företagen och investerare ske både 

genom att de träffas och genom att investerarna får informationen via årsredovisningen. 

Informationen som presenterades för investerarna i denna studie var av den art som återfinns i 

årsredovisningen, närmare bestämt endast den finansiella informationen och därmed endast en 

del av den information som vanligtvis presenteras för företagen. Detta berodde på att 

författarna ämnade undersöka om den informationen som den nya standarden mynnar ut i 

uppfyller beslutsanvändbarhetssynsättet och om den uppfyller väsentlighetskravet som 

återfinns bland de kvalitativa egenskaperna som är bestämda av IASB. Önskemålet om att 
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analysera detta grundas i att redovisningen ska ligga till grund för att hjälpa investerare att 

jämföra och bedöma konsekvenserna av olika investeringsalternativ (Artsberg, 1992). Nedan 

följer en analys över om den nya standarden uppfyller beslutsanvändbarhetssynsättet som 

leder till analysen av om standarden uppfyller den kvalitativa egenskapen väsentlighet.  

7.2.1 Beslutsanvändbarhetssynsättet  

Enligt beslutsanvändbarhetssynsättet så utgår oftast standardsättarna från investerarnas behov 

vid skapande av standarderna (Artsberg, 1992). I avsnitt 1.2 går det att läsa att 

standardsättarna FASB och IASB har utgått från att intressenter önskat en förändrad standard 

för att lättare kunna jämföra företagen och att det är på grund av detta som standardsättarna 

har valt att omarbeta den befintliga standarden (IFRS, 2013). Vilka intressenter är som de 

utgått från framgår dock ej, i denna studie har författarna undersökt från intressentgruppen 

investerares perspektiv. Enligt tabell 5 som visar hur investerarna har rangordnat företagen, 

går det att utläsa en tydlig trend bland placeringarna, även om dem till viss del skiljer sig åt. 

Att beakta här att företag A och D är samma företag, B och E är samma företag samt C och F 

är samma företag där leasingen endast placerats på olika platser i den redovisade 

informationen. Eftersom samma företag med både sin operationella leasing intakt och med en 

kapitaliserad leasing ändå har placerats på närliggande plats, där företaget med kapitaliserad 

leasing hamnar på den sämre platsen, kan man fråga sig om den omarbetade standarden 

underlättar investeringsbeslut eller inte. Artsberg påpekar att redovisning ska vara ett 

hjälpmedel för investerare att fatta beslut (Artsberg, 1992), men med den nya standarden hade 

inte deras beslut rörande placering av företagen skiljt sig åt något nämnvärt, vilket går att se i 

tabell 5. Att de placerar företagen på nästintill samma plats, med eller utan den operationella 

leasingen intakt, kan peka på att de fattar samma beslut oavsett var leasingen finns. Artsberg 

pekar även på att standardsättarna bör utgå från investerarnas behov när de sätter standarderna 

(Artsberg, 1992), men kommentarer som kom fram under intervjun var att investeraren inte 

hade någon större nytta av en ny standard utan att det snarare skapade extra arbete för 

instansen innan dem, alternativt deras ekonomiavdelning. De kommentarerna kan peka på är 

vilket typ av informationsbehov som investerarna har. Med bakgrund i ovanstående analys av 

beslutsanvändbarhetssynsättet kommer väsentlighetsbegreppet att vara som grund i vidare 

analys av den nya standarden i detta avsnitt.  

7.2.2 Västentlighet  

Standarder som presenteras från FASB bör uppfylla de kriterier som finns med i deras 

föreställningsram (IFRS-volymen, 2013). Bland dessa kriterier finns väsentlighet (IFRS-

volymen p. 29-30, 2013). Att beakta är att väsentlighetskriteriet inte är en absolut egenskap, 

utan mer en tröskelnivå som påverkas till viss del av företaget. För att standarden ska uppfylla 

kriteriet om väsentlighet måste informationen som presenteras kunna påverka beslut genom 

att ett utelämnande av informationen kan påverka beslutet (IFRS-volymen, 2013, p. 30). Den 

rangordning av företagen som investerarna gjort, se tabell 5, och den tydliga trend som syns 

där, visar inte någon tydlig åsiktsförändring rörande företagen efter det att leasingen 

kapitaliserats. Som nämns i ovanstående stycke så placerade investerarna samma företag på 

platserna bredvid varandra efter att leasingen kapitaliserats. Det vill säga oberoende om 

företagsinformationen presenterades med sin operationella leasing intakt eller med den 

kapitaliserad, så placeras företagen på liknande platser. Med den nuvarande standarden så 

utlämnas viss information i balansräkningen jämfört med den typ av information som lämnas 

enligt den nya standarden. Den information som utlämnas är de framtida betalningarna som 

presenteras i balansräkningen med den nya standarden. 
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7.3  Förändring av redovisningsstandard 

I denna del av analysen diskuteras vad förändringen av leasingstandarden egentligen leder till 

ur ett investerarperspektiv. Public interest teorin säger att regleringar är till för att gynna 

samhället i stort och inte enbart enskilda aktörer, mdet innebär att alla skall ha samma 

förutsättningar för att få ta del av information (Deegan & Unerman, 2011). Den informationen 

som företag presenterar styrs idag av en rad standarder som bestäms av standardsättare (IFRS, 

2013). Den nuvarande leasingstandarden har, som nämnts tidigare i studien, fått kritik för att 

den inte uppfyller de behov som intressenterna som skall använda den finansiella 

informationen har. Genom en standardförändring skall alltså investerarna få ta del av bättre 

finansiell information vilket går i linje med public interest teorins syfte. 

7.3.1 Jämförbarhet 

Syftet med omarbetningen av leasingstandarden är bland annat att man vill öka kvalitén på 

jämförbarheten mellan företag samt mellan dess årsredovisningar. Redovisningen är tänkt att 

underlätta för investerarna vid en jämförelse mellan företag (Artsberg, 1991). Något som de 

intervjuade investerarna inte trodde skulle inträffa enbart för att man gör om 

leasingstandarden. Respondenterna menade att oavsett om leasingkostnaderna kommer att 

redovisas i balansräkningen så kommer dem ändå behöva räkna om kostnaderna och bearbeta 

informationen med hjälp av checklistor och analysmodeller. Dessutom påpekar dem att dessa 

leasingkostnader har funnits i bolaget hela tiden. Den enda skillnaden som den nya standarden 

medför är att den kommer att redovisas på ett annat sätt, vilket innebär att några nya 

kostnader ej tillkommit även om nyckeltal ändras. Investerarna menar att informationen redan 

finns tillgänglig i årsredovisningen, man måste bara veta vart man hittar den och hur man 

skall behandla den för att göra den jämförbar. Kapitaliseringen av leasingkostnaderna 

kommer inte göra att bolag blir direkt jämförbara. När investerarna delgav sin inställning till 

den nya leasingstandarden var det flera av de som undrade över den egentliga nyttan med 

införandet av en ny standard. Vissa av dem undrade om den skulle ha någon nytta 

överhuvudtaget, detta trots att standarden delvis utformats för att öka jämförbarheten mellan 

företags finansiella information, då den nuvarande standarden utstått kritik gällande att den 

inte uppfyller de behov som de som använder den finansiella informationen har, där ibland 

investerarna själva (IFRS, 2013).  

7.3.2 Begriplighet 

Den nya leasingstandarden har även som syfte att öka begripligheten i den finansiella 

information som presenteras. Respondenterna menar att den nya leasingstandarden kommer 

medföra större överskådlighet i balansräkningen och därmed leda till att leasingkostnader 

upptäcks i ett tidigare skede i analyseringsprocessen. Vilket i sin tur medför tydlighet i vilka 

kostnader som är hänförliga till leasingen. Trots att upptäckten av leasingkostnaderna kan 

komma att ske i ett tidigare skede menar respondenterna dock att hur leasingen klassificeras 

och redovisas inte har någon påverkan på investerarnas sätt att värdera ett bolag. Investerarna 

uttryckte att alla information redan finns att tillgå i en årsredovisning oavsett om den 

presenteras som en not eller i balansräkningen, det vill säga att flytta om informationen säger 

inte mer än tidigare. Delar av respondenterna menar att införandet av den nya strandanden 

medför krångel samt mer administrativt arbete. En investerare påtalade att införandet av den 

nya standarden kommer innebära att mer detaljerad information samlas längst bak i 

årsredovisningarna som ändå ingen efterfrågar förutom regelmakarna.  

 

Respondenterna hade även invändningar mot vad de trodde var syftet med införandet av en ny 

standard. De menade att om syftet med standarden är att motverka fusk och skandaler så är 
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denna reglering fel sätt att gå, då det inte är något som kan motverkas med krångliga regler. 

De ansåg, som nämnts ovan, att införandet av denna standard sannolikt kommer leda till 

större administrativ belastning i synnerhet på revisorer och ekonomiavdelningar på företag. 

7.3.3 Tillförlitlighet 

Med den nya standarden vill regelsättarna även öka tillförlitligheten i informationen. 

Investerarna antyder att informationen som företagen presenterar inte alltid stämmer överens 

med verkligheten och att mycket av det som presenteras i företags årsredovisningar är tomma 

ord som inte innehåller så mycket substans. Däremot menar investerarna att den information 

som de får ut av att samtala med företagsledningen är mycket mer värdefull. Investerarna 

uttryckte en del farhågor rörande vilka konsekvenser den nya leasingstandarden kan komma 

att få. En oro som en av respondenterna uttryckte var att balansräkningen, till följd av 

standarden, kommer att belastas med finansiell information som, enligt honom, inte borde 

ligga där. Det vill säga att alla leasingkostnader, oavsett leasingavtal, hamnar i 

balansräkningen trots att det kanske inte alls räknas som en tillgång, exempelvis 

problematiken med att en hyrd lokal skall komma att betraktas som en tillgång. En annan oro 

som nämndes med införandet av den nya standarden var att det finns en möjlighet att andra 

intressenter, i det nämnda fallet banker och kreditgivare, utnyttjar leasingstandarden till sin 

fördel, genom att låta den påverkan som kapitaliseringen har på nyckeltal väga in i deras 

bedömning vid exempelvis långivning. Dock vill de flesta investerarna ändå hävda att den nya 

leasingstandarden troligtvis inte kommer att påverka deras arbete direkt överhuvudtaget. 

7.4 Sammanfattning av analys 

För att ge intressenterna bättre information har IASB och FASB utarbetat en ny standard vars 

syfte är att öka jämförbarheten mellan företags finansiella information samt öka relevansen, 

tillförlitligheten, väsentligheten och begripligheten i den informationen som presenteras. För 

att på så sätt kunna tillfredsställa det behov som intressenterna har av finansiell information 

från företag i större utsträckning (IFRS-volymen, 2013). Nedan sammanfattas analysen av hur 

väl dessa kriterier uppnås ur ett investerarperspektiv utifrån denna studie.  

Relevans 

Utifrån ovanstående analys kan relevansen i informationen som ges i årsredovisningen 

ifrågasättas utifrån ett investerarperspektiv. De enda som uppfyller IASB:s kriterier för 

relevant information är den kvalitativa informationen, där balans- och resultaträkning och 

kassaflöden ingår. Eftersom det är en omöjlighet att ta investeringsbeslut utan den typen av 

information. Övrig information ställer sig investerarna sig mer skeptisk till. Mycket av det 

som sägs i dessa delar av årsredovisningen snarare är där för att företaget måste presentera 

den typen av information och att den är reglerad på så sätt att företaget endast presenterar det 

som krävs av dem. Vilket, enligt investerarna, bidrar till att mycket av den informationen som 

framgår där endast är tomma ord och information saknar substans. Med andra ord kan en del 

av informationen i årsredovisningen i initialskedet vara viktig för att möjliggöra en 

bedömning av företaget. Men informationen är på det stora hela inte tillräckligt omfattande 

och relevant för att investerarna helt och hållet skall kunna förlita sig på den. 

Väsentlighet 

Tidigare analys undersöker om den nya standarden uppfyller egenskapen väsentlighet med 

stöd i beslutsanvändbarhetssynsättet. Artsberg påpekar att standardsättarna bör utgå från 

investerarnas behov vid skapandet av standarder och att därför bör standarderna vara till hjälp 

vid beslutsfattande. Det framgår ej vilka intressenter som IASB och FASB har utgått från, när 
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de tar fram en ny leasingstandard, i denna studie har författarna dock utgått från investerare. 

Rangordning som respondenterna har gjort av företagen har inte ändrats till stor del när 

leasingen kapitaliserats, varför författarna vidare undersöker om standarden uppfyller 

väsentlighetskravet. För att uppfylla väsentlighetskravet ska utelämnandet av informationen 

kunna påverka beslutsfattandet. Det syns dock inte någon tydlig åsiktsförändring angående 

företagen oavsett om de har sin operationella leasing intakt eller om den kapitaliserats, vilket 

går att utläsa i att rangordningen av företagen ej påverkats.  

Jämförbarhet  

Investerarna anser, att oavsett hur leasingkostnaderna redovisas i en årsredovisning så 

kommer informationen behöva bearbetas för att göra den jämförbar. Investerare använder sig 

av checklistor och analysmodeller för att behandla information som företag presenterar och 

detta är oberoende av var i årsredovisningen informationen redogörs. Kapitaliseringen av 

leasingkostnaderna kommer alltså inte innebära att företag blir direkt jämförbara utan 

investerarna måste ändå räkna på informationen först, liksom de gör idag. Respondenterna 

ställde sig dessutom frågande till den egentliga nyttan med omarbetningen av 

leasingstandarden. Trots att omarbetningen av leasingstandarden grundas i den kritik som den 

nuvarande standarden har fått av användarna av den finansiella informationen (IFRS, 2013). 

Begriplighet  

I analysen ovan kan man utröna att investerarna menar att kapitaliseringen av 

leasingkostnaderna, i och med den nya standarden, kommer medföra större överskådlighet 

över ett företags leasingkostnader. Detta innebär också, enligt respondenterna, att 

leasingkostnaderna kommer identifieras tidigare i analyseringsprocessen. Dock menar 

investerarna att hur leasingen redovisas inte egentligen har någon betydelse när de värderar 

bolag. I och med att kostnaderna identifieras förr eller senare så spelar det ingen roll var i 

årsredovisningen de presenteras. Invändningar till den nya standarden som nämndes var bland 

annat att standarden sannolikt kommer medföra mer administrativt arbete men ge en mer 

detaljerad och tydlig information i årsredovisningarna.  

Tillförlitlighet 

Gällande tillförlitlighet menar investerarna att delar av den information som presenteras från 

företag innehåller tomma ord som saknar substans. Medan de anser att samtal med 

företagsledningen är en värdefull faktor vid bedömning av bolag. Respondenterna uttryckte 

även en oro kring att den nya leasingstandarden kommer belasta balansräkningen med 

“felaktig” information samt att det kan finnas intressenter som försöker utnyttja 

kapitaliseringen för egen vinning. Trots detta menar investerarna att den nya 

leasingstandarden förmodligen inte kommer ha någon inverkan på deras arbete alls. 
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8. Slutsats 

I detta avsnitt kommer studiens syfte och problematisering att besvaras. Först kommer 

respektive delfråga att besvaras. Utifrån dessa kommer sedan studiens huvudfrågeställning 

att besvaras. Med förhoppning att bringa klarhet i studiens syfte; om den nya 

leasingstandarden kommer öka uppfyllelsen av de fem kvalitativa egenskaperna jämfört med 

den idag existerande standarden.  
 

Hur viktig är företags årsredovisning för investerare? 

Utifrån ovanstående analys har det konstaterats att de olika delarna i årsredovisningen har 

olika betydelse vid ett investeringsbeslut. Den finansiella sidan av information med balans- 

och resultaträkning samt kassaflöde ska ses som primär information utifrån ett 

investerarperspektiv. Vilken också är den information som uppfyller kraven om 

fullständighet, utifrån ett investerarperspektiv. Detta eftersom en investerare aldrig skulle 

kunna ta några investeringsbeslut utan denna typ av informationen. Utöver den kvalitativa 

informationen som framkommer i en årsredovisning går det att dra slutsatsen att övrig 

information inte uppfyller de behov som investeraren har. En investerare har inte genom en 

årsredovisning tillräckligt underlag för att kunna ta investeringsbeslut och på så sätt är 

informationen inte fullständig. Detta eftersom mycket av den information som presenteras 

inte är relevant eller saknar substans. Så är fallet eftersom informationen styrs av 

standardsättarna, och inte av den fria marknaden, vilket betyder att det är standardsättarna 

som bestämmer och reglerar vad som ska presenteras i årsredovisningen. Detta leder till att 

företag inte presenterar mer information än man behöver. Vilket i sin tur påverkar 

investeraren som upplever att informationen inte är tillräcklig som beslutsunderlag, utan att 

kompletterande informationskällor måste tas i beaktande. Så den informationen som är av 

relevans för investeraren utifrån årsredovisningen är den finansiella informationen.  

Hur ser relationen ut mellan de finansiella rapporter som företag ger ut och den 

information som investerarna söker? 

Då standardsättarna, enligt Artsberg, utgår från behovet som investerare har vid skapandet av 

standarderna för hur informationen ska presenteras, bör de finansiella rapporterna uppfylla 

den informationen som investerare söker. De finansiella rapporterna som presenteras av 

företaget anser respondenterna vara relevanta, de hjälper dem att skapa prognoser och anpassa 

förväntningar inför framtiden. Rapporterna ska ligga till grund för prognoser och beslut. Den 

nya leasingstandarden påverkar ej ifall investerare vill investera i företaget eller ej, baserat på 

tabell 5. Ändå bör standardsättarna ha utgått från deras behov vid förändringen. 

Väsentligheten i information har inte blivit bättre, det är samma information som tidigare som 

presenteras och utelämnandet av den kapitaliserade leasingen har inte påverkat 

respondenternas placering av företagen i tabell 5. Återkommande kommentarer under 

intervjun visar på att respondenterna efterfrågar annan typ av information av företagen, vilket 

pekar på ett informationsgap mellan företag och investerare. Kan detta fyllas med den nya 

leasingstandarden? 

Tillfredsställs informationsbehovet hos investerare bättre (i de finansiella rapporterna) 

genom den nya leasingstandarden? 

Kritiken som leasingstandarden IAS 17 fått utstå är att den inte fyller intressenternas behov av 

finansiell information. Därför har ny standard framtagits med syfte att i större utsträckning 

fylla detta behovsgap. Ur ett investerarperspektiv kan man dra slutsatserna att 
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årsredovisningen blir mer överskådlig genom kapitaliseringen av leasingkostnaderna men att 

begripligheten av årsredovisningen knappast ökar genom detta. Investerarna använder sig av 

analyseringsverktyg som gör att de förr eller senare ändå skulle tvingas analysera 

leasingförhållandena inom ett företag, och hur företagen väljer att redovisa 

leasingkostnaderna är alltså inget som spelar någon roll för investerare när de gör sin 

bedömning. Investerarna uppger även att de oavsett kapitalisering eller inte, kommer behöva 

bearbeta informationen gällande leasingkostnader, vilket i sin tur inte ökar jämförbarheten 

mellan företagen och gör dem direkt jämförbara. Respondenterna i studien hade dessutom en 

negativ inställning till standardändringen överlag där de resonerade kring nyttan av att 

omarbeta standarden överhuvudtaget. Både rädsla för att intressentgrupper skall komma att 

utnyttja standarden till egen vinning samt att fel information skall tas upp i årsredovisningen 

var farhågor som diskuterades. Detta i samband med att standarden med sannolikhet skulle 

innebära en större del administrativt arbete som i sin tur mynnar ut i ytterligare information i 

årsredovisningar som ingen ändå har något intresse av att läsa. Därav kan dras slutsatsen att 

tillförlitligheten till den nya standarden är bristfällig bland de intervjuade investerarna.  

 

Baserat på den studie som utförts kan man alltså dra slutsatsen att informationsgapet inte 

minskat nämnvärt ur investerarnas synvinkel till följd av den nya leasingstandarden och att 

investerarnas informationsbehov inte täcks i någon högre utsträckning, trots att det var syftet 

med revideringen av standarden från första början.  

Kommer den nya leasingstandarden bättre uppfylla de fem kvalitativa egenskaperna, 

jämfört med den nuvarande standarden? 

Informationen som företagen presenterar i sina årsredovisningar är delvis av stor användning 

för respondenterna då de finansiella rapporterna hjälper dem att göra prognoser och anpassa 

förväntningar om framtida utfall, baserat på historisk information. Dock visar denna studie på 

att respondenterna efterfrågar annan typ av information än den som endast visas i 

årsredovisningen. Studien visar på att det finns ett informationsgap mellan det företagen 

presenterar och det respondenterna efterfrågar. IASB och FASB har som syfte att, med hjälp 

av en ny standard, täcka upp de problem som de anser vara associerade med dagens standard. 

Detta går hand i hand med public interest teorin, som säger att standardsättare ska styra vilken 

information företagen presenterar så att intressenterna ska ha tillgång till den i större 

utsträckning. Dock verkar informationen som företagen lämnar med den nya standarden inte 

motsvara den information som respondenterna söker. De kvalitativa egenskaperna, som 

nämns ovan, används för att se till att intressenterna får rätt sorts information av företagen. I 

denna studie har de använts för att se om den nya leasingstandarden bättre uppfyller detta 

jämfört med den nuvarande standarden. Relevansen anses inte öka eftersom det är samma typ 

av information som presenteras som tidigare, och informationen som endast presenteras i 

årsredovisningen anser respondenterna inte räcka för att fatta investeringsbeslut. 

Informationen som presenteras anses inte öka väsentligheten då respondenterna fattar 

liknande beslut oavsett om leasingen kapitaliseras eller ej. Även om årsredovisningarna 

kommer bli mer lättöverskådliga genom att leasingen redovisas enligt den nya standarden så 

har inte begripligheten ökat. Jämförbarheten ökar inte eftersom respondenterna, för eller 

senare, ändå behöver bearbeta företagets leasinginformation. Respondenterna är även oroliga 

för att information som inte hör hemma i balansräkningen kommer hamna där enligt den nya 

leasinginformation, vilket visar att tillförlitligheten inte ökat. Slutligen kan man sammanfatta 

slutsatsen med att säga att den nya leasingstandarden inte ökar uppfyllelsen av de fem 

kvalitativa egenskaperna jämfört med nuvarande leasingstandard. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel kommer författarna lämna syftet med studien för at istället diskutera allmänna 

tankar om ämnet, men också ta upp vilka begränsningar som studien kan tänkas ha. Kapitlet 

kommer att avslutas med ett avsnitt om förslag till fortsatt forskning.  

9.1 Allmänna reflektioner 

Efter att ha arbetat med denna studie har följande reflektioner uppkommit. För att mer 

överskådligt få förståelse för vad de tillfrågade investerarna har för inställning till 

leasingkostnaderna sammanställs de för- och nackdelar som investerarna uppgett. Föredelar 

med att kapitalisera leasingkostnader är att det blir mer överskådligt för investeraren om dessa 

förs upp i balansräkningen. Detta innebär enligt vissa av investerarna att de med största 

sannolikhet kommer hitta leasingkostnaderna i ett tidigare skede. Nackdelar som nämnts är att 

det administrativa arbetet som uppkommer med den nya leasingstandarden kommer att öka 

vilket innebär en större belastning för personal och administratörer. Många av respondenterna 

menar också att en kapitalisering av leasingkostnaderna inte innebär att bolag blir direkt 

jämförbara utan att de fortfarande kommer att behöva räkna om leasingen, därmed minskar 

inte arbetsbelastningen i detta avseende. En annan nackdel som nämndes med införandet av 

den nya standarden är att det finns en möjlighet att andra intressenter, i det nämnda fallet 

banker och kreditgivare, utnyttjar leasingstandarden till sin fördel. Detta genom att låta den 

påverkan som kapitaliseringen har på nyckeltal väga in i deras bedömning vid exempelvis 

långivning. Dock vill de flesta av investerarna ändå hävda att den nya leasingstandarden 

troligtvis inte kommer att direkt påverka deras arbete överhuvudtaget.  

 

Många av investerarna var kritiskt inställda till den nya leasingstandarden och hade åsikter 

om bland annat vad den egentliga nyttan med införandet av en ny leasingstandard är. 

Respondenterna resonerade över vem det är som skall dra nytta av standardändringen 

överhuvudtaget. Detta uppmärksammande författarna till studien som en särskilt intressant 

åsikt, då standarden bland annat utformats för att förbättra de fem kvalitativa egenskaper som 

behandlats under studien. Som nämnts många gånger tidigare i studien så har dagens 

leasingstandard fått kritik för att den inte uppfyller de behov som användarna av den 

finansiella informationen har, där ibland investerarna själva. Detta innebär alltså att 

standarden omarbetas till förmån för de berörda intressenterna, till exempel för att 

investerarna skall få tillgång till den information som de har behov av. Då detta verkade vara 

en aning oklart hos respondenterna så ställer författarna sig frågande till huruvida 

regelsättarna har varit tydliga i sin kommunikation med intressenter om syftet med 

omarbetningen.  

 

Andra intressanta kommentarer som författarna har uppmärksammat och vill belysa 

ytterligare är huruvida de farhågor som investerarna uttryckte gällande standardens 

tillförlitlighet kommer besannas eller inte. Där diskuterades bland annat huruvida andra 

intressentgrupper kan utnyttja den nya standarden till sin fördel och ta beslut som missgynnar 

företagen till följd av att vissa nyckeltal kan ändras till följd av kapitaliseringen. Samt att 

kapitaliseringen enligt en av investerarna får konsekvensen att alla leasingavtal, oavsett om 

det är en hyreslokal eller inte, skall betraktas som en tillgång. Huruvida dessa farhågor 

besannas eller inte är svårt att svara på i dagsläget men tankarna kring det hela tyckte 

författarna var intressant.  
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9.2 Studiens begränsningar 

En begränsning med studien är att det har varit svårt att hitta lämpliga respondenter som varit 

villiga att genomföra det case som tagits fram. Många svarar att det är en arbetsintensiv 

bransch där det inte fanns tid till att besvara de frågor som önskades. Detta har gjort att 

författarna fått förlita sig på de analytiker/investerare som valt att ställa upp. Att studien är 

begränsad till dessa fem valda respondenter är en begränsning. Begränsningen finns i att det 

är få av de respondenter som faktiskt arbetar eller arbetat med bolag som verkar inom retail-

branchen (detaljhandel/partihandel). Det vill säga den bransch där utvecklingen av den nya 

standarden har störst påverkan, i enighet med det som framgick i kapitel 3. Om urvalet istället 

fokuserats till analytiker/investerare inom den branschen så är det möjligt att resultatet blivit 

tydligare eller ett helt annat.  

 

Det har även varit begränsande att enbart presentera balans- och resultaträkning i caset. 

Eftersom det har gjort det svårare för respondenterna att göra en bedömning som nästintill är 

identisk med hur de brukar arbeta. Redan på förväg har författarna kunna anta att det är svårt, 

nästintill omöjligt, att ta några investeringsbeslut på enbart dessa grunder. I enighet med detta 

är det även krasst att utgå från att en specifik redovisningsstandard skulle ha stor inverkan på 

en enskild intressent, eftersom det är en rad olika faktorer som ligger till grund för 

investeringsbeslut. 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har enbart haft investeraren i fokus, en intressant vinkel hade varit att se hur 

någon annan intressent påverkats av den nya redovisningsstandarden. Författarna anser att en 

lämplig intressentgrupp skulle kunna vara långivare eftersom den nya standarden framförallt 

påverkar skuldsidan. Detta var också något som en av deltagarna i studien belyste under 

intervjun. Vinkeln i en sådan studie hade möjligen varit att skapa ett case där banker, eller 

liknande kreditinstitut, får ta ställning till benägenheten att ge ut lån till företag med den 

operationella leasingen intakt respektive kapitaliserad leasing. Caset hade sedan följts upp 

med en liknande intervju som använts i denna studie.  

 

Utöver detta vore det intressant att efter den nya standarden införts, fått följa upp de analyser 

och antaganden som har gjorts på förhand. Detta för att se om utfallet blev som de berörda 

parterna förväntat sig. I samband med en sådan studie skulle det vara intressant att genomföra 

en komparativ studie som i sin tur jämför företags inställning till den nya standarden. 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag 
Intervju med XX, 2015-1X-0X 

Frågor på caset 

1. Vad var din första tanke när du såg de olika företagen i caset? 

 

2. Varför skulle du välja att investera i företag på plats 1? 

 

3. Varför skulle du välja att inte investera i företag på plats 6? 

 

4. Var det lätt att avgöra hur du skulle rangordna företagen, baserat på den informationen 

som du fick? 

 

Nyckeltal 
1. Hur viktiga är nyckeltalen som bolagen presenterar för er när ni ska ta ett 

investeringsbeslut eller konstruera köp-/säljrekommendationer i ett bolag? 

 

2. Vilka nyckeltal tittade du främst på när du gjorde din bedömning i caset? 

 

3. Vilka nyckeltal tittar du generellt på när du gör bedömningar? (om många, nämn de 5 

viktigaste). 

 

Generellt 

1. Vad arbetar du med? Hur länge har du arbetat med investeringar? 

 

2. Vilka investeringar gör du/ditt bolag? (har ni någon inriktning/fokus mot speciella 

bolag?) 

 

3. När du granskar ett bolag och skall göra en bedömning om du vill investera i bolaget, 

vad börjar du titta på då? 

 

4. Kan du rangordna de mest avgörande faktorerna som ni tittar på? (Vi vill att du, med 

utgångspunkt från en årsredovisning, rangordnar mellan 1 och 5 hur viktiga dessa 

faktorer är för dig när du gör investeringsbedömmningar. 1 används inte som 

beslutsunderlag, 5 = används och läggs stor vikt vid som beslutsunderlag,) 

a. Balans- och resultaträkning 

b. Kassaflöden 

c. Ekonomiska flerårsöversikter 

d. Aktiedata 

e. VD-ordet 

f. Förvaltningsberättelsen 

g. Mål och strategier 

h. Verksamhetsbeskrivning 

i. Beskrivning av marknaden och konkurrenter 

j. Riskanalys 

k. Personal och kompetens 

l. Forskning och utveckling 

m. Hållbarhets, social och etisk redovisning 

 

Förhållningssätt till den förändringen av den förväntade leasingstandarden: 
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Den nya leasingstandarden kommer innebära att all leasing redovisas i företagens 

balansräkningar. Tidigare har företagen kunnat “välja” om de vill använda sig av operationell 

leasing som redovisas i resultaträkningen eller finansiell leasing som redovisas i 

balansräkningen, detta val kommer därmed att försvinna och i princip all leasing kommer att 

kapitaliseras, dvs. redovisas i balansräkningen.  

1. Är du medvetna om den nya leasingstandarden som håller på att framarbetas?  

 

Förändringen av standarden kommer innebära en förändring av nyckeltal, eftersom 

leasingkostnaderna konsekvent kommer redovisas i balansräkningen. Detta kommer leda till 

att nyckeltal påverkas, som exempelvis skuldsättningsgraden och ROI, och i många fall 

“försämras”. Beroende på vilken bransch företaget är aktivt inom kommer de påverkas i olika 

utsträckning;  

a. Hur ser du på detta? 

 

b. Kommer detta att påverka ditt arbete, eller någon annans arbete på där du 

arbetar? 

 

c. Kommer det att påverka era bedömningar och värderingar av företag? 

 

d. Kommer det att påverka om du skall investera i dessa? 

 

e. Vilka skillnader kommer detta innebära för dig i ditt arbete? 

 

2.  Gör ni något i dagsläget för att anpassa er efter standarden som förmodligen kommer 

börja tillämpas 1 januari 2019? 

 

3. Vilka konsekvenser kommer den nya standarden att få för ditt arbete? 

 

4. Hur kommer er anpassning till den nya standarden att ske? 

 

5. Hur är din inställning till den nya leasingstandarden? 

 

6. Tog ni någon hänsyn till leasingkostnader tidigare?  

 

a. Om nej, kommer ni göra det hädanefter? 

 

7. Gör det någon skillnad för er idag om leasingen är operationell eller finansiell? 
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Bilaga 3. Medelvärden av statsobligationsränta  
I tabellen nedan presenteras den genomsnittliga statsobligationsräntan avsedd för åren 2005-

2014, med löptider om 2, 5, 7 och 10 år. Medelvärdet för respektive löptid är inhämtad från 

Riksbankens hemsida. Ett medelvärde har beräknats för respektive löptid för att sedan 

beräkna ett gemensamt medelvärde av de fyra olika löptiderna. Det totala medelvärdet, 

2,528%, har sedermera avrundats till 3% av beräkningstekniska skäl. Detta sätt att arbeta på 

grundar sig i Goodacre (2003) studie, där författaren använde sig utav medelvärdet av den 

brittiska statsobligationsräntan under 10 år för att undersöka kapitalisering av operationell 

leasing inom den brittiska detaljhandeln.  

 
Tabell 6. Medelvärden av statsobligationsräntan.  

 

 


